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[Vooraf]
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Vladimír Suchánek, Portret van Boudewijn Büch, 2013. Geschenk van de kunstenaar aan de
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Van pool tot pool
Jaarrede door de voorzitter, Peter Sigmond
Ik ben begin dit jaar naar Antarctica gereisd. Zoals je dat behoort te doen. Ik ben
gezeild met een Nederlandse driemaster, de dwarsgetuigde bark Europa. De tocht
voerde vanaf Ushuaia in Vuurland, langs Kaap Hoorn naar het antarctisch schiereiland.
Daarbij moet je de Drake Passage oversteken, het water dat het immense antarctisch
continent van Zuid-Amerika scheidt. Op een kaart in een atlas ziet de ‘Passage’ er
vrij smal uit maar in werkelijkheid is het toch nog een afstand van 800 km. Drie
dagen en nachten zeilen (afb. 1).
Het zeegebied is berucht om zijn stormen. Enorme golven persen zich hier,
opgestuwd door de overheersend harde westenwind, tussen beide continenten door,
om vervolgens te stuiten op de zeegang van de Atlantische Oceaan. Het maakt het
ronden van Kaap Hoorn, vooral van oost naar west voor dwarsgetuigde zeilschepen
een hachelijke onderneming.

1. Kaap Hoorn op 2 maart 2013 vanaf de bark Europa. (foto auteur)
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Vele scheepsjournalen van onze voorouders maken hiervan gewag en uit eigen
ervaring kan ik die berichten nu onderschrijven.
In 1617 waren Willem Schouten en Jacques Lemaire de eersten die deze wateren
bezeilden. Al hun voorgangers hadden gebruik gemaakt van de in 1520 door de
Portugese zeevaarder Fernao Magelhães ontdekte en naar hem genoemde Straat die
een stuk noordelijker Patagonië doorsnijdt. Omdat Lemaire het monopolie van de
Verenigde Oostindische Compagnie, dat gebruik van Straat Magelhães verbood,
wilde omzeilen, zochten de zeevaarders een zuidelijkere doorgang. Op zoek daarnaar
rondden zij als eersten de kaap die de naam Kaap Hoorn kreeg, naar de havenplaats
vanwaar zij in de Republiek waren vertrokken.
Het ronden van de Kaap is vervolgens eeuwenlang een problematische, risicovolle
en tot de verbeelding sprekende aangelegenheid gebleven. Zo lukte dat kapitein
William Bligh, bekend van de muiterij op de Bounty, in 1788 niet. Bligh moest na
dertig dagen tevergeefs geprobeerd te hebben de Kaap te ronden, de steven wenden
om vervolgens langs Kaap de Goede Hoop naar de Stille Zuidzee te zeilen. Voor het
grote publiek kreeg Kaap Hoorn vooral bekendheid door de vermaarde ‘tea clippers’
die in de negentiende eeuw record na record vestigden om zo snel mogelijk de Engelse
thuishaven te bereiken en daarbij grote risico's namen.
U vraagt zich misschien af wat iemand bezield om een dergelijk reis richting Zuidpool
te ondernemen? Dat zit zo. Ik was eerder met een ander Nederlands zeilschip, de
Oosterschelde, al dicht bij de Noordpool geweest. Op en benoorden Spitsbergen om
precies te zijn, en ik had daar op Amsterdam eiland en Zeeuwse Uitkijk de restanten
van de Hollandse, Zeeuwse en Friese walvis-traankokerijen bezocht. Als je die hebt
gezien, dan wil je ook het meest zuidelijke punt waar Nederlandse zeevaarders zijn
geweest, aanschouwen.
Een afdoende verklaring, ik geef het toe, is het niet want onmiddellijk stelt zich
de volgende vraag: waarom dan naar Spitsbergen? Ik heb daar over nagedacht en
zonder nu aan diepzinnige psychologische introspectie te doen, kan ik vaststellen
dat de fascinatie voor geografische uitersten er bij mij al van jongs af aan in zat. Mijn
jeugdliteratuur weerspiegelt dat verlangen naar het opzoeken van onbekende werelden
waarbij ik maar in het midden laat of mijn fascinatie er eerst was, waarna ik
vervolgens voor boeken koos die daarbij aansloten, of dat het lezen van dergelijke
boe-
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ken mijn fascinatie deed ontstaan; vast staat voor mij dat het geschreven woord mijn
fantasie gevoed en gestuurd heeft.
Een van de boeken die ik verslonden heb, is het boek Van Pool tot Pool van de
Zweedse beroepswereldreiziger en schrijver Sven Hedin (1865-1952). Het Rotterdams
Nieuwsblad van 20 april 1940 wijdde een artikel aan hem dat opent met de woorden:
‘Ieder kind kent de naam van Sven Hedin. Als ze niet een van zijn boeken hebben
gelezen, hebben ze over hem horen vertellen’. Hedin, omstreden vanwege
nazi-sympathieen, reisde zelf begin twintigste eeuw door de nog onbekende streken
van Centraal-Azië, China en Tibet maar de verhalen in zijn boek Van Pool tot Pool
over de eerste poolreizigers intrigeerden mij het meest. En hoewel het mij ergerde
dat onze eigen Barentsz. en Heemskerck er niet in voorkwamen, spraken de namen
van Shackelton, Scott, Amundsen, Andrée, Peary en Nansen al snel tot mijn
verbeelding in hun niet aflatende strijd tegen ijs en kou - in een eindeloze witte wereld
waar geen enkele vegetatie het smetteloze maar o zo gevaarlijke sneeuwoppervlak
doorbreekt.
De motieven van ontdekkingsreizigers om deze onherbergzame en weinig belovende
plekken op de aardbol te betreden zijn uiteenlopend. In de achttiende eeuw, de eeuw
van de Verlichting, speelde wetenschappelijke nieuwsgierigheid een rol, vaak ook
waren economische en geopolitieke motieven de reden. En was ijdelheid en zucht
naar roem de drijfveer.
Evident economisch gedreven was de walvis- en robbenvangst die in het noorden
in de zeventiende en achttiende eeuw vanuit Westeuropa werd bedreven. Op
Amsterdam-eiland en elders op Spitsbergen werden traankokerijen gebouwd om de
walvissen te verwerken. Toen door de intensieve jacht de Groenlandse walvis rond
Spitsbergen was uitgeroeid, verplaatsten de jagers zich naar het westen en de rand
van het pakijs. Menig schip raakte beklemd in het drijfijs en wonderbaarlijke
reddingen leverden evenzovele spannende reisverhalen op. In de tweede helft van
de achttiende eeuw en in de negentiende eeuw sloten walvisjagers vanuit de jonge
Verenigde Staten zich aan en toog men ook naar de nog ongerepte Zuidelijke Oceanen.
Het leverde naast traan inspiratie op voor schrijvers die de op zichzelf al vaak
ijzingwekkende verhalen als inspiratiebron gebruikten. Moby Dick or the Whale van
Herman Melville staat daarbij op eenzame hoogte. Tientallen navertellingen,
verfilmingen en zelfs een musical in 1990 droegen sinds het verschijnen van het boek
in 1851 bij
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aan zijn onsterfelijkheid. En onlangs was ‘Moby Dick’ als theatermuziekstuk te zien
in de Amsterdamse Schouwburg!
Tegelijk met de walvisjagers trokken in de negentiende eeuw Amerikaanse,
Engelse, Franse, Skandinavische en Russische ontdekkers naar de beide poolgebieden
om er hun nationale vlaggen te kunnen plaatsen. In het laatste kwart van de eeuw
ontstond een ware race om de laatste witte vlekken op het continent in te vullen en
in bezit te nemen. Kranten loofden prijzen uit voor degenen die als eerste een van
de polen bereikten en ze berichtten uitvoerig over de wederwaardigheden van de
helden. Na het bereiken van beide polen (in 1909 de Noordpool en in 1913 de
Zuidpool) vlakte de journalistieke belangstelling af maar de geopolitieke en
wetenschappelijke belangstelling bleef en is de laatste decennia zeker niet afgenomen
door vraagstukken als de opwarming van de aarde en de uitputting van grondstoffen.
Van de eerste onderzoekers-avonturiers vinden we ter plekke niet veel terug. Een
enkel scheepswrak, verlaten winteronderkomens, resten van traanovens. Land- en
zeekaarten verraden meer van de aanwezigheid van de mens. In het Noordpoolgebied
zijn Nederlanders van oudsher goed op zee- en landkaarten vertegenwoordigd. De
gedwongen overwintering op Nova Zembla van Barentsz. en Heemskerck was de
eerste in het arctisch gebied. Het succesvolle journaal van Gerrit de Veer, dat vele
vertalingen en drukken kent en voor veel latere auteurs een inspiratiebron was, zorgde
ervoor dat de herinnering daaraan niet vervaagde. Hendrik Tollens onnavolgbare
gedicht ‘Tafereel van de Overwintering der Hollanders op Nova Zembla’ is daarbij
een hoogtepunt. Talloze mensen kenden na het verschijnen delen er van uit het hoofd.
Hij zette de toon in de negentiende-eeuwse overwinteringsliteratuur in Nederland.1.
De ‘poolpoëzie’ leende zich bij uitstek voor het volwassen publiek met vertolkers
als J.F. Helmers en C.G. Withuys. De literatuur daarentegen richtte zich vooral op
de jeugd; er zaten immers veel opvoedkundige thema's in. Wat jeugdboeken betreft
was P. Louwers succesvol met Kloek volk met kloeken moed, of de Overwintering
op Nova Zembla (1873) waarin naast chirurgijn Hans Vos als verteller een
scheepsjongen de hoofdrol speelt. Deze figuur groeide uit tot een rolmodel voor de
Nederlandse jeugd. J.H. van Balen stelde de scheepsjongen centraal in zijn boek dat
in 1883 uitkwam, De Scheepsjongen van Willem Barends. Tien jaar eerder waren
overigens op Nova Zembla de eerste resten van het
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Behouden Huys ontdekt en naar Nederland teruggekeerd.
Toch was de feitelijke belangstelling voor het Noordpoolgebied in Nederland
tanende en werd de aanwezigheid daar onderdeel van een roemrucht verleden. Eind
negentiende eeuw is nog wel door een Comité voor de IJszeevaart geld ingezameld
waarmee een zeilschoener met de naam Willem Barentsz. werd uitgerust. Het schip
maakte onder commando van L.R. Kooleman Beijnen tussen 1878 en 1884 zeven
reizen naar de noordelijke ijszeeën. Daarbij werden op bepaalde punten gedenkstenen
geplaatst die de Nederlandse presentie van weleer blijvend moesten markeren. De
schilder Louis Apol die in 1880 mee aan boord was, schetste en schilderde het ruige,
onherbergzame en verlaten landschap. Na terugkomst vervaardigde hij er in 1896
een heus panorama van. Het Panorama van Nova Zembla trok tien jaar lang in het
zogenaamde Panoramagebouw aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam vele
bezoekers.
Zelf ben ik nog opgegroeid met A.D. Hildebrand De Helden van Nova Zembla en
de schoolplaat van J.H. Isings. Nu heeft de film zich bij het boek gevoegd. De 3D
film ‘Het Behouden Huys’ met de Friese ster Doutzen Kroes als dochter van dominee
Petrus Plancius moet de avonturen in het ijs voor het huidige publiek levend houden.
Zo blijven Barendsz. en de Noordpool een rol spelen in het Nederlandse historische
geheugen. Ook in het nieuwe Rijksmuseum zijn de resten van het Behouden Huys
weer geëxposeerd, inclusief de klok die bleef stilstaan omdat het zo koud was dat de
olie in het uurwerk bevroor. Voor Simon Schama vormden de mutsen van op
Spitsbergen begraven walvisjagers een van de hoogtepunten van de nieuwe inrichting.2.
Aan verdere exploratie van het Noordpoolgebied en aan de race om de Noordpool
zelf hebben geen Nederlanders deelgenomen. Het waren Engelsen, Skandinaviërs,
Amerikanen en Russen die de onbekende gebieden in kaart brachten. Mannen als de
Zweed Salomon Andrée die eind negentiende eeuw met twee companen Nils
Strindberg en Knut Fraenkel per luchtballon over de pool wilde varen. De luchtballon
was in die tijd nog een nieuw fenomeen en vluchten langer dan een enkel dagdeel
werden er nog niet mee ondernomen. Maar Andrée geloofde in de toekomst en nieuwe
technieken. Op 11 juli 1897 vertrok hij van Danske øya, precies op de plek waar de
zeventiende-eeuwse Harlinger traanovens hadden gestaan tegenover Smeerenburg.
Ver is Andrée niet gekomen. Na 65 uur - een wereldrecord voor die tijd - stortte hij
neer. Andrée en zijn twee begeleiders sloegen op het ijs een kamp op en besloten te
proberen
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terug te keren naar de bewoonde wereld. Zonder succes. In 1930 werden hun lijken
bij toeval op Vitøya ontdekt. De teruggevonden dagboeken van Andrée werden in
1931 gepubliceerd.3. Daarin zijn ook alle foto's die werden gevonden met de originele
dagboeken, opgenomen. Het drama vormde de inspiratiebron voor het boek The Ice
balloon van Alec Wilkinson, dat vorig jaar (2012) verscheen.
Deze eerste ontdekkers-avonturiers waren ware volkshelden, waarover de kranten
dagelijks verslag deden. Ze werden vereerd en ontvangen aan koninklijke hoven.
Fridtjof Nansen die op ski's de pool probeerde te bereiken en Roald Amundsen die
zowel de Noordoostelijke als de Noordwestelijk doorvaart als eerste doorvoer, waren
rolmodellen voor de inwoners van de jonge Noorse staat. In de race om de Noordpool
moest Amundsen de omstreden Amerikaan Robert Peary uiteindelijk voor laten gaan,
maar aan de Zuidpool zou hij zijn revanche halen.
Hoewel een groot aantal van de originele Nederlandse benamingen op land- en
zeekaarten in de loop der tijd zijn vervangen, herinneren nog vele, soms verbasterde
benamingen aan de Hollandse aanwezigheid in het Noordpoolgebied: Smerenburg
fjord, Amsterdamøya, Mosselbukta, Liefde fjord, Wijdefjord, Hinlopenstraat,
Barentsøya, Stormbukta, Ny-Friesland, Kwadehoken. En natuurlijk de Barentszee
en Spitsbergen.
Richten we nu de blik op Antarctica. Daar herinneren vrijwel nergens geografische
benamingen aan Nederlandse activiteiten. Dat is ook niet vreemd. Veel zuidelijker
dan Kaap Hoorn zijn Nederlandse ontdekkers nauwelijks geweest en van een
substantiële bijdrage aan het in kaart brengen van het antarctisch schiereiland is geen
sprake. Aanvankelijk, in de achttiende eeuw, waren het de reeds eerder genoemde
Amerikaanse, Engelse en Skandinavische walvisvaarders die de zuidelijke poolzeeën
bevoeren. Op het vasteland kwamen zij nauwelijks maar zij zochten beschutting in
de baaien van eilanden voor de kust om te schuilen voor storm, of om reparaties te
verrichten. En op enkele plaatsen ontstonden tijdelijke nederzettingen waar de
walvissen geslacht en verwerkt werden tot olie. Geen geliefde plaatsen als we naar
de benamingen op de kaart kijken. Desolation Island, Deception Island, Cape
Disappointment, plaatsen die hun naam eer aandoen. Kaal en koud, uitgestorven, op
pinguin- of zeehondenkolonies na. Het einde van de wereld. Laatstgenoemde naam,
Cape Disappointment, werd overigens gegeven door James Cook in 1775 die op
zoek was naar het Zuidland en bijzonder teleurge-
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steld was toen het land dat hij in zicht kreeg, een eiland bleek te zijn.
Kaarten zijn fascinerende documenten. Je kunt ze uren lang bestuderen en je
verwonderen over de opschriften en namen die er op zijn weergegeven. Benamingen
op kaarten zijn als de toppen van ijsbergen. Je ziet alleen de toppen boven water
uitsteken maar onder iedere top gaat een grote massa geschiedenis schuil. Op
Antarctica is het overgrote deel van de benamingen engelstalig. Dat komt omdat
Engelsen al vroeg in de negentiende eeuw systematisch probeerden het kustgebied
in kaart te brengen.
Zo dankt de enorme Ross Sea zijn naam aan James Clark Ross die met de schepen
Erebus en de Terror in 1839 dit gebied in kaart bracht en van benamingen voorzag.
Daarbij liet hij het niet. Op Possesion Island bij voorbeeld plaatste hij een Engelse
vlag en hij nam het gebied in bezit voor de Engelse kroon. Het claimen van gebieden
is overigens een, zij het niet exclusieve, Engelse gewoonte. Grahamland dat in 1831
door James Briscoe werd ontdekt, werd nog in 1908 tot een Britse kroonkolonie
verheven. En wie nu voet zet op het antarctisch schiereiland wordt regelmatig
geconfronteerd met borden die de bezoeker er op wijzen dat zij Brits kroondomein
betreden.
Waar Engelsen zijn, zijn ook altijd Fransen te vinden. D'Urville Land, nu deel van
Les Terres Australes et Arctique françaises, Joinville Island en Adélie Island danken
hun naam aan de Franse zeeofficier Jules Sebastian Dumont d'Urville. Hij was
commandant van de Coquille in de expeditie van Louis Isidore Duperrey die tussen
1822 en 1826 het Zuidpoolgebied bezocht. Adélie, de naam van een pinguinsoort,
was de naam van zijn vrouw. Tegenwoordig wordt haar naam op zijn engels als
Adèllie uitgesproken waardoor niemand de Franse herkomst meer herkent. D'Urville
deed overigens in 1820 op het Grieks eiland Melos een ontdekking van een geheel
andere aard, hij ontdekte daar de Aphrodite van Melos, beter bekend als de Venus
van Milo.
Hoewel de Engelsen enorm veel energie hebben gestoken in de ontdekking en
cartering van Antarctica, hebben ze de momenten waar het echt om gaat gemist. De
eer om als ontdekker van Antarctica geboekstaafd te zijn, gaat namelijk uit naar een
Rus met een Duitse naam: Fabian Gottlieb von Bellinghausen. Hij zette geen voet
aan wal maar heeft in 1819 het vasteland van Antarctica op 10 mijl afstand gezien.
Peter I eiland en Alexander-eiland herinneren aan zijn reis en de Von Bellinghausen
Zee is later naar hem genoemd.
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En de andere hoofdprijs, het bereiken van de Zuidpool zelf, werd in 1911-1912
uiteindelijk beslecht in het voordeel van de Noor Roald Amundsen. Dat is zuur voor
de Engelsen. Engelsen zijn soms slechte verliezers, in die zin dat zij op onnavolgbare
wijze van hun verliezers altijd helden weten te maken die vervolgens de overwinnaars
in de schaduw stellen. Amundsen is een droog historisch feit, de dramatische dodelijke
poging van Robert Falcon Scott steelt de show en inspireert nog steeds Engelse
filmmakers en schrijvers. Amundsen wordt daarbij verzwegen of speelt een bijrol
als een beetje geniepige persoon - hij deed het aanvankelijk voorkomen of hij op
weg was naar de Noordpool.
Of neem Ernest Shackelton. Shackelton bereikte twee keer zijn doel niet. In 1909
moest hij op 150 kilometer verwijderd van de Zuidpool omkeren en een latere poging
om als eerste Antarctica over te steken mislukte eveneens. Hij liep vast in het ijs al
voor hij het vasteland van Antarctica bereikte, verloor vervolgens zijn schip en
belandde met zijn mannen op een afbrokkelende ijsschots. Een complete mislukking
dus maar nu volgt het heroïsche hoofdstuk. Hij bereikte met zijn roeiboten het 250
kilometer verder gelegen Elephant Island en ging vandaar met één roeiboot hulp
halen op het 1000 kilometer verder weg gelegen South Georgia. Daar aangekomen
keerde hij terug om de rest van zijn manschappen die waren achtergebleven op
Elephant Island op te halen. Inderdaad een huzarenstukje. Het zijn verhalen die niet
alleen het Engelse publiek nog steeds in volvoering brengen.
Op de kaart van Antarctica zijn, zoals ik al opmerkte, weinig Nederlandse benamingen
te vinden. Maar ze zijn er wel. De enige mij bekende benamingen zijn Wilhelmina
Bay en een berg Friesland.4. De eerstgenoemde benaming hebben we te danken aan
een van onze zuiderburen, Adrien Victor Joseph de Gerlache de Gomery. Waren in
het arctisch gebied Hollanders de eerste overwinteraars, nu was het een Belg die als
eerste op het antarctisch gebied overwinterde. Ook noodgedwongen overigens. In
1898 raakte De Gerlache met zijn schip Belgica vast in het ijs op de westkust van
het antarctisch schiereiland en pas in de navolgende zomer wist hij vrij te komen.
De expeditie van De Gerlache verkende de westkust van het antarctisch schiereiland
dat zich als een wormvormig aanhangsel aan het immense continent het verst
noordwaarts uitstrekt naar de zuidpunt van Zuid-Amerika. In het gebied herinneren
verder vele Belgische namen zoals Brabant eiland en Anvers eiland aan zijn verblijf.
Terug in
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België legde hij zijn belevenissen vast in Quinze mois dans l'Antarctique dat bekroond
werd door de Académie Française. Hierin onderbouwt hij de naamgeving aan
Wilhelmina. ‘La terre de Danco présente ici une échancrure que nous avons baptisée
du nom de baie de la Reine Wilhelmina en souvenir de la gracieuse attentation qu'eut
pour nous au départ le Gouvernement néerlandais’.5. In Ushuaia staat een borstbeeld
van De Gerlache dat herinnert aan zijn verkenning van het Antarctisch schiereiland
(afb. 2).
Wij Nederlanders moeten ons troosten met de benaming van de ongenaakbare
Kaap Hoorn, die wereldwijd misschien wel het meest van al tot de verbeelding
spreekt.

2. Borstbeeld van de Belgische poolreiziger Adrien Victor Joseph de Gerlache de Goméry in Ushuaia,
Argentinië. (foto auteur)

Eindnoten:
1. N. Veldhorst en A. Blommensteijn, ‘De overwintering op Nova Zembla in het
negentiende-eeuwse kinderboek’, in: J. Braat, J.H.G. Gawronski, J.B. Kist. A.E.D.M. van de
Put en J.P. Sigmond (eds), Behouden uit het Behouden Huys. Catalogus van de voorwerpen
van de Barendtsexpeditie (1596) (...). Amsterdam 1998, p. 62-75.
2. Financial Times, March 30, 2013, Life and Arts, p. 1-2.
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3. Edward Adams-Ray, The Andree Diaries (...). Londen 1931.
4. Friesland mountain ligt op Livingstone Island, een van de South Shetland eilanden. De naam
was in 1820-1821 al bekend bij Britse en Amerikaanse pelsrobbenjagers als Peak of Frezeland,
Friezland Peak en Friesland Peak. Bron: Geographic Names Information System of the United
States Geological Survey.
5. A. De Gerlache de Goméry, Quinze mois dans l'Antarctique. 1901, p. 117. Hij doelt hierbij op
het eerbewijs dat hem ten deel viel bij het vertrek uit Antwerpen. ‘A la limite des eaux
hollandaises, une vive émotion nous attend: la gracieuzse reine Wilhelmine a envoyé un cuirassé
pour nous escorter jusqu'au large. C'est à Doel qu'a lieu la rencontre, et elle ne laisse pas que
d'etre émouvante. Sitôt qu'il nous aperçoit, le Kortenaar hisse au grand mât les couleurs belges,
et les salue de vingt et un coup de canon. Nous hissons les couleurs hollandaises. L'équipage
tout entier du cuirassé, massé sur le pont, pousse de retentissants hourras. Sur plusieurs yachts
de notre flottille on entonne l'hymne hollandaise. Cette scène, éclairée par un merveilleux soleil,
est inoubliable’ (42).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013

21

Levensberichten
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Ninette (Nienke) Bakker
Amsterdam 30 januari 1916 - Katwijk 13 juli 2011

Op 13 juli 2011 overleed in het verpleeghuis De Wilbert in Katwijk, op de leeftijd
van vijfennegentig jaar, dr. Nienke Bakker, van 1941 tot 1977 als redacteur verbonden
aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal, het WNT, en in die periode ook
uitgegroeid tot een groot Gezelledeskundige.
Nienke Bakker werd geboren op 30 januari 1916 in Amsterdam als dochter van
Jacob Bakker (1884-1978) en Grietje Onnes (1884-1968). Haar vader was loods en
dat bracht met zich mee dat het gezin Bakker (Nienke was enig kind) talloze malen
is verhuisd, onder meer naar Middelburg toen haar vader op de Westerschelde aan
de slag moest. Die verhuizing was medebepalend voor de academische en
professionele loopbaan van de jonge Nienke. Toen ze in 1934 een universitaire studie
Nederlands wilde beginnen, besloot ze niet naar een Noord-Nederlandse universiteit
te gaan, maar naar de dichter bij Middelburg gelegen universiteit van Gent. Daar
volgde ze onder andere colleges bij de hoogleraar Frank Baur, een geleerde die een
grote reputatie bezat als Gezelle-kenner en Baurs enthousiasme sloeg op haar over,
zoals later zal blijken.
In 1939 deed ze haar licentiaats-examen. Haar scriptie draagt de prachtige titel
Reclames en advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de
vergelijkende studie van de Noord-en Zuidnederlandse woordenschat. Het
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werk, een eerste blijk van haar lexicografisch vermogen, werd pas in 1951 uitgegeven
toen het werd bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde. In 1948 promoveerde ze op een soortgelijke studie: De Taal in Van Nu
en Straks. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van het Noord-en Zuidnederlandse
taalgebruik. Helaas is deze dissertatie niet uitgegeven. Wie haar wil lezen, zal naar
de Gentse Universiteitsbibliotheek moeten gaan.
Op aandringen van Baur besloot ze te gaan werken aan wat later het grootste
woordenboek ter wereld zou worden genoemd: het Woordenboek der Nederlandsche
Taal. Het was voor haar de vervulling van een droom: haar hart lag bij de taal, bij
taalverschillen, dialecten, oude woordenboeken.
Nienke Bakker was in hart en ziel lexicograaf. Wie haar artikelen in het WNT leest,
ziet de vreugde die zij in haar werk had. Ze was grondig en uitermate nauwkeurig.
Een artikel als Trekken, dat vijfentachtig kolommen beslaat, is niet te maken als je
dat niet bent. Die grondigheid en nauwkeurigheid was niet alleen te zien in zo'n
reuze-artikel als Trekken, maar juist ook in zo'n heel klein artikeltje als Tremse. Ik
citeer het in zijn geheel:
‘Tremse, znw. vr. Mnd. Term(e)se, nnd. Trems(e) (e. a. vormen), (hd. tremse). In
Z.-O. Drente, O.-Ov. en den Achterhoek naam voor de korenbloem (Centaurea cyanus
L.), aansluitend bij het gebruik in het noordwest. deel van N.-Duitschland. [En nu
komt 't:] De vorm Tremske [met 'n k dus, HH], vermeld in Dr. Volksalm. 1847, 194
en sindsdien in versch. wdbb. [opgenomen], komt niet voor in de antwoorden op
vraag 14 van lijst 13 van het Dial.-bureau in Amsterdam. Deze vermelden alleen
tremse, trempse, trempels (IX in Almeloo), tremsel (2X Lichtenvoorde, Aalten) en
tremsele (IX Winterswijk). [En dan als ‘schrapje’ = toevoeging met een
betekenisnuance] Volgens Heukels in Salland ook als naam voor het knoopkruid
(Centaurea jacea L.).’
Voor de liefhebber is dit smullen.
Nienke Bakker was niet alleen een veelzijdig lexicograaf, ze was ook buitengewoon
begaafd in het uitknippen van artikeltjes in kranten en tijdschriften. Honderden per
maand. Alles wat haar belangstelling had - en die belangstelling was groot verzamelde ze en alles werd keurig thematisch in mappen opgeborgen. Zo trof ik bij
het opruimen van haar fat een nog niet gerubriceerd krantenknipsel aan met als kop
De vrouw als knip-
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schaar. Onder welke rubriek ze dat had willen opbergen is me niet geheel duidelijk
geworden.
Een jonge taalkundige, net van de universiteit, die in de jaren zeventig van de vorige
eeuw bij het WNT wilde gaan werken, moest het vak lexicografie nog leren.
Lexicografie werd pas veel later als academische discipline geïntroduceerd. Eerst
moest deze taalkundige leren hoe je, volgens de regelen der kunst, een citaat uit een
al dan niet literair werk moet ‘uitschrijven’ en dan mocht hij, gedurende een opleiding
van 3 jaar, laten zien dat hij een woordenboeksartikel kan maken. Dat vergde veel
van degene die deze jong taalkundige ‘opleidt’.
Nienke Bakker heeft velen - ook mij - het vak van woordenboeken maken geleerd.
Voor mij was ze ideaal als opleidster. Geduldig, intelligent en vooral ook vol begrip
als je weer eens een fout had begaan. Dan groeit het zelfvertrouwen. Toen ik in 1970
bij het Woordenboek begon, zei ze: ‘Wat wil je? Wil je elke dag iets bespreken? Of
wil je wachten tot je je hele artikel af hebt?’ Ik ben een overtuigd aanhanger van de
opvatting dat je pas over iets kunt praten, zeker over een woordenboeksartikel, als
je alles hebt overdacht en alles in een bepaalde structuur hebt gezet. Ik koos dus voor
het laatste. Pas bespreken als het artikel af is. Zo nu en dan vroeg ze: ‘Gaat 't?’ En
zo nu en dan zei ik: ‘U moet me even iets uitleggen’. Dan gingen we naar het
achterkamertje van het pand Rapenburg 68 en spraken over taal, woordenboeken en
het leven. En die gespreksonderwerpen hebben we eenenveertig jaar lang, ook toen
ze bij het Woordenboek vertrokken was, gekoesterd.
Zo zeker als ze was jegens de ‘opleideling’, zo onzeker kon ze zijn over haar eigen
artikelen. Als haar ‘lezer’ (de mederedacteur die de woordenboeksartikelen van een
collega kritisch doornam) in de kantlijn van het uitgetypte artikel de nodige
opmerkingen had genoteerd, dan voelde je die twijfel: had ze inderdaad alle
betekenissen wel goed onderscheiden, was de structuur van het artikel wel helder,
de etymologie goed geformuleerd, spreekwoorden goed geïnterpreteerd? Elke
lexicograaf kent die aarzeling, Nienke kende haar in het bijzonder.
Haar werk bij het WNT zou haar ook tot eminent Gezellekenner maken. Guido Gezelle
verzamelde woorden: verouderde woorden, dialectwoorden, erotica (woorden die
hij in de biechtstoel hoorde1.) enzovoorts, en die woorden schreef hij op briefjes. Die
verzameling noemde hij de Woor-
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dentas (‘woordenstapel’). In 1961 werd die Woordentas, een collectie van circa
150.000 fiches met lexicografische excerpten en taalkundige aantekeningen, dank
zij onder meer de bemoeienis van Stijn Streuvels en vooral die van Nienke Bakker,
naar Leiden, naar het Woordenboek, overgebracht. Op die manier werd een wens
van Guido Gezelle alsnog werkelijkheid, namelijk dat zijn verzameling optimaal ten
bate van het Groote Woordenboek gebruikt zou worden. Het rechtstreekse contact
van Nienke Bakker met deze immense collectie resulteerde in een reeks artikelen
waarin zij verslag uitbracht van haar systematische ontsluiting en onderzoek van de
verzameling en van de ontdekkingen die ze daarbij deed. Zo maakte ze de complexe
opbouw van de Woordentas inzichtelijk en karakteriseerde ze er de diverse onderdelen
van, ze loste de kryptische afkortingen van Gezelle op, ze verzamelde en beschreef
de door hem geraadpleegde bronnen, ze onderscheidde de verschillende handen die
aan de fiches gewerkt hadden, ze informeerde over het ‘zanters’-netwerk
[verzamelaars van woorden] dat Gezelle gebruikte en ze reconstrueerde tot slot ook
het belangrijke aandeel van Gezelles secretaresse Cordelia Vande Wiele bij het tot
stand komen van de Woordentas.
Vijf van deze verspreid gepubliceerde artikelen werden zestien jaar geleden
bijeengebracht in de bundel Gezelles Woordentas (Leiden 1998). Hierna verscheen
in 2000 bij de Koninklijke Academie te Gent van haar hand nog de uitgave en analyse
van het Bastaardwoordenboek, een onderdeel van de Woordentas, waarin Gezelle
voor circa 6000 bastaardwoorden een Nederlands alternatief biedt. Het Guido
Gezellegenootschap verrichtte een daad van eenvoudige rechtvaardigheid door haar
het erelidmaatschap van het genootschap aan te bieden.
Was Nienke in de eerste maanden van mijn verblijf ‘op’ het Leidse Woordenboek
mijn leermeesteres, na een paar jaar werden we collega's en niet lang daarna vrienden.
Vriendschappen sloot ze niet gemakkelijk: te vaak verhuisd om een hechte band met
iemand op te bouwen, veronderstelde ze zelf. Maar als zij je uitverkoos als vriend,
dan was er geen trouwer en ruimhartiger mens te vinden dan zij. In het begin van de
jaren zeventig ontmoette ze Albert Blumer, die haar levensgezel zou worden. Aan
het eind van dat decennium (nadat ze, met bloedend hart, afscheid had genomen van
het WNT vanwege de veranderde werkomstandigheden) verhuisde ze met hem naar
Veere; het zouden de gelukkigste jaren van haar leven worden. Maar, ze moest iets
omhanden hebben en dus ging ze wer-
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ken aan de vervolmaking van het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, ooit
geïnitieerd door dr. Hendrica Gijsen, het beste dialectwoordenboek van Nederland
en Vlaanderen. De Zeeuwse Dialect Vereniging beloonde haar voor haar grote
verdiensten door haar erelid van de Vereniging te maken.
Na de dood van Albert verhuisde Nienke weer naar Leiden. Maar, kennelijk besmet
door de vele verhuizingen in haar jeugd, Veere bleef lokken en Leiden bleef ook
lokken en Veere bleef... Zo verhuisde ze heen en terug. Uiteindelijk heeft ze de laatste
twintig jaar van haar leven in haar kleine, maar gezellige fat in Haaswijck (Oegstgeest)
doorgebracht, temidden van haar boeken en knipsels. Ze wist me daar te verwonderen
doordat ze een groot liefhebber van het kijken naar snooker bleek te zijn. Haarfijn
legde ze me de ingewikkelde regels van het spel uit. Het was weer een bewijs van
haar grenzeloos brede belangstelling.
HANS HEESTERMANS

Met dank aan lic. Dirk Geirnaert

Eindnoten:
1. Het verhaal gaat dat die erotische briefjes in een klooster door de kloosterlingen zijn verwijderd.
Incidenteel echter zijn er fiches uit deze erotica in de gekuiste collectie verzeild geraakt. Over
deze woorden schreef Nienke Bakker het vermakelijke artikel Meeluisteren in de biechtstoel?
(In: Gezelles Woordentas).
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Willem Barnard / Guillaume van der Graft
Rotterdam 15 augustus 1920 - Utrecht 21 november 2010
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]

Willem (Wilhelmus) Barnard werd geboren in Rotterdam, in wat tegenwoordig de
‘deelgemeente’ Delfshaven heet. Hij was het enige kind van Hendrik Barnard en
Cornelia Jannetje Zuur, die aan de Van Speijkstraat een kapperszaak hadden. Oude
ouders waren het; zijn moeder was 43 toen ze hem kreeg. Hij droeg van hen, naar
eigen zeggen, ‘een dubbele erfenis’ mee. Een neiging tot twijfelmoedigheid,
zwaarmoedigheid had hij van zijn vader. Een toonbeeld van blijmoedige, innige
vroomheid was zijn moeder. Beschut werd hij opgevoed, maar ook bangelijk - een
eenzelvig kind dat al jong zijn dagboek en de poëzie als vertrouwde metgezellen
had.
Een studie Nederlands lag voor de hand. Hij begon er in 1938 mee, aan de
letterenfaculteit te Leiden. Die studie moest worden afgebroken toen hij halverwege
1939 onder de wapens werd geroepen. In de meidagen van 1940 maakte hij geen
direct oorlogsgeweld mee. Maar wat oorlog aanricht stond hem, zeker na de aanblik
van zijn geschonden vaderstad Rotterdam, voorgoed voor ogen.
Eenmaal gedemobiliseerd (juni 1940), zwaaide hij om naar de studie theologie te
Utrecht. Van de theologie verwachtte hij eerder antwoord op de zinvragen die oorlog
en bezetting opriepen, dan van de letterkun-
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de. En als je op zulke vragen stevige antwoorden wilde krijgen, kon je, zo meende
hij, beter terecht bij de Utrechtse faculteit, die rechtzinniger was, dan bij de Leidse,
die als meer wetenschappelijk en vrijzinnig gold. ‘Temidden van tempeesten/ en 't
brullen van de beesten’ (de eerste woorden van het gedicht uit 1943 dat Barnard later
koos als opening van zijn Verzamelde gedichten) zocht hij naar woorden die tegenweer
en houvast boden. Hij zocht ze in de theologie, het geloof, maar het dichten hield
niet op. Van nu af aan waren er twee lijnen in zijn leven: die van de theologie en de
letteren, van de (latere) predikant en de dichter, van ‘Willem’ en ‘Guillaume’. Dat
tweevoud zou inspirerend blijken, maar ook een bron van verwarring.
Ook de Utrechtse studietijd werd bruut onderbroken. In maart 1943 verplichtten
de Duitsers studenten tot het tekenen van een loyaliteitsverklaring. Barnard hoorde
bij de weigeraars. Als straf werd een aantal van hen opgeroepen voor de
Arbeitseinsatz. Hij was erbij. Altijd is hij zich blijven afvragen waarom hij toen de
moed niet had om onder te duiken. In Berlijn werd hij tewerkgesteld in een van de
Siemens-fabrieken (mei 1943 - juni 1944). Ook dat zou de herinnering aan de oorlog
blijvend kleuren: angst betrapt te worden op sabotage, wanneer je alles op alles zette
om niks uit je handen te laten komen, angst dat je het verblijf in de ziekenboeg niet
zou overleven, angst dat, bij nachtelijke bombardementen, een voltreffer zomaar je
einde kon zijn.
Terug in Rotterdam herstelde hij moeizaam van de dreun die ‘Berlijn’ hem had
gegeven. Door te dichten trachtte hij die te boven te komen, door in een zinvol
verband de woorden te vangen die ‘zijn hart voorbij woeien’ (‘Analfabetisch vers’,
november 1944). Enkele gedichten vonden hun weg naar ondergrondse tijdschriften,
zoals De Parade der Profeten (1944-'45). Maar ook die vraag zou blijven knagen:
had ik niet iets heldhaftigers te doen dan zulk verbaal ‘bellenblazen’?
Na de bevrijding werd de theologische studie weer opgepakt. Gretig, maar ook
met groeiende onzekerheid: waartoe leidde die studie anders dan tot het
predikantschap? Was hij daarvoor geschikt? Hij verheugde zich op de ‘talige’ kanten
ervan, zoals het preken, maar zag op tegen de pastorale. ‘Het verbijstert me, straks
in het ambt te staan’, schreef hij in zijn dagboek (24 februari 1946). Maar van dichten
kon je niet leven en er moest brood op de plank komen, zeker nu zijn geliefde en hij
besloten hadden te trouwen. Barnard zei me eens dat hij destijds ‘als in een fuik het
predikantschap was ingezwommen’. In de zomer van 1946 nam hij een
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beroep aan naar Hardenberg. Eind september werd hij er bevestigd als hulppredikant
bij de Hervormde Gemeente. Tien dagen eerder was hij in het huwelijk getreden met
Tinka (Christina) van Malde. Ze kregen drie kinderen, van wie er twee in het spoor
van hun vader gingen en respectievelijk predikant werden (Renata, 1951) en dichter,
schrijver (Benno, 1954).
De voorgevoelens kwamen uit: het predikantschap in Hardenberg werd geen groot
succes. Barnard had het gevoel dat hij wat iedere andere dominee blijkbaar kon, niet
in huis had: pastoraal zijn, warm. Hij bleef teveel op afstand. In het gedicht ‘Landerig
in Ambt Hardenberg’ (najaar 1946; een dubbelzinnige titel) lezen we: ‘Men blijft
hoe men zich wendt of keert apart (...): een weinig te veel verstand en veel te weinig
hart’. Het lukte hem slecht een brug te slaan tussen de theologische inzichten die hij
uit Utrecht meebracht en het, in zijn ogen, nogal primitieve geloof in die Overijsselse
uithoek. ‘Ik voel geen weerklank hier’, zo tekende hij in 1948 op, ‘men leeft in een
rustig christendom, met veel vroomheid, veel traditie en veel domheid, maar weinig
geestelijke spanning’. Soms werd hij ‘radeloos kwaad op deze mensen’. Toen zich
in 1950 de kans voordeed Hardenberg te ontvluchten, greep hij die dan ook: hij
aanvaardde een beroep naar Nijmegen. Die stad was uitdagender, hij vond er meer
gelijkgestemden. Maar een onverdeeld succes werd zijn predikantschap er evenmin:
hij bleef een dominee die het gewone domineeswerk als een zware last ervoer.
Intussen maakte hij naam als dichter. In 1946 verschenen zijn eerste bundels, In
exilio en Achterstand. De door de oorlog opgelopen achterstand moest worden
ingelopen: het merendeel van de gedichten stamde uit die jaren van ‘ballingschap’,
bezetting, gedwongen verblijf in den vreemde. Maar ‘exiel’ stond, breder, ook voor
de ervaring vreemd te zijn in de moderne wereld, er buiten te staan. Om zijn
dichterschap gescheiden te houden van zijn predikantschap, liet Barnard beide bundels
verschijnen onder het pseudoniem dat hij al in ondergrondse bladen had gebruikt:
Guillaume van der Graft - Wilhelmus op z'n Frans, gekoppeld aan een variatie op
het oer-Nederlandse ‘gracht’. Het zou de naam blijven waaronder hij zijn literaire,
niet kerkelijk gebonden, werk publiceerde.
Na dat eerste tweetal volgden de bundels elkaar snel op: Poëzie in praktijk (1948),
Mythologisch (1950), Landarbeid (1951), Vogels en vissen (1953). Die laatste bevatte
gedichten die blijvend tot zijn beste worden gere-
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kend, zoals het omvangrijke ‘Aangaande Abraham’. Hij ontving voor Vogels en
vissen in 1954 de Van der Hoogtprijs van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. De jury prees zijn ‘herhaaldelijk aan M. Nijhoff herinnerende
taalgevoeligheid’. ‘Telkens opnieuw frappeert hij door zijn plastische
uitdrukkingswijze, door zijn intelligente en gevoelige formulering en door zijn tot
op het elementaire teruggaande dichterlijkheid’. Van der Graft kan niet tot de ‘groep
der z.g. experimentele dichters’ worden gerekend, aldus het juryrapport, maar
experimenteren durft hij, en dat voert ‘dikwijls tot verrassende en verrukkende
uitkomsten’. Al waarschuwt men dat de ‘spellust’ soms leidt tot woordspelingen ‘die
meer de humorist dan de dichter sieren’.
De jury had gelijk: bij de ‘experimentelen’, de beweging van de Vijftigers, hoorde
Barnard niet. ‘Het waren mijn generatiegenoten, allen in de jaren twintig geboren’,
zei hij toen ik er eens, kort na het overlijden van Simon Vinkenoog (2009), over
begon. ‘Ik had contact met verschillende van hen, Vinkenoog, Andreus, Rodenko.
Maar die beweging, daar hoorde ik nèt niet bij. Ik ben al niet zo van “bewegingen”,
en deze was me soms te atonaal-om-het-atonale’. Hij hield, bij alle experiment, van
klassieke taal. De opmerking over een taalgevoeligheid die aan Nijhoff herinnerde,
zal hem goed hebben gedaan. Die bewonderde hij hogelijk. Ze kenden elkaar via een
bijzonder project.
Op voorstel van K.H. Miskotte, kerkelijk hoogleraar te Leiden, had de synode van
de Ned. Herv. Kerk een commissie ingesteld inzake een psalmberijming die die van
1773 moest vervangen. Volgens Miskotte, die de commissie voorzat, was zo'n
berijming geen zaak van rijmelende theologen, maar van poëtische vaklui. Hij
benaderde daarom een aantal jonge dichters, onder wie Barnard. Aanvankelijk
reageerde die afwerend. Hij voorzag kerkelijke bemoeizucht, die de dichterlijke
vrijheid zou dwarsbomen. Daar stond tegenover dat Nijhoff bij het project was
betrokken: er was al in het laatste oorlogsjaar vanuit de N.-H. Kerk contact met hem
geweest, in 1951 werd hij officieel benoemd tot letterkundig adviseur van de
genoemde commissie. En toen Nijhoff persoonlijk naar Nijmegen was gekomen om
Barnard over te halen mee te doen, was deze over zijn aarzelingen heengestapt. Hij
schaarde zich bij een groep dichters, die de uitdaging aanging om een bijbels en
poëtisch verantwoorde, nieuwe psalmberijming te maken. Nijhoff was de éminence
grise van het gezelschap, maar hij overleed al spoedig (januari 1953). De kern werd
verder gevormd door, naast Barnard: Ad den Besten, Klaas Heeroma, Jan Wil-
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lem Schulte Nordholt en Jan Wit. Een soort dichtgenootschap vormden ze. Vanaf
de zomer van 1953 kwamen ze jaarlijks een week samen in conferentieoord De
Pietersberg (Oosterbeek) om elkaars werk te toetsen en verder te helpen. Uiteindelijk
werd de vertaling in 1968 definitief vastgesteld. Dit nieuwe rijmpsalter, later
opgenomen in het Liedboek voor de Kerken, telde 27 psalmvertalingen waarvan
Barnard de enige auteur was, en elf waaraan hij had meegewerkt.
Intussen had Barnard in 1954 Nijmegen verruild voor Amsterdam. Hij was benoemd
tot studiesecretaris van de Prof. dr. G. van der Leeuw-Stichting, ‘ontmoetingscentrum
van Kerk en Kunst’. De stichting hield zich onder meer bezig met de vernieuwing
van de protestantse eredienst. Barnard voelde zich daar sterk bij betrokken. Tijdens
een reis naar Engeland, eind jaren veertig, was hij verliefd geraakt op de anglicaanse
liturgie. Hij genoot van de overvloed aan ‘hymns’. Hij ontdekte de wijsheid van de
vaste, in elke dienst weerkerende patronen, en de rijkdom van de wisselende invulling
daarvan, volgens de gang van het ‘kerkelijk jaar’. Sindsdien hield hij zich in de
kerkdiensten die hij leidde aan de klassieke (‘katholieke’) opzet van de eredienst, en
volgde hij het kerkelijk jaar, gebruikmakend van een daarbij horend oud rooster van
bijbellezingen. Het was een ontdekkingstocht in oeroud gebied, dat echter voor een
protestant uit de hervormde hoek goeddeels nieuw was. In zijn nieuwe functie zag
Barnard een kans om een ruimere kring, binnen zijn kerk en daarbuiten, bij de
ontdekkingstocht te betrekken. Hij stelde zich ten doel al wie op die tocht mee wilde
gaan van bruikbaar materiaal te voorzien. Zo kwam een reeks kleinere en grotere
publicaties tot stand, met liturgieontwerpen, gebeden, liturgische teksten, liederen
voor elke zondag in het jaar. Om uit te proberen of dat alles in de praktijk aansloeg,
werden vanaf januari 1957 in de Amsterdamse Maranathakerk op dinsdagavonden
diensten gehouden, ‘Nocturnen’, die landelijke bekendheid kregen. Barnard was,
met cantor-organist Frits Mehrtens, de drijvende kracht daarachter. Samen schreven
ze talloze liederen. Wat in de proefdiensten houdbaar bleek werd later opgenomen
in een groot overzicht, De Adem van het jaar (in 1962-'64 in drie deeltjes uitgekomen,
in 1975 in één band). Voor veel voorgangers is dat jarenlang op het vlak van de
liturgie de voornaamste inspiratiebron geweest.
Engeland trok Barnard niet alleen vanwege de liturgie. Hij was een kenner van de
Engelse cultuur. Van zijn liefde voor het land, waar hij zijn ‘kinderland had
teruggevonden’, getuigen dichtbundels als De maan over
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het eiland (1957) en Overzee (1961). In 1956 verbleef hij er, op studieverlof, van
april tot half december. Hij wilde zich nader oriënteren op het terrein van het ‘religious
drama’. Met die vorm van ontmoeting tussen kerk en kunst zijn in het Engelse
taalgebied namen verbonden als T.S. Eliot, Dorothy Sayers, Christopher Fry, zoals
in het onze die van Nijhoff het is. Barnard/ van der Graft had zich al eerder gewaagd
aan het schrijven van lekenspelen. Een ladder tegen de maan (première in 1953)
werd het bekendst. Als late vrucht van het studieverlof verscheen in '64
Schijngestalten. Proeven van lekespel op bijbelse thema's.
Naast vrije poëzie, functionele poëzie (liederen) en spelen, schreef Barnard in de
jaren vijftig talloze essays en opstellen, in allerlei bladen. Een aantal werd gebundeld
in Tussen twee stoelen (1960). Hij redigeerde dat boek tijdens een verblijf in het
sanatorium te Laren (december 1959 - april 1960). De tuberculeuze aandoening
waarvoor hij werd behandeld, was een restant van de ziekte waarmee hij destijds in
een Berlijns lazaret lag. De titel ‘tussen twee stoelen’ was neutraal op te vatten, als
verwijzing naar het heen en weer gaan tussen preek- en dichtersstoel, kerk en kunst.
Maar je kon er ook iets dramatisch in horen. Dit boek had ‘tussen de wal en het schip’
kunnen heten, zegt Barnard in het voorwoord. Liep heel de stoelendans er niet op
uit dat hij tussen de stoelen viel, dat hij als dichter aan het kerkvolk voorbij praatte,
en als dominee door de dichters werd genegeerd? De maanden in Laren waren de
opmaat tot een periode van grote twijfel en neerslachtigheid, die pas in de lente van
'61 wegebden. Alle oude angsten speelden op: angst dat zijn werk niets voorstelde,
angst dat hij overal buiten stond, angst dat hij zich door lafheid in de oorlog
onvergeefijk schuldig had gemaakt, angst voor een nieuwe oorlog. Veelzeggend zijn
de woorden die hij in Verzamelde gedichten (1985) als motto vooraf liet gaan aan
de oogst van de jaren 1959 en volgende:
Bang voor doodgaan,
bang voor blootstaan,
bang voor bang,
levenslang.

Het leek niet verstandig om na die depressie het werk op de oude voet te hervatten.
Het leven in Amsterdam was hem te hectisch. Bovendien was zich rond de Nocturnen
een nieuwe gemeente aan het vormen die zeker een appèl op hem zou doen als pastor.
Maar voor het grote-stads-
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pastoraat achtte hij zich al helemaal ongeschikt. Hij opteerde voor het predikantschap
in een kleine gemeente. Het werd het Gelderse Rozendaal, waar hij, eind 1961, voor
de helft van de tijd ‘bijstand in het pastoraat’ werd. Daarnaast bleef hij half-time
studiesecretaris van de Van der Leeuw-Stichting (met de daarbij horende positie van
predikant-voor-bijzondere-werkzaamheden).
Er brak een productieve tijd aan. Barnard vulde allerlei materiaal, dat was
ontwikkeld voor de Nocturne-diensten, aan vanuit de ervaringen die hij zondag na
zondag opdeed in de diensten te Rozendaal. Zo kwamen drie ‘kerkelijke jaarboeken’
tot stand, die samen een ‘encyclopedie van zondagen’ vormden: het eerste omvatte
‘een jaargang schriftuitleg’, uitleg van de bijbellezingen die vanouds horen bij de
zondagen van het kerkelijke jaar (Lieve gemeente, 1962); het tweede presenteerde
bij elk van die zondagen passende, nieuwe liederen (De tale Kanaäns, 1963); in het
derde werd heel het ‘zinsverband’ van het kerkelijke jaar, zondag voor zondag,
beschreven (Binnen de tijd, 1965).
De vijf dichters die in deze jaren de laatste hand legden aan hun psalmberijming,
waren intussen een hechte vriendengroep geworden: Den Besten, Heeroma (Muus
Jacobse), Schulte Nordholt, Wit en Barnard. Zij noemden zich ironisch ‘het landvolk’,
dat gedienstig de opdrachten van synodale hoge heren uitvoerde. Intussen hadden
zij er een opdracht bij gekregen. Naast de commissie voor de psalmberijming kende
de N.-H. Kerk er een die een revisie van de hervormde gezangenbundel-1938
voorbereidde. Die commissie had Barnard en zijn vrienden bij haar werk betrokken.
Vervolgens had ‘het landvolk’ zelf het voortouw genomen. Vanaf de Pietersberg-week
van 1959 stond de nieuwe bundel op de agenda. Over één ding waren Barnard c.s.
het snel eens: revisie was onbegonnen werk, omdat de bestaande bundel goeddeels
uit negentiende-eeuwse protestantse rijmelarij bestond. Een nieuw liedboek moest
eigentijdse liederen bevatten, maar ook, in vertaling, de rijkdommen uit de
eeuwenlange traditie van heel de kerk. Zo moesten er hymnen uit de oude kerk in
komen, liederen uit het Lutherse protestantisme, het piëtisme, de Engelse kerk, het
methodisme. Ieder van het vijftal had wel voorkeur voor één van die tijdperken of
tradities, en droeg van daar uit gezangen aan. Barnard kwam vooral met vertalingen
van hymns uit de Engelse kerk.
Wat betreft de eigentijdse liederen pleitte Barnard ervoor bij alle zondagen van
het kerkelijk jaar passende, nieuwe bijbelliederen op te nemen (zoals hij dat in De
tale Kanaäns voordeed). Dat leidde tot moeizame dis-
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cussies met leden van de commissie. De bundel kon, zo zeiden zij, niet onbeperkt
dik worden; er moest ruimte blijven voor vertrouwde meezingers, anders kreeg men
de kerk nooit mee; bovendien waren Barnards bijbelliederen vaak te moeilijk ... Zijn
voorstel haalde het niet. De frustratie over dat soort tegenwerking spreekt uit het
spotgedicht ‘Gezangen-commissies’ (september 1966): ‘Nooit meer zal ik mij laten
lijmen/ ambtelijk voor de kerk te rijmen...’
Toch waren er genoeg die doorhadden dat er een liedboek met oecumenische allure
in de maak was. Andere protestantse kerken meldden dat zij bij het proces betrokken
wilden zijn. Zo werd het een zaak die niet langer onder een hervormde commissie
viel, maar onder een interkerkelijke stichting. Wat niet betekende dat er van
bestuurlijke kant geen, in Barnards ogen, pietluttige en ondeskundige bemoeienis
met het werk van de dichters meer was. In zijn dagboek klaagde hij veelvuldig over
het ‘clericale gesol met poëzie’ (1 september 1971). Maar in 1973 verscheen dan
toch het baanbrekende Liedboek voor de Kerken. Het bevatte het nieuwe psalter en
491 gezangen waarvan er 76 van de hand van Barnard waren (55 eigen teksten, 21
vertalingen). Het zou hem overigens plezier hebben gedaan dat in de nieuwe
protestantse bundel: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, die in 2013
verscheen, naast zijn psalmvertalingen uit 1968/1973, 64 liederen en zes meditatieve
teksten van zijn hand werden opgenomen.
Voor zijn werk op het terrein van de liturgie verleende de Utrechtse universiteit
hem in '66 een eredoctoraat. Uit Brussel kwam een ander blijk van waardering: de
protestantse theologische faculteit aldaar vroeg hem in 1968 als docent homiletiek
en liturgiek. Hij was dat tot 1972. Les geven deed hij graag, maar een deel van het
plezier was ook domweg: in België te zijn - nóg een land waarvan hij soms dacht
dat het hem dierbaarder was dan zijn eigen. Hij had er (liturgische) vrienden, men
zong er zijn liederen graag, en men sprak er Nederlands op een bekoorlijke wijze.
Een productieve periode, die Rozendaalse, waarin het hem niet aan waardering
ontbrak. Maar er lag een schaduw over. Naast dichter en liturgiehervormer, was hij
dominee. Officieel: ‘bijstand in het pastoraat’, maar wie stond hij bij? Hij ervoer
opnieuw dat hij vooral schrijvenderwijs bestond en moeite had met ‘er zijn voor
anderen’. Hij voelde er zich te schutterig voor. ‘Ik schoot tekort, ik schiet altijd tekort,
als het om mensen gaat voor wie je er praktisch moet zijn, beschikbaar moet zijn’,
schreef hij later in zijn dagboek (8 januari 1975). De verhuizing in 1971
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naar Ellecom, tien kilometer verderop, moest de druk verminderen: daar liep hij
minder snel gemeenteleden tegen het lijf, die van alles van hem verwachtten. Maar
het gevoel telkens weer door de mand te vallen bleef. Na een breakdown in 1973
was duidelijk dat er maar één weg was uit het drijfzand van zelfverwijt en twijfel:
het ambt neerleggen. In '74 vroeg hij, om gezondheidsredenen, vervroegd emeritaat
aan; het werd hem het jaar daarop verleend.
Het ‘officieel als dominee mislukt zijn’ (dagboek, 3 januari 1976) bleef Barnard
steeds als een nederlaag zien. Dat verhinderde hem te zien dat hij pastoraal toch meer
voor mensen moet hebben betekend dan hij zelf dacht. Extra pijnlijk was dat hij door
velen telkens weer op dat, in zijn ogen mislukte, domineeschap werd vastgepind.
Men bleef hem veelal zien als een ‘dominee-dichter’ - een betiteling die hij haatte:
alsof hij als dichter op bijzondere wijze was gekwalificeerd of gediskwalificeerd
door het (voormalig) dominee-zijn.
Om een nieuwe start te maken was het zaak ook letterlijk afstand te nemen van
het Rozendaalse predikantschap. In 1978 verhuisden Tinka en hij naar Utrecht, de
Jacob van Ruisdaelstraat. Enkele jaren later verhuisde Barnard nog in ander opzicht.
Nadat de kennismaking met verschillende hervormde wijkkerken in Utrecht een
matig succes was geweest, kerkte hij in de kathedraal van de Oud-Katholieke Kerk.
In 1985 trad hij toe tot die kerk. Hij vond er precies wat hij zocht: een modern, open
kerkgenootschap, waar men nog weet had van de eeuwenoude liturgische vormen,
zegswijzen, rituelen. Zondag na zondag liet hij zich daarin meevoeren, als gewoon
gemeentelid. ‘Dat is ook zo fijn’, zei hij me, ‘de term “dominee” kennen ze daar niet
eens! En soms zing ik er, als deel van de gemeente, mijn eigen liederen mee, eigenlijk
zonder te beseffen dat ik ze zelf ooit schreef.’
Nee, een dichtende dominee kon men hem moeilijk meer noemen (zo die typering
in zijn geval ooit terecht was geweest). Hij was vóór alles dichter. Maar één die op
dichterlijke wijze nog steeds doende was met de bijbel. Barnard moest van de moderne
exegetische methodes niets hebben: die lieten van de geheimen van de bijbel te weinig
heel. Hij stond een uitleg voor, die zich liet gezeggen door de poëtische kracht van
de bijbelse taal. De oude rabbijnen waren zijn voorbeeld, die woorden beklopten
totdat zij hun diepere betekenissen prijsgaven; en de vierde-eeuwse woestijnvaders,
die zich de teksten eigen maakten door ze gedurig in zich mee te dragen. Volgens
die methode van dichterlijk-meditatief
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bijbellezen, werkte Barnard van 1981 tot '91 aan een boek met notities bij grote delen
van de bijbel, ‘een journal intime, gekrabbeld in de marge van het heilige boek’. Met
zijn 1200 pagina's werd Stille omgang (1992) zijn magnum opus. Het was bedoeld
om in kleine dagelijkse porties gelezen te worden, zoals het als een jour-naal, van
dag tot dag, geschreven was. Na Stille omgang verschenen nog ettelijke kleinere
boeken met kanttekeningen bij bijbelboeken, zoals bij de psalmen (o.a. Tegen David
aanpraten, 2003; Lofzang is geen luxe, 2005).
Begin jaren negentig werden bij Tinka symptomen van de ziekte van Alzheimer
geconstateerd. Deze sluipmoordenaar, zoals Barnard hem noemde, nam haar stukje
bij beetje van hem weg, totdat zij, ‘een herfstblad zo bros’, in april 1995 overleed.
Wat dit afscheid in hem teweegbracht heeft Barnard aangrijpend verwoord in de
bundel Onbereikbaar nabij (1996). Hij noemde zich als dichter van nu af kortweg
Van der Graft: alle duurdoenerij, opsmuk bleef achterwege, ook dat wat nuffige
Guillaume. Nu zij er niet meer was ‘die mijn/ hand vroeg om over het grote/ duister
heen mij te redden’, was er nog altijd de poëzie om hem te helpen zijn verdriet te
overleven:
Woordgod van mij, poëzie
die alles verandert, die
haar zo hebt liefgehad, geef
dat zij leeft dat ik leef,
sla de vergetelheid. (...)

Terwijl in voorgaande jaren verschenen bundels slechts een kleine trouwe lezersschaar
bereikten (o.a. De hondewacht, 1993; Wat heeft Cecilia gezien?, 1994; De kiezels
van Klein Duimpje, 1995), bereikte Onbereikbaar nabij ineens een breder publiek.
Kennelijk werd dat aangesproken door de herkenbare thematiek: verlies en rouw,
‘liefde sterker dan de dood’, en door de heel eigen, zuivere toon. Ook de literaire
kritiek, die Guillaume van der Graft vaak links had laten liggen, was lovend over de
bundel, die algemeen als het hoogtepunt van zijn poëtisch oeuvre werd en wordt
gezien.
Onverwachts had Barnard zich aan het eeuwige predikaat ‘dominee-dichter’
ontworsteld en werd hij erkend als dichter pur sang, nog wel een dichter van formaat.
Een indrukwekkend optreden tijdens de Nacht van de Poëzie 1998, in het Vredenburg
te Utrecht, droeg daaraan verder bij: jonge dichters, die G. van der Graft hoogstens
van naam kenden, maak-
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ten kennis met hem en zijn werk, en verbaasden zich over de kracht van de oude en
nieuwe teksten die hij voordroeg. Bij zijn tachtigste verjaardag, in 2000, werd hij
verrast met een bundel, Als een moeder haar zoontje van tachtig, waarvoor 25
vrienden ieder een gedicht hadden geschreven. Onder hen waren oude bekenden als
Adr. Morriën, Hans Warren, Simon Vinkenoog en Ad den Besten (die laatste was,
met Barnard, als enige over van ‘het landvolk’), maar vooral ook jongere dichters,
zoals Hester Knibbe, Eva Gerlach en Antjie Krog, zoon Benno Barnard en stadgenoot
Ingmar Heytze. Als motto gingen woorden van Herman de Coninck aan dat alles
vooraf. Die wist het kennelijk al vóór 1997, toen hij ontijdig stierf: ‘Van der Graft
is beter dan ooit, al een tijdje.’
Barnard leefde, met de titel van een van zijn bekendste gedichten,
‘schrijvenderwijs’. Dat bleef zo tot bijna het einde. Het betekende niet alleen dat hij
bijna dagelijks iets nieuws probeerde te schrijven (een stukje gepeins, soms nog een
gedichtje), maar ook dat hij oud werk herordende, selecteerde, verbeterde. Dat had
hij in het verleden al veelvuldig gedaan. Hij had zijn Verzamelde Gedichten laten
verschijnen in 1982 (gedichten en liederen dooreen) en in '85 nogmaals (enkel de
gedichten; apart daarvan verschenen in 1986 de Verzamelde Liederen). Hij had in
1997 zijn gedichten, ‘oud, nieuw en herzien’, opnieuw verzameld in Mythologisch.
In 2003 volgde de bundel Lijfeigen. Liefdesgedichten 1942-2002, bij de samenstelling
waarvan zijn nieuwe levensgezellin Nelleke Altena onmisbaar bleek. En tenslotte
verscheen in 2007 de definitieve selectie van die verzen, ‘waarin zijn stem volgens
hemzelf het meest als de zijne’ klonk: Praten tegen langzaam water. Gedichten
1942-2007. Een keuze. Daar werd zelfs een cd bij geleverd waarop Barnard 81
gedichten voordroeg. Selecties uit zijn dagboeken verschenen in 2004 en 2005 (over
1945-'78). In 2009 volgde Een zon diep in de nacht. De verzamelde dagboeken
1945-2005.
Om met een door Barnard gevonden werkwoord te spreken: het ‘ouderdomde’ meer
en meer. In 2005 werd hij geopereerd aan een kwaadaardig gezwel. Van die ingreep
herstelde hij slecht. Een ongelukkige botsing op de hoek van ‘zijn’ Van Ruisdaelstraat
bezorgde hem in 2007 een gebroken heup. Daar herstelde hij nog minder van. Hij
moest worden opgenomen in een verzorgingshuis. Daar schreef hij nog een, naar
eigen zeggen, ‘stout’ boekje over een levenslang dilemma: ‘vrijzinnig of orthodox?’
Hij hakte de knoop op heel eigen wijze door: Orthodox of niks (2008). De laatste
twee jaren woonde hij in een eigen appartement bij dat verzor-
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gingshuis. Van feestjes die te zijner ere werden georganiseerd, genoot hij nog ten
volle: de overdracht van zijn door Dennis Coenraad gebeeldhouwde portret aan Anton
Korteweg van het Letterkundig Museum (oktober 2008); de presentatie van Een zon
diep in de nacht (waarbij een van de sprekers hem weer met Nijhoff vergeleek); de
onthulling van een door medebewoners in de Van Ruisdaelstraat aangeboden
gedenksteen in de stoep voor het huis waar hij 30 jaar had gewoond (januari 2010).
Bij elk van die gelegenheden voerde hij nog het woord, zo fraai als alleen hij het
kon. Maar toen de NCRV hem, nog vanwege zijn negentigste verjaardag, op een
‘kerkmuziekdag’ met veel Barnard-liederen, in het zonnetje wilde zetten (oktober
2010), kon hij niet meer uitbrengen dan een, desgevraagd, ‘ja, ik geniet’. Hij was
op. Ruim een maand later overleed hij. De uitvaartmis vond plaats in de
oud-katholieke St. Gertrudis-kathedraal en begon met een van de klassiekers onder
Barnards kerkliederen:
Lieve Heer, gij zegt ‘kom’ en ik kom, want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

Die innige vroomheid had hij van zijn moeder (dagboek, 6 oktober 2005).
TH. MARIUS VAN LEEUWEN

Citaten uit de dagboeken zijn genomen uit: Willem Barnard, Een zon diep in de
nacht. De verzamelde dagboeken 1945-2005. Vught 2009.
Achter in die uitgave (p. 834-835) vindt men een complete lijst van in boekvorm
verschenen werken van Barnard / Van der Graft. Zo'n lijst is ook op ‘wikipedia’ te
vinden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013

40

Hans van den Bergh
Amsterdam 3 december 1932 - Amsterdam 21 oktober 2011

Hoe Hans van den Bergh over de menselijke beschaving dacht, blijkt uit een uitspraak
die hij, niet lang voor zijn overlijden, over natuurliefhebbers deed. ‘Ik begrijp mensen
niet die van de natuur houden’, zei hij tegen een bevriende wandelaar.
Ik vind de natuur iets verschrikkelijks! De natuur is één grote oppositie
tegen het leven en een helse kracht die ons eronder probeert te krijgen. Ik
zie met genoegen dat diezelfde natuur in de mens een tegenkracht heeft
gecreëerd, zodat we nu iets van al die ellende kunnen bezweren. De pokken,
de pest, het zijn allemaal producten van de natuur die we nu gelukkig
hebben bedwongen. De natuur is een hel van tsunami's en
vulkaanuitbarstingen.
Hoewel zijn vrienden en familie wisten dat hij wel degelijk graag in bos en hei
vertoefde, had deze uitspraak een serieuze ondertoon. Tegenover de willekeur van
de natuur stond voor Van den Bergh de getemde wildernis, ‘de in kaden vastgeklonken
waterkant’, om met Bloem te spreken: de menselijke beschaving en, vooral, de
cultuur.
Voor de cultuur heeft Van den Bergh zijn hele leven gestreden, waarbij
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alle kunstvormen hem even lief waren. Het was niet meer dan logisch dat juist hij in
1982 de eerste hoogleraar Cultuurwetenschappen werd aan de Open Universiteit.
Vanuit Heerlen verzorgde hij meer dan tien jaar lang het cultureel onderricht voor
een halve generatie studenten, van wie hij maar een gering aantal van gezicht heeft
gekend. Hoewel zij het niet beseften - zelfs op afstand was hij inspirerend - hebben
ze daaraan wel iets gemist: weinigen waren als docent en als spreker zo bevlogen
als Van den Bergh.
Zijn culturele belangstelling dateerde van zijn vroegste jaren. Hij werd in 1932 in
Amsterdam geboren. Zijn vader was de vooraanstaande sociaaldemocraat en (vanaf
1936) hoogleraar staatsrecht George van den Bergh. Hans onderscheidde zich, aldus
een van zijn oudere broers, in dit kinderrijke gezin al vroeg door zich niet over te
geven aan sport en spel, maar in plaats daarvan te lezen, het ene boek na het andere.
Zijn belangstelling voor boeken verdiepte zich in de jaren dat hij op het Barlaeus
Gymnasium schoolging, net als zijn interesse voor het toneel. In zijn eindexamenjaar
won hij een stedelijk welsprekendheidsconcours.
Na zijn schooltijd studeerde Hans van den Bergh Nederlands en Frans, aan de
Universiteit van Amsterdam. De gecombineerde studie stond nevenactiviteiten niet
in de weg. Hij sloot zich aan bij de Amsterdamse Studenten Tooneel Vereeniging,
maar maakte vooral naam met het Amsterdams Studenten Cabaret, waarvan hij de
leider en de voornaamste tekstschrijver was. Dit cabaret, dat als verfrissend en
vernieuwend gold, had veel succes. Van den Bergh leerde in die tijd Wim Kan kennen,
aan wie hij incidenteel teksten verkocht. In september 1959 traden de studenten zelfs
in Amerika op. Tot een internationale doorbraak leidde dat niet, en zelfs in Nederland
was hun succes van voorbijgaande aard. Hoewel ze sommige cabaretconventies
doorbraken, waren de studenten - zo deelde hun aanvoerder later bescheiden mede
- ‘eigenlijk vrij braaf. Ons cabaret leek erg op dat van Kan.’
Minder braaf was Propria Cures, het studentenblad dat ook in die jaren befaamd
was om zijn rebelsheid. ‘Belachelijk en gevaarlijk’, noemde een rechtbankpresident
PC in die dagen. Van den Bergh zette in dit blad zijn schreden op het pad van de
polemiek: een genre dat hij nooit uit het oog verloor getuige een bloemlezing van
Nederlandse polemieken, die hij niet lang voor zijn dood verzorgde, samen met Pierre
Vinken. In die bundel is ook een stuk van Van den Bergh zelf te vinden, gericht tegen
de Multatuli-bestrijder Rob Nieuwenhuys. Onder uiteenlopende pseu-
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doniemen - Ten Braven, Jansen & Tilanus, Paul Abbey, E.D. Dekker - rekende hij
in Vrij Nederland, Het Parool, NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad af met
de vele vormen van onverstand die hij in de wereld aantrof. Gevestigde reputaties
ontzag hij niet: zo wees hij in een recensie op de ‘groteske tekortkomingen’ van
Willem Frederik Hermans' roman Au pair. De hoon van de schrijver die daarop
volgde, hinderde Van den Bergh niet, want hij beschouwde Hermans, diens zwakke
laatste romans ten spijt, als een van de grootste Nederlandse schrijvers.
Toch zag het er aanvankelijk niet naar uit dat Van den Bergh zich tot polemist zou
ontwikkelen, en zelfs niet dat hij zich op het schrijven zou toeleggen - in welk geval
dit levensbericht vermoedelijk niet was geschreven - want na zijn afstuderen koos
hij voor het meest voor de handliggende beroep: hij werd leraar Nederlands en Frans
aan het toenmalige Amsterdamse Vondel Gymnasium.
Hij combineerde het docentenbestaan in eerste instantie nog met het cabaret, maar
maakte al snel de overstap naar een medium dat in die dagen nog nieuw was: de
televisie. Daar werd hij een van de medewerkers van Zo is het toevallig ook nog eens
een keer, het legendarisch geworden programma dat de spot dreef met veel wat voor
heilig werd gehouden. De meeste aandacht ging uit naar personen als Mies Bouman,
Jan Blokker, Joop van Tijn en de incidenteel optredende Gerard Kornelis van het
Reve, maar Hans van den Bergh was er in zijn element. Hij kon zijn hele leven
uitstekend overweg met microfoon en camera.
Zijn ware roeping lag elders. In 1969 verruilde hij het gymnasium voor de
universiteit: hij werd wetenschappelijk hoofdmedewerker moderne Nederlandse
letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Drie jaar later promoveerde hij op een
studie over de ‘konstanten in de komedie’ - hij hield levenslang een voorkeur voor
de k boven de c - waarmee hij zijn naam als wetenschapper vestigde. Hij liet er
bovendien mee zien welk genre in de letteren hem het liefst was: het toneel. Het was
een onderwerp waarin hij zich tot een van de grootste kenners van Nederland zou
ontwikkelen. Al sinds zijn schooltijd had het toneel hem beziggehouden. Vanaf 1960
schreef hij erover voor het Haarlems Dagblad, en niet lang daarna werd hij
toneelrecensent voor Het Parool, wat hij tot 1997 volhield. Behalve enkele duizenden
besprekingen schreef hij er een aantal boeken over, waaronder Teksten voor
toeschouwers. Inleiding in de dramatheorie (1979). Het was bedoeld als lesmateriaal,
en zo zag het er op het eerste gezicht ook uit, maar velen zullen het vooral hebben
beschouwd
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als een aangenaam en instructief leesboek. Van den Bergh schreef nu eenmaal zeer
onderhoudend; hij kon niet anders, zelfs als het voor een schoolboek was.
In 2005 publiceerde hij De sterren van de hemel, een omvangrijk werk waarin hij
zo'n beetje de hele Nederlandse acteurswereld aan het woord liet over de kunst van
het toneelspelen. Een levenswerk mag men het niet noemen - daarvoor was Van den
Bergh te veelzijdig - maar het is zonder twijfel enig in zijn soort. Hij was net op tijd
om toneellegenden als Mary Dresselhuys, Ellen Vogel en Ton Lutz een serie
prangende vragen te laten beantwoorden. Het resultaat was een boek dat niemand
die zich serieus met het toneel bezighoudt, ongelezen kan laten.
Van de Berghs liefde voor de letteren strekte verder dan het toneel. Hij schreef
talrijke beschouwingen over (vooral) de Nederlandse literatuur, waarvan de mooiste
in 1991 werden verzameld in de bundel De last van leugens. Een van die stukken
gaat over J.A. dèr Mouw, ook bekend als Adwaita, de dichter van Brahman, die
allang in vergetelheid zou zijn geraakt als Van den Bergh in 1986 niet diens Volledig
dichtwerk had bezorgd. Hij liet zien dat Dèr Mouws werk ten onrechte als zweverig
en ondoorgrondelijk werd beschouwd. ‘Integendeel,’ betoogde hij, ‘ieder die tracht
dat oeuvre zo, als op zichzelf betrokken boodschap te lezen, zal zich erover verbazen
hoe Dèr Mouw aan een grenzeloos gecompliceerd inzicht uiting weet te geven met
de alleen Adwaita eigen heilige eenvoud.’
Hoewel Van den Bergh, zelf atheïst, het oosters mysticisme van Adwaita niet
volledig zal hebben gedeeld, had hij een duidelijke voorkeur voor figuren met grootse
en gecompliceerde denkbeelden over hoe de wereld en het heelal in elkaar staken.
Zo iemand was ook Eduard Douwes Dekker. Er is geen schrijver geweest voor wie
Van den Bergh zich zozeer heeft sterk gemaakt als Multatuli. Hij was jarenlang
voorzitter van het Multatuli-Genootschap, en in die hoedanigheid bracht hij veel tot
stand. Zo zorgde hij er samen met uitgever Geert van Oorschot voor dat Multatuli
in 1987 eindelijk een standbeeld kreeg. Het beeld, gemaakt door Hans Bayens, staat
op de Amsterdamse Torensluis en oefent op toeristen een grote aantrekkingskracht
uit.
Al ontkende hij de waarde van Max Havelaar geenszins, Van den Bergh benadrukte
in zijn artikelen de kracht van Multatuli's andere boeken, pamfletten en brieven die
niet in de eerste plaats met Nederlands-Indië te maken hadden. Bovenal was Multatuli
voor hem iemand die wars was van ‘mooischryvery’, maar tegelijk zeer goed begreep
dat zijn bood-
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schap het publiek niet zou bereiken als hij niet mooi schreef. Het dilemma bracht
hem, Multatuli, tot de overtuiging dat echte poëzie de waarheid was - en het werk
van zijn dichtende tijdgenoten dus geen poëzie kon worden genoemd. Ter illustratie
placht Van den Bergh dan uit Multatuli's Vorstenschool een lange uitweiding aan te
halen, die hij - en ook dat typeerde hem - uit zijn hoofd kende:
Daar is een kracht uit hoge kracht gesproten
die 't zinkend hart des mensen schoort,
die 't opvoert naar een hoge oord,
die 't vastklemt als de stam zyn loten
als moederarmen 't schreiend wicht
aan de eerste bron van liefde en licht
die 't opheft, als het dreigt te zinken
in 't slyk waarin het zich bewoog.
(...)
Die kracht, 't is alles poëzie...

Van den Berghs belangrijkste verdienste voor de Multatuli-studie was het voltooien
van de uitgave van de Volledige Werken: een kolossaal project, waarvoor de schrijver
E. du Perron en de letterkundige Garmt Stuiveling al voor de oorlog de basis hadden
gelegd. Stuiveling verzorgde van 1950 tot zijn overlijden in 1985 achttien delen,
waarna Van den Bergh deze taak overnam. Hij deed dit met een toewijding en precisie
die alle tekstbezorgers tot voorbeeld strekten.
In 1995 verschenen de laatste delen van Multatuli's Volledige Werken, die tijdens
een feestelijke plechtigheid werden overhandigd aan prins Willem-Alexander. Dat
juist hij, de toekomstige koning der Nederlanden, de boeken in ontvangst nam, zegt
iets over de bezorger van de werken: Van den Bergh bevestigde hiermee zijn reputatie
van een man die vaste overtuigingen kon verbinden met een opmerkelijke
buigzaamheid. Hij stond ook toen immers al bekend als geharnast republikein.
Het was in deze hoedanigheid dat Van den Bergh misschien wel zijn grootste
bekendheid genoot. Hoewel hij in 1996 niet tot de oprichters behoorde, trad hij al in
een vroeg stadium op de voorgrond als woordvoerder van het besloten Republikeins
Genootschap. Dit kwam ongetwijfeld door zijn spreekvaardigheid, niet in de laatste
plaats als er een televisiecamera in de buurt was, maar ook door de brochures en
boeken die
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hij schreef over de wenselijkheid van een republiek.
Met zijn Klein republikeins handboek voorzag Van den Bergh in 2002 in een
behoefte die al lange tijd in kringen van antimonarchisten werd gevoeld. In het Klein
republikeins handboek werden honderd standaardargumenten die voorstanders van
de monarchie altijd weer naar voren brachten, eloquent en zorgvuldig in weerlegd.
In 2013 werd het in een bewerking van zijn medestander Gerard Aalders opnieuw
uitgegeven.
De dodelijke ernst die in republikeinse kringen vaak heerst - en in monarchistische
niet minder - was Van den Bergh vreemd, zoals lezing van zijn Doe het niet, Alex
leert. Dit boek, dat kort voor zijn overlijden verscheen, was volgens zijn voorwoord
‘alleen bestemd voor Willem-Alexander, de gedoodverfde Koning Willem IV der
Nederlanden’. Velen hebben het gelezen, maar vermoedelijk juist niet de adressant.
Daarmee trad Van den Bergh, zeer bewust, in de voetsporen van Multatuli, die zich
menigmaal tot koning Willem III had gericht, zonder dat de vorst daarvan kennis
nam. Zoals bekend heeft Alex zijn advies niet ter harte genomen, maar vermoedelijk
heeft Van den Bergh ook niet de illusie gehad dat de monarchie met koningin Beatrix
zou eindigen.
Dat gaf ook niet. De boeken en artikelen die hij heeft nagelaten, hebben nooit als
eerste doel gehad zijn lezers te ‘stichten’. Ze moeten veeleer worden gelezen om wat
ze zijn: onderhoudend en rijk aan onverwachte inzichten. Een belangrijke bijdrage
aan de cultuur, die hem zo dierbaar was.
DIK VAN DER MEULEN

Voornaamste geschriften
Konstanten in de komedie. Een onderzoek naar komische werking en ervaring (diss.
Utrecht). Amsterdam 1972.
Teksten voor toeschouwers. Inleiding in de dramatheorie. Muiderberg 1979.
Kultuur en kwaliteit. Inaugurele rede Open Universiteit. Alphen aan den Rijn 1986.
Lekkere literatuur (geschreven onder het pseudoniem Ten Braven). Amsterdam
1987.
Eén over Oranje of de Republiek der Nederlanden. Amsterdam 1989.
De last van leugens. Essays over literatuur. Amsterdam 1991.
De Republiek der Nederlanden. Pleidooien voor het afschaffen van de monarchie.
Amsterdam 1998.
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Klein republikeins handboek. Honderd misverstanden over de monarchie. Amsterdam
2002, herziene uitgave 2013.
De sterren van de hemel. De kunst van het toneelspelen, Amsterdam 2005.
Doe het niet, Alex! Alle redenen om voorgoed af te zien van het koningschap.
Amsterdam 2011.
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Hans den Besten
Amsterdam 18 december 1948 - Amsterdam 19 juli 2010

Op 19 juli 2010 is Hans den Besten thuis in Amsterdam overleden. De laatste jaren
was hij in toenemende mate gehandicapt door de ziekte van Parkinson. Toch heeft
hij met veel enthousiasme zijn taalkundige werk tot op het laatst voortgezet. Bovenal
was Den Besten beminnelijk en bescheiden, en een echte geleerde: iemand die een
grote belangstelling voor en kennis van de precieze feiten en een diep theoretisch
inzicht paarde aan vriendelijkheid en collegialiteit.
Hans was een breed en veelzijdig taalkundige met interesse in vele hoeken van de
linguïstiek. Als leerling aan het Barlaeus Gymnasium blonk hij naast zijn
schoolvakken uit op de viool. Het had naar eigen zeggen weinig gescheeld of hij was
naar het conservatorium gegaan in plaats van de universiteit, maar hij koos toch voor
de wetenschap. Hans is altijd nauw verbonden geweest met zijn geboortestad. Hij
was de zoon van de letterkundige en germanist Ad den Besten, net als Hans zelf
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, in het Bungehuis op de Spuistraat.
Dit is ook de plek waar Hans misschien het grootste aantal uren van zijn leven heeft
doorgebracht, vroeg aanwezig en laat nog aan het werk.
Den Besten was tijdens zijn hele werkzame leven verbonden aan de
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Universiteit van Amsterdam, waar hij na een kandidaats Nederlandse Taal- en
Letterkunde Algemene Taalwetenschap gestudeerd had. Hij doceerde onder andere
Nederlandse, Duitse en Algemene Taalwetenschap, en dan met name de syntaxis.
De laatste jaren was hij deeltijds Universitair Hoofd Docent voor Algemene
Taalwetenschap en deeltijds Universitair Docent voor Afrikaanse Taalwetenschap.
Bovendien bekleedde hij een bijzonder hoogleraarschap in Stellenbosch, Zuid-Afrika.
Tijdens zijn studie raakte hij net als veel tijdgenoten, waaronder Jan Koster en
Henk van Riemsdijk, in de ban van het werk van Noam Chomsky. Op zijn homepage
bij de Universiteit van Amsterdam schreef hij dat hij een syntacticus was die zich
echter ook met de historische fonologie van het Afrikaans en het Jiddisch had
beziggehouden (ook genoemd moet worden overigens het lexicon, onder meer de
etymologie van het Bargoens). In al die vakken was hij een meester van de
zorgvuldige observatie, zonder daarbij de grote lijn uit het oog te verliezen. Er zijn
weinig geleerden in Nederland die zo goed in staat waren theorievorming te koppelen
aan grote flologische en empirische gerichtheid.
Den Bestens werk was van onschatbare waarde voor de theoretische taalkunde en
in het bijzonder voor het onderzoek naar de (West-)Germaanse talen in zeer ruime
zin. Noord- en Zuid-Nederlands, Hoog- en Laag Duits, alle dialecten in deze
taalgebieden, het Jiddisch en daarmee ook het Hebreeuws, het Afrikaans, en tenslotte
ook het Negerhollands kregen zijn belangstelling. In eerste instantie werd hij vooral
bekend door zijn invloedrijke stukken over werkwoordsverplaatsing en ‘verb raising’
in de West-Germaanse talen. Veel van deze stukken werden uiteindelijk ook
opgenomen in het proefschrift dat hij in 1991 aan de toenmalige Katholieke
Universiteit Brabant verdedigde, met als promotor Henk van Riemsdijk. Bij zijn
meest succesvolle eigen promovendi vinden we onder meer Jean Rutten en Hans
Broekhuis.
Bij werkwoordsverplaatsing was zijn voornaamste inzicht dat het feit dat in
ondergeschikte zinnen de persoonsvorm niet naar het begin van de zin verhuist, het
gevolg is van een soort stoelendans. Het onderschikkende element dat neemt in zijn
visie zelf de plaats in waar de persoonsvorm had moeten staan, zoals in hoofdzinnen.
(a) Maria plakte de band.
(b) Ik droomde dat Maria de band plakte.
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Bij zijn analyse van ‘verb raising’ gaf hij samen met zijn student Jean Rutten een
nieuwe verklaring voor het contrast tussen (c), (d), en (e):
(c) Jan heeft een boek geprobeerd te lezen
(d) Jan heeft een boek proberen te lezen.
(e) Jan heeft geprobeerd een boek te lezen.
Naast aandacht voor dit soort verschijnselen, in de tijd waarin dit speelde van cruciaal
belang voor de grammaticale theorievorming, had Hans een even grondige als brede
kennis van alle grammaticale verschijnselen uit het Nederlandse en Duitse taalgebied.
De laatste jaren ging zijn belangstelling vooral uit naar de contactlinguïstiek, en
in het bijzonder naar de manier waarop contact met andere talen het Afrikaans
gevormd had. De scherpzinnige en fijngevoelige taalkundige die hij was, ontdekte
Hans al gauw dat de grammatica van het Afrikaans niet direct af te leiden is van
varianten van het Nederlands, zelfs niet als je dialecten erbij neemt. Het is essentieel
om ook het Khoikhoi (het oude ‘Hottentots’), het Portugees Creools en het Kaaps
Maleis erbij te nemen. Hans onderzocht dit met historisch onderzoek, filologisch
speurwerk naar en in de oudste bronnen, en met geavanceerde syntactische analyses.
Op dezelfde Universiteit van Amsterdam homepage meldt Den Besten: ‘After
having finished my book on Afrikaans, I will continue with my work on Cape Dutch
Pidgin, which must i.a. lead to an electronic data base. Furthermore I will return to
the study of “free word order” and verbal clusters in Continental West Germanic.’
Inmiddels heeft Caroline Morris van de Rijksuniversiteit Groningen alle door Hans
den Besten verzamelde fragmenten van het Kaaps Nederlands Pidgin in de door hem
geplande database gesystematiseerd (te consulteren via de website van het Meertens
Instituut). Het andere project is onvoltooid gebleven.
De laatste keer dat ik Hans ontmoette was in het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis, niet lang voor zijn overlijden. Hij kwam net bij uit een operatie aan zijn
heup, nog in groene smok, en was tentamens aan het nakijken. Hij groette mij vrolijk
en zei: ‘Saai dit. Pieter, ik denk dat ik het probleem van -um heb opgelost. Het is niet
zoals veel mensen denken een objectmarkeerder, afgeleid van hem, maar een van
het Khoikhoi afgeleide vorm van subjectscongruentie. Anders is het voorkomen op
wacht en loop zo raar.’ Wachten en lopen zijn immers geen overgankelijke
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werkwoorden. Voor de goede verstaander, het gaat dan om Kaaps Nederlands Pidgin
zinnetjes (1705-1713) als in (f). Dit soort zinnetjes werd opgetekend door reizigers,
zeekapiteins, enz. uit de mond van onder meer Khoikhoi boeren waar ze mee in
contact kwamen. Volgens Hans is een aantal kenmerken van dit Pidgin in het latere
Afrikaans opgenomen.
(f) gy dit Beest fang-um zoo, en nu doodmaken zoo, jij dit beest vang-X
FUTURUM, en nu doden FUTURUM
is dat braa, wacht-um ons altemaal daarvan loop-um zoo is dat goed
wachten-X wij allen vandaar lopen-X FUTURUM
Inderdaad de betere analyse.
PIETER MUYSKEN

Eindnoten:
Hans den Besten, Studies in West Germanic Syntax. Dissertatie, Katholieke Universiteit Brabant
1989.
Een digitale feestbundel werd samengesteld voor Hans den Besten toen hij 55 werd: Jan Koster
& Henk van Riemsdijk (red.) (2003) Germania et alia. A linguistic Webschrift for Hans den
Besten. http://odur.let.rug.nl/koster/DenBesten/contents.htm.
Zijn belangrijkste werk over het Afrikaans is geredigeerd, deels vertaald, en gebundeld als:
Ton van der Wouden (red.), Roots of Afrikaans: Selected writings of Hans den Besten.
Amsterdam 2012.
Ton van der Wouden en ik hebben dit boek kunnen presenteren aan de Zuid-Afrikaanse collega's
op de Universiteit van Stellenbosch op 1 juni 2012 en op de Universiteit van Amsterdam aan
zijn Amsterdamse collega's en naaste familie op 2 juli 2012. Bij het schrijven van dit
levensbericht heb ik kunnen putten uit:
Hans Bennis en Kees Hengeveld. Hans den Besten (1948-2010)
http://www.lot-school.nl/index.php?p=8&date=2010-07-30#3218
Marc van Oostendorp. Hans den Besten (1948-2010)
http://nederl.blogspot.nl/2010/07/ove-hans-den-besten-1948-2010.html
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Eugenie M.A. Boer-Dirks
Leiden 28 augustus 1947 - Voorschoten 7 september 2012

In Eline Vere, hoofdstusk VIII, vinden we een mooie beschrijving van de wijze waarop
het Sint-Nicolaasfeest omstreeks 1885 in de betere Haagse kringen werd gevierd:
Het was den 5den December en er heerschte van den vroegen morgen af
een geheimzinnige drukte, een glimlachend gefuister, een angstig
weggemoffel voor onbescheiden binnentredenden, in het huis der Van
Erlevoorts.
Des avonds even over zevenen kwamen de Verstraetens; de twee neefjes
Jan en Karel, die in de tableaux hadden meêgedaan, vergezelden hen;
vervolgens kwamen de Van Raats en Eline; daarna de oude mevrouw Van
Raat en Paul; Henk echter en Jan Verstraeten traden niet den salon binnen,
maar verstopten zich aanstonds geheimzinnig in een kabinetje, waar Marie
en Lili reeds een pak kostuums hadden gebracht.
Even later kondigt Frédérique van Erlevoort de komst van St.-Nicolaas aan en:
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St. Nicolaas kwam [...] reeds aangestapt in een witten tabbaard en een
langen, rooden mantel, met goud galon omzoomd; hij droeg lange, grijze
haren, een langen, witten baard en een gouden mijter op het hoofd. Statig
deed hij zijn entrée-de-salon, steunende op zijn staf en achter hem ging
zijn zwarte page, gekleed in een fantazie-kostuum, dat zij, die de tableaux
onlangs bij de Verstraetens gezien hadden, wellicht herkend zouden
hebben.
Er wordt snoepgoed gestrooid door Sint en zijn knechtje (peperappels, vijgenmandjes,
hazelnoten, mandarijntjes, chocola) en vervolgens blijken in ‘den kleinen salon’ vier
kleine tafeltjes te staan; ‘op elk lag een naam in chocoladeletters gespeld; op elk
verhief zich een toren van speelgoed.’
Het lijdt nauwelijks twijfel dat deze passage uit Eline Vere het favoriete
Couperusfragment van Eugenie Boer-Dirks was. In deze tekst komen haar twee
passies samen: Louis Couperus en Sint-Nicolaas. Zelf heeft zij over dit fragment
geschreven: ‘Het beeld dat Couperus [...] schetst van Sint-Nicolaas’ bezoek aan het
huis van mevrouw Van Erlevoort aan het Lange Voorhout is van een
hartverwarmende, tijdloze levendigheid. Weliswaar worden er tegenwoordig geen
afsluitende soupeetjes meer gehouden, noch horen we een kind vragen waarom oma
toch op de canapé blijft zitten bij de binnenkomst van de hoge gast, maar de chaos
in huis, de spanning, de surprises, dat alles zal menig lezer aangenaam bekend
voorkomen.’1.
Eugenie Dirks werd geboren op 28 augustus 1947 te Leiden. Na de lagere school
bezocht zij van 1959 tot 1967 het Sint-Agneslyceum, waar zij het diploma gymnasium
beta behaalde. Zij besloot biologie te gaan studeren, ook in Leiden, maar na een paar
maanden zei zij die studie vaarwel en begon aan de studie Nederlandse taal- en
letterkunde. In 1973 deed zij haar doctoraalexamen. Zij trouwde op 30 januari 1971
met Pieter Boer, econoom, met wie zij twee kinderen kreeg, Christiaan (1974) en
Stefanie (1976). Zij is vanaf ongeveer 1975 docente geweest aan de Leidse Onderwijs
Instellingen, waar zij onder andere poëzieanalyse gaf. In 1987 besloot zij in Leiden
kunstgeschiedenis te gaan studeren. Haar afstudeer-scriptie (voorjaar 1992) ging
over Zwarte Piet: Nieuw licht op Zwarte Piet. Een kunsthistorisch antwoord op de
vraag naar de herkomst van Zwarte Piet was de titel. Later heeft zij deze scriptie
omgewerkt tot een prachtig artikel voor het Volkskundig Bulletin. Als kunsthistorica
heeft Eugenie enige tijd reizen naar haar geliefde Italië begeleid.
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Haar belangstelling voor de historische achtergronden van de heilige Sint-Nicolaas
en zijn knecht resulteerde in een eerste tentoonstelling op dit gebied in het
Letterkundig Museum in 1989: ‘Sinterklaas in de Nederlandse letterkunde’. Zes jaar
later volgde een tweede tentoonstelling over de goedheiligman in het Amsterdams
Historisch Museum.
In 1997 werd zij conservator van het Louis Couperus Museum in Den Haag, waar
zij elf jaar met hart en ziel gewerkt heeft. Zij organiseerde er een aantal
tentoonstellingen: Louis Couperus en Pier Pander. Twee verwante zielen. 1 april-12
september 1999; Elisabeth Couperus-Baud. Een expositie over ‘de vrouw achter de
schrijver’. 11 oktober 2001-7 april 2002; ‘De band is fjn geteekend’. Louis Couperus
in eerste druk. 20 januari-11 juni 2000; Louis Couperus en Kunstzaal Kleykamp. 6
mei-31 oktober 2004 (samen met Ilja de Rijk); ‘De grenzen der betamelijkheid’.
Vrouwen en lezen rond 1900. 22 juni-18 november 2007.
Wie deze prachtige tentoonstellingen bezocht heeft, moet onder de indruk geraakt
zijn van het enthousiasme en de creativiteit waarmee Eugenie deze vorm gegeven
heeft. Haar liefde voor Couperus blijkt ook uit haar artikelen over de Haagse meester.
Gezien al deze activiteiten ten behoeve van het levend houden van het werk van onze
grote fin-de-siècleschrijver, was het niet meer dan vanzelfsprekend dat haar in 2008
de Couperuspenning toegekend werd, een prijs die zij een jaar eerder, met een
ongelooflijk aardige toespraak, aan de schrijver van dit levensbericht uitgereikt had.
Zij had inmiddels door haar toespraak bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan
Frédéric Bastet in 2005 een zekere faam verworven als spreekster. Deze toespraak
is bij Querido uitgegeven.2.
Naast de tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum in 1995 heeft zij
meegewerkt aan de grote tentoonstelling over Sint-Nicolaas in het Catharijneconvent
te Utrecht in 2009. Haar kennis van de geschiedenis van het Sint-Nicolaasfeest was
werkelijk bijzonder groot, zoals moge blijken uit het Sinterklaasboek dat zij samen
met John Helsloot geschreven heeft, waarin alle aspecten van de heilige aan de orde
komen. Ook Zwarte Piet natuurlijk, van wie zij als kunsthistorica in 1993 overtuigend
liet zien, dat deze figuur teruggaat op de pages die al eeuwen als een soort
statussymbool in welgestelde kringen compareerden. Zij baseerde zich daarbij op
schilderijen en prenten. Het knechtje werd gecreëerd door Jan Schenkman en voor
het eerst afgebeeld in zijn boekje Sint-Nikolaas en zijn knecht uit 1850. Toeval of
niet, maar Couperus lijkt Eugenies hy-
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pothese te bevestigen: in de beschrijving van de Sint-Nicolaasavond bij de Van
Erlevoorts, waarmee ik dit levensbericht begon, spreekt hij van de ‘zwarte page’ die
Sint-Nicolaas begeleidt.
Ten gevolge van een hartstilstand is Eugenie op 7 september 2012 volkomen
onverwacht gestorven. Iedereen die haar gekend heeft, zal haar originaliteit, creativiteit
en sprankelende persoonlijkheid missen.3.
MAARTEN KLEIN

Voornaamste geschriften
Over Louis Couperus
‘Honderd jaar ‘Kleine zielen’ en ‘Buddenbrooks’. Enige notities over twee
familiekronieken, in: Arabesken 11 (2003), 21 (juni), p. 30-34.
Kunstzaal Kleykamp en Louis Couperus. Den Haag 2004 (samen met Ilja de Rijk).
[Verschenen bij tentoonstelling in het LCM]
Haagse romans: en niet alleen van Couperus. [Den Haag 2007]. [Verschenen bij
tentoonstelling in het LCM]
‘De grenzen der betamelijkheid’: vrouwen en lezen rond 1900. [Den Haag 2007].
[Verschenen bij tentoonstelling in het LCM]
‘Een kasteel bij Rome. Feit en fictie in Langs lijnen van geleidelijkheid’, in:
Arabesken 15 (2007), 30 (november), p. 13-17.

Over Sint-Nicolaas
‘Sinterklaas in de Nederlandse letterkunde’, in: Juffrouw Ida 15 (1989), 3, p. 1-8.
‘Nieuw licht op Zwarte Piet. Een kunsthistorisch antwoord op de vraag naar de
herkomst van Zwarte Piet’, in: Volkskundig bulletin 19 (1993), 1 (april), p. 1-35.
‘Sint-Nicolaas in het “oude” kinderboek’, in: Literatuur zonder leeftijd 8 (1994),
29 (lente), p. 123-136.
‘Voor elc wat wils. Vier Sint-Nicolaasfeesten van Jan Steen’, in: Antiek. Tijdschrift
voor liefhebbers en kenners van oude kunst en kunstnijverheid 29 (1994), 4, p. 17-23.
‘Potgieter en Sint-Nicolaas. Bien étonnés de se trouver ensemble - of toch niet?’,
in: Nieuw letterkundig magazijn. Mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde 27 (2009), 1 (december), p. 46-51.
Het Sinterklaasboek. Zwolle 2009. [met John Helsloot]
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Overige
‘Een moortje als versiering. De zwarte page in de Nederlandse schilderkunst’, in:
Spiegel historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie 38 (2003), aflevering
7-8, p. 296-301.
‘De Haagse roman’, in: Den Haag. Geschiedenis van de stad. Den Haag 2005.
‘Literair leven’, in: Den Haag. Geschiedenis van de stad. Den Haag 2005.

Eindnoten:
1. ‘Louis Couperus, Sint-Nicolaas en Charivarius’, in: Arabesken 9 (2001), 18 (november), p.
32-33.
2. P.C. Hooftprijs 2005 voor beschouwend proza aan Frédéric Bastet. Amsterdam 2005.
3. Ik wil graag Susanne Onel en Marianne Hezemans van harte bedanken voor hun informatie en
voor hun kritische opmerkingen bij een eerdere versie van dit levensbericht.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013

56

Diederik Christoph Grit
Groningen 22 maart 1949 - Maastricht 6 maart 2012*

‘Veel Nederlanders laten zich er graag op voorstaan dat ze Engelse literatuur in het
origineel lezen, met als argument: “in een vertaling gaat altijd zoveel verloren”. Ik
ben ervan overtuigd dat juist voor deze snobs zelf heel veel verloren gaat, doordat
ze moeten gokken naar de precieze betekenis van allerlei Engelse woorden. Ze zouden
vreselijk falen als je ze vroeg een willekeurige bladzijde in zijn geheel te vertalen.’
Zo begon Diederik Grit een van zijn vele boekbesprekingen.1. Hij was een aimabele
persoon, en een ietwat denigrerende term als ‘snobs’ paste eigenlijk niet in zijn
vocabulaire. Bovendien was deze inleiding niet werkelijk nodig, gezien het boek dat
hij ging bespreken. Het citaat klinkt als een verzuchting, als de zoveelste poging om
geduldig uit te leggen dat vertalingen een reden van bestaan hebben en dat vertalen
dus geen overbodig vak is. Aan dat vak in al zijn facetten wijdde hij een groot deel
van zijn leven.
Op zijn veertiende jaar verhuisde hij van de stad Groningen naar het Friese
Oosterwolde. Hij had een fijne schooltijd op het Drachtster Lyceum, waar hij
voorzitter werd van de schoolvereniging. Daarna studeerde hij Nederlands in
Groningen. De keuze van zijn bijvakken - Deens en Noors - was niet bijzonder
weloverwogen, maar zou wel een stempel
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drukken op zijn latere leven. Want na een aantal jaren als docent Nederlands te
hebben gewerkt aan het Sint Maartenscollege in Haren, vertrok hij op 1 januari 1979
naar Kopenhagen om daar ‘udenlandsk lektor’ te worden. Dat wil zeggen: hij doceerde
er Nederlands aan de faculteit Germaanse talen.
En meteen begon hij zich daar met vertalingen bezig te houden, nog niet als vertaler
maar als onderzoeker. Hij stelde een bibliografie samen van en over Deense literatuur
in het Nederlands. Het werd een bibliografie die 2.544 titels omvatte.2. In een andere
dan de reeds genoemde boekbespreking schrijft hij over de bibliograaf in het
algemeen, maar hij zal daarbij zeker ook aan zichzelf hebben gedacht: ‘Terwijl een
bibliografie eigenlijk niet meer dan een hulpmiddel is, wordt ze voor hem gaandeweg
een doel, en hij is innig gelukkig wanneer hij zelfs maar een summiere verwijzing
in een obscuur blaadje ontdekt.’3. Hij boog zich ook over de inhoudelijke implicaties
door nader in te gaan op de receptie van de Deense literatuur in Nederland en
andersom. En hij dook in de stijl van de vertalingen zelf. Samen met Peter Vingerhoets
bestudeerde hij bijvoorbeeld zestien Nederlandse vertalingen van Reisekammeraten,
een sprookje van H.C. Andersen.4. Intussen begon hij ook zelf te vertalen, vooralsnog
vooral zakelijke teksten.
In 1982 verhuisde hij van Kopenhagen naar Maastricht, waar hij ging lesgeven
aan de Opleiding Tolk-Vertaler, die later opging in de Hogeschool Maastricht en
nadien nog een paar keer van naam is veranderd. De huidige naam is ‘Vertaalacademie
Maastricht’. Hij doceerde in die tijd Nederlands en documentatie. Want voor goede
vertalers is het niet genoeg dat ze een of meer vreemde talen beheersen, minstens zo
onontbeerlijk is een grote vaardigheid in het omgaan met de moedertaal, en bovendien
moeten ze begrijpen waar de te vertalen tekst over gaat en daartoe snel de weg kunnen
vinden naar afbeeldingen, termen, vakliteratuur. Het internet bestond in die tijd nog
niet, laat staan google. De zoekmethodes zijn nadien dan ook sterk veranderd, maar
Diederik gaf zijn studenten in ieder geval een bepaalde zoekmentaliteit mee: als je
ergens niet volledig zeker van bent, sla er dan geen slag naar, maar check en
dubbelcheck.
Wat later had ikzelf het voorrecht hem te leren kennen, want ik werd zijn collega.
Daar in dat schoolgebouw, op de gang met de docentenkamers, werd hij mijn
geduldige vraagbaak, een functie die hij ongetwijfeld voor velen heeft vervuld. Welke
vraag over het Nederlands ik hem ook stelde, altijd werd die vraag trefzeker
beantwoord en meteen in een bre-
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dere context geplaatst, zodat ik ervan leerde en het antwoord goed onthield. Zo moet
hij ook hebben lesgegeven. Ik citeer uit de impressies die oud-student Ralph van der
Aa - inmiddels ook vertaler - op mijn verzoek optekende: ‘Ik herinner me hem als
een zeer bevlogen en kundig docent. Hij was ook een ervaren vertaler en dat merkte
je aan alles; hij wist waar hij het over had. Zijn onderkoelde, droge humor was een
verademing, en sommige van zijn grappen herinner ik me na twintig jaar nog steeds.’
Zijn stokpaardje was het vertalen van ‘realia’. Hij schreef er verschillende teksten
en hield er nog meer lezingen over. Hoe vertaal je bijvoorbeeld: hij reed de
Elfstedentocht, zij is lid van de PVV, bij de kapper de Privé lezen, een meisje wilde
kinderpostzegels verkopen, enzovoort? Het zijn allemaal zulke typisch Nederlandse
zaken dat een letterlijke vertaling alleen maar vervreemdend werkt. En verklarende
noten toevoegen in een roman: liever niet. Diederik Grit werkte een verfijnd schema
uit waarin hij de problemen ordende en per probleemsoort oplossingen aandroeg
zoals: een algemenere term zoeken, een omschrijving toevoegen, een buitenlands
equivalent hanteren.5.
In zijn vrije tijd werkte hij verder aan de thema's die hem al zo lang bezighielden,
aan de bruggen die hij al zo lang aan het bouwen was. Het resulteerde in een
dissertatie: ‘Driewerf zalig Noorden - Over literaire betrekkingen tussen de
Nederlanden en Scandinavië’.6. De analyse van de vertalingen van H.C. Andersens
Reisekammeraten - intussen waren het er zeventien in plaats van zestien - ontbreekt
niet, naast een reeks van beschouwingen over de wederzijdse receptie: die van Vondel
in Scandinavië, het Vlaams Scandinavisme van Stijn Streuvels, de invloedrijke liefde
van Bilderdijk voor de Scandinavische letteren en de Scandinavische bossen die in
het Nederland van de twintigste eeuw té lang eeuwig bleven zingen en daarmee een
stereotiep beeld creëerden van wat er in het noorden aan de hand was. Nadien is er
duchtig aan die stereotypen getrokken en geduwd, niet in de laatste plaats dankzij
Diederik Grit zelf.
Intussen kan ik het niet laten de tiende stelling te citeren die zijn proefschrift
vergezelde: ‘Door de naam van haar onderwijssysteem te spellen als “Probleem
Gestuurd Onderwijs” geeft de Rijksuniversiteit Limburg onbedoeld te kennen dat
zij een probleem heeft.’ Een proefschrift dat een ontwikkeling van eeuwen bestrijkt,
gevolgd door die elegant verwoorde kritiek op een paar krakkemikkige details: het
tekent zijn veelzijdigheid.
Die veelzijdigheid blijkt ook uit het feit dat hij graag op een podium stond, niet
alleen als spreker die een lezing hield maar ook als toneelspe-
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ler - in zijn studententijd - en als zanger: in Groningen in een oratoriumkoor, in
Kopenhagen in een kamerkoor, in Maastricht eerst in het universiteitskoor en daarna
bij de Opéra comique. En altijd is er dan toch weer het lijntje naar het vertalen. Hij
was een fan van de hertalingen van Jan Rot en beweerde in stelling 9 van het reeds
genoemde proefschrift: ‘Recente successen van oorspronkelijk Nederlandstalige en
in het Nederlands vertaalde musical- en operaprodukties ontzenuwen het vooroordeel
dat het Nederlands intrinsiek ongeschikt zou zijn als operataal.’
Gedurende het grootste deel van de jaren negentig was hij voorzitter van de
Literaire Sectie van het NGTV, het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers.
Hij leverde ook een bijdrage aan het functioneren van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. In 1989 werd de Zuidelijke Afdeling van de MNL opgericht,
op initiatief van onder anderen Wiel Kusters. Diederik Grit was van 1997 tot 2004
secretaris van die afdeling. Het was een omvangrijke administratieve taak: iedere
keer zo'n 230 leden aanschrijven voor lezingen die steevast niet meer dan 15 bezoekers
trokken. Zijn dochter Anne herinnert zich het vouw- en plakwerk dat in de beginjaren
in gezinsverband moest worden verricht, toen het versturen van mailberichten nog
niet vanzelfsprekend was. De jaarverslagen van de secretaris doorbladerend, kan ik
wel zien dat hij voor de sprekers nogal eens een greep deed uit zijn omvangrijke
netwerk.
In het jaar 2000 hield hij op met lesgeven om zich volledig aan het vertalen te
wijden: EU-teksten voor het geld en daarnaast boeken - Deense en Noorse - uit liefde
voor de literatuur. Overigens kan zelfs een zeer vakbekwame en gedreven literair
vertaler niet altijd de boeken vertalen waar zijn liefde naar uitgaat. Commerciële
overwegingen brengen uitgevers soms tot andere keuzes dan een vertaler zou willen.
Voor Diederik zal het niet altijd gemakkelijk zijn geweest te moeten aanvaarden dat
een boek ondanks zijn tomeloze inzet niet in het Nederlands werd vertaald.
Altijd al zocht hij de samenwerking, ter verhoging van de kwaliteit van het resultaat
van zijn werk en allicht om zichzelf te beschermen tegen de eenzaamheid. Vertalen
geldt immers als een eenzaam beroep, en zelfs je uitgebreide netwerk kan tijdenlang
blijven zwijgen. Al eerder reviseerden Peter Vingerhoets en hij elkaars vertalingen,
om elkaar scherp te houden. In 2001 begon de samenwerking met Edith Koenders,
en die samenwerking beviel zo goed dat ze als duo zo'n tien romans hebben vertaald.
Iedere vertaler heeft zijn of haar zwakke en sterke kanten, iedere vertaler is gediend
met een kritische medelezer. In de terugblik op hun samenwer-
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king somt Edith Koenders de sterke kanten van Diederik Grit op: historisch besef,
een grote vaardigheid in het vinden van de juiste termen, het strikt - soms wel erg
strikt... - in acht nemen van de regels uit woordenboeken en grammatica, het vertalen
van versjes, het vertalen van ambtelijke taal. Minder affiniteit had hij met poëtische
teksten, met de beschrijving van stemmingen en gevoelens, waar zij zich weer beter
in thuis voelde. Ze schreef ook nog: ‘We waren het erover eens dat samen vertalen
een meerwaarde had. Niet alleen was het prettig om een collega te hebben die evenveel
bij een tekst betrokken was als jijzelf [...] Met twee mensen vertalen gaat niet twee
keer zo snel, wat men vaak denkt. Je bekijkt elkaars tekst uitvoerig en vergelijkt die
met het origineel. We vertaalden dan ook samen omdat we dat prettig en verrijkend
vonden...’
De kroon op hun samenwerking was de Amy van Marken vertaalprijs, die ze in
2006 ontvingen van de Stichting Leonora Christina. Het was de eerste keer dat die
tweejaarlijkse prijs werd toegekend, een prijs bedoeld voor ‘een uitmuntende literaire
vertaling uit een van de Scandinavische talen’. Het ging in dit geval om Het gelukkige
Arabië van de Deense auteur Thorkild Hansen.7.
Diederik Grit was een familiemens. Met de combinatie van dienstbaarheid en
ambitie die hem ook als vertaler kenmerkte, stelde hij over zijn eigen familie twee
boeken samen. Het eerste ging over zijn ouders, die in 2002 kort na elkaar stierven.8.
Uitgever Dick Prak meldde me hierover: ‘In de maanden waarin wij intensief
samenwerkten bij het redigeren, vormgeven en persklaar maken, heb ik hem leren
kennen als een zorgvuldig auteur, een nauwkeurig redacteur en als een veeleisend
opdrachtgever. En dat allemaal in het kwadraat, in de beste zin van het woord.’ In
2008 verscheen een nog ambitieuzer boek: De Gritterij, tot stand gebracht in
samenwerking met Meeuwes Braam.9. Het is de geschiedenis van de familie Grit van
1685 tot heden, met allerlei bijzonderheden over bekende en onbekende Gritten in
hun historische en geografische context.
Diederik had in toenemende mate te kampen met depressiviteit, verdroeg de
werkdruk steeds slechter. Hun laatste gemeenschappelijke vertaling moest Edith
Koenders alleen afmaken. Haar co-vertaler vond zijn eigen bijdrage aan die vertaling
zo gering en van zo lage kwaliteit dat hij alleen wilde worden genoemd in het colofon,
‘met dank aan’.
De laatste depressie kwam hij niet meer te boven.
JEANNE HOLIERHOEK
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Nog enkele vertalingen:
Åsne Seierstadt, De boekhandelaar van Kaboel. Breda 2003.
Erling Jepsen, Vreselijk gelukkig. Amsterdam 2008 (vertaald samen met Edith
Koenders).
Thorkild Hansen, Jens Munk. Breda 2008 (vertaald samen met Edith Koenders).
Søren Kierkegaard, Brieven. Gorredijk 2009 (vertaald samen met Edith Koenders).
Erling Jepsen, Met oprechte deelneming. Amsterdam 2010 (vertaald samen met
Edith Koenders).

Eindnoten:
* Om dit levensbericht te kunnen schrijven ben ik bij velen te rade gegaan. Ik dank allen voor
hun bereidwilligheid om een aantal van hun herinneringen aan Diederik met me te delen. In
alfabetische volgorde waren het: Ralph van der Aa, Eef Gratama, Anne Grit, Noortje Jansen,
Ad van den Kieboom, Edith Koenders, Dick Prak, Perpetua Uiterwaal, Peter Vingerhoets.
1. Er staan vooral veel van die boekbesprekingen in het Tijdschrift voor Skandinavistiek. Hier
gaat het om een bespreking in jaargang 28, 2007 nr. 1, p. 198 e.v., van een boek getiteld Object:
Nederlandse literatuur in het buitenland.
2. Dansk skønlitteratur i Nederland og Flandern 1731-1982. Bibliografi over oversaettelser og
studier. Ballerup 1986.
3. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 2008, nr. 1, jrg. 29.
4. Grit & Vingerhoets, ‘Makkers en kameraden. Een stilistische analyse van H.C. Andersens
Reisekammeraten in zestien Nederlandse vertalingen’, in: Tijdschrift voor Skandinavistiek,
1982, nr. 1, jg. 3, p. 31-79.
5. ‘De vertaling van realia’, in: T. Naaijkens e.a. (red.), Denken over vertalen, Nijmegen 2004, p.
279-286.
6. Maastricht 1994.
7. Breda 2005.
8. Altijd reisgenoten, Arend Grit en Anneke van Benthem, 1921-2002, Groningen 2004.
9. Meeuwes Braam & Diederik Grit, De Gritterij, Groningen 2008.
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Hélène Serafia Haasse
Batavia/Jakarta 2 februari 1918 - Amsterdam 29 september 2011
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]

Wie je in het buitenland ook spreekt, haar Franse uitgevers, een festivalorganisator
in Montreal, een Indonesische student in Jakarta of de Turkse Nobelprijswinnaar:
de meningen over Hella S. Haasse zijn unaniem lovend. ‘Een erudiete en geestige
vrouw’, ‘een uitermate prettige gesprekspartner’, ‘een geweldige schrijfster’, ‘een
wijze dame’. Zelf ontmoette ik haar voor het eerst in 1989 op een literair festival in
Toronto. Ze las energiek, in een goed gevulde theaterzaal, voor uit In a dark wood
wandering, de Amerikaanse vertaling van Het woud der verwachting. Daarna trof
ik haar en haar echtgenoot bij het buffet. In de twee-en-twintig jaar daarna zou ik
haar veelvuldig thuis opzoeken.
Het oeuvre van Hella S. Haasse is omvangrijk. Het omvat zo'n twintig romans, maar
daarnaast schreef ze ook essays, novellen, poëzie en enkele toneelstukken. Haar
eerste gedicht verscheen in ‘letterkundig maandschrift’ Werk, in 1939, toen ze
één-en-twintig jaar was. De laatste publicatie waar ze zich over heeft gebogen en die
tijdens haar leven verscheen was het kleine boekje Toen ik schoolging, uit 2007. Een
tijdspanne van maar liefst achtenzestig actieve jaren verbindt het allereerste
gepubliceerde gedicht met de allerlaatste titel waar ze zelf actief bij betrokken was.
Maar
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ook na 2007, tot in haar drieënnegentigste levensjaar, tot aan haar dood op 29
september 2011, bleef ze bezig met haar werk. Haasse had, kortom, een lang leven,
dat voor het grootste deel aan de literatuur was gewijd. Postuum verschenen tot nu
toe Maanlicht, een bundel niet eerder in deze vorm gepubliceerde verhalen (voor
een deel geschreven rond 1940) en enkele heruitgaven, zoals Kleren maken de vrouw
(oorspronkelijk uit 1947) en Klein reismozaïek (uit 1951).
Haasse werd geboren in Jakarta, op 2 februari 1918. ‘De vroegste herinneringen’,
schrijft ze in Zelfportret als legkaart, ‘groene tintelende bewegende vlekken hoog
boven mijn hoofd, de kronen van de reuzen-waaierpalmen in de Plantentuin van
Buitenzorg. Ik zit of lig in een wagentje dat door mijn moeder wordt voortgeduwd.
Dat moet geweest zijn in 1919 of 1920. Ik was ongeveer twee jaar oud.’ Tijdens een
verlof in Nederland werd Willem Hendrik Johannes (Wim) geboren, Haasses broer.
Een jaar later, in 1922, keerde het gezin Haasse terug naar Indië en vestigde zich in
Soerabaja.
Haasses vader was belastinginspecteur op Java, leerde zichzelf Grieks en Latijn,
had een grote belangstelling voor natuur- en scheikunde, sprak zijn talen en beschikte
over een grote bibliotheek. Hij correspondeerde met astronomen over de hele wereld
en bouwde bijvoorbeeld een sterrenkijker. In Haasses herinnering kon haar vader
alles. Ze herinnerde zich bijvoorbeeld dat hij tijdens een boottocht van Nederland
naar Indië een prachtig kostuum voor haar maakte, omdat er aan boord een
gekostumeerd bal plaatsvond.1. Ook kopieerde hij met de hand pianopartituren voor
haar moeder en maakte hij requisieten voor toneelstukken op school. Voor zijn vrouw,
dochter en zoon ontwierp hij een ex-libris. Vader Haasse had een vlotte pen en schreef
af en toe voor Nederlandse kranten in Indië.
In Persoonsbewijs karakteriseert Haasse haar vader als een ‘ernstige, bedaarde
man’ die ze niet werkelijk goed heeft gekend. Een ‘kalme en geduldige man’, die
drift en ongeduld ‘voortreffelijk kon beheersen’ en er niet tegen kon ergens te laat
te komen. In zijn werk moet hij volgens haar ‘een echte gouvernementsdienaar’
geweest zijn, een man die met ‘pijnlijke nauwgezetheid en onkreukbaarheid’ zijn
werk deed.2. Hij hield van het land waarin hij werkte en woonde. Na zijn pensioen
publiceerde hij zestien detectives onder het pseudoniem W.H. van Eemlandt. Na zijn
dood in 1955 schreef Haasse zijn laatste, onvoltooide boek, De laatste trede, af.
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In 1982 hoorde Haasse dat zij een halfzuster had.3. Haar vader had, een halve eeuw
eerder, een kind verwekt bij een Indische vrouw.
Haasses moeder was concertpianiste en zat gemiddeld zes uur per dag achter de
piano. Hella zat als kind graag onder de piano, zag de pedalen op en neer gaan onder
haar moeders voeten, luisterde naar toonladders en raakte al jong doordrongen van
de klanken van Bach, Brahms en Chopin.4. Zij had heel vroege herinneringen aan
het pianospel van haar moeder, in haar jeugd was zij altijd door muziek omgeven.
Haar schrijverschap is beïnvloed door ‘de wonderen van de compositie, die vloeiende
samengesteldheid, de veelstemmigheid’ van de componisten die haar moeder speelde.
In Persoonsbewijs omschrijft Haasse haar moeder, die negenentachtig werd, als ‘een
vitale, naïeve en zeer vrouwelijke vrouw’, een ‘overgevoelig en snel reagerend
mens’.5.
Hoewel Haasses ouders van Indië hielden en zich er thuis voelden, ‘werden zij
nooit één met het land’ en leefden ze niet het echte leven van ‘Indiëgangers’. Hun
huis was niet Indisch ingericht, de ‘dingen die de sfeer bepaalden’ waren niet Indisch.6.
Als meisje had Hella ook geen baboe die zich haar hele jeugd om haar bekommerde,
zoals velen die in Indië geboren en getogen zijn. Daarvoor verhuisde het gezin te
vaak. Wel had ze herinneringen aan een lieve vrouw die voor haar zorgde toen ze
drie jaar in Soerabaja woonden. Haar ouders hadden een bescheiden sociaal leven,
brachten hun avonden niet door in de sociëteit, zoals veel Indiëgangers, maar thuis,
lezend respectievelijk piano spelend. Haar ouderlijk huis was een plek ‘waar je je
gang kon gaan met dingen die je interesseerden’. Ze hadden, herinnerde Haasse zich,
absoluut niet de materialistische, ongeïnteresseerde mentaliteit van mensen die louter
naar Indië gingen om er geld te verdienen.7.
Haasse en haar broer Wim kregen een klassieke opvoeding, kenmerkend voor de
gegoede burgerij uit de vorige eeuw, veelzijdig en gedegen, met ruime aandacht voor
cultuur en geschiedenis. Haasse ging naar de Carpentier Alting School (CAS) in
Batavia, een lyceum waar ze naar eigen zeggen fantastische leraren had. Ze was lid
van de Literaire Club en had een literaire rubriek in Opgang. Tijdschrift door en voor
Leerlingen van de CAS. Klassieke talen, moderne talen, geschiedenis - het zijn
onderwerpen die Haasse op de middelbare school mateloos interesseerden. Een leven
lang leren, lezen, jezelf ontwikkelen door middel van studie en reflectie - van die
levenshouding is haar werk doortrokken. Het belang van Indië en de natuur die ze
van haar geboorte af ‘opzoog’, kan niet worden over-
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schat. De sfeer van Java, de geuren en de kleuren uit haar jeugd, de omgangsvormen
die zij meekreeg - het zijn wezenlijke elementen in Haasses leven en werk.
Toen Haasse zes jaar was, moest haar moeder Indië om gezondheidsredenen
verlaten, ze ging naar Davos. Haar kinderen werden ondergebracht in Holland. Hella
zelf werd voor een korte tijd bij haar grootouders van moederskant opgevangen,
maar werd al snel ondergebracht in een kinderpension in Baarn, waar haar grootouders
van vaderskant woonden. Ze had het er moeilijk: als meisje uit Indië vond ze geen
aansluiting bij haar Hollandse leeftijdgenootjes, zodat ze zich buitengesloten en
eenzaam voelde. In deze periode zocht ze voor het eerst haar toevlucht tot de
verbeelding: ze verzon verhaaltjes en vertelde ze aan een imaginair publiek. Na drie
jaar werd haar moeder genezen verklaard en in 1928 keerde het gezin terug naar
Indië, deze keer naar Bandoeng. Twee jaar later begon Hella, twaalf jaar oud, een
historische roman te schrijven: Huys met de meerminne, roman uit de vaderlandse
geschiedenis.
Na haar eindexamen in 1938 vertrok Haasse naar Utrecht om Nederlands te gaan
studeren. Eenmaal in Nederland had ze veel meer zin om zich te wijden aan de
literatuur die ze in haar vaders bibliotheek had aangetroffen en die ze al heel jong
had verslonden: de Edda en de andere Noordelijke mythen en sagen. Ze schreef zich
in voor de studie Scandinavische talen in Amsterdam. Daar werd ze lid van de AVSV
en van het dispuut ‘Minerva’. Ze vond een kamer bij de familie van de journaliste
Wim Hora Adema, de vriendin die er ook voor zorgde dat Haasses eerste gedichten
werden gepubliceerd in Werk (1939). In 1941 stopte Haasse met haar studie. Ze werd
‘letterlijk onpasselijk van Siegfried en consorten’ omdat ze door de nazi-ideologie
werden geannexeerd. Ze volgde een typecursus bij Schoevers en schreef zich in voor
de toneelschool in Amsterdam.
Tijdens de oorlog had Haasse geen contact met haar ouders, die in 1942 werden
geïnterneerd in Japanse kampen. Ze voorzag in haar levensonderhoud met toneelspelen
tussen de schuifdeuren, reisde door het land en ging op tournee met een
jeugdtoneelgezelschap. Ook schreef ze teksten voor toneelgezelschap ‘Tierelantijn’
van Wim Sonneveld. In 1943 deed ze eindexamen aan de toneelschool en speelde
bij wijze van afstudeerproject een rol in Lanceloet van Denemarken. In de zomer
speelde ze de titelrol in Mariken van Nieumeghen. In september kreeg ze een contract
bij het Centraal Toneel van Cees Laseur.
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In 1939 ontmoette Hella Haasse de rechtenstudent Jan van Lelyveld, redacteur van
de Amsterdamse Studentenalmanak en het studentenweekblad Propria Cures. Na
een stormachtige periode waarin Jan een mislukte poging deed naar Engeland te
vluchten, trouwden ze in februari 1944 in Eindhoven, waar Jan een ‘onderduikbaan’
had bij Philips. Op verzoek van haar echtgenoot stopte Haasse met toneelspelen,
maar ze bleef wel teksten schrijven, bijvoorbeeld voor het cabaret van Wim
Sonneveld.
In november werd hun eerste dochter geboren, Chrisje. Tijdens de hongerwinter
van 1944/45 begon Haasse aan de oerversie van haar eerste historische roman, Het
woud der verwachting. Na de oorlog verscheen haar eerste dichtbundel,
Stroomversnelling (1945), poëzie met krachtige, persoonlijke emoties, die goed werd
ontvangen. Samen met de joodse etnoloog Werner Münsterberger, die ze via haar
vriendin, de actrice Elisabeth Andersen, had leren kennen, maakte ze Balladen en
legenden (1946, bewerkingen van Nederlandse, Franse en Engelse balladen).
In 1947 verscheen Kleeren maken de vrouw, haar échte prozadebuut, vóór Oeroeg,
dat een jaar later verscheen. Het verscheen in een reeks voor ‘het oudere meisje’,
waarin hun ideeën voor een beroepskeuze aan de hand werd gedaan. Het boek, dat
ze in opdracht schreef, is ook voor de huidige lezer nog een amusant boek, in de trant
van Joop ter Heul van Cissy van Marxveldt. Haasse kreeg er driehonderd gulden
voor, een vorstelijk bedrag in die tijd, vertelde ze me.
In april 1947 overleed dochter Chrisje. Haasse vond troost in het schrijven en
stortte zich op Het woud der verwachting. Nog datzelfde jaar (in december) werd
haar tweede dochter geboren, Ellen.
Het jaar daarop stuurde Haasse de korte roman Oeroeg in voor de
Boekenweekprijsvraag van de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek). Dat deed ze, volgens de prijsvraagregels, anoniem onder motto:
‘Soeka Toelis’, Maleis voor ‘ik houd van schrijven’. Ze won en in 1948 verscheen
Oeroeg als Boekenweekgeschenk.
Oeroeg is ongetwijfeld het belangrijkste boek geweest voor Haasses carrière. Nog
steeds maken veel Nederlanders op de middelbare school kennis met het werk van
Haasse: Oeroeg, dat in 1993 ook verfilmd werd door Hans Hylkema, is nog steeds
een veelgelezen boek voor de leeslijst. In 2009 koos de CPNB het als het centrale
boek van de campagne ‘Nederland leest’.
Het is het verhaal over de teloorgaande vriendschap tussen een niet
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nader bij naam genoemde blanke jongeman, zoon van de Nederlandse administrateur
op de thee-onderneming Kebon Djati en zijn Soendanese vriend, zoon van de mandoer
Deppoh. De natuursymboliek in het boek is alom aanwezig, maar het is vooral de
politiek-culturele dimensie die - toen en nu nog steeds - tot discussie leidt.
Oeroeg is een boek dat opvallend veel en ook heftige reacties heeft opgeroepen uitzonderlijk voor een debuutroman en uitzonderlijker nog voor een boek van deze
schrijfster, wier werk verder nooit tot polemiek heeft geleid. De eerste reacties in de
Nederlandse pers, nog voordat bekend was wie het verhaal had geschreven, waren
gematigd positief. De literaire kwaliteit werd erkend, het verhaal vond men boeiend
en de psychologie interessant en goed verwoord. Bovendien prees de Nederlandse
pers de actualiteit van het boek.
Van Indische kant kwam er echter een heel andere reactie. De Indoschrijver Tjalie
Robinson, pseudoniem van Jan Boon, kraakte het boek. ‘Want het boek is FOUT’,
schreef hij in het Indische culturele tijdschrift Oriëntatie, ‘de opzet is ondoordacht
gekozen, de intrige daardoor verkeerd uitgesponnen en het eind is zelfs politiek
gevaarlijk’.8.
Bij de opening van een tentoonstelling gewijd aan Haasse in 1993, ter gelegenheid
van haar vijfenzeventigste verjaardag, was Rudy Kousbroek één van de sprekers. In
zijn toespraak noemde hij Oeroeg profetisch en bekritiseerde hij Robinsons
interpretatie. Zijn lezing leidde wederom tot een discussie over het boek en vooral
over de identiteitsproblematiek van na de oorlog uit Indië teruggekeerde
bevolkingsgroepen in Nederland. De kritiek van Robinson raakte Haasse: ‘Ik denk
te begrijpen waar zijn kritiek vandaan komt. Het komt waarschijnlijk voort uit die
paar zinnen die in het boek voorkomen, waarin de ik-figuur over de moeder van een
jongen zegt dat het “een erg Indische vrouw” is. Dat steekt natuurlijk. Ze dachten
dat ik een discriminerende houding aannam. Maar al die dingen werden in die tijd
gewoon gezegd, door iedereen, Indische mensen zeiden het zelf ook.’9. Zelf
beschouwde ze zich als een Indische Nederlandse. Ze realiseerde zich heel goed dat
ze niet in Indië thuishoorde, ze was geen Indische, maar ook geen Nederlandse. Uit
die schuring komt haar Indische werk voort, haar zoektocht naar wie ze nu eigenlijk
is.
Dertig jaar later doet Rob Nieuwenhuis de hele zaak in zijn Oostindische Spiegel
(1978) nog eens dunnetjes over. Een blank, Nederlands meisje opgegroeid in een
Nederlands milieu in Indië, kan per definitie geen relevant boek schrijven over Indië.
Ze had het pas had mogen
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schrijven als zij zelf ‘haar andere helft in de schaduw’ volledig had doorgrond - een
vreemd uitgangspunt als je bedenkt dat schrijven juist vaak een creatief proces is
waarbij de zoektocht naar zelfkennis voorop staat. De reacties van beide heren en
de discussies daaromtrent hebben ertoe geleid dat Haasse in Indische kringen nooit
helemaal is geaccepteerd. Ze hoorde er niet bij.
In een interview met het Indische tijdschrift Moesson uit zei Haasse dat Rob
Nieuwenhuis haar ‘haar geboorteland had ontnomen’. Hij vond haar ‘een echt
Hollands meisje [...] ik bedoelde het allemaal wel goed, ik was ook wel slim volgens
hem en als schrijfster niet verwerpelijk, maar al met al heeft hij mij gewoon
afgenomen waar ik naar mijn mening recht op heb: ik ben in Indië geboren en dat
heeft mijn leven gevormd [...] Binnen de Indische belletrie zag hij mij niet voor vol
aan, ik bleef een koloniaal meisje uit een koloniaal elite-milieu. En dat vind ik
overtrokken. Zo was het niet.’10.
Discriminatie, onafhankelijkheidsstrijd, ongelijkheid - het zijn universele thema's
die tot op de dag van vandaag betekenis hebben. Cultuurverschillen en de eindeloos
wisselende verschijningsvormen ervan vormen het hart van Oeroeg. Inherent daaraan
is het in Haasses oeuvre voortdurend terugkomende gevoel van ‘anders zijn’,
‘buitenstaander zijn’. Nooit ergens helemaal thuis zijn - het is een terugkerend thema.
Wat Haasse in Indië heeft gevoeld, wat ze in die tijd heeft ervaren en meegekregen,
heeft haar voorgoed getekend. Het heeft haar gemaakt tot wie ze is. Of, in de woorden
van Oeroegs verteller: ‘Als het waar is, dat er voor ieder mens een landschap van de
ziel bestaat, een bepaalde sfeer, een omgeving die responsieve trillingen oproept in
de verste schuilhoeken van zijn wezen, dan was - en is - mijn landschap het beeld
van de berghellingen in de Preanger: de bittere geur van de theestruiken, het klateren
van heldere stroompjes over steenblokken, de blauwe wolken schaduwen over het
laagland.’11.
Geen wonder dat Indië een belangrijk, terugkerend thema is in Haasses oeuvre.
Oeroeg, Krassen op een rots, Heren van de thee en Sleuteloog - allemaal romans die
draaien om ‘Indië’, haar relatie tot Indië en de natuur als thema in haar werk. De
kritiek uit Indische hoek op haar debuutroman heeft Haasse er waarschijnlijk mede
toe aangezet haar verhouding tot haar geboorteland in de loop der jaren verder te
onderzoeken. In Zelfportret als legkaart (1954) schrijft ze dat ze als jong meisje
‘niets wist van
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wat er mogelijkerwijs onder de oppervlakte in de inheemse bevolkingsgroepen
omging. [...]Ten aanzien van de “Indonesische kwestie” en alles wat daarmee
samenhangt kan ik geen oordeel hebben. Ik weet er te weinig van. Ik ben in Indië
geboren, heb er geleefd, iets van die atmosfeer is onloochenbaar in mij, en toch ben
ik er misschien nooit iets anders geweest dan een vreemdeling.’12. Zij keurt noch de
verheerlijking van de ‘goede oude tijd’ goed noch de ‘verloochening van alles wat
ooit voor Indië door Nederlanders aan verdienstelijks werd verricht’. Tegen het einde
van haar lange schrijverscarrière culmineert dat hele proces in Sleuteloog, het boek
waarin ze voor eens en voor altijd met Indië afrekent. Het is in een aantal opzichten
een ‘reprise’ van de thematiek in Oeroeg, alleen is deze complexer, gelaagder
uitgewerkt.
Het boek begint met de vriendschap tussen twee meisjes die in Batavia opgroeien,
van wie de één Indisch is en de ander van Hollandse afkomst. Herma Warner, van
Nederlandse afkomst, heeft een Indische hartsvriendin: Dee (van Adèle) Meijers.
Ook zij groeien onherroepelijk uit elkaar. Na de dood van haar echtgenoot beseft
Herma bovendien dat de relatie van haar man met haar vroegere vriendin een heel
andere is geweest dan ze altijd heeft gedacht. ‘Sleuteloog gaat over vriendschap,
liefde en seksuele aantrekkingskracht tussen Nederlanders en mensen uit Indië’, zei
Haasse, ‘het is geen tempo doeloe nostalgie, maar een aanzet tot een opening naar
een breder perspectief.’13.
In haar oratie De baai...de binnenbaai; Indië herinnerd (2005) schrijft Pamela
Pattynama dat Sleuteloog weergeeft welke veranderingen er hebben plaatsgevonden
in de perceptie van het verleden. Het boek geeft de ‘meerstemmige en weerbarstige
herinneringen’ weer die er in de loop van de decennia zijn ontstaan. ‘In Sleuteloog
gaat het om de krochten van het onbegrijpelijke Nederlandse Zelf’, schrijft ze.14.
Pattynama verwoordt daarmee het complexere gehalte van Sleuteloog, een laatste
fase in Haasses zelfonderzoek naar de verhouding tot haar geboorteland, het werk
van een rijpe, ervaren schrijfster die op de toppen van haar zelfontplooiing staat.
Maar Haasse is veel meer dan een schrijfster over ‘Indië’. Velen associeren de naam
van Haasse met historische romans. Geen daarvan is qua vorm en compositie
hetzelfde, bij iedere historische roman heeft Haasse zich ontwikkeld en vernieuwd.
In 1949 verscheen de klassiek chronologisch vertelde roman Het woud der
verwachting. Het boek gaat over het
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leven van de Franse vorst Charles d'Orléans, die dertig jaar in Engelse gevangenschap
doorbrengt en er dichter wordt. ‘Er is geen schoner tijdverdrijf dan het gedachtenspel
te spelen’, schreef hij, een motto dat voor heel Haasses oeuvre zou kunnen gelden.
Met Frankrijk heeft Haasse haar leven lang een bijzondere band gehad. Van 1981
tot 1990 woonde ze met haar echtgenoot in Saint-Witz, een plaatsje ten noorden van
Parijs. Het heuvelachtige landschap, de uitgestrekte bossen - ze deden haar denken
aan Indië. Met de Franse levenshouding - die ze formuleerde als het streven naar het
hogere, reiken naar een leven van een hoger esthetisch en intellectueel niveau en de
rustige menselijke waardigheid die daarmee samenhangt - had Haasse grote affiniteit.
Ze vond het moeilijk na tien jaar weer te vertrekken.
Niet alleen Het woud der verwachting speelt zich in Frankrijk af, ook Cider voor
arme mensen (1960) heeft (Noord-)Frankrijk als décor. Met Een gevaarlijke
verhouding of Daal-en-Bergse brieven (1976) gaf Haasse een vervolg aan Les liaisons
dangereuses van Choderlos de Laclos. Het boek heeft de vorm van een briefwisseling
tussen een alter ego van de schrijfster en de markiezin de Merteuil, fictief personage
uit Laclos' roman. Meer dan een roman is het een historisch-vergelijkend essay over
de positie van de vrouw in de literatuur door de eeuwen heen.
Haasses werk is, op twee titels na, integraal in het Frans vertaald. In 1988 bij
uitgeverij Actes Sud, Un goût d'amandes amères, de vertaling van Een nieuwer
testament (1966). Hoofdpersoon van deze a-chronologisch vertelde roman is
Hadrianus, de hoogste magistraat van Rome in het begin van de vijfde eeuw na
Christus. Het is een personage dat Franse lezers associeerden met Mémoires
d'Hadrien, een roman van Marguerite Yourcenar uit 1974. Dat het niet alleen een
heel ander boek is en dat het bij Yourcenar om een andere Hadrianus gaat, namelijk
de Romeinse keizer uit in de tweede eeuw na Christus, is een groot deel van hen
waarschijnlijk ontgaan. Hoe dan ook, Haasse werd ‘de Nederlandse Yourcenar’.
Aan het in Nederland lang geminachte genre van de historische roman gaf Haasse
een nieuwe invulling. In De scharlaken stad (1952) wordt hetzelfde tijdperk door de
ogen van verschillende personages beschouwd; en uiteindelijk schreef ze boeken die
een mengvorm zijn van essay, documentaire, biografe en roman. De tuinen van
Bomarzo (1968) is reisverhaal, essay, filosofische beschouwing, historisch onderzoek
en zelfanalyse. Maar het is ook een heel persoonlijk essay waarin Haasse ons de kern
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van haar werk laat zien - gedreven en gedegen - én ons een inkijkje geeft in haar
eigen obsessies: het thema van het labyrint, de daimoon als stuwende kracht van de
creativiteit, het phoenixthema van het sterven en opnieuw geboren worden en het
speuren naar datgene wat in eerste instantie verborgen blijft.
In 1978 verscheen Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter. Een
ware geschiedenis, het eerste deel van een tweeluik over het leven van Willem
Bentinck en zijn echtgenote Charlotte Sophie von Aldenburg. Weer slaat Haasse een
andere, historische weg in, het boek is ‘geheel samengesteld uit of gebaseerd op
authentieke documenten en brieven’.15. Haasse heeft ze gerangschikt en bekort, maar
er geen dialogen in aangebracht, er is geen verteller en geen écht dramatische
spanning. De documenten moeten voor zichzelf spreken.
Tien jaar later publiceerde ze Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern (1989)
over baron Joan Derk van der Capellen aan wie de Brief aan het Volk van Nederland
wordt toegeschreven, een pamflet gericht tegen de stadhouder Willem V. Wat dit
boek bijzonder maakt, is dat ze de horizon verbreedt en haar hoofdpersoon in een
breder kader positioneert. In deze romans vervagen de grenzen tussen de ‘gewone’,
eigentijdse roman en de historische. De weg die Haasse gegaan is bij het schrijven
van historische romans loopt zo parallel, aldus Jaap Goedegebuure,16. met ‘de evolutie
van de geschiedwetenschap, dat wil zeggen van een naïef vertrouwen in de
objectiviteit, zoals die zich manifesteert in de houding van “alwetendheid”, naar de
sceptische overtuiging dat ieder standpunt persoonlijk is en ingewisseld kan worden
voor een ander’.
Voor Haasse vormde dat verleden, zoals ze schreef in haar essay De moderne
historische roman, een ‘wezenlijk aspect van wat ik voor het gemak maar mijn
levensbesef zal noemen’. Ze schrijft historische romans ‘uit een behoefte aan meer
ruimte en meer dimensies, ook in de beleving van tijd’.17.
Hoewel Haasse dus intens met het genre van de biografe en de biografische schets
bezig was, wilde ze zelf geen onderwerp worden van een biografie. Haar leven was
oninteressant, zei ze, het belang van haar eigen bestaan lag in haar literaire werk.
Als schrijfster vervulde zij op haar eigen wijze een actieve rol in het literaire leven
van de twintigste eeuw. Daarnaast was zij dochter, zus, echtgenote, moeder van drie
dochters, zij was grootmoeder en overgrootmoeder. Ook dat deel van haar identiteit
heeft haar werk en haar schrijversleven beïnvloed. Zij schrijft erover
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in haar autobiografische werk, in Zelfportret als legkaart, in Persoonsbewijs, Een
handvol achtergrond en Zwanen schieten. In haar autobiografie vertelt ze niet
chronologisch wat ze heeft beleefd, wie ze heeft ontmoet of welke reizen ze heeft
gemaakt. Het is een vorm van zelfreflectie, Haasse denkt na over haar leven, ze vraagt
zich af wie ze is, waar ze vandaan komt en waar ze heen wil. Het is een ‘prise de
conscience’, geen terugblik.18.
In veel van haar romans tref je het thema van de man-vrouwrelatie aan. Het
huwelijk, het conflict tussen conventie, traditie enerzijds en vrijheid en creativiteit
anderzijds is een belangrijk onderwerp in De verborgen bron, De ingewijden, Cider
voor arme mensen, maar ook Heren van de thee. In de vroege romans cirkelt ze vaak
rond het conflict van de ‘daimoon’, de drijvende en scheppende kracht in de
kunstenaar, met de vereisten van het dagelijkse leven van moeder en echtgenote. Bij
Haasse is het huwelijk nergens bevredigend, maar steeds een bron van spanning en
ellende. De zelfontplooiing en de innerlijke groei die bij Haasse zo noodzakelijk zijn
voor een evenwichtig leven, komen in haar literaire werk nooit binnen het huwelijk
tot stand.
Haasse schreef veel essays over tijdgenoten, over schrijvende collega's in binnenen buitenland en over (literaire) vrouwen uit vroeger eeuwen. Al in 1959, vóórdat
de tweede feministische golf in alle hevigheid losbarstte, publiceert Haasse Een kom
water, een test vuur, een bundel essays over de vrouw. In de loop van haar leven
schrijft ze over het belang van een goede opvoeding voor de vrouw, over de misdadige
vrouw en over de vrouw in de menopauze. Ze analyseert werk van dichteressen, van
min of meer onbekende Indonesische schrijfsters, ze schrijft over vrouwelijke
tijdgenoten, zoals Anna Blaman, Renate Dorrestein, Marguerite Yourcenar en Iris
Murdoch, maar ook over schrijfsters uit vroeger tijden die ze bewondert, zoals Virginia
Woolf, Colette en George Sand. Dat Haasse zich zo intensief met vrouwelijke auteurs
heeft beziggehouden, deed ze niet uit feministische overwegingen. Ze wilde laten
zien wat vrouwen in de loop der tijd aan de kunsten hadden bijgedragen, maar voelde
zich geen ‘feministe avant la lettre’. Integendeel. Een vrouwelijk stem in de literatuur?
Haasse vond het debat daarover irrelevant. Wellicht is ze daarom ook nooit door de
feministische beweging omarmd. Voor hen was ze niet strijdbaar genoeg. Nooit was
ze bereid in oneliners stevige uitspraken te doen of de barricades op te gaan.
De literatuurkritiek, die in Nederland lang door mannelijke critici
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werd beheerst, droeg Haasses werk evenmin op handen. Men waardeerde haar,
erkende dat ze talent had, maar het feit dat ze zich toelegde op het als inferieur
beschouwde genre van de historische roman maakte haar minder interessant. Ze
speelde geen vooraanstaande rol in literaire bewegingen, was geen woordvoerder
van een avant-gardistische stroming, creëerde geen schandalen of polemieken. Ze
ging in alle rust haar eigen weg.
Dat betekent niet dat Haasse niet geëngageerd was. Tot op het laatst volgde ze de
actualiteit, las ze binnen- en buitenlandse kranten en nieuw verschenen boeken in
verschillende talen. Berichten van het blauwe huis (1986) is een indringende,
genuanceerde roman over drugshandel en geweld in een keurig Nederlands dorp,
een boek waarin het begrip ‘engagement’ via verschillende personages ter discussie
wordt gesteld. Huurders en onderhuurders (1971) kun je lezen als een indirecte,
geëngageerde reflectie op de jaren zestig. Het is een satire pur sang. De roman heeft
geen koor of andersoortige alwetende verteller, maar is ingenieus geconstrueerd
vanuit het gezichtspunt van vijf hoofdpersonen, die in hetzelfde huis wonen. Achter
die mooi opgepoetste façade gaat een wereld schuil van kwaad, criminaliteit en
waanzin.
Het thema van het kwaad komt in een aantal van haar boeken terug. In De meester
van de neerdaling (1973) onderzoekt ze, vanuit vrouwelijk gezichtspunt, het kwaad
in de mens in zijn duisterste vorm. De duivel en het kwaad zijn in de man gevaren,
de vrouw is het slachtoffer. Hier bereikt Haasses negatieve visie op het huwelijk een
absoluut dieptepunt. Het lot van de vrouw is om te eindigen in een kooi in Venetië,
onder de waterspiegel, voorgoed buitengesloten. Het thema van gevangenschap,
gevangenis, van het opgesloten zijn, zijn terugkerende thema's in het oeuvre van
Haasse. Ook treffen we in haar oeuvre personages aan die aan wanen lijden. De
geesteszieke Frits Dupels uit Huurders en onderhuurders is er één van, maar ook in
De meester van de neerdaling (1973) en Maanlicht (2012) kom je ze tegen. Het zijn
de raadselachtigste figuren uit haar oeuvre, personages met een zekere gestoordheid,
op de grens van de waanzin, in de ban van het kwaad.
Haasses werk is humanistisch in de klassieke zin des woords. De term
‘zelfontplooiing’ is bij haar een sleutelbegrip, de mens staat centraal en kan door
opvoeding, opleiding en vorming op een hoger plan kan komen. Het gaat om
autonomie en menslievendheid, geheel volgens de in-
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zichten van de Franse filosoof Michel de Montaigne: de mens moet zichzelf
aanvaarden zoals hij is, hij moet maat houden, zich verre houden van excessen en
vooral leven in het hier en nu. Haasse is een voorbeeld van iemand op wie het begrip
Bildung bij uitstek van toepassing is. Van huis uit was zij nieuwsgierig naar de wereld,
een verlangen dat zich uitte in het lezen van zoveel mogelijk boeken, in eerste instantie
uit haar vaders bibliotheek. Die legde de basis voor haar cultuurhistorisch bewustzijn.
Door haar passie voor lezen ontwikkelde zij al vroeg een morele gevoeligheid, die
mede werd gevormd door de cultuur waarin zij opgroeide. De Indische cultuur is er
een van hoffelijkheid en goede omgangsvormen, die Haasse zich van jongs af aan
eigen maakte. In Indië ook ontwikkelde zij de empathische antenne die iedere schrijver
nodig heeft om geloofwaardige personages te creëren. Het ondoorzichtige, het
mysterieuze en onzegbare van de Indische cultuur heeft haar mede gevormd. Haar
vermogen om diepere betekenis te geven aan ogenschijnlijk dagelijkse communicatie,
nodigt de lezer uit tot het ‘tussen de regels doorlezen’.
Haasse leefde altijd met een verhaal, met fictieve personages in haar hoofd. Het
denken over een nieuw boek, het lezen en het analyseren ging altijd door. Schrijven
was voor haar de manier waarop ze zich uitte, de mogelijkheid par excellence om
het waargenomene te verwoorden, de werkelijkheid te ervaren. Een andere vorm
was er niet. Zij zocht het niet op, ze hoefde zich er niet toe te zetten, laat staan dat
ze ermee koketteerde, het was eenvoudigweg haar manier van leven, de manier
waarop ze zich staande kon houden. Het was, zoals ze zei, de reddingsboei waaraan
zij zich vasthield. ‘De parel is de ziekte van de oester’, zei ze, ‘het is gewoon een
aangeboren incompetentie om te leven zoals er gewoonlijk geleefd wordt. Dan heb
je een ezelsbrug nodig om de ervaring van leven te hebben. Voor mij bestaat iets pas
écht als ik het onder woorden heb gebracht. Het is helemaal geen verdienste.’19.
In de jaren negentig werden vrouwelijke auteurs steeds populairder. Ook Heren
van de thee (1993) werd een bestseller en Haasses werk vond een steeds groter
publiek. In 1988 al introduceerde Adriaan van Dis in zijn populaire
televisieprogramma Haasse als de schrijfster van Oeroeg en als ‘de koningin onder
de schrijfsters’, een benaming die bij Haasse niet in goede aarde viel: ‘dat vind ik
zo gek’. ‘Grand old lady dan’, probeerde Van Dis opnieuw. ‘Dat is misschien nog
erger’, reageerde ze. Toch is Haasse vanaf die tijd vaak de ‘grande dame’ van de
Nederlandse literatuur genoemd.
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Geen wonder: drie maal schreef Haasse het Boekenweekgeschenk (1948, 1959,
1994). Ze is ook een van de meest gelauwerde schrijfsters van Nederland. In 1961
kreeg ze de Prijs voor Letterkunde van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945,
in 1962 de Visser Neerlandiaprijs (voor Een draad in het donker) en in 1977 de
Litteraire Witte Prijs. In daaropvolgende jaren ontving ze de Constantijn Huygensprijs
(1981), de P.C. Hooftprijs (1984), de J.P. van Praag-prijs (1985), de Prijs der
Nederlandse Letteren (2004) en tweemaal de NS Publieksprijs (1993, 2003). Ook
ander eerbetoon viel haar ten deel: in Nederland ontving ze uit handen van koningin
Beatrix de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap in de Huisorde van Oranje (1992),
en in het buitenland de Médaille Argent (1984, onder auspiciën van de Académie
Française), het erelidmaatschap van de Belgische Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde (1987), het Boston Certificate of Recognition
(1989) en de benoeming tot Commandeur de l'Ordre de la Légion d'Honneur
(Frankrijk, 2000). Eredoctoraten kreeg ze aan de Universiteit Utrecht (1988) en de
Universiteit van Leuven, België (1995). In 2007 werd een planetoïde naar haar
vernoemd.
Werk van Haasse is in veel talen vertaald: in het Duits en Engels, maar ook - onder
meer - in het Italiaans, Spaans, Russisch, Pools, Grieks en Vietnamees. Ook zijn
boeken van haar verfilmd: Oeroeg in 1993 en Mevrouw Bentinck in 1994.
Na haar dood, op 29 september 2011, stonden de kranten vol van lofredes op Haasse
en haar oeuvre. De necrologieën waren lyrisch over de schrijfster en haar werk.
‘Icoon van de Nederlandse literatuur’, ‘magistraal oeuvre’, ‘een van de meest geliefde
auteurs van Nederland’, schreef men.20. Ook barstte er een discussie los over de vraag
waarom Haasse eigenlijk nooit tot ‘de grote drie’ werd gerekend. Die vraag heeft
nooit eerder gespeeld, schreef criticus Arnold Heumakers. De term van ‘de grote
drie’ hoort bij de jaren zestig en zeventig, schrijft hij en ‘Hella S. Haasse hoorde er
destijds niet bij’. Zij behoorde niet tot de ‘opwindende, taboedoorbrekende,
grensverleggende schrijvers’.21.
Haasse liet zich niet manipuleren, sloot zich niet bij een beweging aan, zocht nooit
bewust naar publiciteit. Ze was net als andere groten autonoom en authentiek. Ze
was een auteur die haar geboorteland, het paradijs van haar jeugd, had verlaten en
er nooit meer naar terug kon keren. Wie haar werk integraal leest, ziet dat een van
de belangrijkste, terugko-
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mende thema's uit haar werk dat van de ontheemding is - in meervoudige zin. Haasse
was een schrijver die de pijn, de fundamentele verwarring kende van de emigrant,
de buitengeslotene. Het werk waarin ze die ervaring, die ontregeling het sterkst laat
zien zal, vermoed ik, herlezen blijven worden: boeken als Oeroeg en De verborgen
bron zullen waarschijnlijk de tand des tijds doorstaan. Hetzelfde zal, denk ik, gelden
voor die romans die een deel van ons collectieve historische erfgoed verbeelden
(Heren van de thee, Sleuteloog ). Het woud der verwachting geldt al als een klassieker.
‘Il n'est nul si beau passe temps que de jouer à la Pensée’,22. schreef Charles d'Orléans,
de hoofdpersoon uit dit boek. Het is een motto dat voor heel Haasses oeuvre zou
kunnen gelden. In zijn lange gevangenschap rijpt Charles d'Orléans tot dichter. Hij
drukt er zijn gedachten in uit, geeft uiting aan zijn gevoelens. Al schrijvend ontdekt
hij wie hij is. ‘Dat is de bedoeling van het schrijverschap’, zei Haasse, ‘jezelf
vinden’.23.
MARGOT DIJKGRAAF
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Heere Heeresma
Amsterdam 9 maart 1932 - Laren 26 juni 2011

Koud en zilt: Heere Heeresma, de schrijver, de mens
In 2005 verscheen er voor het eerst sinds heel lang een echt nieuw boek van Heere
Heeresma. Het heette Een jongen uit plan Zuid '38-'43 deel I. Het was niet moeilijk
het boek te identificeren als het welhaast mythische ‘Kaddisj voor een buurt’, een
boek dat zich vergelijken liet met Boek van het Violet en de Dood van Gerard Reve
of de Engelbewaarder trilogie van W.F. Hermans, boeken die er tegelijkertijd wel
waren, maar ook niet. ‘Kaddisj voor een buurt’ was door Heeresma sinds
mensenheugenis aangekondigd. Het was voltooid en lag in een kluis in Parijs, en de
aspirant-uitgever hoefde alleen maar bij de stippellijn te tekenen om het recht op
uitgave te krijgen, dat wil zeggen, nadat hij alles wat aan ‘Kaddisj’ voorafging, had
laten herdrukken. En dan niet alleen de gekendere Heeresma's, zoals Een dagje naar
het strand of Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming, nee, de hele
santekraam, inclusief de pornopersiflages, obscure dichtbundels, lang vergeten
thrillers en nooit opgevoerde toneelstukken. De vraag die jarenlang rondzong was
of ‘Kaddisj voor een buurt’ eigenlijk wel bestond, of dat het alleen maar een lokkertje
voor uitgevers was, een breekijzer, gebruikt om het oeuvre levend te houden. Vrijwel
ie-
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dereen die ik kende, hield het op het laatste, en dat duurde tot het eigenlijk niemand
meer kon schelen of het boek nou bestond of niet. Heere Heeresma was langzaam
aan het wegzakken in de vergetelheid.1.
Een jongen uit plan Zuid sloeg niet in als de bom die Heeresma weer helemaal op
de kaart zou zetten, maar het boek kreeg de nodige aandacht en niet ten onrechte.
Het verhaal van het tienjarige jongetje dat Heere Heeresma was toen de razzia's en
deportatie van Joden in 1942 op gang kwamen is schrijnend. De jongen is voortdurend
in beweging en lijkt overal tegelijk te zijn. Een tienjarige camera in Amsterdam
tijdens de bezetting. Een jongen uit plan Zuid geeft een aangrijpend portret van Heere
Heeresma's vader, maar is in de eerste plaats een evocatie van de Joden, met wie het
gezin was verbonden. Gefragmenteerd wordt het verhaal verteld van Johann
Hiegentlich, die in de onderduik het einde van de oorlog hoopt te halen, maar op 25
mei 1943 naar Sobibor wordt gedeporteerd, waar hij bij aankomst meteen is vermoord.
Johann Hiegentlich, die bij Heeresma Johan heet, heeft bestaan, en daardoor ben je
al gauw geneigd te denken dat Mosje Ansinger en Roza Taitelbaum, beste vriend en
vriendin van de kleine Heere, ook bestaande kinderen zijn. Dit is het niet geval. Naar
welke kinderen zij zijn gemodelleerd zullen we waarschijnlijk nooit weten. Hun lot
is er niet minder tragisch om. Zo beschrijft Heeresma zijn laatste bezoek aan het huis
van Roza Taitelbaum, die Soesje werd genoemd:
‘De vitrage en de overgordijnen zijn stijf gesloten. Voorzichtig loop ik het
portiek in en kijk door de brievenbus. Keurige gang zonder rommel, dus
er is niet verhuisd. Maar het ruikt wel naar onbewoond. Misschien zijn ze
ondergedoken, maar dat had ik wel aan Soesje gemerkt. Dan zou ze ook
niet zo in paniek geweest zijn bij het zandland. Ze konden ook gevlucht
zijn. Naar Zwitserland of zo. Maar verkocht je dan niet eerst je spullen?
Of bracht ze onder? En dan zie ik het. De mezoeza is weggehaald. Treurig
ga ik op de stoep zitten, zeker wetend dat Soesje te teer, te zenuwachtig
is en niet veel kan hebben. Achter me gaat de belendende deur open en
een vrouwenstem vraagt of ik soms voor Roza kom. Ik knik. “Vorige week
kregen ze hun oproep,” zegt de vrouw zachtjes. “En toen gingen ze met
de bagage weg. Met een taxi.” Zwijgend staan we tegenover elkaar.
“Jammer hè,” fluistert de vrouw en sluit de deur.’
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Het einde van Mosje Ansinger en zijn familie wordt nog hardhandiger beschreven:
‘Dit is de trap en daar de voordeur van mijn vriend Mosje. Direct schiet
ik de trap weer op en bel zonder verder nadenken aan. Een omvangrijke
vrouw in een besmeurde tuinbroek doet open. “Ik kom voor Mosje, mijn
vriendje. Mosje Ansinger.” De vrouw schudt haar hoofd. “Die woont hier
niet.” Maar langs haar heen zie ik dat mooie parelmoer ingelegde tafeltje
met daarop die lamp met een schelpachtige kap en daarnaast een echt
troubadourzeteltje, dat Mosje en ik naar het balkon tilden zodat we bij de
hoog geplaatste vliegenkast konden om er een appel of een banaan uit te
jatten. Eerlijke zaak. “Wat is daar?” hoor ik een mannenstem achter in het
huis roepen. De vrouw roept terug terwijl ze me aan blijft staren. “Een
jongetje dat naar de familie Ansinger vraagt!” “'Laat-ie opdonderen!” Wat
een schorre stem heeft die man. Het portier zoeft dicht.’
De beide fragmenten zijn Heeresma op zijn best, op zijn ernstigst ook, zonder de
saus van leukigheid die zijn proza vaak moeilijk te verteren maakt. Al die jaren
wachten op ‘Kaddisj voor een buurt’ waren niet vergeefs geweest. De vernederingen
die de Joden moeten ondergaan alvorens ze in de deportatie hun dood tegemoet
reizen, zijn zelden zo goed in proza gevangen. Het is een boek vol geheimenissen
ook. Waar lag bijvoorbeeld ‘speeltuin Minerva’, door Heeresma beschreven als een
van de laatste vrijplaatsen voor Joden, een terrein dat over het hoofd was gezien,
‘vergeten toen ze de bordjes met “Verboden voor Joden” gingen plaatsen.’ Ergens
op de Apollolaan, maar waar? Daar kwamen ze, ‘de Joden, naar een gat, een plek,
een plaats hier, die bedekt was met een dik tapijt van welig gras en waar ze elkaar
konden ontmoeten, in de zon zitten, en waar hun kinderen met prima onderhouden
wippen, schommels en draaimolens aan de slag gingen. En ik kwam er graag en
waadde dan door wolken van stemmen die aan fluisteren even geen boodschap
hadden.’ Heeresma besluit de passage over deze mysterieuze plek met een
onvergetelijk zin, waarin veel tezamen komt: ‘Boven speeltuin Minerva was het
altijd mooi weer met een haast onwaarschijnlijk blauwe lucht waarin rond een uur
of drie 's middags de in driehoeken geformeerde groepen bommenwerpers prima te
volgen waren.’
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‘Denkt u daar maar eens over na, meneer Luijters,’ zou Heeresma gezegd hebben,
nadat hij me op deze passage had gewezen.

Heere Heeresma, een naam als een zweepslag.
En een pseudoniem natuurlijk. Al die ‘e,’ s, dat kan nooit, dacht ik toen ik de naam
voor het eerst hoorde, en dan dat malle Heere, alsof je de Schrift opensloeg. Dat was
in 1963, het jaar van De Vis. Ik had een vriendin met een vader die bij Contact werkte.
Heere publiceerde daar. Ze had De Vis voor me meegebracht, maar dat kon dus niks
wezen, want echte schrijvers zaten bij De Bezige Bij. En schreven geen boeken met
titels die klonken of het om een bijbeltraktaatje ging.
U ziet, wij waren in het geheel niet vooringenomen, maar wel degelijk recht in de
leer.
Een paar jaar later, in 1966 om precies te zijn, leerde ik, via Wim Noordhoek, de
kersverse uitgever Thomas Rap kennen. Thomas Rap zetelde in een smalle kamer
op de tweede verdieping van een huis in de Reguliersdwarstraat. Rap was een
goedlachse man in een houthakkers-hemd. Hij had een boek gemaakt over cocktails
en bereidde een boekje voor over een film van Wim van der Linden en Wim T.
Schippers. Tulips heette de film. Raps uitgeverij keek uit op wijnhandel Ognibeni.
Niet dat dat er wat toe doet, maar ik was die naam jaren kwijt en ik ben zo blij dat
ik hem heb teruggevonden dat ik hem even wil laten klinken. Het boekje van Wim
Noordhoek dat Rap ging distribueren heette trouwens Hola I, en was opgedragen
aan een jonge Japanse toerist die met zijn rug naar het Paleis gekeerd een foto maakte
van het toenmalige Hoofd Postkantoor. Het boekje ben ik kwijt. Hetgeen me spijt,
maar dit, alweer, terzijde.
Bij Thomas Rap heb ik Heere Heeresma leren kennen. Het zal aan het einde van
de jaren zestig of in het begin van de jaren zeventig zijn geweest. Heeresma woonde
in die dagen in de Bijlmer en verplaatste zich met een bromfiets. De eerste keer dat
ik hem zag, was hij geheel doorweekt en had hij zo'n grote bromfietshelm op zijn
kop. Ik wist niet wat ik zag. Een schrijver met een bromfiets, wie had zoiets ooit
gehoord. Ja, Gerard van het Reve had een tijdje op een HMW gereden, maar een helm
had hij nooit gedragen en in de Bijlmer woonde hij al helemaal niet. Heeresma zette
zijn helm af, hing zijn natte jas aan de kapstok, stak een filtersiga-
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ret op, bestelde bij Joosje een kop koffie, ging zitten en stak van wal. Het ene verhaal
na het andere trok voorbij, het ene nog absurder en ongeloofwaardiger dan het andere.
Hij praatte een beetje bekakterig en duldde duidelijk geen tegenspraak. Het ene been
over het andere geslagen, nooit zonder sigaret en een bril met getinte glazen. Hij had
een hele reeks meesterwerken geschreven, waarvan Een dagje naar het strand niet
voor niets door Roman Polanski was verfilmd, ‘ja meneer Luijters, daar hoort u van
op, maar er zijn wel meer dingen, waarover u verbaasd zult staan.’ Hij was alcoholist,
maar drinken deed hij niet en nu ging hij er weer vandoor, er wachtte hem een
belangrijke bespreking met hooggeplaatste personen waarvan hij, zoals ik begrijpen
zou, de namen niet kon onthullen, maar het besprokene zou zich zeer binnenkort aan
de wereld mededelen. Hij trok zijn jas aan, zette zijn helm op en verdween in het
trapgat.
‘Ik ga hem uitgeven,’ zei Rap.
Zijn eerste boek bij Rap was Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp (1972) met op
de cover die zeldzaam lullige jongen die een reusachtige weekendtas vasthoudt. Als
ik me goed herinner, ontbrak op de cover de titel, een nieuwtje. Wij vonden Han de
Wit een geweldig boek. Als u dat nog steeds vindt, raad ik u ernstig af het te herlezen.
Heeresma had inmiddels een Goggomobiel (‘een voortreffelijk voertuig, meneer
Luijters’) en kwam vaak bij Rap langs, net als ik, want je maakte er van alles mee,
en bovendien kon je er gratis lunchen. Als we elkaar troffen, luisterde ik naar zijn
verhalen, over zijn enorme successen in het buitenland, in Japan met name, over de
manieren waarop je gratis goederen kon verwerven, hoe je je moest kleden, wat je
zoal niet deed als je in Parijs was, waarom hij nooit een literaire prijs zou krijgen en
waarom hij hem als hij er een zou krijgen, weigeren zou, over de gevaren van
subsidies, de eetgewoonten van Gerard Kornelis van het Reve, het houden van
huisdieren, het opvoeden van kinderen en, niet onbelangrijk, dat je je schrijfmachine
bij het schrijven altijd op schoot moest nemen, bij voorkeur een Erika.
Heeresma's tweede boek bij Rap was Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale
verwarming (1973). Het zijn vijf prachtige verhalen, nog altijd. Een half jaar na het
verschijnen van Zwaarmoedige verhalen zat ik de scenario's te schrijven voor het
gelijknamige vierluik dat in maart 1975 in première ging. Heel opmerkelijk: de
onverbeterlijke bemoeial die Heeresma was, bemoeide zich op geen enkele manier
met het tot stand komen van de film.
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In de dertig jaar na Zwaarmoedige verhalen bleven Heeresma en ik elkaar met
voorzichtige regelmaat zien. Af en toe stuurde hij mij een brief, af en toe maakten
we een afspraak, af en toe maakte ik een interview met hem. Zijn boeken bereikten
me. Van zijn thrillers werd ik niet opgewonden, hoewel ik zeer gelachen heb, toen
ik hem wees op een fout in Hallo, hallo...bent u daar, Plotsky? In dat verhaal hoort
iemand een schot en slaagt er dan in weg te duiken, zodat de kogel hem niet raakt.
‘Kogels gaan sneller dan het geluid,’ zei ik, ‘dus als je het schot hoort, is het al te
laat.’ Heeresma hoorde mijn betoog geïnteresseerd aan en zei toen: ‘Bij mij dus niet,
meneer Luijters.’ Boeken als Mijmeringen naast mijn naaimachine, Enige portretten
van een mopperkont, Vader vertelt, lieten me ook koud, net als die eindeloze reeks
pornopersiflages met titels als De hete ijssalon of Gelukkige paren. In mijn functie
van fictie-redacteur bij Playboy kocht ik overigens regelmatig zo'n verhaal, waarbij
je er dan altijd mee te maken kreeg, dat Heeresma onder geen voorwaarde per bank
of giro betaald wilde worden. ‘Handje contantje,’ zei hij, ‘boter bij de vis, meneer
Luijters.’ Nu luidt de Eerste Wet van Heeresma: ‘Laat hem nooit, maar dan ook nooit
binnen, want eenmaal binnen gaat hij niet alleen niet meer weg, maar ook op jouw
stoel zitten om tekst en uitleg te geven over de wijze waarop je de zaken betreffende
je blad moet bestieren en om de stiltes te gebruiken voor langdurige
telefoongesprekken met iemand in Tokio of Santiago de Chili. De kunst was dus
hem niet verder te laten komen dan de balie. Uitgebreide instructies van het
baliepersoneel waren in dezen geen overbodige luxe, want zoals jij hem beneden
wilde houden, zo wilde hij naar boven, en Heeresma kon op dat soort momenten
behoorlijk overtuigend zijn. ‘Het was me weer een genoegen, meneer Luijters, zaken
met u te mogen doen,’ zei hij nadat hij de bankbiljetten in zijn portefeuille had
gestoken en weer op weg was gegaan. Naar zijn motorjacht waarmee hij rivieren en
kanalen bevoer, naar Parijs waar hij een wasserette-keten dreef of naar Antwerpen,
waar hij in de achterkamers van de winkels van Chassidische Joden op zoek was
naar geleerden van het woord.
Weer wel een mooi boek is Hier mijn hand en daar je wang (1979), die zijn
correspondentie behelsde met de niet alleen getalenteerde maar ook beeldschone
schrijfster Laurie Langebach. Heeresma had er duidelijk plezier in en het valt te
betreuren dat deze correspondentie zich niet over een langere periode heeft uitgestrekt,
de vijf jaar tot Langebachs vroege dood hadden er best bij gekund.
Blijven twee kleine meesterwerken, het ene, Een dagje naar het strand
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helemaal aan het begin van Heere Heeresma's schrijversleven geschreven, het andere,
Een jongen uit plan Zuid, helemaal aan het eind. Ik heb Een dagje naar het strand
onlangs herlezen. Het blijft een verbazingwekkend boek, waarin de dorst van de
alcoholist zich op overweldigende wijze aan ons mededeelt. De scène waarin Bernd,
in de flat van de moeder van zijn dochter de eerste consumptie van de dag tot zich
neemt, is even kenmerkend als onvergetelijk:
‘Hij had in het geheel geen trek in koffie. Het vroege opstaan kon hem de
nek wel eens breken. De laffe smaak was niet alleen van de melk en salami.
Snel en geluidloos alsof hij sloop liep hij naar de huisbar en klapte het
deksel omlaag. Hij koos wodka omdat die de naam had geen geur in de
mond achter te laten. Hij schonk twee borrelglaasjes vol en dronk ze vlug
leeg, zette de fles zonder gerinkel terug en klapte het deksel dicht. In drie
sprongen stond hij weer voor het raam. Er was niets gebeurd. Hij
onderdrukte het gevoel van opwinding na het snelle drinken.’
Als zich niet veel later de chaser aandient, weten we dat er geen redding is, de beker
zal tot op de bodem geleegd worden:
‘Het probleem was gesteld. Nam hij bier dan was het einde zoek maar
niets anders trok hem aan. Hij overwoog. Geef mij maar een fles bier, zei
hij en het meisje vertrok. Een kalmte, niet die van berusting maar een
rustige tevredenheid, vervulde hem.’
Even later schenkt het meisje het bier in het glas. Ze doet het ‘perfect’. Tijd voor de
eerste slok:
‘Hij dronk in een keer zijn glas bier leeg. Koud en zilt liep het over zijn
tong en viel juichend naar binnen. Snel schonk hij de rest van het flesje
in zijn glas leeg.’
Alles in Een dagje aan het strand is goed, Bernds verhouding tot Medusa, zijn ex,
de kleine Walijne, zijn dochter met de beugelbenen, de man uit Ghana in het café,
perfect, maar het gaat natuurlijk om de drank en het drinken, de onverbiddelijke
tweeling die Heeresma zijn leven lang in zijn omgeving heeft geweten. ‘Wat doet
een alcoholist in het café,’ zei hij een
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keer tegen me met iets wanhopigs in zijn stem. De tweeling heeft in ieder geval een
meesterwerk opgeleverd.
Ruim veertig jaar later verscheen Een jongen uit plan Zuid, zijn tweede
meesterwerk. Het boek beviel mij zo dat ik besloot om Heere er een briefje over te
sturen, maar het correspondentieadres, dat Heeresma in zijn boeken standaard placht
op te nemen, ontbrak deze keer. Ik had hem jaren niet gesproken, en nog maar één
keer gezien, op de Apollolaan, waar hij met de blik op de grond een hondje uitliet.
Ik zat op de fiets. ‘Heere!’ riep ik in het voorbijgaan. Hij keek op, zag me, stak een
hand op, en liep verder, achter het hondje aan, leek het. Ik had geen idee waar hij
uithing en van die brief is het niet gekomen.
Jammer.
Maar gelukkig heeft Cherry Duyns een ontmoeting met Heeresma in zijn late jaren
opgetekend. Het verhaal speelt in 2006, vijf jaar voor Heeresma's dood. Duyns kocht
een blikje pijptabak bij tabaksspeciaalzaak Roks Cigars en ziet vanuit zijn ooghoeken
een bejaarde man met een wandelstok voor de toonbank op een stoel zitten. Plotseling
herkent hij in de bejaarde Heere Heeresma:
‘“Hoe gaat het met je?”
Heere hield zijn stok omhoog.
“Je ziet het zeker wel.”
“Staat je goed,” zei ik, “gedistingeerd.”’
Vervolgens vertelt ‘de grootvorst van het sterke verhaal’ zoals Duyns hem noemt,
over een reis door Israël die hij zou hebben gemaakt. Vlak bij de bezette gebieden
was hij daar in zijn been geschoten door een man ‘met een theedoek op zijn kop’.
De man was door Israëlische soldaten gevangen genomen en zij hadden hem naar
de gewonde schrijver gebracht. ‘Je begrijpt,’ zegt Heere dan, ‘dat ik de man een
enorme oorvijg heb gegeven.’ ‘Sedertdien,’ zegt Duyns, ‘werd hij gehinderd door
een lichte mankheid bij het voortbewegen. Maar verder ging alles goed. Heerema
en Duyns schudden elkaar met warmte de hand, waarna de film zijn einde tegemoet
gaat en het woord ‘EINDE’ al lijkt op te lichten: ‘Ik keek hem door de etalageruit na,
hoe hij langzaam de Havenstraat uitliep en rechtsaf de Landsstraat inging.’
Man op stoel vertelt sterke verhalen: Heere Heeresma.
GUUS LUIJTERS
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Voornaamste geschriften
Een dagje naar het strand. Amsterdam 1962.
Geef die mok eens door, Jet!. Amsterdam 1968.
Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp. Amsterdam 1972.
Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming. Amsterdam 1973.
Hier mijn hand en dáár je wang: wat intieme correspondentie (briefwisseling met
Laurie Langenbach). Utrecht 1978.
Een jongen uit plan Zuid '38-'43. Amsterdam 2005.
Een jongen uit plan Zuid '43-'46. Amsterdam 2005.
Kaddisj voor een buurt, Heiloo 2013.

Eindnoten:
1. In 2013 verscheen postuum Kaddisj voor een buurt, een boek met brieven en ‘monologen’ van
Heeresma, verteld aan Anton de Goede programmamaker voor de VPRO Radio.
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Marijke Höweler
Koog aan de Zaan 27 juli 1938 - Amsterdam 5 mei 2006

Kort nadat Marijke Höweler op 5 mei 2006 op zevenenzestigjarige leeftijd in een
Amsterdams ziekenhuis was overleden aan de gevolgen van kanker, ontving ik een
dankbaar briefje van de man met wie zij ruim vierenveertig jaar getrouwd was
geweest. Zijn erkentelijkheid betrof een korte necrologie van mijn hand in NRC
Handelsblad. Hij schreef dat ik haar de erkenning had gegeven waaraan het haar zo
vaak had ontbroken. Ik had bij de rouwende weduwnaar langs willen gaan, niet alleen
om hem moed in te spreken, maar - eerlijk is eerlijk - vooral om Marijke Höwelers
levensverhaal te horen, waarover ze altijd zo weinig had losgelaten. Maar voordat
de zomer waarin ik hem had willen bezoeken goed en wel voorbij was, stierf ook
Ype Isaac Höweler (1927-2006). Hij overleefde zijn vrouw op de kop af vier maanden.
Marijke van Dalen heette het getalenteerde drieëntwintigjarige meisje met wie hij
begin 1962 in Geldrop trouwde. Ze schreef teksten voor Cabaret Lurelei en voor het
AVRO-radioprogramma Mignon, dat haar twee keer de hoofdprijs van een wedstrijd
gunde. Zoals in die tijd nog gebruikelijk, ruilde ze haar eigen naam waaronder ze
liedjes, verhalen en hoorspelen had gepubliceerd, in voor die van haar echtgenoot.
Als Marijke Höweler maakte zij vervolgens naam als auteur van een oeuvre waarin
de
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tijdgeest van de tweede helft van de twintigste eeuw even scherpzinnig als humorvol
op de hak wordt genomen. In haar romans, verhalenbundels en toneelstukken
verloochende ze haar cabareteske talenten nooit, maar haar ambities reikten verder.
Ze wilde de diepte in, wroeten onder de oppervlakte tot waar het pijn doet en wellicht
dat haar uiteindelijke studie-keuze, psychologie, daar op gericht was.
Ze groeide op als oudste dochter van een winkelbediende bij grootgrutter Simon
de Wit die zich opwerkte tot personeelschef en later tot procuratiehouder. Het naarste
deel van haar jeugd bracht ze door in het Betuwse dorpje Zoelen waarover ze in een
interview met Johan van Diepstraten (Bzzlletin. nr. 142, 1986) opmerkte dat ze er
slechte ervaringen met jongens had opgedaan. Op haar negende verhuisde ze met
het gezin naar Eindhoven. Daar bezocht ze na de lagere school het humanistische
Lorentz Lyceum. Vervolgens belandde ze op de Sociale Academie in Amsterdam,
waar ze in 1960 eindexamen deed.
Al tijdens haar opleiding was ze in dienst getreden als sociaal werkster bij de
Stichting Vorming Bedrijfsjeugd. Een vervolgstudie aan de Universiteit van
Amsterdam brak ze al na een paar maanden af, maar drie jaar later en inmiddels
getrouwd met zakenman Ype Höweler, begon ze opnieuw, nu aan de Vrije
Universiteit. Op haar dertigste studeerde ze daar af als klinisch psychologe. Ze kreeg
direct een baan als wetenschappelijk medewerker en begon tevens een eigen praktijk.
Haar literaire debuut Tranen van niemand (1964) lag toen al vier jaar achter haar.
Het bundeltje prozagedichten en kleine verhalen was vrijwel onopgemerkt gebleven,
terwijl het, zeker voor een zesentwintigjarige, bepaald niet slecht was en met een
beetje goede wil zelfs ‘veelbelovend’ genoemd kon worden.
De stilte die volgde op haar eersteling moet haar ontmoedigd hebben, want
vervolgens liet zij op literair gebied achttien jaar lang niets meer van zich horen. Pas
in 1982 maakte ze opnieuw haar entree met Van geluk gesproken, een voldragen
roman. Zonder slag of stoot ging haar rentree in de literaire wereld niet. Toen ze haar
manuscript kwam aanbieden bij Martin Ros van De Arbeiderspers was er niemand
op de uitgeverij die haar nog kende. Emile Brugmans werd haar redacteur en
begeleidde de roman waarmee ze als het ware voor de tweede keer debuteerde. Van
geluk gesproken (1982) werd een doorslaand succes. Het was het eerste deel van een
satirische trilogie, waarin Höweler het academische milieu en het privéleven van
moderne intellectuelen tegen het licht hield. Met Bij ons schijnt de zon (1983) en
Ernesto (1984) vestigde ze haar naam als humo-
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ristisch talent en scherpzinnig vertelster. Herdruk volgde op herdruk en zelfs de meest
cynische critici hadden waardering voor deze overtuigende, goedgeschreven satire
op het familieleven, waar de kinderloze, onconventionele Marijke Höweler vakkundig
de draak mee stak.
Het was de tijd waarin het seksisme in de literaire kritiek nog welig tierde, om
niet te zeggen wild om zich heen sloeg. Gerrit Komrij bijvoorbeeld kon zijn lof pas
uit zijn pen wringen na een vernietigende aanval op het uiterlijk van Marijke Höweler.
‘Eerst kwamen haar enorme voortanden, dan zag je de gapende spleet daartussen.
Dat zo'n lelijkerd zo goed kon schrijven...’, sneerde hij. Om vervolgens toe te geven:
‘Wat had ik ongelijk met mijn argwaan! Het is nauwelijks voor te stellen dat dit boek
een debuut is, zoveel vaardigheid spreekt eruit. Alles buitelt en prikt.’
Nadat Pieter Verhoeff Van geluk gesproken in 1987 had verfilmd, met rollen voor
Geert de Jong, Loudi Nijhoff, Gerard Thoolen, Olga Zuiderhoek en Kees Prins, was
haar naam als schrijfster gevestigd en leek niets een bloeiende schrijversloopbaan
meer in de weg te staan. Twee jaar eerder had ze haar baan als psychologe aan de
VU en haar eigen praktijk eraan gegeven om zich geheel aan het schrijven te kunnen
wijden. Sindsdien verschenen er vrijwel ieder jaar een of meer verhalenbundels of
romans van haar hand met titels als Mooi was Maria (1985), Had maar een kat
gekocht (1986), Tragisch wonen (1987), Geef mij maar geld (1988) en Jij mag de
kaarsjes uitblazen (1989). Stuk voor stuk geestige, maar bij tijd en wijle ook nogal
melige zedenschetsen zonder de brille van haar eerdere werk.
Begin jaren negentig verhuisde Höweler met haar redacteur Emile Brugmans van
de Arbeiderspers naar de nieuwe uitgeverij Atlas, waar in 1994 de verhalenbundel
De wereld houdt van vrolijke gezichten uitkwam. Joost Zwagerman koos er het
verhaal ‘Water’ uit voor zijn bloemlezing De Nederlandse en Vlaamse literatuur
vanaf 1880 in 250 verhalen.
Na 1994 werd het stil rond Höweler. Pas in 2002 met de verschijning van Onder
de gordel deed ze weer even van zich spreken. In deze satirische novelle, geschreven
in opdracht van AVRO's Weekendcafé, heeft de hoofdpersoon, een schrijver, last van
een writers block, veroorzaakt door rancune jegens en jaloezie op het commerciële
succes van collega-schrijvers als Connie Palmen. Die zouden met hun autobiografische
gewauwel slapend rijk worden. Anders dan Geerten Meijsings omvangrijke roman
De grachtengordel uit 1992 is Onder de gordel geen sleutelroman over Amsterdamse
literatoren, al lijken sommige personages wel erg sterk op bestaande mensen. Zo
heeft de voormalige uitgever van De Arbeiderspers Mar-
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tin Ros overduidelijk model gestaan voor uitgever Vinke, ‘die het over niets anders
kon hebben dan over “het hele erge” [...] Met Vinke moest je nooit gaan eten, want
Vinke had een boek voor zijn kop in plaats van een bord. Als Vinke een microfoon
voor zijn hoofd kreeg dan kon je de interviewer beter ontslaan. Het enige wat die
zeggen mocht was: ja.’
Opnieuw liet Höweler in dit boek blijken dat zij de kunst van het parodiëren
verstond. Onder de gordel is bij vlagen even geestig als Van geluk gesproken, maar
de satire heeft hier een onmiskenbaar zure ondertoon gekregen. De hoofdpersoon,
grachtengordelbewoner en schrijver Henk de Bock, is verbitterd over het succes van
collega's die niet kunnen schrijven, maar dankzij tv-optredens en ‘netwerken’ in de
Top 10 terechtkomen, terwijl zíjn meesterwerken in de ramsj verdwijnen. De Bocks
over het paard getilde dochter vindt hem ‘een loser’, omdat hij niet genoeg geld
verdient om een huis voor haar te kopen en zijn vrouw Wilma is het daar volstrekt
mee eens. Via uitgever Vinke hoort De Bock dat Wilma een verhouding heeft met
zijn concurrent Hans van Zeverem, een bestsellerauteur met een eigen
televisieprogramma en een uitstekend netwerk. Als Privé, Story en andere
roddelbladen zich van dit nieuwtje meester maken en wekelijks met fotoreportages
en vet aangezette verhalen de onttakeling van zijn huwelijk op straat gooien, neemt
zijn leven een beslissende wending. Van de ene op de andere dag is hij een ‘bekende
Nederlander’. Zijn verramsjte boeken worden herdrukt en in één geval zelfs verfilmd
én hij krijgt een belangrijke literaire prijs.
Die eer, een belangrijke literaire prijs, is Höweler nooit ten deel gevallen. En dat
stak blijkbaar. In Onder de gordel sprak ze haar walging uit van schrijvers met
sterallures die in de prijzen vallen omdat ze ‘bekende Nederlanders’ zijn. Nog meer
walgde ze van uitgevers die hun auteurs zo ver proberen te krijgen dat ze zich ook
als zodanig manifesteren. Moeilijk te plaatsen vond ik indertijd Höwelers uitval tegen
Khalid Boudou, een in Marokko geboren jonge auteur die kort daarvoor verrassend
had gedebuteerd met de roman Het schnitzelparadijs (2001). De enigszins xenofobe
De Bock krijgt dit boek als voorbeeld van autobiografisch schrijven toegestuurd door
zijn uitgever en besluit na lezing dat hij de hoofdpersoon ervan ‘een zak’ vindt. ‘Of
het nou door de jaloezie kwam of gewoon door de vreemdelingenhaat, hij wist het
niet. Maar één ding stond vast: hij mocht die achterbakse, zwartwerkende,
kromkakelende pannenlikker niet waar het prachtboek over ging’. Dergelijke passages
maken Onder de gordel tot een enigszins rancuneus geschrift.
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Rancune en jaloezie op het succes van collega-auteurs die met hun ‘ikkerige’ proza
in haar ogen minder presteerden dan zij, heeft Höwelers schrijverscarrière danig in
de weg gezeten. Al in 1986 zei ze in een interview met Emma Brunt (opgenomen in
het boek Jaloers. Gesprekken over jaloezie) hoe ze leed onder deze aandoening: ‘Ik
denk dat de basis ervoor gelegd wordt in de eerste twee of drie jaar van je leven, en
dat maakt je tot zo'n willoos slachtoffer. Het hangt samen met het gevoel van
veiligheid en geaccepteerdheid dat je als klein kind had. Hoe meer je vroeger
gewaardeerd werd hoe minder last je later hebt. Dat is natuurlijk een schrale troost
als je het eenmaal hebt. Misschien wel het tegendeel van troost, want er zit iets
oneerlijks in dat je door de ervaringen van lang geleden, waar je niets aan kunt doen,
gedoemd bent om je leven lang die aanleg tot jaloezie met je mee te slepen.’
Je zou zeggen en ik had het Höweler indertijd wel willen toeschreeuwen: ‘Schrijf
dáár dan eens een roman over’, maar haar afkeer van autobiografisch proza zat
daarvoor blijkbaar te diep. In Onder de gordel laat zij uitgever Vinke tegen De Bock
opmerken: ‘Je zou eens iets autobiografisch moeten schrijven. [...] De mensen willen
waargebeurde verhalen. Het is voorbij met de literatuur. En let op: het zijn alleen
nog maar de vrouwen die lezen, dus verplaats je een beetje in ze.’
Uiteindelijk heeft Höweler zich die raad - hoe cynisch ze die ook persifleerde ter harte genomen. In 2005 verraste zij vriend en vijand met de onmiskenbaar
autobiografische roman Over de streep over de zestigjarige schrijfster en
psychotherapeute Julia de Winter, die sterke gelijkenis vertoont met Marijke Höweler.
Ook Julia de Winter heeft al geruime tijd niets meer gepubliceerd en doet verwoede
pogingen om uit haar impasse te raken. Ze consulteert een collega psychiater en
vertelt hem over haar moeilijke jeugd in de Betuwe en Eindhoven, de verstoorde
relatie met haar moeder, de band met haar vader en de verhouding tot haar jongere
broer en zus.
Met Over de streep zette Höweler de kroon op haar oeuvre, het is haar rijkste en
intiemste roman waarmee ze aantoonde dat het door haar zo gehekelde
autobiografische genre hoogwaardige literatuur kan opleveren. Het zal haar deugd
hebben gedaan dat deze roman - het boek waarvan ze moet hebben geweten dat het
haar laatste was - overwegend positief is ontvangen. Want hoewel ze altijd laconiek
reageerde op kritiek, nam ze haar werk uiterst serieus en trok ze zich smalende reacties
wel degelijk aan.
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Denkend aan Marijke Höweler, die als weinig anderen lichtvoetig kon schrijven over
zware thema's, herlas ik bij haar dood het slot van Over de streep. Daarin overlijdt
- zoals de schrijfster zelf - op een zonnige dag in mei de vader van de hoofdpersoon.
De stervende man opent zijn ogen en herkent zijn dierbaren. Hij glijdt huilend de
dood in. ‘Nooit zal ik weten’, schreef Höweler, ‘of het zijn afscheid was of een
ontmoeting die hem zo ontroerde. Ik denk het laatste. Ik hoop het maar.’
Huiveringwekkend mooi en helemaal Höweler.
ELSBETH ETTY
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John Christoffel Kannemeyer
Robertson (Zuid-Afrika) 31 maart 1939 - Stellenbosch 25 december
2011

Binnen de geschiedschrijving van de Afrikaanse literatuur is er één naam die boven
alle andere uitstijgt. John Christoffel Kannemeyer was naar alle waarschijnlijkheid
de productiefste letterkundige onderzoeker, biograaf en documentalist van zijn
taalgebied. Met het laatste door hem gepubliceerde boek, de biografie van de
Engelstalige Zuid-Afrikaanse auteur J.M. Coetzee, een schrijversleven, waagde
Kannemeyer zich zelfs buiten het veld van de Afrikaanse literatuur, met succes.
Toen Kannemeyer op Eerste Kerstdag 2011 overleed, schreef Etienne van Heerden:
‘'n Era van ongekende boekstawing van veral Afrikaanse literêre aktiwiteit is verby
met die dood van J.C. Kannemeyer. Dat John Kannemeyer se woeste arbeid - hy het
inderdaad met 'n kille besetenheid gewerk - verby is, is 'n groot slag vir die Afrikaanse
letterkunde. Hy sluit sy loopbaan af met die biografie van J.M. Coetzee. Daarmee
gee Kannemeyer 'n tree na die wyer, internasionale literêre wêreld. Hy was een van
ons letterkunde se mees interessante en knorrige figure. Hy was 'n verbete
dokumenteerder. Ek sien geen opvolger op die horison nie.’
Als onderzoeker onderscheidde Kannemeyer zich door een ongekende discipline,
ambitie, degelijkheid en toewijding. Hij was, zoals zijn collega Etienne Britz
opmerkte, een geleerde die behoorde tot een bijna
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uitgestorven, aristocratische soort; inkomsten, status en een machtspositie binnen
het universitaire establishment achtte hij van geringe waarde. ‘Hy wou sy vak beheers,
'n vak wat uitdagings bied waaraan 'n mens jou lewe kan wy. Met sy bydraes het hy
sy vak inderdaad op daardie peil help bring.’
Zo vermaard als Kannemeyer was om zijn wetenschappelijke kwaliteiten en zijn
tomeloze werkdrift, zo bekend was hij ook vanwege zijn lastige persoonlijkheid. Bij
zijn dood herinnerde Etienne Britz zich dat hij buitengewoon dominant en onredelijk
kon zijn en dat er moeilijk met hem huis te houden viel. Ton Vosloo van uitgeversen mediaconcern Naspers maakte naast al het goede ook melding van een een
‘kwastige outeur’ die bijzonder ‘puntenerig’ was.
Kannemeyer werd geboren op 31 maart 1939 in het West-Kaapse dorp Robertson,
waar hij ook opgroeide en in 1956 zijn middelbare-schoolopleiding voltooide. Vanaf
1957 studeerde hij aan de Universiteit van Stellenbosch en in 1964 verwierf hij daar
de doctorsgraad met het proefschrift Die stem in die literêre kunswerk. Zijn promotor
was de bekende dichter en letterkundige D.J. Opperman. Aan hem zou Kannemeyer
naderhand de eerste van een reeks biografieën wijden.
In 1962 begon hij zijn academische loopbaan aan de Universiteit van Kaapstad,
in de functie van lector Afrikaans en Nederlands. Het daaropvolgende jaar trouwde
hij met Beatrix Marianne Broer, een vrouw van Nederlandse afkomst. Uit het huwelijk
werden twee zoons geboren, Johan Mark en Anton Christoffel, respectievelijk in
1965 en 1967. Het huwelijk hield niet lang stand; later zou Kannemeyer nog een
aantal malen trouwen. Na de beëindiging van zijn aanstelling bij de Universiteit van
Kaapstad zette hij zijn loopbaan voort aan de Randse Afrikaanse Universiteit en de
Universiteit van Stellenbosch.
In 1973 werd hij door uitgever Koos Human en D.J. Opperman uitgenodigd om
een geschiedenis van de Afrikaanse letterkunde te schrijven. Gerrit Dekker en Rob
Antonissen, tot dat moment de toonaangevende historiografen van de Afrikaanse
letterkunde, waren allebei overleden en Kannemeyer leek hun aangewezen opvolger.
Zelf vertelde hij hierover: ‘Oor 'n formidabele middagete in Lanzerac op 15 Julie
1973 het ek dan ook aan my twee gashere gesê dat ek die uitnodiging om 'n
literatuurgeskiedenis te skryf, as iets soos 'n doodsvonnis sien. Die enigste twee
persone wat dié taak in Suid-Afrika onderneem het, is reeds oorlede, al is ek
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met die gelatenheid van 'n Germanicus bereid om dit te aanvaar “soos ek ook die
dood aanvaar”’.
Het was dus met een fatalistisch soort van overgave dat Kannemeyer begon aan
een project dat zijn reputatie zou vestigen als de man die verantwoordelijk was voor
de canon van de Afrikaanse letterkunde. Het resultaat was de tweedelige Geskiedenis
van die Afrikaanse literatuur (1978; 1983), een omvangrijke en encyclopedische
samenvatting van het corpus van de geschreven Afrikaanse literatuur, en het meer
compacte boek Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 (1988). Ena Jansen verwees
ernaar als een magnum opus en André P. Brink noemde het een monumentaal werk.
Wat vooral in Kannemeyers literatuurgeschiedenis opvalt is zijn neiging tot
volledigheid waar het schrijvers, oeuvres, titels en data betreft.
De manier waarop hij de canon samenstelde kan moeilijk anders dan conventioneel
en conservatief worden genoemd. Maar het literaire en academische establishment
heeft dat niet echt erkend. Hein Willemse heeft naderhand vastgesteld dat Kannemeyer
zich in hoge mate liet leiden door elitaire, esthetische en intellectualistische criteria.
De geijkte literaire genres (verhalend proza, poëzie en drama) genoten zijn voorkeur;
creatieve oorspronkelijkheid stond bij hem hoog genoteerd, en dus was hij gespitst
op wat hij als epigonisme beschouwde. Als gevolg van deze opvattingen zijn auteurs
uit marginale groeperingen nagenoeg in zijn overzichten afwezig, en is er nauwelijks
aandacht voor populaire literatuur en de orale traditie. In het selectieproces vielen
veel vrouwelijke auteurs van voor 1900 buiten de boot en raakten dus in vergetelheid.
Latere geschiedschrijvers zouden het door Kannemeyer ontworpen beeld bijstellen
door aandacht te geven aan vrouwelijke en zwarte, dan wel bruine auteurs.
In 1982 werd Kannemeyer hoogleraar Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit
van Witwatersrand, een post die hij bekleedde tot 1987. In dat jaar trad hij af en kreeg
vervolgens een aanstelling als senior onderzoeker bij het Instituut vir Taal- en
Kunstenavorsing, onderdeel van de Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN)
in Pretoria. In deze functie begon hij met de planning van een nieuwe Zuid-Afrikaanse
cultuurgeschiedenis, te schrijven door 38 specialisten uit het hele land. Het project
is echter nooit gerealiseerd, gegeven de omstandigheid dat de voorgenomen aanpak
achterhaald werd door het einde van het blanke minderheidsbewind, door president
F.W. de Klerk op 2 februari 1990 aangekondigd.
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Vanaf 1977 was Kannemeyer zes jaar redactiesecretaris van het literaire tijdschrift
Standpunte; in 1983 werd hij in die hoedanigheid opgevolgd door André P. Brink.
Na de voltooiing van de Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur begon
Kannemeyer met zijn onderzoek naar het leven van de dichter D.J. Opperman die
hij, zoals al eerder vermeld, goed had gekend. Enkele dagen na Oppermans dood op
22 september 1985 wist hij diens biografie te voltooien.
Dit boek markeert een nieuwe fase in Kannemeyers loopbaan. In totaal zou hij
negen biografieën publiceren, en twee daarbij behorende fotoboeken, over D.J.
Opperman, Peter Blum, C.J. Langenhoven, C. Louis Leipoldt, Uys Krige, Jan Rabie,
Hannes van der Merwe, Etienne Leroux en ten slotte ook J.M. Coetzee. In 1990
verscheen onder de titel Die rym neem ook 'n hele lewe in beslag zijn autobiografie.
Kannemeyers biografieën kregen over het algemeen een positief onthaal in de
kritiek. De Langenhoven-biografie is door Joan Hambidge getypeerd als oerdegelijk,
inzicht gevend en knap verteld. Naar aanleiding van de Leipoldt-biografie schreef
Hennie van Coller dat Kannemeyer zijn onderwerp niet alleen optimaal had
beschreven, maar ook optimaal begrepen. In elk van deze werken heeft Kannemeyer
geprobeerd om het leven en werk van de gebiografeerde auteurs de geëigende plek
binnen de context van het Afrikaanse literaire systeem te geven.
Zijn neiging tot detaillering is soms ook wel negatief beoordeeld. Bepaalde critici
vonden dat Kannemeyer te weinig selectief te werk ging bij het verstrekken van
informatie. Gunther Pakendorf merkt naar aanleiding van de Jan Rabie-biografie op
dat de in extenso aangehaalde passages in veel gevallen zonder schade verkort of
geparafraseerd hadden kunnen worden, en dat de overvloed aan feiten en feitjes niet
alleen aan banden gelegd had moeten worden maar ook overzichtelijker gepresenteerd.
Verder wijst Pakendorf erop dat een levensgeschiedenis weliswaar bestaat uit verhalen
en anekdotes, maar dat men toch mag verwachten dat al dat materiaal wordt
geanalyseerd en geïnterpreteerd. En juist daaraan ontbreekt het dikwijls, volgens
Pakendorf.
Niettemin kan de geweldige hoeveelheid werk die Kannemeyer in zijn kwaliteit
van biograaf heeft verzet, moeilijk worden genegeerd. Hij is er bijna alleen voor
verantwoordelijk dat het biografische genre een prominenter plaats binnen de
Afrikaanse letterkunde kreeg. Ter gelegenheid van de uitreiking van de N.P van Wyk
Louw-prijs voor zijn biografieën,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013

97
in September 2003, oefende Kannemeyer terecht kritiek op het literaire establishment
dat het genre lange tijd heeft ondergewaardeerd.
In 1992 keerde Kannemeyer terug naar Stellenbosch als freelance onderzoeker en
schrijver, om in 2003 te worden aangesteld als bijzonder hoogleraar in Afrikaans en
Nederlands aan de plaatselijke universiteit. Hij zou deze post drie jaar bekleden.
Intussen, in 1993 was hij samen met zijn collega Wium van Zyl begonnen met het
organiseren van literaire reizen, een zeer gewild evenement.
Kannemeyer onderhield sterke banden met Nederland en Vlaanderen. Hij was
herhaaldelijk gastdocent en gastonderzoeker aan de universiteiten van Nijmegen,
Amsterdam en Leuven, en lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In
2002 werd hij door de Maatschappij onderscheiden met de C. Louis Leipoldt-prijs
voor zijn essay Uys Krige en die Suid-Afrikaanse politiek.
Kannemeyers laatste werk was de biografie van zijn landgenoot J.M. Coetzee,
Nobelprijswinnende romanschrijver en letterkundige. Met dit postuum gepubliceerde
werk trad hij voor het eerst buiten de Afrikaanse literatuur. Het boek werd goed
ontvangen, zowel in het origineel als in de internationaal verspreide Engelse vertaling
van Michiel Heyns. Voordien had David Attwell, zelf een Coetzee-kenner en na een
verbintenis aan de universiteit van Witwatersrand werkzaam aan de Universiteit van
York, Kannemeyer laten weten: ‘Now that I have read the whole manuscript carefully,
the scale of your achievement comes home. It is a remarkable book, in fact I'm
astounded at the amount of information you've been able to assemble, and your eye
for the illuminating fact, incident or quotation is wonderful ... I could never have
attempted, much less been successful at, a work of this magnitude. You have placed
Coetzee's scholarship on a completely different footing with this book, both in
criticism and in future work that will be done in the field of critical biography. [...]
[W]hatever work those of us do who come after you, it will always be a mere
supplement to your achievement.’
Na Kannemeyers dood schreef Atwell: ‘Van ons eerste ontmoeting het ek sy
ou-wêreldse hoflikheid, integriteit en algehele toewyding aan sy werk bewonder. Sy
skielike dood is tragies, omdat hy op die punt gestaan het om internasionaal gelees
te word en om die eerbetoon te geniet wat daarmee saamgaan.’
Voor zijn biografieën, essays en werk als onderzoeker en geschied-
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schrijver van de Afrikaanse literatuur ontving Kannemeyer tijdens zijn leven vele
prijzen. In 2009 kreeg hij een eredoctoraat aan de universiteit van Stellenbosch.
De prominente rol die Kannemeyer in de Afrikaanse literatuur heeft gespeeld, zal
lang in de herinnering voortleven. Johann Lodewyk Marais verwees naar hem as ‘'n
onvergelykbare navorser, kenner en interpreteerder van die Afrikaanse literatuur...
Met sy afsterwe klap die deure van 'n biblioteek van kennis toe.’ Zijn partner van
zijn laatste veertien levensjaren, Santa Hofmeyr-Joubert, getuigde na zijn dood van
zijn allesomvattende liefde voor de literatuur. ‘Al was ek vir hom belangrik, was
niks belangriker as sy liefde vir die letterkunde en sy werk nie. Dié hele grote man
was boeke.’
Ingrid Glorie maakte eveneens melding van deze kwaliteit, maar noemde ook
Kannemeyers moeilijke karakter dat ervoor zorgde dat hij nooit lang kon volharden
in een huwelijk, een vriendschap of een werkkring zonder dat zich op een gegeven
ogenblik problemen voordeden. ‘Drie jaar lang had ik de beste leermeester die iemand
zich kan wensen. Helaas trad er later een verwijdering in, want vriendschap met John
Kannemeyer was nooit ongecompliceerd. Het was de tragiek van zijn leven, dat hij
zelfs de mensen die hij het liefst om zich heen had kon wegjagen. Hij had geen tijd
om er lang bij stil te staan en zich rekenschap te geven van het verlies, omdat dat
hem maar zou afhouden van zijn heilige taak, de letterkunde. Maar vanaf een veilige
afstand kon je niet anders, dan van hem blijven houden.’
De invloedrijke positie die Kannemeyer binnen de Afrikaanse letterkunde
bekleedde, laat zich ook aflezen aan de gedichten die aan hem werden opgedragen;
onder meer gaat het daarbij om ‘Sonnet vir prof. Kannemeyer’ van André Letoit
(Koos Kombuis), Jerzy Kochs ‘Papierblom’, Melt Myburghs ‘Kora-treurlied’ en
Daniel Hugo's ‘In die leeukuil’ en ‘Villanelle’. Het laatstgenoemde gedicht is een
herschrijving van Paul Lemmens’ gedicht voor Gerard Knuvelder, in de
Nederlandstalige letterkunde Kannemeyers evenknie.
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Villanelle (na Paul Lemmens)
O Kannemeyer, reus onder die grotes
u kennis is gedug en omvangryk
ons besing u graag in verhewe odes
van die verlede maak u geskiedenis
man-alleen het u elke boek geyk
O Kannemeyer, reus onder die grotes
oor arme woordwoekeraars bly u beslis
wie hul talente wel- of wangebruik
ons besing u in ons mislukte odes
u is die laaste van die onverdrotes
wat transkribeer met 'n monnikevlyt
O Kannemeyer, reus onder die grotes
u hou boek van die lewendes en dodes
en laat daarby die letters J.C. pryk
ons besing u in anonieme odes
dus smeek ons u, die goeies en die snodes,
ontvang ons tot slot in u koninkryk
O Kannemeyer, reus onder die grotes
ons besing u in desperate odes

(uit: Monnikewerk, Tafelberg, 1995)
ANNEMARIÉ VAN NIEKERK
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Harm Gerrit de Olde
Vroomshoop 24 april 1933 - Groningen 11 april 2012

Harm Gerrit - in de wandeling Harry - de Olde werd op 24 april 1933 in Vroomshoop
geboren als zoon van Leendert Egbert de Olde en Geertje Veening, die eerder een
dochter hadden gekregen. Harry groeide aldus op in een klein, maar degelijk
protestants, preciezer: hervormd gezin. Zijn vader was aannemer van beroep - het
lijkt een soort van predestinatie te zijn geweest voor Harry's latere activiteiten op het
terrein van de monumentenzorg. Als president-kerkvoogd behoorde zijn vader tot
de plaatselijke notabelen. Na de lagere school volgde hij de HBS-B om zich in 1949,
nog als zestienjarige, aan de Rijksuniversiteit te Groningen in te schrijven voor de
studie medicijnen. Na de basisopleiding besloot hij zich toe te leggen op de
psychiatrie. Naar de gewoonte van die jaren werd hij daar, gezien zijn achtergrond,
lid van de reformatorische studentenvereniging V.E.R.A. Daar werd hij ondanks zijn
jonge leeftijd al snel een prominent lid - hij behoorde in het jaar dat hij was
aangekomen, tot de oprichters van het ‘Boerengenootschap’.
Harry de Olde bracht een grote belangstelling met zich mee voor alles wat met
geschiedenis te maken had. Zo werd hij al snel archivaris van V.E.R.A. en in die
hoedanigheid heeft hij kans gezien om via uitvoerige gesprekken met reünisten van
het eerste uur, dus via oral history, lang
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voordat dit een historische sub-discipline zou worden, veel over het ontstaan en de
eerste jaren van zijn studentenvereniging te weten te komen. Voor het in 1989
verschenen gedenkboek was hij dan ook een belangrijke bron van informatie, te meer
daar hij zijn gegevens op een voorbeeldige wijze had geordend en vastgelegd.1.
Als student verkende hij in de jaren vijftig op de fiets de provincie. Hoewel hij
later ook een auto bestuurde wanneer het niet anders kon, zou het rijwiel zijn leven
lang zijn favoriete vervoermiddel blijven. Zo, met de broekspijpen bij zijn sokken
ingestopt, heeft menigeen hem tot op hoge leeftijd op de fiets van het ene naar het
andere dorp zien trekken. De grote liefde die hij toen opvatte voor het noordelijke
platteland, het eeuwenoude landschap, de dorpen en vooral de vele oude kerken,
heeft hem nooit meer verlaten.
Kort na zijn afstuderen trouwde hij in 1960 met Antonia Marie Marchina (‘Toto’)
Bramer, de dochter van de burgemeester van Den Ham, waaronder Vroomshoop
viel; ze kenden elkaar al uit hun jeugdjaren. Uit dit huwelijk werden drie dochters
geboren: Jeichien, Margjen en Stijntje, allen met historisch besef genoemd naar
vrouwen uit hun voorgeslacht. Slechts enkele maanden na de dood van haar
echtgenoot in 2012 is ook Toto gestorven.
Na er enkele jaren als arts-assistent te hebben gewerkt, kreeg hij in 1964 een
aanstelling als psychiater bij het Psychiatrisch Ziekenhuis ‘Dennenoord’ in Zuidlaren,
waaraan hij zijn hele verdere werkzame leven verbonden zou blijven. Deze inrichting
was in 1895 opgezet door de ‘Vereeniging tot Christelijke Verzorging van
Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland’, die ook elders in het land soortgelijke
ziekenhuizen had gesticht (1886: ‘Veldwijk’ in Ermelo, 1892: ‘Bloemendaal’ in
Loosduinen, 1907: ‘Wolfheze’ in het gelijknamige dorp, 1928: ‘Vogelenzang in
Bennebroek). Hoewel ontstaan als product van de verzuiling, zou gedurende De
Olde's loopbaan die achtergrond geleidelijk aan steeds minder merkbaar blijven overeenkomstig de gang van zaken in vrijwel de gehele gezondheidszorg en de
samenleving in het algemeen.
De Olde ontwikkelde zich tot een gerespecteerde psychiater: hij stond open voor
nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden, maar bovenal stond voor hem, zo
blijkt uit de waarderende woorden van sommige van zijn vroegere patiënten, de
individuele mens met zijn specifieke problemen en behoeften centraal. Het verhaal
gaat dat een kunstenaar, aan wie telkens bij opname elders zijn tekenmateriaal was
afgenomen, de keer
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dat hij in Dennenoord terechtkwam, in Harry de Olde tot zijn aangename verrassing
juist een uiterst begripvolle dokter ontmoette, die op eigen kosten hem voorzag van
papier, potloden en wat er verder nodig was om ook tijdens zijn verblijf in de
inrichting te kunnen blijven tekenen en schilderen.
Vanaf 1979 was De Olde op Dennenoord directeur patiëntenzorg. Hoewel hij die
taak met grote toewijding en plichtsbetrachting vervulde, waarbij ook zijn bestuurlijke
overredingskracht hem van pas kwam, won uiteindelijk de hartstocht, die hij al van
jongs af voelde voor alles wat met geschiedenis en vooral monumentenzorg te maken
had het van zijn medische beroepstaken: na ruim dertig jaar maakte hij in 1993
gebruik van de mogelijkheid vervroegd uit te treden. Alleen in korte biografische
notities aan het eind van een door hem geschreven artikel kwam dit aspect nog wel
eens terug: daar omschreef hij zich met de ietwat in onbruik geraakte aanduiding
‘zenuwarts’, soms ook ‘zenuwarts in ruste’; zijn titel van medisch doctorandus bleef
systematisch onvermeld als zijnde irrelevant voor waar hij zich nu verder mee
bezighield. Een even sober als gedisciplineerd werkritme had hem in de jaren voordien
al in staat gesteld om naast zijn drukke beroepsbestaan een indrukwekkend aantal
activiteiten op het terrein van zijn liefhebberij te ontwikkelen - deze gingen hem nu
geheel in beslag nemen. Ook de psychiatrie zelf was voor hem een historisch
belangwekkend onderwerp. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de organisatie van
een symposium op Dennenoord over psychiatrie en verzuiling.2.
Harry de Olde was als voorzitter van de restauratiecommissie de drijvende kracht
achter het herstel in 1972-1974 van de hervormde kerk in Zuidlaren, een middeleeuws
gebouw met een waardevolle protestantse inrichting. Hier demonstreerde hij al meteen
een eigenschap die hem zijn hele verdere loopbaan in de monumentenzorg zou
kenmerken: gevoel voor bestuurlijke verhoudingen wist hij te combineren met
enerzijds een grote historische kennis van het gebouw in kwestie en anderzijds een
even grote vasthoudendheid waar het de uitgangspunten en de uitvoering van de
restauratie betrof. Waar in deze jaren, maar ook later nog wel, restauratiearchitecten
vaak de kans kregen en dus ook grepen om met soms verregaande en niet altijd op
degelijk onderzoek berustende reconstructies hun visie aan het gebouw op te leggen,
wist De Olde de restauratie van de Zuidlaarder kerk te stoelen op respect voor de
gegroeide situatie: voor hem was een restauratie niet zozeer een geheel nieuw begin
voor
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een monumentaal bouwwerk, maar veeleer een moment in de continuiteit ervan. Dit
betekende in Zuidlaren onder meer dat de later aangebrachte deur in het koor werd
gehandhaafd en dat de houten negentiende-eeuwse sponningen van de vensters niet
door gemetselde traceringen werden vervangen. Ook het stucplafond in het schip
bleef zoals het was. Het had daarom een bijzondere betekenis dat hij op 17 april 2012
juist vanuit dit kerkgebouw is begraven, begeleid door vele betrokkenen uit de
monumentenwereld.
De bestuurlijke kwaliteiten die hij had getoond bij de restauratie van de kerk in
Zuidlaren, bleven niet onopgemerkt: in 1977 werd hij lid van het Dagelijks Bestuur
van de Stichting Oude Groninger Kerken. Sinds haar oprichting beijvert deze zich
voor de instandhouding van de vele, voor een groot deel middeleeuwse kerken in de
provincie Groningen. Door het gecombineerde effect van ontvolking van het platteland
en voortschrijdende kerkverlating waren steeds meer plaatselijke hervormde
gemeenten niet langer in staat om hun kerkgebouwen te onderhouden, waardoor het
voortbestaan ervan werd bedreigd. In zekere zin ook zelf een kind van de naoorlogse
secularisatie, herkende De Olde - en met hem vele anderen - dat de kerkgebouwen
niettemin te betekenisvol waren als monumenten om ze met de traditionele
geloofspraktijk verloren te laten gaan. Hoe vervallen soms ook, ze vormden de ziel
van veel dorpen, ook omdat juist in de oude kerken de band met voorgaande generaties
zichtbaar bleef.
In 1981 volgde zijn benoeming tot voorzitter. Hij zou die functie bijna twintig jaar
lang met grote energie vervullen. In deze periode heeft hij een belangrijke rol gespeeld
bij de professionele uitbouw van de Stichting tot een van de grootste
monumentenorganisaties van Nederland - en dat betreft zowel het gebouwenbezit
als de achterban van donateurs. Daarbij school een zekere tragiek in de omstandigheid
dat hij weliswaar zelf die professionalisering krachtig bevorderde door aan de opbouw
van een degelijk apparaat met een eigen directeur te werken, maar uiteindelijk de
daartoe aangetrokken medewerkers niet altijd de nodige ruimte gaf om daaraan naar
eigen inzicht en professionele bekwaamheid invulling te geven, alsof de rol van het
bestuur en dus ook van de voorzitter niet onvermijdelijk mee moest evolueren met
deze ontwikkeling.
In de jaren van zijn voorzitterschap had een groot aantal omvangrijke
restauratiewerkzaamheden plaats. Puttend uit zijn bij de restauratie in Zuidlaren
opgedane ervaring gaf hij krachtig leiding aan dat werk: hij was
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een geduchte gespreksgenoot voor architecten en aannemers tijdens de vele
bouwvergaderingen die toen werden gehouden, niet alleen door zijn grote kennis
van de materie, maar ook door zijn fysieke uithoudingsvermogen. De door hem
voorgestane terughoudende restauratieopvatting werd het kernpunt van het
restauratiebeleid van de Stichting, die daarmee een voortrekkersrol vervulde in
Nederland. Negentiende-eeuwse lichtarmaturen en schrootjesplafonds werden
gehandhaafd, en een pontificaal aanwezige kachel bleef met pijp en al in het
middenpad staan. Hierbij was het van groot belang dat hij het vertrouwen genoot
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu de Rijksdienst Cultureel Erfgoed),
die niet alleen over de vergunningen, maar vooral ook over de onmisbare subsidies
ging.
Tegen het einde van zijn voorzitterschap, toen de periode van de grote restauraties
voorbij was, verschoof het accent meer naar het zoeken van nieuwe functies voor de
kerken, zonder dat daardoor het karakter van de gebouwen geweld werd aangedaan,
alsook naar het creëren van een blijvend maatschappelijk draagvlak voor het werk
van de Stichting. Geleidelijk aan werd de landschappelijke inbedding van de
gebouwen belangrijker. Zo behoren de historische kerkhoven rondom een groot
aantal kerkgebouwen nu ook tot de verantwoordelijkheid van de Stichting.
Vooruitziend als hij was, heeft De Olde deze taakverbreding al vroeg als noodzakelijk
onderkend en dienovereenkomstig bevorderd.
De Olde had mede dankzij zijn formidabele geheugen en archiveringstalent - dat
laatste sterk bevorderd door de praktijk van zijn medische dossiers - een enorme
kennis van de sacrale architectuur in Noord- en Oost-Nederland, Duitsland en
Denemarken. Gedurende soms wekenlange zomerse fietsvakanties, met Toto of
alleen, bestudeerde hij systematisch grote gebieden. Zijn foto- en
aantekeningenarchief, dat inmiddels voor een deel een goed onderdak heeft gevonden
bij de Stichting Oude Groninger Kerken en het Regionaal Historisch Centrum
Groninger Archieven, was hiervan evenzeer de neerslag als zijn omvangrijke
bibliotheek, waarin behalve zeldzame oude werken op het gebied van de architectuur
ook talloze regionale en plaatselijke uitgaven een plaats hadden gevonden. Hoewel
hij menige professional in kennis en belezenheid overtrof, bleef hij in zijn eigen ogen
een ‘amateur’, maar, zo moet er dan onmiddellijk aan worden toegevoegd, wel in de
ware, oorspronkelijke betekenis van dat woord.
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Donateur van de Stichting vanaf de oprichting in 1969, trad De Olde in 1974, dus
nog voor zijn bestuurslidmaatschap, toe tot de redactie van de publicatieband, waarin
behalve bouwkundige verhandelingen en restauratieverslagen ook artikelen stonden
waarin aan allerlei andere aspecten van de kerkgebouwen aandacht werd besteed.
Hij droeg zelf geregeld stukken bij, waaruit zijn hang naar volledigheid duidelijk
blijkt: hij volstond niet met een louter bouwkundige beschrijving, maar behandelde
ook minutieus het interieur. Zelf heeft hij er wel eens op gezinspeeld dat daarin op
de achtergrond ook de psychiater aanwezig was, die immers zorgvuldig symptomen
en gedragingen observeert en beschrijft alvorens tot een behandelvoorstel te komen
- in Freud bewonderde hij dan ook vooral diens literaire kant.
Dat voor publicaties soms uitgebreid archiefwerk nodig was, vermocht hem niet
af te schrikken: hij had zich in het lezen van oud schrift bekwaamd op een cursus
die het toenmalige Rijksarchief in Groningen met veel succes gedurende een groot
aantal jaren verzorgde. Vaak wist hij aspecten en onderdelen van de kerkgebouwen
naar voren te halen, zoals vloeren, die voorheen maar weinig of in elk geval geen
systematische aandacht hadden gekregen, maar waarover hij dan weer veel onbekends
en wetenswaardigs te melden had. Hij had inderdaad een voorkeur voor
ongebruikelijke, soms bijkans efemere thema's: zo werden ook het gebruik van stoven
in de kerk en het verschijnsel van de houten graftekens op basis van degelijk
onderzoek in artikelen aan de orde gesteld. Te denken valt verder aan zijn doorwrochte
studies naar het gebruik van tufsteen, zijn inventarisatie van vlechtwerkverbanden
in de bakstenen kerken en een diepgravend artikel in twee afleveringen over de
oosting van kerkgebouwen. In sommige gevallen werd in een ‘nalezing’, zoals hij
het bij voorkeur noemde, gedetailleerd ingegaan op de soms talrijke reacties die hij
op deze publicaties kreeg. Ook het samen met Adolph Rots geschreven nieuwe
overzicht van het klokkenbestand in Groningen (2005) getuigt van de hang naar
nauwkeurigheid en volledigheid, die hem zo eigen was. Overigens is het een typerende
trek van zijn manier van werken dat hij bij nogal wat van zijn publicaties andere
auteurs met hun specialistische kennis betrok.
Harry de Olde formuleerde uiterst zorgvuldig, niet alleen in geschrifte, zoals in de
door hem geredigeerde jaarverslagen van de Stichting, maar ook mondeling, tijdens
vergaderingen en bij publieke optredens. Heel
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bewust hanteerde hij een wat plechtstatige stijl, waarvan het woord ‘mitsgaders’
onder zijn mederedactieleden een zekere symbolische betekenis heeft gekregen. Ook
in zijn vele redes bij de feestelijke voltooiing van kerkrestauraties schuwde hij
archaïsche woorden niet, al was hij daarin nooit koket. Zijn gehoor herkende dat dit
nu eenmaal de taal was waarin hij leefde, maar wat belangrijker was: zijn daar
voorgedragen vertogen waren altijd glashelder.
In 1984 speelde hij een grote rol bij het besluit van het bestuur om een eigen
tijdschrift te gaan uitgeven. Even eenvoudig als doeltreffend ging dat Groninger
Kerken heten. Dat was aanvankelijk een groot waagstuk: in plaats van de voordien
twee keer per jaar verschijnende Publicaties, met telkens daarbij een bescheiden
mededelingenvel, ging nu vier keer per jaar een echt periodiek verschijnen om de
band tussen de Stichting en de donateurs te verstevigen - en dat betekende strak aan
te houden termijnen voor schrijvers, redactie en drukker. Als voorheen werden hierin
degelijke artikelen gepubliceerd, maar vooral kon het werk van de Stichting nu
veelzijdiger worden belicht. Zodra dit mogelijk was, werd een kleurenkatern
opgenomen en inmiddels wordt het blad volledig in kleur uitgegeven.
Als secretaris van de redactie heeft hij sterk bijgedragen aan het succes van het
tijdschrift, niet alleen door het schrijven van artikelen, maar de eerste jaren ook door
zelf aan de hand van de richtlijnen die de grafisch ontwerper van de basisvormgeving
had opgesteld, al knippend en plakkend het blad voor de drukker gereed te maken.
Vaak wist De Olde ook anderen tot het schrijven van artikelen aan te zetten, vooral
wanneer hij die op een bepaald terrein deskundiger achtte dan zichzelf. Dat weerhield
hem er overigens niet van de resultaten kritisch te beoordelen - zowel naar inhoud
als stijl. Kritisch was hij ook in zijn sporadische boekbesprekingen. Het deel over
Groningen in de grote reeks Monumenten in Nederland wekte zijn misnoegen door
een te groot aantal slordigheden, maar vooral ook wegens een aantal afwijkende
dateringen van middeleeuwse kerken, waarvoor naar zijn opvatting de argumentatie
verre van toereikend was.3.
Ook nadat hij in 1997 als redactielid was teruggetreden, bleef hij publiceren in
Groninger Kerken, maar ook in andere tijdschriften en in boeken. Wel viel het hem
moeilijk zich aan te passen aan de tendens tot kortere en niet te zwaar geannoteerde
artikelen - beknoptheid zag hij ook in dit opzicht niet altijd als een deugd. Het is de
taak van de redactie om enerzijds

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013

108
de wetenschappelijke nieuwswaarde en kwaliteit van de bijdragen in het tijdschrift
van de Stichting te waarborgen, maar anderzijds ook een breed publiek van donateurs
aan te spreken. De onontkoombare dynamiek om dat evenwicht te bewaren was,
zeker naarmate de jaren verstreken, niet altijd meer aan hem besteed.
Zijn laatste publicatie betrof een uitgebreide bouwgeschiedenis van de Der Aa-kerk
in Groningen als hoofdstuk in een boek dat verschenen is ter gelegenheid van de
restauratie van het befaamde Schnitger-orgel in deze kerk. Aan de eerste
voorbereidingen van deze restauratie, nadat het herstel van de kerk in 1988 was
voltooid, heeft hij zelf als voorzitter intensief leiding gegeven, maar door allerlei
verwikkelingen zou het nog bijna een kwart eeuw duren voor deze orgelrestauratie
een feit was - dat uitstel is overigens de kwaliteit van het herstel zeker ten goede
gekomen. Hoewel hij al enige tijd ongeneeslijk ziek was, ging hij, naar het leek,
onvermoeibaar verder met de voorbereiding van artikelen die hij zich had
voorgenomen samen te stellen op basis van in de loop van vele jaren verzameld
materiaal, maar door zijn toch nog onverwachte overlijden zijn deze ongeschreven
gebleven.
Voor zijn grote verdiensten inzake het erfgoed is Harry de Olde in 1985 door het
Prins Bernhardfonds de Prijs voor de Monumentenzorg toegekend - hij was van deze
nieuwe onderscheiding de eerste laureaat. Het aan deze prijs verbonden geldbedrag
besteedde hij aan de restauratie van de vele waardevolle orgels in de kerken waarvoor
de Stichting de zorg droeg. Hoewel niet bijzonder muzikaal of op dit gebied
deskundig, had hij mede vanuit zijn jeugd een groot zwak voor dit uiterst
belangwekkende onderdeel van het Groninger cultuurbezit. In 1991 mocht hij voor
de Stichting Oude Groninger Kerken de prestigieuze Europa Nostra Award in
ontvangst nemen, waarna hijzelf in 1993 vooral ook wegens zijn werkzaamheden
voor de Stichting tot officier in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd. Bij zijn
afscheid als voorzitter op 13 april 2002 ontving hij als blijk van erkentelijkheid de
erepenning van de Stichting, terwijl te zijner ere ook een omvangrijk boek werd
gepubliceerd over kerkrestauraties in Groningen.4. Daarmee werd recht gedaan aan
de betekenis die Harry de Olde heeft gehad voor de praktijk van het restaureren, zo
goed als voor het nadenken over de uitgangspunten en de historische voorwaarden
daarvan.
KEES VAN DER PLOEG
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Voor gegevens over Harry de Olde's jeugd en studententijd dank ik respectievelijk
Reint Wobbes (Huizinge) en Jaap Smit (Groningen).

Voornaamste geschriften
‘De Nederlandse Hervormde Kerk te Noordbroek’, Publicaties Stichting Oude
Groninger kerken, no. 14 (1976), p. 49-79; aanvulling: ibid., no. 16 (1976), p. 118.
‘De Nederlandse Hervormde Kerk te Thesinge’, Publicaties Stichting Oude
Groninger kerken, no. 16 (1976), p. 101-117 [met A.Th. Dubbeling en B. Raangs].
De Nederlandse Hervormde Kerk te Zuidlaren. Zuidlaren 1984.
‘Kleur en afbeelding in de Der Aa-kerk’, Groninger Kerken 2 (1985), p. 84-90
[met J. Voorintholt].
‘Bescherming en behoud van begraafplaatsen en grafmonumenten’, Groninger
Kerken 3 (1986), p. 85-89 [met Maartje Nelemans en F. Renssen].
‘Sint-Pancratius in Godlinze’, Groninger Kerken 8 (1991), p. 5-11.
‘De oosting van de middeleeuwse Groninger kerken’, Groninger Kerken, (1997),
p. 51-64, 85-94, 120.
‘De Groninger kerkvloer. Verkenning van een weinig betreden gebied’, in: Justin
E.A. Kroesen, Jan R. Luth en Arie L. Molendijk (red.), Religieuze ruimte. Kerkbouw,
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vijfenzestigste verjaardag. Zoetermeer 2002, p. 159-178.
‘Tufstenen kerken in Groningen’, Groninger Kerken 19 (2002), p. 4-30.
‘De kerk van Uithuizen’, in: Peter van Dijk (red.), Een pronkjuweel op het
Hogeland. Het Arp Schnitger-orgel te Uithuizen (Nederlandse orgelmonografieën,
dl. 6). Zutphen 2004, p. 10-29.
So menichmael ghij hoort den helderen clockenslach. Een inventarisatie van luiden speel-klokken in de provincie Groningen. Groningen 2005 [met Adolph Rots].
‘Siermetselwerk aan Groninger kerken’, Groninger Kerken 21 (2004), p. 42-50
[met Klaas Meindersma].
‘Houten graftekens in Groningen’, Groninger Kerken 23 (2006), p. 21-24 [met
Jan Battjes].
‘Warm onder de voeten: stoven voor de Groninger dominee en zijn toehoorders’,
Groninger Kerken 24 (2007), p. 72-76, 85.
De kerk van Zandeweer. Warffum 2010.
‘Onze Lieve Vrouwekerk ter Aa’, in: Jan R. Luth (red.), Wereldberoemde klanken.
Het Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk en zijn voorgangers (Nederlandse
orgelmonografeën, dl. 11). Zutphen/Amersfoort 2011, p. 9-49.
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Petrus Cornelis Jozef Maria Paardekooper
Zoeterwoude 6 november 1920 - Snaaskerke 1 mei 2013

Inleiding: karakterisering en biografe
De op 1 mei 2013 te Snaaskerke (bij Oostende) overleden Piet Paardekooper is een
van de weinige Nederlandse taalkundigen die ook bij een breder publiek bekend is
of in elk geval bekend geweest is, in Vlaanderen meer nog dan in Nederland. Die
bekendheid hangt slechts indirect samen met zijn werk als taalkundige. De meest
directe band daarmee is zijn faam als onderwijsman, auctor intellectualis van de
zogenaamde methode-Paardekooper - een ontleedmethode die gebruik maakt van
een door hem ontworpen verzameling speciale tekens - die gebruikt is op tal van
middelbare scholen, vooral in het zuiden des lands. Daarnaast geniet hij een zekere
bekendheid vanwege zijn werk op het terrein van de taalverzorging: ABN-beheersing,
spelling en uitspraak. Veel ouderen zullen hem ook nog associëren met
spellinghervorming; hij was immers (mede-)oprichter van de Vereniging voor
Wetenschappelijke Spelling (vws), die ijverde voor een spelling op strikt fonologische
basis. In Vlaanderen is hij wellicht nog het meest bekend door zijn rol in de taalstrijd,
als fanatiek voorvechter van de positie van het Nederlands in België en ook in
Frans-Vlaanderen. Dat heeft er zelfs toe geleid dat hij een tijd in België persona non
grata was.
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Zijn faam als taalkundige is in vakkringen nog steeds groot. Zijn aandeel in de
syntactische beschrijving van het Nederlands is enorm. Gezien deze terechte faam
is het opvallend dat zijn carrière niet over rozen is gegaan. Het heeft erg lang geduurd
voordat hij benoemd werd als hoogleraar en dan alleen nog maar aan een dependance
van de Katholieke Universiteit van Leuven in Kortrijk, lang nadat het door hem zo
begeerde hoogleraarschap in Utrecht, als opvolger van Van Haeringen, aan hem
voorbij gegaan was. Over de oorzaken van deze relatief stroeve carrière, bestaan veel
gissingen (rooms-katholiek, compromisloos, revolutionaire en ‘eenzijdige’
taalkundige), maar weinig zekerheden.
Ieder die Paardekooper heeft meegemaakt, weet dat het iemand was met een
uitgesproken karakter en krachtige overtuigingen. Hij was een man die onmiddellijk
indruk maakte en die je na een ontmoeting niet snel zou vergeten. Als je hem negatief
wilt omschrijven kun je zeggen dat hij iets had van een fanaticus, nauwelijks
openstaand voor afwijkende meningen, honderd procent overtuigd van het eigen
gelijk, maar toch zwichtend voor de Belgische politiek om een hoogleraarschap in
Kortijk te kunnen bemachtigen. De positieve omschrijving valt ons wat gemakkelijker:
een zeer bevlogen en kleurrijk man, enigszins ascetisch, een keiharde werker, die
compromisloos zijn idealen poogde te bereiken, wars van klein eigenbelang. Hoewel
afstandelijk toch ook zeer bij mensen betrokken, trouw en geestig.
Petrus Cornelis Jozef Maria (P.C. / Piet) Paardekooper is geboren op 6 november
1920 te Zoeterwoude, waar zijn vader (C.P. Paardekooper) hoofdonderwijzer was.
In 1925 verhuisde het gezin-Paardekooper naar Oegstgeest, waar zijn vader wederom
hoofdonderwijzer werd, nu van de rooms-katholieke lagere school Sint-Willibrordus.
Paardekooper ging na de middelbare school Nederlands studeren aan de
Rijksuniversiteit Leiden, die in 1940 op last van de Duitse bezetter gesloten werd.
Aan de niet-gesloten Rijksuniversiteit Utrecht studeerde hij verder en behaalde in
1943 zijn doctoraal examen. Daarna heeft hij les gegeven aan tal van middelbare
scholen, onder andere aan het Gymnasium Augustinianum in Eindhoven. In 1949
werd hij benoemd tot docent aan de Katholieke Leergangen te Tilburg - een opleiding
voor middelbare akten (A en B) -, een functie die hij lange tijd bleef combineren met
lesgeven aan middelbare scholen.
Ondertussen schreef hij twee proefschriften. Op het eerste, Casussys-
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temen binnen het Nederlandse taalgebied, promoveerde hij in 1950 bij L.J.J. Grootaers
in Leuven; op het tweede, Syntactische verkenningen, in 1955 bij C.B. van Haeringen
in Utrecht. Na tenminste vier Voorstudies verscheen in 1963 de eerste Beknopte
ABN-syntaxis, waarin hij zijn onder andere op De Saussure en Hjelmslev geënte
taalkundige analysemethode toepaste, gevolgd door nog zes steeds uitgebreidere
edities, de laatste in 1986. Naast zijn contemporaine syntactische studies schreef hij
ook over oudere taalfasen en dialecten.
In 1970, het jaar waarin hij vijftig werd, werd hij benoemd tot hoogleraar
Nederlandse taalkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, Campus Kortrijk
(KULAK), aan welke universiteit hij tot 1986 verbonden bleef. Na zijn emeritaat legde
hij zich naast de syntaxis steeds meer toe op dialecten en op de positie van het
Nederlands in Zuid-Afrika. Hij bezocht ook een aantal Afrikaanse universiteiten,
met name om de banden tussen het Nederlands en het Afrikaans aan te halen.
Daarnaast kreeg hij na zijn emeritaat aan de universiteit van Leiden een
buitenbezwaaraanstelling in de Nederlandse taalkunde.

Paardekooper als onderwijsman
Dat Paardekooper een 18-karaatsonderwijsman was uit een onderwijsfamilie bleek
duidelijk uit zijn manier van lesgeven. Als beginnend MO-A-cursist in 1963 heb ik
[GV] dat van nabij mogen meemaken. Hij begon de meeste lessen met op plechtige
toon aan te kondigen: ‘Wij lezen uit de Beknopte, hoofdstuk x, paragraaf y,
subparagraaf z.’ Die voorlezing lardeerde hij met toelichtingen, interessante terzijdes
en uithalen naar andere taalkundigen. Saai was het nooit. Op aanhoudende vragen
van sommige cursisten of hij ook niet eens een andere methode dan de zijne wilde
behandelen, gaf hij schoorvoetend gehoor door Overdieps Stilistische Grammatica
mee te nemen, daaruit een passage voor te lezen, vervolgens een tweede passage te
kiezen elders in het boek die duidelijk in strijd was met het gestelde in die eerste
passage, en vervolgens de retorische vraag op te werpen: ‘Moet ik nog verder gaan!?’
Gaf een cursist op een vraag een aanvechtbaar antwoord, dan bracht Paardekooper
met veel misbaar zijn rechterhand, de vingers gespreid, naar het rechteroor en bracht
dan een zeer langgerekt ‘aiiii’ ten gehore.
Tegenover sommige studenten en collega's kon hij ook erg hard zijn.
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Zo had hij een student afgeraden het examen MO-A af te leggen, omdat die dat toch
niet zou kunnen halen en verder zijns inziens ook volstrekt ongeschikt was voor de
vervolgopleiding MO-B. Toen de cursist toch voor het MO-A-examen geslaagd bleek
te zijn en in september verscheen in de MO-B-groep van Paardekooper, werd hij
onverwijld uit de zaal verwijderd en ook de rector kreeg het niet voor elkaar dat de
student weer werd toegelaten. Medio jaren zestig nam Paardekooper de didactieklessen
over van een collega die dat onderdeel jaren verzorgd had. De door deze achtergelaten
gefotokopieerde artikelen en ‘stencils’ werden voor het oog van de studenten, na hun
pro forma gevraagd te hebben wie daar nog belangstelling voor had, met enig theater
in een grote kartonnen doos gegooid.

Syntaxis
Paardekoopers beschrijving van de syntaxis van het Nederlands is gebaseerd op
distributionele eigenschappen van woordgroepen. Daarvoor hanteert hij onder meer
de begrippen paradigma en syntagma. Een syntagma is een woordgroep, een
paradigma is een verticale rij, waarvan de leden elkaar kunnen vervangen en die dus
dezelfde distributionele eigenschappen hebben. In 1956 heeft hij zijn werkwijze
duidelijk gedemonstreerd in het beroemde artikel over het syntagma een schat van
een kind, waarin hij laat zien, dat deze woordgroep in de betekenis ‘een heel lief
kind’ een heel andere structuur heeft dan in de betekenis ‘een schat in het bezit van
een kind’. Vergelijkbare syntagma's zijn bijvoorbeeld: een boom van een matroos,
een draak van een stuk enzovoorts. Voor zijn analyses gaat Paardekooper uit van
zijn eigen taalgebruik en taalgevoel, van zijn eigen ‘idiolekt’, dat wil zeggen: ‘de
taal waarvan hij gemakshalve aanneemt dat die uiterst dicht bij het ABN staat: de
gesproken eenheidstaal waaruit syntaktisch, leksikologisch, fonologisch en grotendeels
zelfs fonetisch niet op te maken valt, uit welke streek van ons taalgebied een spreker
afkomstig is.’1. Nu is daar op zichzelf natuurlijk niets op tegen; bijna alle taalkundigen
bedenken tegenwoordig zelf voorbeelden, ervan uitgaande dat hun eigen intuïties
niet al te zeer verschillen van die van andere taalgebruikers. De meeste sprekers van
het Nederlands zullen het met Paardekoopers oordelen ten aanzien van een schat van
een kind en andere patronen wel eens zijn (ook al zijn er zeker sprekers die, in
tegenstelling
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tot Paardekooper, dat schat van een kind niet uitgesloten achten), maar in sommige
gevallen kan men met Paardekooper aanzienlijk van mening verschillen. Zo betoogt
hij in zijn Beknopte ABN-syntaksis uit 1986 in hoofdstuk 9 (‘Patroonsplitsingen’), dat
zinnen als Boeken heb ik nog maar drie en Boeken heb ik nog maar een welgevormd
zijn, dus tot het ABN behoren, iets wat - vermoeden wij - niet door veel
Nederlandssprekenden beaamd zal worden.
Op basis van de distributionele eigenschappen van delen van de zin is Paardekooper
tot een indeling van de Nederlandse zin gekomen, waarin hij begingroep, middengroep
en eindgroep onderscheidt. De begingroep kan nog voorafgaan worden door een
‘aanloop’, de eindgroep kan gevolgd worden door een ‘uitloop’. Een voorbeeld:
Mocht hij komen, dan zal ik mijn buurman zeker laten weten, wat jij vindt.
AANLOOP /BEGINGROEP/ MIDDENGROEP /EINDGROEP/ UITLOOP

Doordat Paardekoopers uitgangspunt de distributie van taalelementen is, heeft hij
met bepaalde traditionele onderscheidingen een moeizame relatie gehad, met name
met het naamwoordelijk gezegde en het koppelwerkwoord (‘een heilige
spraakkunstkoe’). Het koppelwerkwoord mocht wat hem betreft al in 1958 ten grave
gedragen worden, blijkens het artikel ‘Wijlen ons koppelwerkwoord?’ in Levende
Talen. In zinnen als Jan is ziek is ziek volgens Paardekooper een bijwoord, ja zelfs
in het Frans (cette fille est bonne) en Latijn (mea filia aegra est) is het een bijwoord
en geen bijvoeglijk naamwoord, wat allerlei schoolgrammatica's ook mogen beweren.
Dat het in die talen verbogen wordt, heeft volgens hem niets met syntaxis te doen,
maar alles met morfologie. Dit is niet de plaats om diep op deze kwestie in te gaan,
maar we noemen het hier, om te laten zien hoe ‘konsekwent’ de syntacticus
Paardekooper zijn distributionele visie in praktijk bracht. Wat niet wegneemt, dat
hij van tijd tot tijd zelf argumenten aandraagt die de aparte status van de
koppelwerkwoorden lijken te bevestigen. Zo merkt hij al in 1955 op: ‘Buiten de
aangesproken persoon komt bv. soldaat nooit op z'n eentje voor als zinsdeel, behalve
in combinaties met ww als zijn, worden, schijnen.’
Na de voltooiing van zijn tweede proefschrift (1955) heeft Paardekooper een schier
eindeloze reeks artikelen over Nederlandse woordgroepen gepubliceerd, vooral in
De nieuwe taalgids. Wat hem uniek maakt, is

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013

116
dat hij die woordgroepen diepgaand tracht te analyseren en daarbij allerlei
onverwachte problemen aan het licht brengt. Het ging hem niet om een classificatie
van woordgroepen in het Nederlands, zoals structuralisten als A.W. de Groot en
H.F.A. van der Lubbe, maar veeleer om de complexiteit van de syntaxis van het
Nederlands aan het licht te brengen en om daarop vat te krijgen. Het uiteindelijke
doel was natuurlijk de complete syntaxis van het Nederlands te beschrijven, maar
Paardekooper constateerde na vele Voorstudies in zijn ‘Woord vooraf’ bij de eerste
druk van de Beknopte ABN-syntaksis, dat ‘de omvang van het ABN-systeem zo enorm
groot [bleek], dat alleen een beschrijving van de hoofdzaken ervan enkele eeuwen
zou moeten duren bij het tegenwoordige tempo. Het verschijnen van de grote
ABN-spraakkunst die als rotsvaste ondergrond duizenden voorstudie-heipalen zou
hebben, zouden dus hoogstens de kindskinderen van onze kindskinderen pas beleven.’
(blz. v)

Invloeden
De eerste zin in Paardekoopers ‘Woord vooraf’ tot Syntaxis, spraakkunst en taalkunde,
de handelsuitgave van zijn proefschrift uit 1955, luidt: ‘Bijna 15 jaar heeft het geduurd
voordat het woord van De Saussure vrucht begon te dragen.’ Er kan dus geen twijfel
over bestaan, dat de inzichten van de Zwitserse taalgeleerde voor Paardekooper van
belang zijn geweest. Maar het is toch opvallend, dat in genoemd boek verder niet
naar De Saussure verwezen wordt. Het werk van de Deense taalkundige Hjelmslev
daarentegen krijgt van hem veel aandacht, vaak met instemming, maar ook met
kritiek. Wat opvalt, is dat hij ook voor het begrip syntagma verwijst naar Hjelmslev,
en niet naar De Saussure, waaruit we kunnen afleiden, dat hij de begrippen paradigma
en syntagma aan Hjelmslev ontleend heeft. Maar Paardekooper definieert deze
begrippen strikter dan de Deense taalkundige, in die zin dat hij zich volledig richt
op de distributie van taalelementen, wat Hjelmslev niet deed. Jelle Kaldeway heeft
erop gewezen, dat hij hierdoor eigenlijk dichter bij het werk van Amerikaanse
structuralisten als Bloomfield en Harris komt te staan, linguïsten die, evenals
Paardekooper, distributionele gegevens als de basis voor taal-beschrijving
beschouwen.2.
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Onderwijs en taalzorg
Zoals gezegd was Paardekooper als taalkundige bij een breder publiek vooral bekend
door de methode-Paardekooper, een ontleedmethode die destijds primair bestemd
was voor VHMO-scholen (voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs: Gymnasium,
HBS en MMS). Voor de meeste leken was de essentie van de methode-Paardekooper
erin gelegen dat die gebruik maakte van bepaalde tekens, zoals verschillende soorten
haakjes en onderstrepingen, om de functie van zinsdelen en de delen daarvan aan te
duiden. Daarnaast viel op dat hij consequent geen gebruik maakte van Latijnse
benamingen als subject of pronomen, dat bepaalde zinsdelen en woordsoorten, zoals
de bepaling van gesteldheid en het naamwoordelijk deel van het gezegde, bij hem
niet bestonden en dat het er enigszins op leek dat de redekundige en taalkundige
ontleding in zijn systeem geïntegreerd waren.
Het wezen van zijn systeem was direct afgeleid van zijn wetenschappelijke
taalkundige werk: consequent uitgaan van de betekenaar in plaats van de betekenis.
Formele kenmerken worden gebruikt als criterium om te bepalen met welk zinsdeel
we te maken hebben, nooit de betekenis. De betekenis komt pas aan de orde als op
formele gronden een verschil is vastgesteld. De toepassing van zijn taalkundige
principes heeft geleid tot het onderscheiden van vijf verschillende syntactische
patronen: het werkwoordpatroon (ww-patroon), het naamwoordpatroon (znen
vn-patroon), het bijvoeglijk-naamwoord- en bijwoordpatroon (bwbn-patroon), het
voor- en achterzetselpatroon (vzaz-patroon) en het voegwoordpatroon (vw-patroon).
Een voorbeeld ter illustratie:
Kort voordat de zon onderging, viel vlak voor ons huis een zeer oude
Haagse heer op de stenige grond.
Deze zin (een ww-patroon) kent vijf delen: het gezegde (viel), het onderwerp (een
t/m heer) en drie bijwoordelijke bepalingen (kort t/m onderging, vlak t/m huis en op
t/m grond). Onderwerp en persoonsvorm worden aangegeven met gewone haakjes,
de bijwoordelijke bepalingen door een onderstreping, begrensd door subscript-v's.
Elk deel dat uit meer dan één woord bestaat, kan op zijn beurt weer verder ontleed
worden in het zogenaamde tweede vlak, aangebracht onder het eerste vlak. Bestaat
een
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element uit het tweede vlak uit meerdere woorden, dan kunnen die weer verder
worden ontleed in het daaronder aangebrachte derde vlak enzovoorts. Zo bestaat het
onderwerp (een zn-patroon) uit een kern met twee bijvoeglijke voorbepalingen (zeer
oude en Haagse). Op zijn beurt kan zeer oude (een bwbn-patroon) weer ontleed
worden in het derde vlak: zeer is daar een bijwoordelijke voorbepaling bij de kern
(oude). Ook de bijwoordelijke bepalingen kunnen weer verder ontleed worden in het
tweede vlak. De eerste is een ww-patroon, de andere twee zijn zn-patronen. Het
ww-patroon kent ook een gezegde (onderging), een onderwerp (de zon) en daarnaast
een voegwoordgroep (een vw-patroon). Dat vw-patroon wordt in het derde vlak
ontleed in een kern (voordat) en een bijwoordelijke voorbepaling (kort). De tweede
bijwoordelijke bepaling wordt in het tweede vlak ontleed in een kern (huis), een
bijvoeglijke voorbepaling (ons) en een voorzetselgroep (een vzaz-patroon). Die groep
wordt in het derde vlak ook weer ontleed in een kern (voor) en een bijwoordelijke
voorbepaling (vlak). De ontleding van de derde bijwoordelijke bepaling zal voor de
lezer nu waarschijnlijk duidelijk zijn.
Bij zijn leerlingen was Paardekooper omstreden. Veel wat exact denkende jongeren
konden met zijn methode goed uit de voeten, voor veel anderen was het een
nachtmerrie. Opvallend is dat de lessen van Paardekooper op de MO-opleiding zeer
gewaardeerd werden, terwijl de meeste studenten daar toch gekomen waren voor het
onderdeel letterkunde. Maar Paardekoopers enthousiasme en charisma wisten te
bewerkstelligen dat ook de zogenaamde dorre syntaxislessen met spanning werden
gevolgd.
Behalve voor wetenschap en onderwijs had Paardekooper ook veel belangstelling
voor taalzorg. Hij vond het van eminent belang dat alle Nederlanders en Vlamingen
een perfecte beheersing hadden van het ABN, zowel mondeling als schriftelijk. De
‘hogere’ retorische vaardigheden, hoewel bij hemzelf zeker aanwezig, hadden niet
zijn expliciete aandacht. Bekend zijn zijn Standaard ABN-gids en zijn
ABN-uitspraakgids. Zijn grote belangstelling voor de juiste uitspraak zal mede
ingegeven zijn door zijn ervaringen als student en docent in verschillende delen van
het taalgebied (zoals Leuven en Roermond), waar de standaarduitspraak zeker in
zijn tijd nog weinig verbreid was. Bovendien was het voor hem belangrijk dat het
Nederlands zich in België kon meten met het Frans, een taal waarbij over de juiste
spelling en uitspraak weinig twijfel bestaat.
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Spelling
Maar naast zijn zorg over de kennis van de vigerende spelling en uitspraak, zette hij
zich misschien nog wel meer in voor een verandering van de spelling. Zoals voor
alle taalkundigen van zijn tijd was de spelling voor Paardekooper slechts een
notatiesysteem van de taal, in principe dus willekeurig. Maar voor hem moest het
systeem praktisch zijn, dat wil zeggen gemakkelijk te leren, én wetenschappelijk
verantwoord, vandaar de Vereniging voor Wetenschappelijke Spelling (VWS).
Wetenschappelijk betekende voor Paardekooper uiteraard dat de spelling moest
gehoorzamen aan de principes van de structuralistische linguïstiek. Dat impliceert
vooral twee dingen: (1) een scherpe scheiding tussen synchronie en diachronie en
(2) een eveneens scherpe scheiding tussen de verschillende niveaus van
taalbeschrijving: fonologie, morfologie en syntaxis.
Uit het eerste principe volgt dat er in onze spelling geen sporen van eerdere
taalfasen aanwezig mogen zijn, dus dat de Regel van de Afleiding (die bijvoorbeeld
verantwoordelijk is voor het verschil tussen au en ou en tussen ij en ei) afgeschaft
moet worden. Uit hetzelfde principe volgt ook dat leen- en bastaardwoorden zich
moeten aanpassen aan de regels van de Nederlandse spelling (dus: sintaksis). Uit het
tweede principe volgt dat onze spelling uitsluitend gebaseerd mag zijn op de
beginselen van de fonologie. Het Latijnse alfabet is immers gestoeld op de weergave
van klanken door lettertekens. Dat leidt ertoe dat morfologische overwegingen in de
spelling taboe zijn. Dus de Regels van Gelijkvormigheid en Analogie,
verantwoordelijk voor de spelling van bijvoorbeeld baard en web (i.p.v. baart en
wep), respectievelijk de spelling van zij antwoordt (i.p.v. zij antwoord) moeten
eveneens worden afgeschaft. Resteert dus de Regel van de Beschaafde Uitspraak.
Het principe dat er idealiter per foneem één grafeem zou moeten zijn, was voor
Paardekooper niet heilig. Hij accepteerde het tekentekort van het Latijnse alfabet en
was tevreden, zelfs enthousiast over het systeem dat de spelling van drom, droom,
drommen en dromen regelt, een systeem dat het mogelijk maakt met één klinkerteken
toch twee verschillende klinkers aan te duiden. Ook legde hij zich neer bij het feit
dat sommige fonemen worden weergegeven door een vaste grafeemcombinatie: ng,
ch, oe. Alleen voor de sjwa wilde hij een extra-teken invoeren, de omgekeerde e, die
we ook kennen uit het International Phonetic Alphabet (IPA).
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Zijn strijd voor verandering van de spelling voerde Paardekooper met zijn typische
aan fanatisme grenzende verbetenheid en pathos. Het pamflet Wendier tegen
wetenschap (1967) is daarvan een fraai voorbeeld. Een tussenkop in dat pamflet als
‘Achter welke smoesjes kan het wendier zich verstoppen?’ spreekt in dit opzicht
boekdelen. Belangrijk voor hem was dat de consequent fonologische spelling
ongetwijfeld veel gemakkelijker zou zijn om te leren. Met psycholinguïstische zaken
als de aard van orthografische kennis en het gebruik ervan, ook door de lezer, hield
hij zich niet bezig. Het leergemak stond voorop. Hij beschouwde een
spellinghervorming volgens de principes van de VWS als ‘het sluitstuk van de sociale
wetgeving’.

Taalactivisme
Zijn verblijf in Vlaanderen en wel aan de ten tijde van zijn promotie nog tweetalige
Katholieke Universiteit van Leuven, waar de positie van het Nederlands als een aan
het Frans gelijkwaardige taal, geschikt voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,
toch niet zo vanzelfsprekend was als wij nu geneigd zijn te denken, heeft zijn
belangstelling voor de Belgische taalstrijd zeker gevoed. Ook deze strijd voerde hij
met grote verbetenheid, op de radio, in geschriften en door middel van lezingen.
Door unitaire Belgen werd hij beschouwd als een separatatist en hij kreeg begin jaren
zestig niet alleen een spreekverbod maar zelfs een inreisverbod opgelegd door de
Minister van Justitie, Vermeylen. Het lag niet in Paardekoopers aard zich van een
dergelijk verbod wat aan te trekken. Het is dan ook voorgekomen dat hij in Vlaanderen
voor een zaal zou spreken over de taalkwestie, maar al bij de ingang door de
Rijkswacht werd vastgegrepen, tussen twee Rijkswachten in op de achterbank van
een auto werd gezet, die begeleid door twee gemotoriseerde Rijkwachten, de
zogenaamde ‘zwaantjes’, naar Wuustwezel reed, waar hij als ongewenste vreemdeling
werd overgedragen aan de Nederlandse douane.
Doel van Paardekooper en van velen uit de Vlaamse beweging was het tweetalige
België, dat in feite bestond uit een eentalig Wallonië en een tweetalig Vlaanderen
op te splitsen in twee eentalige landsdelen, een strijd die op dit moment overigens
reeds lang met succes is bekroond. In concreto draaide de discussie vaak over de
precieze grens tussen die twee landsdelen. Als principe gold dat het oorspronkelijke
dialect de doorslag
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zou geven. Mocht er een aanzienlijke groep personen bestaan die de andere landstaal
sprak, dan zouden daarvoor speciale faciliteiten geschapen worden. Voor
Paardekooper betekende dit dat ook Brussel Nederlandstalig zou moeten worden,
met wat faciliteiten voor de Franstaligen. Datzelfde principe dat het oorspronkelijke
dialect de doorslag geeft, heeft er mede toe geleid dat hij zich intensief is gaan
bezighouden met de positie van het Nederlands in Frans-Vlaanderen. Als studenten
mochten wij menige bandopname beluisteren, door Paardekooper tijdens zijn
zomervakanties opgenomen, waarop een vrijwel onverstaanbare boer of pastoor uit
Hazebroek of Duinkerke te horen was.
Naast zijn aandacht voor de positie van het Nederlands in Vlaanderen, was
Paardekooper ook een aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte van Geyl.
Bovendien wilde hij dat in Vlaanderen perfect en accentvrij ABN gesproken zou
worden. Op deze beide punten waren hij en veel andere strijders voor de Vlaamse
zaak het volstrekt oneens. Uiteindelijk heeft hij - zeer tegen zijn karakter in - in deze
kwestie bakzeil gehaald. De eer en het genoegen eindelijk toch hoogleraar te kunnen
worden, al was het maar in de dependance Kortrijk, heeft hem doen instemmen met
de eis dat hij zich niet meer met de Belgische politiek mocht bemoeien.

Het belang van Paardekooper
Navolgers heeft Paardekooper niet gehad: voor zover wij weten, heeft geen van de
toch talrijke linguïsten in Nederland zijn beschrijvingswijze overgenomen, en in die
zin heeft hij geen school gemaakt. Toch is het grote belang van zijn werk niet
onopgemerkt gebleven, ook niet bij generatieve taalkundigen, als Everaert, Evers,
Hoeksema, Hoekstra en anderen. Dat zij Paardekoopers distributionele arbeid hogelijk
waardeerden, moge blijken uit hun medewerking aan de bundel De Binnenbouw van
het Nederlands (1992), waarin zij laten zien dat zijn observaties vaak een vruchtbare
bodem vormen voor het Chomskyaanse kader, een theorie waar Paardekooper zelf
overigens niet veel van moest hebben. ‘Vroeger ontleedden we wat er stond,
tegenwoordig ontleden sommige taalkundigen wat ze ervan kunnen maken’,
karakteriseerde hij niet ongeestig in de jaren zeventig Chomsky's transformationele
taaltheorie tijdens een MO-vergadering.
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Met name zijn Beknopte ABN-syntaksis uit 1986, een boek van zo'n duizend bladzijden
vol interessante syntactische observaties, zal voorlopig een Fundgrube blijven voor
iedereen die zich op een wetenschappelijke wijze met de grammatica van het
Nederlands bezighoudt. En menig syntacticus zal voordat hij aan nieuw onderzoek
begint, eerst even kijken ‘wat Paardekooper erover gezegd heeft’.
MAARTEN KLEIN EN GERARD VERHOEVEN

Voornaamste geschriften
LB Leuvense Bijdragen
LT Levende Talen
NTG De Nieuwe Taalgids

Naamvalssystemen in het Nederlandse taalgebied. Proefschrift Leuven 1950.
Beknopte ABN-spraakkunst met vragen en oefeningen voor VHMO en ander
voortgezet onderwijs. Den Bosch 1953.
Syntactische verkenningen. Proefschrift Utrecht 1955.
Syntaxis, spraakkunst en taalkunde. [Hoofdstuk 1-13 = Syntactische verkenningen]
1955.
‘Een schat van een kind’, in: ntg 49 (1956), 93-99. Herdrukt in: J. Hoogteijling
(red.) Taalkunde in artikelen. Groningen 1968, p. 334-340; en in: M. Klein (red.)
Taal kundig beschouwd. Den Haag 1980, p. 74-81.
ABN-spraakkunst. Voorstudies, tweede deel. Den Bosch 1958.
Kleine ABN-syntaxis in vraag en antwoord. Den Bosch 1958.
Wijlen ons koppelwerkwoord? LT (1958), p. 115-122. Herdrukt in: J. Hoogteijling
(red.) Taalkunde in artikelen. Groningen 1968, p. 202-209.
‘Er zijn geen Belgen!’. Eerste, tweede, derde druk. Amsterdam-Antwerpen 1962.
Beknopte ABN-syntaksis. Den Bosch 1963.
ABN en dialekt. Den Bosch 1964.
Wendier tegen wetenschap. Een vóór-spelling van de toekomst. Den Bosch 1967.
Verstoffelijking van schimonderwerpen. NTG 60 (1967), p. 103-109.
‘Groter als’, in: NTG 63 (1970), p. 329-333.
De Nederlandse Taalkunde in kaart door P.C. Paardekooper (red.). Leuven 1986.
‘Het belang van de studie van het Afrikaans’, in: Neerlandica extra Muros 53
(1989), p. 61-62.
‘Raadsels rondomju/jou enz. /jy, ju, jyu/ in taal en tekst’, in: LB 80 (1991), p.
129-153.
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Gebrandmerkte oude meervouden in taal en tekst. Koninklijke Vlaamse Akademie,
Gent 2004. Cd-rom. Met bibliografie en herdruk van ‘Eenlettergrepige’ niet-ontleende
Westvlaamse s-meervouden (zie 1990) en van Afrikaanse en Nederlandse meervouden
op -ings; zie Hans Bennis en Jan W. de Vries (red.), De Binnenbouw van het
Nederlands. Een bundel artikelen voor Piet Paardekooper, xi-xviii. (Dordrecht).

Eindnoten:
1. Beknopte ABN-syntaksis. Den Bosch 1963: XIII.
2. Jelle Kaldeway, ‘Syntactisch werk van twee Nederlandse structuralisten in hun historische
context’, in: Hans Bennis en Jan W. de Vries (red.) De Binnenbouw van het Nederlands. Een
bundel artikelen voor Piet Paardekooper. Dordrecht 1992, p. 169-190.
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Rascha Peper
Driebergen-Rijsenburg 1 januari 1949 - Amsterdam 16 maart 2013

Vervuld van onstilbare verlangens en rusteloos voortgejaagd door ontembare passies
zijn de personages in de romans en verhalen van Rascha Peper (nom de plume van
Jenny Strijland). Zelf leek deze fantasierijke schrijfster nuchterder van aard. ‘Er zijn
mensen die zich helemaal kunnen geven aan iets waarvan iedereen zegt: dat is
belachelijk, je moet dat niet doen want het levert niets op, het lukt toch niet. Dat vind
ik iets prachtigs,’ antwoordde ze in 1999 op de vraag waar de drift van haar
geesteskinderen om zich te verliezen in wanhopige queesten toch uit voortkomt. Ze
dacht dat het misschien een vorm van compensatie was, omdat ze zelf helemaal niet
zo in elkaar zat. ‘Ik ben erg afstandelijk, wil alles graag plannen, raak in de stress
als de dingen niet gaan zoals ik hoopte dat ze zouden gaan en weet daar niet goed
raad mee.’1.
Op 10 oktober 2012 verscheen op de achterpagina van NRC Handelsblad haar
maandelijkse column onder de kop ‘Verstrooiing’, waaruit viel op te maken dat de
dingen niet meer zo gingen als ze had gehoopt. Haar leven was 180 graden gekanteld,
schreef ze, nu haar duidelijk was geworden ‘dat de wereld der gezonden en vitalen
de mijne niet meer is, dat ik daar alleen nog een tijdje voor spek en bonen mag mee
doen.’
Wat was dit? Een kroniek van een aangekondigde dood? Een prema-
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ture overlijdensadvertentie? Maar als zojuist je doodvonnis is geveld, dan schrijf je
daar toch geen luchtig krantenstukje over? Wel dus. Haar uitgever bevestigde het
bange vermoeden dat Peper onherstelbaar ziek was: alvleesklierkanker, niets meer
aan te doen.
Vijf maanden later was Rascha Peper dood. In de tussentijd had ze geen
‘verstrooiing’ gezocht, zoals de dokter had geadviseerd, maar tussen de chemokuren
door de roman waaraan ze al twee jaar werkte, voltooid. De aankondiging van Handel
in veren in de aanbiedingsfolder van Uitgeverij Querido verscheen een paar dagen
voor ze op vierenzestigjarige leeftijd stierf en is haar nog onder ogen gekomen. ‘Dat
heeft haar intens gelukkig gemaakt,’ vertelde haar man Pieter Verbeek.
‘Kort na de publicatie van de column ‘Verstrooiing’ zag ik Rascha Peper voor het
laatst. Ze had ingestemd met een interview, omdat ze vond dat haar lezers een
toelichting verdienden op de onheilstijding in haar column. De zwaar zieke schrijfster,
nog even stralend en mooi als ik haar daarvoor had gekend, lag in bed, met naast
zich haar laptop en Pier en oceaan, de recent verschenen roman van Oek de Jong.
‘Een prachtig boek. Gelukkig kan ik nog lezen,’ zei ze als begroeting. ‘Als ik dat
niet had... Behalve hele korte stukjes schrijven, kan ik aan mijn werk eigenlijk niets
meer doen, dat is mijn grote frustratie op het ogenblik.’
Over de ins and outs van haar ziekte wilde ze eigenlijk niet praten. Niemand kon
haar vertellen hoe lang ze nog te leven had. Haar pijn werd bestreden met morfine,
en zolang als het ging zou ze misselijkmakende chemo's ondergaan om aan Handel
in veren te kunnen werken. Gedurende ons gesprek had ze het onafgebroken over
haar boek, dat ze dacht niet te kunnen voltooien. En ineens zag ik achter de stoïcijnse
dame, die wegens haar allure en ravissante verschijning door mijn collega's op de
krant met Jacky Kennedy werd vergeleken, haar door onbeheersbare hartstochten
gedreven romanpersonages opdoemen. Even rücksichtslos als haar protagonisten
hun grensoverschrijdende verlangens willen bevredigen, bleek Rascha Peper in het
najagen van háár ultieme passie: schrijven tegen de dood. Verbluft noteerde ik, aan
de rand van haar ziekbed: ‘Ik zou heel graag gewild hebben dat ik deze ziekte twee
jaar later gekregen had, want - dat zullen alle schrijvers wel hebben - het laatste boek
is wat echt de moeite waard is, daar staat het pas echt allemaal in.’2.
Rascha Peper schreef niet zo zeer om de dood op afstand te houden, maar om het
monster te verslaan. Zo was het ook ooit begonnen, vertelde ze toen ik haar eerder,
in het najaar van 1999, interviewde naar aan-
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leiding van haar vijfde roman, Dooi. Ze ontving me indertijd in hetzelfde majestueuze
huis aan de Amstel, vlakbij Carré, waar ze veertien jaar later zou sterven. Die keer
stond er slechts een tijdelijk afscheid voor de deur. Samen met haar zoon David
Verbeek vertrok ze voor een paar jaar naar New York, waar haar echtgenoot als
diplomaat werkzaam was bij de VN-missie. Begin jaren tachtig had het werk van haar
man haar in Wenen doen belanden. Daar werd ze op haar zesendertigste overvallen
door lymfeklierkanker en de schok die dat veroorzaakte (‘ik had net zo goed dood
kunnen gaan’) was het zetje dat ze nodig had om zich serieus op het schrijverschap
te storten. ‘Zonder dat was ik ook wel schrijver geworden, maar het was toch, zoals
mijn zoon zou zeggen, een drive. Ik ben begonnen met Oesters, dat ik veel te snel
naar uitgevers heb gestuurd en terecht meteen terugkreeg. Daarna ben ik verhalen
gaan schrijven (gebundeld in De waterdame, 1990), die eerder een uitgever vonden
dan mijn roman.’
Het zat er niet van jongs af aan in dat Jenny Strijland haar literaire talenten succesvol
tot gelding zou brengen. Over de schrijversgoudmijn van een ongelukkige jeugd
beschikte ze in elk geval niet. Ze stamde uit wat ze zelf ‘een zeer keurig, behoudend
en rustig gezin’ noemde. Haar vader werkte bij een grote houthandel in Utrecht als
verkoopleider, haar moeder was huisvrouw. Haar zusje en zij hadden een beschermde
jeugd in het gereformeerde Driebergen, waar ze tot de minderheid van niet-gelovigen
behoorden. ‘Ik ben een overtuigd atheïst en zal dat - tenzij ik seniel word - ook wel
altijd blijven, maar ik was een ernstige zoeker naar verheven waarheden, die ergens
te vinden moesten zijn,’ zei ze later. Als meisje was ze gefascineerd door godsdienst.
Ze las veel en was al vroeg toe aan Dostojevski. Vooral Misdaad en straf en De
gebroeders Karamazov grepen haar aan. ‘Die boeken gingen op een gepassioneerde
Slavische manier over een mystiek godsbesef dat ik maar niet kon rijmen met de
gereformeerde varkenskoppen die ik zag. Volgens mij moest er ook een andere kant
aan het geloof zitten, daar wilde ik achter komen. Daar heb ik dat zoekerige van.’
In 1968 ging Jenny Strijland naar Amsterdam om Nederlandse taalen letterkunde
te studeren. Medestudenten herinneren zich haar als een ‘Modigliani-achtig meisje
dat weinig zei’. Ze had ‘Cleopatraogen van eyeliner’, zoals ze het zelf omschreef en
droeg eigengemaakte Griekse sandalen met leren banden tot aan haar knie. ‘En veel
existentialistische zwarte coltruien, en grote buitenissige oorbellen. Ik was een
ontzettende
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aanstelster wat dat betreft.’3. De studie aan het Instituut voor Neerlandistiek, waar
linkse studenten actie voerden voor democratisering van de universiteit en
discussieerden over marxisme en internationale solidariteit, ervoer ze als een
cultuurshock. ‘Er liep een Che Guevara-achtige jongen rond, met precies zo'n baard.
Tja, als provinciaal meisje keek ik daar tegenop en ik durfde ook tegen niemand te
zeggen dat ik Perk, Boutens en Leopold zo mooi vond, dat deed je niet.’ Aan
filosofiestudent Pieter Verbeek, die verliefd op haar werd om haar geheimzinnigheid,
kon ze dat kennelijk wel kwijt, want deze latere topdiplomaat werd haar levenspartner
en in 1980 de vader van haar zoon David.
Na acht jaar te hebben gewerkt als lerares Nederlands, zegde ze in 1983 haar baan
op om hem te vergezellen naar Wenen. Voor het eerst zonder werk en akelig
ontheemd, schreef ze daar haar eerste roman, Oesters, ondertekend met Rascha Peper.
Ze koos voor dit pseudoniem omdat ze het pittiger vond klinken dan haar eigen naam,
maar ook omdat haar buurman in Amsterdam uitgever was en ze niet wilde dat haar
eersteling op verkeerde gronden beoordeeld zou worden. Ze kreeg haar typoscript
terug met de opdracht het grondig te herschrijven. Achteraf vond ze zelf dat ze te
autobiografisch te werk was gegaan.
In de uiteindelijke versie van Oesters, in 1991 verschenen bij Uitgeverij Veen,
zijn die sporen van haar autobiografie nog terug te vinden. Hoofdpersoon Olga, een
jonge letterenstudente in het roerige Amsterdam ten tijde van de
Maagdenhuisbezetting, krijgt een relatie met een veertig jaar oudere man. Vervolgens
ontmoet ze Harold, die net als zij in Amsterdam studeert. Met hem trouwt ze en
verhuist ze wegens zijn werk naar Wenen. Jaren later wordt Olga ernstig ziek, als
gevolg waarvan ze in een ziekenhuis en vervolgens bij een psychiater belandt, die
de als een oester gesloten jonge vrouw aan het denken zet over liefde, verlies en
verzoening.
De complete Rascha Peper, die eenzaamheid als een wezenskenmerk van zichzelf
beschouwde, ligt al in dit romandebuut besloten. ‘Ook al heb je een heel aardige
echtgenoot, dan nog kan je dat wezenlijke gevoel van eenzaamheid houden. Dat ligt
volkomen aan mij: ik ben een zeer gesloten figuur als het gaat om het vertellen van
de dingen die me raken. En dat vind ik ook een van de meest bevredigende kanten
van het schrijven. Ik heb altijd het gevoel dat ik in een gesprek niet uit de verf kom,
al was het alleen maar omdat ik me geneer om over onderwerpen als eenzaamheid,
liefde, doodsangst te spreken. Het wordt zo gauw pathetisch, het is moeilijk daar
woorden voor te vinden. Ik heb het nooit over zulke din-
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gen, maar in een boek kan je ze verstoppen, al was het maar in de toon of de sfeer
die je oproept. Misschien wil ik alleen maar ontroering overbrengen, melancholie,
berusting in het feit dat de dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn.’
Het verstoppen van haar intiemste gevoelens, of liever het vormgeven van die
gevoelens in beeldende en tot de verbeelding sprekende fictie, ging haar steeds beter
af. Al een jaar na Oesters verscheen de meesterlijke, door vooraanstaande critici als
Doeschka Meijsing en Alfred Kossmann juichend ontvangen novellenbundel
Oefeningen in manhaftigheid (1992), waarin ze afstand nam van het autobiografische
schrijven en haar onuitputtelijke fantasie en schoonheidsbeleving op gefictionaliseerde
levensverhalen van anderen losliet. ‘Een Siciliaanse lekkernij’, het zinderende
twaalfde-eeuws liefdesverhaal over de verhouding tussen de jonge monnik Filippo
Bernardi van Assisi en Henricus, de zoon van Barbarossa, bevat in wezen dezelfde
thematiek als Oesters, maar is losgezongen van haar eigen ervaringen. Met veel
kennis van zaken beschrijft ze historische gebeurtenissen en personages, maar wat
het meest opvalt zijn haar inlevingsvermogen en scherpe gevoel voor het sprekende
detail. In haar stijl en humor zijn invloeden van Elsschot aan te wijzen, de schrijver
naar wie de voormalige studente Neerlandistiek Olga in Oesters al nadrukkelijk
verwijst. Ook de zakelijke taal van Elsschots tijdgenoot Bordewijk heeft haar niet
onberoerd gelaten, zo blijkt uit ‘Het slapeloos uur van de nacht’, het indringendste
verhaal van deze bundel. Niet alleen de kwaadsappige hoofdpersoon Geerten-Matthijs
Bertolet Bokslag, geneesheer-directeur van een psychiatrische kliniek, die zijn naam
bij het opnemen van de telefoon ‘als een hoef tegen het bakeliet liet slaan’ is
Bordewijkiaans, het hele verhaal ademt de geest van Bint en Karakter.
Rascha Peper was vierenveertig toen ze in 1993 haar eerste grote succes oogstte
met de voldragen psychologische roman Rico's vleugels, waarmee ze een nominatie
voor de AKO Literatuurprijs in de wacht sleepte. Het verhaal is gebaseerd op een
artikel in NRC Handelsblad over het schatrijke, kinderloze Franse echtpaar Martin,
dat een eigenhandig verzamelde schelpencollectie had geschonken aan het
Amsterdams Zoölogisch Museum. De miljoenencollectie die geruime tijd bewaard
werd in de villa van de Martins op het Filippijnse eiland Cebu liep voortdurend
gevaar. Mevrouw Martin stierf aan de verwondingen die zij opliep toen een inbreker
de verzameling probeerde te bemachtigen. In Rico's vleugels, spannend als een thriller,
vertelt Peper het leven van het echtpaar Martin, bij
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haar Rochèl genaamd, in grote lijnen na, maar geelt ze haar eigen draai aan de
dramatische kanten ervan. Niet de vrouw, maar de man gaat ten onder. Hij valt ten
prooi aan zijn passie die uiteindelijk niet gericht is op schelpen, maar op jongetjes.
Eduard Rochèl weet zich geen raad met zijn verlangen. Zolang zijn vrouw in de buurt
is, kan hij zijn ‘afwijking’, zoals zij het noemt, in toom houden en leven ze samen
voor hun schelpen. Het verhaal draait om wat er gebeurt als de vrouw een paar dagen
weg moet en de veertienjarige Rico komt helpen de schelpencollectie klaar te maken
voor het museum. Vanaf het begin ligt er een doem over de schelpenverzameling
die onherroepelijk ten onder zal gaan, Maar de vraag wanneer, waarom en hoe het
noodlot zich zal voltrekken, houdt de lezer tot het einde toe in spanning.
Ik was verrukt van Rico's vleugels, vooral van de tedere liefdesscènes tussen de
oude man en de veertienjarige Rico en van de passages waarin Peper erin slaagt
hartstocht te beschrijven. Zoals ik in mijn recensie opmerkte, raakt Rico's vleugels
aan het geheimzinnige complex van driften dat alles verteert en alles wegmaait wat
voor de voeten komt en uiteindelijk zijn vervulling slechts kan vinden in vernietiging,
opheffing en dood. ‘De roman verklaart de passie niet, maar toont er wel de
schoonheid en de grootheid van en het angstaanjagende, ongrijpbare geluk dat in het
najagen ervan besloten ligt.’4. Die wrede schoonheid van de jacht op het onbereikbare
- bij Peper steeds meer een synoniem voor de absurditeit van het leven als zodanig
- bleef de kern waar al haar volgende romans en verhalen om cirkelen.
Met een snelheid die deed denken aan de productiviteit van de door Peper
bewonderde Simon Vestdijk, volgde twee jaar na Rico's vleugels de met de
Multatuliprijs van de stad Amsterdam bekroonde roman Russisch blauw.
Hoofdpersoon is ditmaal de mislukte historicus Lex Grol, die mede doordat hij drager
is van de bloedziekte hemofilie, al van jongs af aan is gefascineerd door de moord
op de tsarenfamilie van de Romanovs. Zoals vrijwel al Pepers figuren zet hij zijn
hele bestaan op het spel om zijn verlangen naar waarheidsvinding en zelfbevestiging
te bevredigen. Koste wat het kost wil hij zijn droom, het bewijzen van zijn bloedband
met de Romanovs, verwezenlijken. Daarvoor moet hij in zijn eigen geschiedenis
duiken om vervolgens van een bitterkoude kermis thuis te komen.
Misschien nog wel sterker dan in haar romans manifesteert Pepers geraffineerde
verteltechniek zich in haar korte verhalen en novellen. Dat bleek in 1997 bij de
verschijning van Alle verhalen, een bundeling van De
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waterdame en Oefeningen in manhaftigheid samen met niet eerder in boekvorm
gepubliceerde short stories. Haar vermogen om in kort bestek een wereld op te roepen
en karakters tot in de finesses uit te werken, heeft een zelfde allure als de verhalen
van Alice Munro. Zelf vond Rascha Peper ‘Van het vuil op het hemd van een
Montanari’ een van haar beste verhalen. Het handelt over een poppenverzamelaar,
die net als de ornitholoog uit haar laatste roman Handel in veren bezeten op jacht is
naar iets waar niemand de noodzaak van inziet, in dit geval een paar oude wassen
poppen. Nadat Pepers zoon, de inmiddels internationaal bekende filmmaker David
Verbeek, had vernomen dat zijn moeder terminaal ziek was, stelde hij haar voor dit
verhaal te verfilmen, eventueel samen met ‘Notities van een pornograaf’, uit
Oefeningen in manhaftigheid. Daarin komt een oprichter van 06-sekslijnen begin
jaren negentig in aanraking met een oude, wereldvreemde antiquair. Vanuit zijn botte
seksomgeving wordt de pornograaf enigszins tegen wil en dank de wereld van die
fijnzinnige antiquair binnengezogen en raakt hij onder de indruk van diens zuivere,
allerminst pornografisch geïnspireerde, verliefdheid op een jonge vrouw. Een andere
proeve van Pepers prestaties op de korte baan is het verhaal ‘Ridders’, dat later door
Joost Zwagerman is opgenomen in zijn bloemlezing De Nederlandse en Vlaamse
literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen.
Met de lijvige roman Een Spaans hondje (1998) greep Peper terug op het procedé
van een aan krantenberichten ontleende ware gebeurtenis dat ze zo succesvol had
beproefd in Rico's vleugels. Deze keer is het verhaal gebaseerd op een artikel over
zandkastelenbouwers en een ander bericht over een uitgetreden monnik die in de
omgeving van Madrid een bouwwerk wil creëren dat tot aan de hemel reikt. Daan
Cartens noemde Een Spaans hondje in een oeuvrestuk over Peper in het Vlaamse
tijdschrift Ons Erfdeel een vakkundig uitgewerkt verhaal, waarin het zoals in al
Pepers romans ‘eerder om de vertelling gaat, dan om opzienbarende, of verrassende
ideeën.’ Weliswaar beoordeelde hij de plot als enigszins bizar en gezocht, maar, zo
concludeerde hij: ‘de kern van Pepers vierde roman schuilt niet in de spannende
ontknoping, maar in de manier waarop zij de gebeurtenissen aannemelijk kan maken.
Het zijn wederom de sfeerbeschrijvingen, de uitgekiende dialogen, de van het
“normale” leven afwijkende en gepassioneerde personen, die de roman zo hevig
kleuren. In een boek van ruim driehonderd pagina's blijft het bijzonder dat bij
herlezing blijkt hoe functioneel alle gegevens zijn, terwijl Peper heel gewiekst de
indruk wekt dat het haar alleen om dat spannende verhaal te doen is.’5.
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Minder positief oordeelde Cartens over Dooi, dat in het najaar van 1999 verscheen
en waarvan in korte tijd twintigduizend exemplaren over de toonbank gingen. Cartens
vond dat Peper in deze vrij korte roman alle onnadrukkelijkheid had laten varen
waardoor ‘het toch al magere verhaal [bezwijkt] onder een loodzware symboliek en
hogere uitlegkunde, die haaks staat op haar andere werk.’ Dat laatste klopt niet
helemaal. Ook dat andere werk lijdt in meer of mindere mate aan Pepers
explicatiedrang. In mijn recensie van Rico's vleugels merkte ik indertijd op dat Pepers
‘oude probleem’, namelijk de behoefte aan ondubbelzinnige duiding in deze roman
weer de kop op steekt. Aan het einde van haar schrijverscarrière erkende ze haar
neiging tot explicietheid als een zwakte. ‘Het is de schooljuf in mij die ik moet
overwinnen.’
In mijn ogen vertegenwoordigt Dooi, een mooie verstilde novelle, geen breuk met
haar eerdere werk. Maar inderdaad ligt de symboliek er nogal dik bovenop. Ruben
Saarloos, een kleurloze achtenvijftigjarige vertaler van wetenschappelijke boeken,
ligt wekenlang met zijn woonboot vastgevroren in het IJsselmeer, waar hij bezoek
krijgt van een roodharige schaatsenrijdster. Hij wordt verliefd op het meisje, maar
als hij haar, nadat de dooi is ingevallen, probeert terug te vinden, blijkt ze niet te
bestaan, althans niet als degene die hij heeft gekend. Aan het einde van het verhaal,
als Ruben zijn rustig voortkabbelende leventje weer heeft opgepakt, krijgt hij nog
één hallucinerende ervaring: een onverhoedse ontmoeting met ‘de Dood’. ‘Kan het
zijn dat je een half jaar geleden op het IJsselmeer was? Toen heb je me bang gemaakt.’
‘'t Is mogelijk,’ antwoordt de Dood. Deze scène lijkt rechtstreeks ontleend aan ‘De
tuinman en de dood’, het overbekende gedicht van P.N. van Eyck, waarin de tuinman
van een Perzische edelman 's ochtends in de tuin de Dood ontmoet en halsoverkop
vlucht naar het verre Isfahan, waar hij juist die avond in het boek des Doods staat
opgetekend. Een paar jaar eerder had Rascha Peper dit gedicht al eens aangehaald
in een geestige NRC-column over haar destijds dertienjarige zoon. Die wilde het op
school voordragen, maar toen hij het oefende met zijn moeder verhaspelde hij de
zin: ‘Vanmiddag (lang reeds was hij heengespoed) / Heb ik in 't cederpark de Dood
ontmoet’! tot ‘Heb ik in Center Parcs de Dood ontmoet’. De schooljuf in Peper
verbetert hem hoestend van de lach, maar zoonlief haalt zijn schouders op en zegt:
‘Wat maakt dat nou uit.’! Tja, wat maakt het uit, cederpark, Center Parcs, IJsselmeer,
of thuis aan de Amstel: de Dood weet je wel te vinden als de tijd gekomen is en
Rascha Peper maakte zich daar geen enkele il-
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lusie over. Haar ging het erom, zoals ze boek na boek uitdroeg, wat je er vóór het
zover is, van weet te maken.
Dooi werd goed ontvangen, al klonk hier en daar de kritiek dat het niet vernieuwend
was. Peper pareerde dat met de opmerking dat ze helemaal niet vernieuwend wílde
zijn Ze beschouwde zichzelf als een ‘ouderwetse romantische verteller’! met een
grote bewondering voor Slauerhoff en ging in de romans Wie scheep gaat (2003),
Verfhuid (2005) en Vingers van marsepein (2008) met zichtbaar plezier en redelijk
succes op dezelfde voet verder.
Na Dooi moesten Pepers lezers vier jaar wachten op Wie scheep gaat, een
uitwaaierend verhaal over de tijdens een schipbreuk voor de kust van Marokko
(vermoedelijk) verdronken femme fatale Hanna, naar wie drie mannen en een meisje
een zoektocht instellen. In een interview in Opzij vertelde Rascha Peper dat ze tijdens
haar werk aan deze ambitieuze roman door een lichte beroerte was getroffen. ‘Het
was 3 februari 2000. Ik woonde in die tijd vanwege het werk van mijn man in New
York. Ik was alleen thuis en voelde me niet goed. Ik ben gevallen en heb daarna de
halve dag op de bank gelegen, tot mijn man belde. Hij hoorde dat ik vreemd praatte,
kwam naar huis en heeft meteen de ambulance gebeld. Ik weet nog dat ik obstinaat
was, omdat ik dat overdreven vond. Ik dacht dat ik alleen een geblesseerde schouder
en een hersenschudding had door de val. In het ziekenhuis bleek dat ik een stolsel
in mijn hoofd had.’6. Haar werk aan de roman lag daarna maanden stil, maar met de
moed der wanhoop - inmiddels herkennen kennen we het patroon - bleef ze haar
columns schrijven voor NRC Handelsblad waarin ze op relativerende toon over haar
rampspoed berichtte.
Wie scheep gaat, oplage 30.000 exemplaren, oogstte veel succes, beleefde in twee
jaar tijd acht drukken en werd onder de titel Visions of Hanna in het Duits vertaald.
Behalve het motief van de even hardnekkige als hopeloze zoektocht van de vier met
Hanna verbonden personages is existentiele eenzaamheid een centraal thema. We
zijn niet in staat de ander (en ons zelf) te doorgronden, daar komt het op neer. In de
figuur van Van Waardenburg, een hoge ambtenaar die dwangmatig slaapkamers van
vrouwen binnensluipt om te masturberen op hun slipjes, legt Peper het onvermogen
van mensen om zichzelf en anderen te begrijpen bloot. ‘De voornaamste reden
waarom de slipjesgeiler in dit boek figureert, heeft te maken met het thema: hoe goed
of hoe slecht kennen mensen elkaar. Zijn vrouw en kinderen weten niets van zijn
obsessie af.’, aldus Rascha Peper in Opzij.
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De novelle Verfhuid, wederom over een verzamelaar die ten onder gaat aan zijn
passie, verwierf in 1996 een plaats op de longlist van de AKO Literatuurprijs. Hoewel
Peper dit boek, dat een jaar na Wie scheep gaat uitkwam, in razende vaart moet
hebben geschreven, steunt het verhaal op degelijke research en zit het hecht in elkaar.
Arnold Kee, een homoseksuele Amsterdamse handelaar in negentiende-eeuwse kunst
wordt thuis uitgenodigd bij de half-Duitse Terwindus. Behalve een kostbaar stuk van
de Duitse romanticus Caspar David Friedrich toont Terwindus hem een aantal andere
kunstwerken, waarvan er ten minste één uit diefstal afkomstig is. Kee ontdekt dat
zijn zonderlinge klant meer geheimen heeft en ook dat hij een obsessieve passie voor
zijn verzameling koestert, vergelijkbaar met die voor een fatale vrouw. ‘Er zijn
schilderijen die de liefde, de hartstocht, de hele zin van iemands leven kunnen
uitmaken. (...) Dat heeft niets met de stoffelijkheid van linnen, hout of verfhuid te
maken (...) Zulke schilderijen zijn echte femmes fatales, die eisen volledige overgave.’
Terwindus eindigt dan ook radeloos als zijn topstuk van Friedrich beschadigd raakt.
Hij verdrinkt zichzelf in de Amstel, gewikkeld in de verfhuid van het verwoeste
doek.
De laatste roman die ik van Rascha Peper recenseerde was Vingers van marsepein
(2008), in mijn ogen haar minst geslaagde boek. Daarin draait het om het milieu van
de geleerde Frederik Ruysch (1638-1731), beroemd om zijn aan tsaar Peter de Grote
verkochte verzameling dierlijke en menselijke preparaten en om een hedendaags
jongetje dat het werk van Ruysch wil voortzetten. In het nawoord van deze deels
historische roman verwijst Peper naar De doodskunstenaar, de biografie van historicus
Luuc Kooijmans over Frederik Ruysch. In mijn recensie schreef ik dat Peper niets
noemenswaardigs aan deze bekroonde biografie toevoegt - maar waar ze ook in
Vingers van marsepein weer in excelleert, is het beschrijven van schoonheid en van
de passie die het ervaren van schoonheid teweegbrengt. Of het nu een
schelpenverzameling betreft, zoals in Rico's vleugels, of Duitse romantische
schilderkunst in Verfhuid, altijd laat ze haar lezers zien en voelen wat haar personages
zien en voelen en wat de gewaarwording in hun gemoed te weeg brengt. Dat werkt
zo aanstekelijk dat ik na lezing van Vingers van marsepein de Kunstkamera in
Sint-Petersburg heb bezocht, het oudste museum van Rusland, waar de preparaten
van Ruysch te bezichtigen zijn. Zonder de blik van Rascha Peper had ik in de kunstig
geconserveerde kinderlijkjes nooit kunnen zien wat haar personage Bregtje, een
nichtje van Ruysch, erin ontwaarde: onster-
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felijk gemaakte gestorvenen. Bregtje is er in Pepers verhaal getuige van hoe haar
oom een mannenhand met injecties en massage voor de eeuwigheid bewaart. ‘De
bloed vervangende vloeistof drong door tot in de fijnste vaatjes en de hand keerde
terug uit de dood en trad, alsof hij niets te maken had met het lichaam waaraan hij
vastgezeten had, weer tot het land der levenden in. Zo ging dat dus. Zo ging de
doodskunstenaar te werk.’! Als driehonderd jaar later Pepers eenentwintigste-eeuwse
romanpersonage Ben diezelfde hand in Sint-Petersburg aanschouwt, ondergaat hij
een identieke emotie als Bregtje - en mij verging het, dankzij de fenomenale
beschrijvingen van levenskunstenaar Rascha Peper niet anders.
Zwartwaterkoorts, de verhalenbundel waarmee Peper vier jaar na Vingers van
Marsepein verraste (ze had al tijden geen verhalen gepubliceerd) behoort tot haar
meest realistische fictie. In elk van de zeven korte verhalen staat steeds een figuur
centraal die op een of andere manier leeft met geheimen, leugens en bedrog. De
verhalen zijn onafhankelijk van elkaar te lezen, maar via de personages onderling
verbonden. Het zou kunnen dat Zwartwaterkoorts een ‘tussendoortje’! was, waaraan
Peper schreef tijdens het werk aan Vossenblond (2011). In deze roman wordt de al
dertig jaar gescheiden oudheidkundige bodemonderzoeker Walter Tervoort verliefd
op een vossenblond escortmeisje van 29 dat hij wil redden. Geen erg origineel
onderwerp voor een roman, maar dankzij de dramatische plotwendingen toch
bovengemiddeld de moeite waard.
Pepers beste werk sinds Verfhuid is echter geen fictie maar autobiografische non
fictie: haar humoristische krantenstukjes, die uitdrukkelijk wél over haar eigen leven
gingen. Het waren geen modieuze babbelzieke ‘kollumpjes’! die ze sinds begin jaren
negentig in NRC Handelsblad schreef, maar klassieke stijlvaste ‘cursiefjes’! in de
traditie van Simon Carmiggelts ‘Kronkel’. Toen ze in 1999 voor enkele jaren naar
New York verhuisde, werd haar periodieke medewerking omgezet in een vaste
column. Ze blonk uit in lichtvoetige non-fictie en wist van haar ‘kopieerlust des
dagelijksen levens’! fijnzinnige literatuur te maken. Van deze stukjes zijn twee
schitterende bundels uitgebracht, Stadse affaires (2006) en Fantoompoezen (2012),
die eindigt met de column waarin ze haar dood aankondigt. De reden dat ze haar
ziekte publiek maakte in de krant, is dat ze graag door wilde gaan met haar columns.
‘Toen ik hoorde dat ik zo ziek was, dacht ik: ik kan twee dingen doen. Of ik zet er
nu een streep onder, maar dat vond ik zonde, of ik ga door. Als ik daarmee door wil
gaan, vind ik dat ik nu niet
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kan doen alsof er niets aan de hand is. Dat zou oneerlijk zijn. Vandaar dat ik mijn
ziekte heb aangeroerd.’!
Pas later realiseerde ik me dat ik al had moeten weten wat er dreigde toen Rascha
Peper op 4 september 2012 haar column wijdde aan een ziekenhuisopname onder
de kop ‘De tuinman’. Dat sloeg weliswaar op een energieke anesthesist die eruitzag
als een aantrekkelijke zongebruinde hovenier, maar ik kreeg het vermoeden dat haar
volgende column ‘En de Dood’! zou kunnen heten. Maar zo morbide was ze niet,
het zou ook te pathetisch zijn geweest en daar hield ze niet van. Bovendien vond ze,
wat de artsen ook beweerden, dat haar tijd nog niet gekomen was - de Dood moest
nog maar even wachten tot haar boek af was.
Een paar maanden na de begrafenis van Jenny Strijland op Zorgvlied aan de Amstel
verscheen Handel in veren, een ontroerend boek. Niet om het betrekkelijk
ongestructureerde verhaal, dat ze met de dood voor ogen onder uiterste inspanning
heeft moeten indikken en omwerken, maar wegens de hartstocht waarmee het
geschreven is. Anders dan ze aanvankelijk van plan was is de hoofdpersoon niet de
geprangde ornitholoog die ten onder gaat aan zijn zoektocht naar een vrijwel
uitgestorven vogel, maar diens frivole weduwe Minke van Heel. Deze bejaarde
levensgenieter giet haar medicijnen naar binnen met glaasjes port en schenkt een
studerende kleindochter haar schitterendste jurken en intiemste geheimen. Al in het
eerste hoofdstuk laat Peper deze elegante, soevereine dame rustig sterven, thuis in
haar eigen stoel, in haar fraaie villa, te midden van kostbare kunstschatten en nog
veel kostbaardere herinneringen. Over die herinneringen en de drang om ze
geraffineerd verpakt door te geven voor het te laat is, gaat Handel in veren. Dichter
bij Rascha Pepers drijfveren kun je niet komen.
ELSBETH ETTY

Voornaamste publicaties
De waterdame (verhalen). Amsterdam 1990.
Oesters (roman). Amsterdam 1991.
Oefeningen in manhaftigheid (vier novellen). Amsterdam 1992.
Rico's vleugels (roman). Amsterdam 1993.
Russisch blauw (roman). Amsterdam 1995.
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Dooi (roman). Amsterdam 1999.
Wie scheep gaat (roman). Amsterdam 2003.
Stadse affaires (verzamelde columns). Amsterdam 2006.
Fantoompoezen (verzamelde columns). Amsterdam 2012.
Handel in veren (roman). Amsterdam 2013.

Eindnoten:
1. Elsbeth Etty: ‘Ik wil de wereld op afstand houden’. Gesprek met schrijfster Rascha Peper. In:
NRC Handelsblad, 24 september 1999.
2. Elsbeth Etty: ‘Dat boek krijg ik dus niet meer af’. Interview met Rascha Peper. In: NRC
Handelsblad 19 oktober 2012.
3. Minou op den Velde: ‘Schrijfster Rascha Peper: “Ik denk wel dat ik er vrede mee heb om dood
te gaan”’. In: Zin magazine, januari 2013.
4. Elsbeth Etty: ‘Een verlangen naar knaapjes. Rascha Peper over gedoemde hartstochten’. In:
NRC Handelsblad 31 december 1993.
5. Daan Cartens: ‘Onbedwingbare passies. De romans en verhalen van Rascha Peper’. In: Ons
Erfdeel. Jaargang 43 Stichting Ons Erfdeel, Rekkem / Raamsdonkveer 2000.
6. Anke Manschot, ‘Wie zit er nou nog op mijn verhalen te wachten’. In: Opzij, 1 juni 2003.
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Marijke Spies
Eindhoven 5 augustus 1934 - Amsterdam 12 mei 2013 1.

‘Leef! Dood-zijn kan nog altijd.’! Deze boodschap schreef Marijke Spies in 2004
op het haar toebedeelde tegeltje aan het einde van een interview in het
radioprogramma Kunststof, naar aanleiding van de publicatie van haar eerste roman.
Ze had toen een vol leven achter de rug, grotendeels gewijd aan liefde voor de
Nederlandse literatuurgeschiedenis van het eind van de zestiende tot en met de
zeventiende eeuw. Ze was een buitengewoon inspirerend docente geweest, die een
blijvende indruk maakte op vele generaties studenten Neerlandistiek, ze had als
onderzoekster haar vak in nieuwe interdisciplinaire banen geleid en als strijdbaar
bestuurder had zij onvermoeibaar de belangen van studenten, vakgroep en universiteit
verdedigd. En nu was ze een nieuw leven begonnen als schrijfster van Een onschuldige
familie,2. waarvan een van de hoofdpersonen als haar alter ego uit de revolutiejaren
is te herkennen: een gedreven wetenschapper, op zoek naar verbanden die - toen nog
- tot een samenhangende maatschappijvisie zouden moeten leiden. De aansporing
‘Leef!’, in de zin van ‘Wees je voortdurend bewust van wat je doet en waarom en
bepaal altijd je standpunten ten opzichte van de wereld om je heen’! was voor Marijke
Spies een waar credo. In haar wetenschappelijk werk - waarin ze zich onder andere
ontwikkelde tot een prominent Vondelkenner - richtte zij zich
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steeds op achterliggende opvattingen en motivaties en op de relaties tussen literatuur
en buiten-literaire factoren. Zij vestigde de aandacht op de rol van poëtica en rhetorica
in literaire teksten, op beeldvorming in die teksten, en op de ontwikkelingslijnen in
de vakgeschiedenis. Mede dankzij haar werd literatuurgeschiedenis principieel een
onderdeel van cultuurgeschiedenis. Haar betrokkenheid bij maatschappelijke
ontwikkelingen en haar inzet om die zo mogelijk mee te sturen uitte zich ook in haar
grote belangstelling voor de mensen om haar heen en in een intensieve relatie met
haar studenten en - later - promovendi, in wie ze het beste probeerde boven te halen.
Niet voor niets zou het laatste stuk dat zij in 2001 in het tijdschrift Literatuur aan
haar leermeesters wijdde over haar studenten gaan.3. Ze leefde bewust en ze genoot
ook van het leven.
Marijke Spies werd op 5 augustus 1934 in Eindhoven geboren in het liberale
well-to-do gezin van een electro-ingenieur bij Philips die daar later een van de
directeuren zou worden. Het waren sportieve ouders, die elkaar op het tennisveld
ontmoet hadden en die sociaal verkeerden in het veelal protestantse milieu van de
hogere Philips-medewerkers. Marijke was het oudste kind; een paar jaar later werd
er nog een zusje geboren. Eigenlijk leek niets haar voor te bestemmen voor haar
carrière in de geesteswetenschappen, al had haar vader wel grote historische en
taalkundige belangstelling (hij leerde zichzelf bijvoorbeeld Turks). Integendeel: ze
deed HBS-B aan het Lorentzlyceum, waar ze in 1951 haar eindexamen aflegde en als
echt ‘timmerkind’, zoals ze zichzelf eens betitelde, zou ze uiteraard bouwkunde gaan
studeren. Daarmee trad ze dan weer in de voetsporen van haar grootvader, die architect
in Rotterdam was geweest. Zoals het hoorde in een keurige familie werd Marijke
echter eerst een jaar naar een finishing school in Brussel gestuurd, om bij de nonnen
onder andere goed Frans te leren. Ze was daar in huis bij een collega van haar vader,
maar naar eigen zeggen leerde ze niet veel, want liever ging ze in een zwarte trui
naar jazzcafés.
Het waren de jaren na de oorlog, die ook voor Eindhoven, dat in september 1944
in de frontlinie had gelegen, heel ingrijpend waren geweest. Zelf zou Marijke veel
later, in een interview naar aanleiding van het verschijnen van Een onschuldige
familie, vertellen hoe ze zich jaren lang had geplaagd met de vraag of haar ouders
toch niet ‘fout’! geweest waren (wat beslist niet het geval was). Sindsdien zou ze
altijd het gevoel hebben dat je in je keuzes beslist niet aan de verkeerde kant zou
mogen staan en dat
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je je rekenschap moest geven van de morele juistheid van je stellingnames. Gelukkig
betekende haar vroege ontdekking dat ze niet door jongens maar door meisjes werd
aangetrokken, voor haar geen enkel probleem.
Het werd dus Delft, waar ze in februari 1953 in de nacht van de watersnoodramp
wel de radio aan had, maar stelselmatig alle zenders waarop geen muziek klonk,
wegdraaide om niet gestoord te worden in haar werk, zodat ze pas de volgende
ochtend hoorde wat er was gebeurd. Ook mocht zij graag vertellen hoe ze in een net
mantelpakje haar propedeuseexamen deed. Uit haar tasje had een duimstok gestoken,
omdat immers, zo was haar geleerd, een toekomstig architect die altijd bij zich moest
hebben. Toch sloeg ze daarna een andere richting in, omdat ze het gevoel had dat ze
nooit zou excelleren in de bouwkunde. Ze zocht allereerst een andere stad, namelijk
Utrecht, omdat een vriendinnetje daar studeerde, maar dat ze koos voor een studie
Nederlands lag waarschijnlijk aan haar drang om nu toch eerst een roman te schrijven.
Daarvoor vertrok ze voor vier maanden naar Florence. Die eerste roman is nooit in
een publicatie uitgemond, ondanks de goede woorden die Cees Nooteboom - een
jeugdvriendje - ervoor bij Querido deed. In de jaren erna zouden er nog verschillende
onuitgegeven manuscripten volgen, maar haar doorbraak zou toch op na haar emeritaat
moeten wachten.
Intussen bereidde ze zich voor op het staatsexamen gymnasium en begon ze in
september 1955 als eenentwintigjarige aan de studie Nederlandse taal- en letterkunde
in Utrecht. Daar wees W.A.P. Smit, door in zijn colleges historische teksten principieel
in een geheel van historische poëticale opvattingen te plaatsen, haar de weg naar
haar latere beoefening van het vak literatuurgeschiedenis. Haar vriendschap met
Sonja Witstein, de toenmalige assistente van Smit en latere hoogleraar in Leiden,
zou voor haar persoonlijk én voor haar vakontwikkeling eveneens veel betekenen.
Twee jaar later zette ze haar studie voort in Amsterdam, waar de enthousiasmerende
colleges van W.Gs Hellinga over de Reynaert en de Gysbreght van Aemstel op iedere
student grote indruk maakten. De filoloog Hellinga plaatste historische teksten terug
in een gecompliceerde culturele context, waartoe hij principieel interdisciplinair te
werk ging, en ontlokte er onvermoede betekenissen aan. Als filoloog ging het hem
om het ‘feitenaanbod’, terwijl een literatuurhistoricus als Smit zich met literaire
vormgevingsprincipes bezighield. In 1962 studeerde Marijke af op een scriptie die
door Smit werd begeleid; ze was

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013

140
toen gevormd door twee geleerden wier historische tekstbenaderingen elkaar
aanvulden. Ze was eerst kandidaat-assistent geweest; na haar doctoraalexamen kwam
zij in de staf van Hellinga, die haar echter op een gegeven moment overdeed aan de
hoogleraar Letterkunde, Garmt Stuiveling. Ze was een van de weinigen die omstreeks
1966 protesteerde tegen beslissingen van de autoritaire Hellinga, twee jaar voor het
tot een groot conflict kwam tussen hem en een groot aantal medewerkers van het
Instituut voor Neerlandistiek. Maar in diezelfde tijd raakte ze ook gegrepen door de
onderzoeksmogelijkheden van de literatuurgeschiedenis en door het contact met
studenten, dat in die tijd bij andere docenten nog vrij formeel was. Intussen vestigde
Sonja Witstein als een van de eersten binnen de Neerlandistiek de aandacht op de
rhetoricale aspecten van literatuur, waarover ze in 1969 een baanbrekend proefschrift
publiceerde.4. Marijke mocht toen dan wel minder persoonlijk contact met haar
hebben, voor haar vakbeoefening en met name voor haar latere uitwerking van het
argumentele karakter van de rhetorica was Witstein zeker inspirerend.
De roerige jaren van de studentenrevolutie betekenden een waterscheiding tussen
de oude hiërarchische structuur van de universiteit en de nieuwe democratische orde.
Het was een grote frustratie voor Marijke Spies dat zij uitgerekend tijdens de
Maagdenhuisbezetting in het ziekenhuis lag en geen deel had aan de algemene euforie
van studenten die medebeslissingsrecht eisten in studie- en bestuursaangelegenheden.
Maar in de tijd erna wierp ze zich vol elan op de plenaire vergaderingen, met grote
inzet om die democratie mee vorm te geven en met een onverwoestbaar vertrouwen
in de goede wil van de studenten. De stencilmachine in het Instituut draaide in die
tijd op volle toeren. Met de studenten zat zij urenlang in het café te discussiëren,
maar ook werkte zij nachtenlang door op haar kamer in een theoretische bezinning
op haar vakbeoefening die zou moeten resulteren in een fundamentele
wetenschappelijke vernieuwing. In deze tijd meldde ze zich aan als lid van de CPN,
volgens haar een Nederlandse partij die echt fatsoenlijk aan het worden was en die
los stond van het Russische communisme. Als zij in Een onschuldige familie beschrijft
hoe Willemien Elling op dinsdagen trouw De Waarheid rondbrengt en eens per
maand de vergaderingen in het buurthuis bezoekt, dan kan men daarin gemakkelijk
Marijkes idealisme in dienst van een betere maatschappij herkennen. Ze heeft haar
lidmaatschap nooit opgezegd en later, toen de partij opging in de PSP, volgde ze
diezelfde lijn. Toen ze ten behoeve van een congres in de Verenigde Staten een
visumaanvrage
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deed op het Amerikaanse consulaat, beantwoordde ze de vraag op het formulier of
ze ooit lid was geweest van een communistische partij eerlijk met ‘ja’. En dat, zo
vertelde ze, terwijl ze daarmee mogelijk het risico liep dat ze het land niet binnen
zou komen. Maar daarvoor haar verleden verloochenen, dat deed ze niet. De
ambtenaar deed er overigens niet moeilijk over. Ze was echter niet actief in de
feministische beweging en werd evenmin lid van de organisatie van lesbiennes Paarse
September. Eigenlijk distantieerde ze zich hiervan om extra aandacht te geven aan
haar vak.
De democratisering was al voor een deel teruggedraaid toen Marijke omstreeks
1973 de stafleden van Historische Letterkunde (waarin de oude staf Filologie was
opgegaan) bijeenriep in een zaaltje in de Oudemanhuispoort. De daar gevoerde
discussie over het expliciet maken van de eigen paradigmatische situatie - op basis
van het verschil tussen historische en a-historische modellen en benaderingen - zou
in 1974 resulteren in een substantieel artikel, De krisis in de historische
Neerlandistiek.5. Vier jaar later werkte ze in een discussie met haar vroegere
leermeester W.A.P Smit deze twee benaderingen uit in ‘een schetsmatig ontwerp
van een literatuurhistorisch stelsel van hypothesen dat de toets van de
wetenschapstheorie kon doorstaan’ (haar eigen woorden).6. Het getuigde van grote
ambitie en van serieuze reflectie op de methodologie van de literatuurgeschiedenis,
die haar collega's soms maar met moeite volgden. In de praktijk van hun onderzoek
trokken die zich daar ook niet zoveel van aan, maar Marijke had grote invloed op
hun wetenschappelijke uitgangspunten en vraagstellingen. Voor de renaissancisten
zou bijvoorbeeld haar inzicht in het verschil tussen rhetorisch-argumentele en
emotioneel-fictionele dichtkunst en zijn consequentie voor ontwikkelingslijnen een
eyeopener zijn. Algemeen deelde men het besef dat literatuur functioneert binnen
een historische context in ontwikkeling waardoor literatuur in interdisciplinair verband
bestudeerd zou moeten worden. Haar collega Eddy Grootes noemde haar eens ‘het
geweten van de vakgroep’ en dat bleef zij lange tijd. Hoewel ze zich nooit druk
gemaakt had over een dissertatie, promoveerde zij in 1979 bij Grootes, die inmiddels
benoemd was tot hoogleraar, op het proefschrift Argumentatie of bezieling. Dit was
een bundeling van haar eerdere theoretische artikelen, aangevuld met een al even
principieel artikel over de argumentele structuur van Vondels Inwydinge van het
Stadthuis d'Amsterdam.7.
Eerder al had zij van 1972 tot 1976 haar onderwijs in dienst gesteld van een ander
maatschappelijk-literair gedicht van Vondel, Het lof der zee-
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vaert: een concrete tekst die heel geschikt was om de relatie tussen tekst en
maatschappij te onderzoeken. Tien studenten konden hieraan hun hele doctoraalstudie
wijden, waarin alle onderdelen geïntegreerd waren. Marijkes contacten met hen
waren zeer intensief en de opzet van dit project, in een tijd waarin studeren nauwelijks
aan tijd gebonden was, en waarin studenten werden geacht zelf verantwoordelijk te
zijn voor de inhoud van hun studie, had veel weg van een utopie. Misschien is het
dan ook veelzeggend dat haar prestigieuze, op al zijn aspecten becommentarieerde,
uitgave van deze tekst (samen met Vondels eerdere Hymnus, ofte Lof-gesangh, over
de wijd-beroemde scheepsvaert der Vereenighde Nederlanden) op haar eigen visie,
maar ook op bijna geheel eigen onderzoek is gebaseerd. Deze uitgave verscheen pas
in 1987, onder auspiciën van het Bureau Basisvoorziening Tekstedities van de
Koninklijke Akademie.8. Ook aan Vondels Inwydinge had zij een werkgroep gewijd,
die in 1982 wel was uitgemond in een echte studentenpublicatie, gebaseerd op een
aantal doctoraalscripties.9.
In haar aandacht voor het werk van studenten was zij een uiterst toegewijde en
stimulerende docente. In hun werkstukken en scripties ging ze vaak al vóór de
bespreking een hele discussie aan door de tekst vol te krabbelen met aantekeningen
en vragen. Dit deed ze trouwens ook met artikelen van collega's. Haar werkkracht
en organisatievermogen waren fenomenaal en in haar initiatieven tot praktische
hervormingen en samenwerkingsverbanden was zij uiterst creatief. Zo wist ze altijd
wel een subsidie te verkrijgen, onder andere voor een feestelijke voorstelling als die
bij de Hooftherdenking van 1981. Toen een van de studenten opperde dat de
Amsterdamse renaissancisten ter gelegenheid hiervan iets bijzonders moesten doen,
werd dat een musical, waarvoor diezelfde student een script schreef.10. Het bestond
uit een samenstel van brieven, liedjes en passages uit zijn toneelstukken, die
voornamelijk door studenten gesproken en gezongen zouden worden. Marijke zette
zich met hart en ziel voor dit project in, zelfs zo dat ze zichzelf financiëel borg stelde
voor de professionele begeleiding van Marijke Smit Sibinga en Fons Eickholt (een
vroegere student Neerlandistiek) voordat er een subsidie loskwam. Plotseling bleken
studenten onverwachte muzikale talenten te hebben en tijdens de repetities werd er
met verve gemusiceerd en geacteerd. De uitvoering in de aula van de VU, na afloop
van het Hooftcongres, was een groot succes, zeker ook door Marijkes optreden als
Hollandse maagd, waarna deze nog driemaal werd herhaald in de IJsbreker, voor
betalend publiek. Alle
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keren was het zaaltje uitverkocht. Marijke had groot plezier in zang. Samen met één
van de meewerkende studenten, Kees de Bruijn, maakte ze in 1986 een uitgave van
teksten en muziek van Vondels liederen. In zekere zin resulteerde die belangstelling
een jaar daarna ook in een principieel artikel over de overgang van zang- naar
leescultuur in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Inmiddels werd er ook bij
haar thuis, in de Van Breestraat, veel gezongen, nu uit Schuberts Unterrichtslieder,
met haarzelf achter de piano en een groepje collega's als een enthousiast koor.
In deze tijd ging zich ook een landelijke gemeenschap van docenten
zeventiende-eeuwse letterkunde aftekenen, die zich concretiseerde in de
werkgemeenschap 1550-1800 van NWO. En het was Marijke die het voorstel deed
om een interdisciplinair samenwerkingsverband op te zetten naar het voorbeeld van
de al bestaande Werkgroep Achttiende Eeuw. Vanaf de oprichting in januari 1985
tot 1991 was zij als redactiesecretaris van het orgaan van de Werkgroep De
zeventiende eeuw de drijvende kracht achter het tijdschrift, die als een kritische spin
in haar web intensief contact onderhield met de verschillende auteurs. Niet lang na
de oprichting in 1982 werd zij lid van de ISHR (International Society for the History
of Rhetoric), waarvoor zij in 1999 een congres organiseerde aan de VU in Amsterdam,
waar zij toen inmiddels tot hoogleraar was benoemd. Tevens trad zij in de jaren
tachtig toe tot het bestuur van de universitaire vakbond, de VAWO.
In haar privé-leven betekende de ontmoeting met Cecile Portielje het einde van
een periode van soms kortstondige, soms langere liefdesverhoudingen. Vanaf begin
1985 - ze was toen vijfrig jaar - tot haar dood was deze relatie een stabiele factor in
haar bestaan. Met Cecile maakte ze jaren lang wandeltochten in Europa, tot in IJsland
toe. Ook al eerder was ze een verwoed loopster geweest in ruige gebieden. In haar
eentje trok ze een week lang door Frankrijk, waar ze dan 's nachts in een slaapzak
in het bos sliep, besnuffeld door allerlei gedierte. Samen met Cecile verhuisde ze
naar de Herenstraat, waar zij van een casco met vier verdiepingen een comfortabel
huis liet maken, volgens haar eigen ontwerp. Zo kwam haar studie Bouwkunde toch
nog van pas.
Haar gezag als toonaangevend wetenschapper was sinds haar grensverleggende
studie over Vondels zeevaartgedichten algemeen gevestigd. Het leverde haar een
aantal korte en langere gastdocentschappen in het buitenland op, zoals in 1986 in
Leuven, waar de enthousiaste studenten bij haar vertrek een goudeneeuws feest
organiseerden, waarbij ze zich
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met plezier in een zeventiende-eeuwse jurk liet steken. Vondel zou altijd een grote
liefde blijven. Dat bleek niet alleen uit de nieuwe inleiding op de oude volledige
Vondeluitgave van Verwey (1986) die wij samen verzorgden,11. maar tevens uit een
aantal elkaar met grote regelmaat opvolgende artikelen in binnen- en buitenlandse
tijdschriften en thematische bundels. Een constante was haar belangstelling voor
poëticale en rhetoricale achtergronden, maar nu meestal van teksten uit het eind van
de zestiende eeuw. Ze ging in op het genre paradoxale lofdichten en de indeling van
dichtbundels, op de literaire opvattingen van Coornhert, Spiegel en Roemer Visscher,
maar ook op de maatschappelijke rol van Amsterdamse rederijkerskamer De Eglentier
en het vroege humanisme binnen de literaire ontwikkelingen van die tijd. Eveneens
bleef haar interesse in de ontwikkelingen binnen de vakgeschiedenis en vestigde zij
als een van de eersten de aandacht op de literatuurbeoefening van geleerde vrouwen
uit de zeventiende eeuw. In 1992 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar
Geschiedenis van de Rhetorica aan de Universiteit van Amsterdam. Deze erkenning
van haar grote, internationaal erkende deskundigheid deed haar veel goed. Rhetorica
schreef zij altijd nadrukkelijk met een h, om de klassieke argumentatieleer ten behoeve
van overtuiging, waarbij het niet gaat om waarheden, maar om waarschijnlijkheden,
te onderscheiden van de moderne retorica van het vak Taalbeheersing.
Als zijlijntje verscheen in 1994 een origineel boek van haar over de pogingen van
de Nederlander Olivier Brunel om een noordelijke handelsroute naar China en Cathay
te zoeken, nog voor Heemskerck en Barentsz. Het feitelijke verhaal van Bij Noorden
om is doorweven met fictionele dialogen waarin de fantastische verhalen en beelden
die indertijd van het noordelijk gebied bestonden zijn ingevoegd. Marijkes oude
wens om een roman te schrijven klonk hierin een beetje door. De University Press,
bij wie het boek verscheen, publiceerde drie jaar later ook een Engelse vertaling,
maar jammer genoeg bereikten beide edities alleen maar een klein groepje
liefhebbers.12.
Bij haar zestigste verjaardag bereidden haar landelijke collega's in het diepste
geheim een huldebundel voor haar voor, een Klinkend boeket van studies over
renaissancesonnetten.13. Maar Marijke kreeg er toch lucht van en vlak voor de als
verrassing bedoelde presentatie na een congres van de Werkgroep Zeventiende eeuw
beende zij een beetje zenuwachtig rond, omdat zij nu eens een organisatie geheel uit
handen moest geven. In datzelfde jaar 1994 volgde haar benoeming tot gewoon
hoogle-
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raar Oudere Nederlandse letterkunde aan de VU. Tot haar emeritaat in 1999 liet zij
een enthousiaste wind door haar nieuwe vakgroep waaien. Werkgroepen over de
zestiende-eeuwse Amsterdamse rederijkers resulteerden daar onder meer in een
studentenopvoering van het stuk Van Sint Jans onthoofdinghe, maar ook kwamen
onder haar intensieve leiding drie proefschriften tot stand. Tegelijkertijd werkte zij
samen met Willem Frijhoff aan een tweede magnum opus in de onder auspiciën van
NWO opgezette reeks Nederlandse Cultuur in Europese context: een monumentale
studie over de eenheid en diversiteit van de Nederlandse Republiek rond 1650, met
de titel Bevochten eendracht (1999).14. De auteurs bedden literatuur, kunst, onderwijs,
religie, filosofie en wetenschap in in wat zij de open ‘discussiecultuur’ van deze
periode noemden, een uitgesproken visie die veel impact had. Intussen was haar
aandacht mede door dit project, maar ook dank zij thema's van congressen, tevens
uitgewaaierd naar beeldvorming rond de opstand en de Vrede van Munster en
onderwerpen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, zoals literatuur in Friesland
en Dordrecht en verhalend proza.
Bij haar emeritaat bundelden twee collega's haar engelstalige studies in de
substantiële publicatie van Rhetoric, Rhetoricians and Poets, die nog eens het grote
belang van de rhetorica voor alle literaire uitingen benadrukte. Uit een andere bundel
die haar bij die gelegenheid werd aangeboden, met bijdragen van collega's van de
15.
VU, bleek hoezeer ze zich ook bij anderen dan literatuurhistorici geliefd had gemaakt.
Op verzoek bleef ze artikelen leveren voor huldebundels en andere
gelegenheidspublicaties, en ook droeg zij onder andere een zeer substantieel hoofdstuk
bij aan het tweede deel van de nieuwe Geschiedenis van Amsterdam (2004). Haar
organisatietalent werd aangesproken toen de Vereniging van Letterkundigen (VvL)
een beroep op haar deed om voorzitter te worden, een zeer tijdrovende functie die
zij van 2001 tot 2004 met veel elan bekleedde. Zo kwamen er onder haar bewind
nieuwe modelcontracten tussen uitgevers en auteurs en tussen uitgevers en vertalers
en regelde Marijke de hele verhuizing naar de De Lairessestraat. Ze liet daar onder
andere de tuin aanleggen door twee oud-leerlingen die inmiddels tuinier geworden
waren. Ook bekleedde ze andere functies binnen het literatuurcircuit, zoals het
lidmaatschap van de jury voor de Gysbert Japicxprijs (2004), en van de besturen van
de P.C. Hooftstichting en het Letterkundig Museum (2009). Maar haar creativiteit
dreef haar toch vooral naar de dingen waarvoor ze nu eindelijk de rust kon vinden:
fraaie collages van on-
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der andere kapotte fietsachterlichtjes, en - haar oude ambitie - toch weer een roman.
Dat werd Een onschuldige familie (2004), een kroniek van drie generaties van één
familie, over soms niet te vermijden schuld, waarin veel van haar eigen ervaringen
en die van familieleden verwerkt waren en waarvoor ze grondig historisch onderzoek
deed, van de geschiedenis van Fiat tot de Rifoorlog in de jaren twintig. Hij werd
goed ontvangen en Marijke ging het schrijven van een roman nu eigenlijk als haar
echte zelfverwerkelijking beschouwen. Twee jaar later verscheen weer een volgend
boek, Tegen de stilte,16. een nogal abstracte constructie van een door valse en zuivere
klanken beheerst universum, met een aantal verhaallijnen die wat geforceerd met
elkaar verbonden werden. De critici waren uiterst zuinig, maar dat had alleen tot
gevolg dat ze zich wilde revancheren met een nieuwe roman. Toen ze in 2007 met
Cecile verhuisde naar een appartement aan het Waterlooplein schonk ze driekwart
van haar vakbibliotheek weg aan (oud)studenten en promovendi, omdat haar eigen
onderzoek tot een vorig leven behoorde. Drie manuscripten bleven echter liggen
zonder dat ze een uitgever kon vinden, waaronder een roman over de jonge Coornhert
waarin ze toch weer haar oude vakgebied betrad. Intussen had een jonge New
Historicist in een paar artikelen in Spiegel der Letteren de degens met haar gekruist
over de door haar geformuleerde theoretische uitgangspunten van de historische
neerlandistiek, die hij als verouderd bestempelde: ‘het spook van Spies’.17. Marijke
gaf een verzoenend, maar ook principieel weerwoord.
Haar laatste jaren werden overschaduwd door de ziekte die haar uiteindelijk zou
slopen. Maar ze verweerde zich met bewonderenswaardige moed. In haar grote
belangstelling voor haar vrienden en vroegere medewerkers bleef ze steeds attent en
opmerkzaam. Haar geest doofde niet. Ze wilde het leven tot het einde bewust
meemaken, want, zoals ze zelf had gezegd: ‘dood-zijn kan nog altijd’.
MIEKE SMITS-VELDT

Met dank aan A. van Strien, N. Moser, K. Porteman en E.K. Grootes
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Voornaamste Geschriften
Een volledige bibliografie van de studies van Marijke Spies tot 1999 is opgenomen
achterin de bundel: H. Duits and T. van Strien (eds.). Rhetoric, Rhetoricians and
Poets. Studies in Renaissance Poetry and Poetics. Amsterdam 1999, p. 157-262.
Hierna volgden nog bijna 40 publikaties, waarvan hier de belangrijkste worden
genoemd:
Zo veel te beleven. De cultuur van het verleden als uitdaging voor de toekomst.
Afscheidscollege VU. Amsterdam 1999.
Marijke Spies en Willem Frijhoff, 1650: Bevochten eendracht. De Nederlandse
cultuur in Europese context. M.m.v. Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst. Den
Haag 1999. ‘Art or nature? Womanly ways to literature.’ In: Suzan van Dijk. Lia
van Gemert en Sheila Ottway, Writng the history of women's writing: toward an
international approach. Amsterdam 2001, p. 35-46.
‘Friese literatuur en de Nederlandse canon in de zeventiende eeuw.’ In: P. Boersma,
Ph.H. Breuker, L.G. Jansma en J. van der Vaart (eds.), Philologia Frisica Anno 1999.
Lezingen fan it fyftjinde Frysk Filologekongre 8, 9 en 10 desimer 1999. Leeuwarden
2000, p. 280-296.
‘Rederijkers in beroering: religie en politiek bij de Hollandse rederijkers in de
eerste decennia van de zeventiende eeuw.’ In: Fred de Bree, Marijke Spies en Roel
Zemel (eds.). ‘Teeckenrijcke Woorden’ voor Henk Duits. Opstellen over literatuur,
toneel, kunst en religie, meest uit de zestiende en zeventiende eeuw. Amsterdam en
Münster 2002, p. 59-76.
‘De klaroenstoot vam Smit. Over de geboorte en groei, en misschien ook de
neergang van een onderzoekstheorie.’ In: Spiegel der Letteren 44 (2002), 1, p. 3-8.
Kunsten en wetenschappen op de troon. Culturele hoofdstad 1578-1713.’ In:
Willem Frijhoff en Maarten Prak (eds.), Geschiedenis van Amsterdam. Centrum van
de wereld 1578-1650. Amsterdam 2004, p. 299-383.
‘Lodewijk Meijer en de hartstochten.’ In: Paul Hoftijzer en Theo Verbeek (eds.),
Leven na Descartes. Zeven opstellen over ideeëngeschiedenis in Nederland in de
tweede helft van de zeventiende eeuw. Hilversum 2005, p. 38-53.
‘Spook spreekt een woordje terug.’ In: Spiegel de Letteren 51 (2009), nr. 4, p.
495-501.

Eindnoten:
1. Verschillende biografische gegevens zijn ontleend aan radio-interviews in de reeks
‘Geschiedenisgasten’ van OVT (2000) en in het programma Kunststof (5 mei 2004). Op 21
februari 1993 had Ischa Meijer een televisie-interview met haar. (Alle online via Geschiedenis
24 - literatuurhistorica Marijke Spies overleden).
2. Een onschuldige familie. Amsterdam 2004.
3. Resp. WAP. Smit, Sonja F. Witstein, W.Gs. Hellinga, F. Veenstra en L. Strengholt, in Literatuur
18 (2001), p. 29-30; 100-101; 159-161; 232-233; 306-307.
4. S.F. Witstein, Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance. Assen 1969. Diss. UU.
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5. In: Spektator 3 (1973-1974), p. 393-512.
6. ‘Het epos in de 17e eeuw in Nederland: een literatuurhistorisch probleem. I en ÍI’. In: Spektator
7 (1977-1978), p. 379-411 en 562-594.
7. Argumentatie en bezieling. Een aanzet tot een literatuurhistorische probleemstelling met
betrekking tot de Nederlandse letterkunde uit de eerste helft van de 17e eeuw. Amsterdam 1979.
Diss. UvA.
8. J. van den Vondel, Twee zeevaart-gedichten. 2 dln. Ed. M. Spies. Amsterdam 1987.
9. Vondels Inwydinge van 't Stadthuis t'Amsterdam. Ed. S. Albrecht e.a. Muiderberg 1982.
10. T.w. Hans Crum.
11. Vondel, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verz. d. Albert Verwey. Opnieuw
uitgegeven met een inleiding door M.B. Smits-Veldt en M. Spies. Amsterdam 1986.
12. Bij Noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
Amsterdam 1994. Vertaling door M. Heerspink Scholz: Arctic Routes to Fabled Lands. 1997.
13. H. Duits, A.J. Gelderblom en M.B. Smits-Veldt (eds.). Klinkend boeket. Studies over
renaissancesonnetten voor Marijke Spies. Hilversum 1994.
14. M. Spies en W. Frijhoff, 1650. Bevochten eendracht. De Nederlandse cultuur in Europese
context. M.m.v. W. van Bunge en N. Veldhorst. Den Haag 1999. Vertaald door M.
Heerspink-Scholz als 1650. Hard-Won Unity. Assen and Basingstoke/New York 2004.
15. H. Duits en T. van Strien (eds.), Een wandeling door het vak. Opstellen voor Marijke Spies.
Amsterdam 1999.
16. Tegen de stilte. Amsterdam 2006.
17. J. Pieters, ‘In denkbeeldige tegenwoordigheid: naar een New Historism in de Lage Landen’ en
‘New Historism revisited. Het spook van Spies’, in Spiegel der Letteren 47 (2005), p. 251-273,
resp. idem 51 (2009), p. 45-70.
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Arie Adrianus Spijkerboer
Welsum 18 juli 1925 - Santpoort 29 april 2012

Arie Spijkerboer was zijn (beroeps)leven lang Hervormd predikant en daarbij een
opmerkelijk publicist. Hij reageerde als journalistiek commentator op het kerkelijke
en politieke gebeuren en muntte daarbij uit door een grote helderheid. Maar dat was
geen pragmatisme, al hield hij het ervoor, dat men moeilijke zaken zo lang tegen het
licht moet houden, dat men (tenslotte) in één zin kan zeggen waar het op staat. Hij
was een meester in het ontmaskeren van vaagheden, halve waarheden en niet scherp
doordachte standpunten. Uiteraard was ook voor hem de kerkelijke en politieke
werkelijkheid complex en weerbarstig, maar zijn concentratie op het wezenlijke
stelde hem in staat, in het amalgama van het godsdienstige en politieke leven een
helderheid aan te brengen, die het doen van duidelijke en overtuigde keuzes mogelijk
maakte.
Kortom: het komt op de kern der dingen aan. Deze karaktertrek had wel eens tot
gevolg dat hij zaken over het hoofd zag of onvoldoende waardeerde, maar het
betekende anderzijds, dat hij bij alles vroeg naar de inhoud van een uitspraak of
standpunt en de consequenties ervan. Door duidelijke denkstappen trachtte hij
beweringen en standpunten zo te reduceren, dat men precies kon zeggen waar het
op stond en wat men als bruikbaar en gewenst of als onbruikbaar en fantastisch had
te beschou-
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wen. Daarmee stelde hij de vraag naar de theoretische grondslagen van (vooral)
ethische en politieke kwesties aan de orde en dat is in een tijd die een toenemende
slijtage daarvan laat zien, een groot goed. En zo lag hij overhoop met vele opponenten,
die fraaie ideële standpunten verdedigden, maar daarmee niets bereikten. ‘Iets is
meer dan alles of niets!’ was een door hem graag geciteerde slogan.
Deze concentratie op de kern der dingen en de beslissende rol van het persoon-zijn
van de mens wortelde in zijn geloof, dat sterk georiënteerd was op de Reformatie.
Hierin is de soevereine liefde van God, die ons in ons zo-zijn aanvaardt, allesbepalend.
God aanvaardt ons met ons hele hebben en houden en als wij dat eenvoudig waar
laten zijn, worden wij verlost van alle pogingen iets te verwachten van onze eigen
vroomheid. Daardoor zijn wij ook in staat schuld te bekennen als wij in de fout zijn
gegaan (de onmacht om schuld te bekennen, wijst Spijkerboer bij herhaling aan als
een groot struikelblok om te komen tot juiste politieke verhoudingen). Door deze
bevrijding uit de al te normale liefdeloosheid komt er ruimte voor herstel van relaties
in de samenleving en voor eenvoudige dankbaarheid voor het dagelijkse bestaan.
Spijkerboer pleit bij herhaling voor een leven in eenvoud als gave Gods in een steeds
meer eisende en geestverwarrende tijd. Zulk een geloofsconcentratie richt zich sterk
op de mens in zijn verantwoordelijkheid tegenover God en daarop is dan ook steeds
zijn spreken gericht. Wat doe je met je leven in de ruimte waarin je door God, met
alle anderen, bent gesteld?
Deze vereenvoudigende blik bracht telkens weer zijn pen in beweging en hij
meldde zich tientallen jaren lang met artikelen en ingezonden stukken in dag- en
kerkbladen, in zijn ‘Kronieken’ in het tijdschrift Kerk en Theologie (waarvan hij van
1973 tot 1997 redacteur en vanaf 1991 redactiesecretaris was), in zijn bijdragen aan
In de Waagschaal (redactiesecretaris van 1963 tot 1970, redactielid 1972-74, 1981-82,
1992-2009) en als redactielid van Woord en Dienst (1970-79). Ook verzorgde hij
een tijd lang een rubriek voor de NCRV-radio. Daarnaast leverde hij, gevraagd en
ongevraagd, tal van bijdragen, boekbesprekingen en ‘Ingezonden stukken’ in
dagbladen als Trouw en NRC Handelsblad.
Arie Spijkerboer groeide op in een groot predikantsgezin in Souburg op Walcheren.
Hij vertelt zelf, dat hij zich op de krant stortte vanaf het ogenblik dat hij kon lezen
(al moest hij van zijn moeder in de rubriek ‘Gemengd Nieuws’ de beschreven
ongelukken overslaan!). Door deze pas-
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torieherkomst kwam hij al jong met allerlei kerkelijke en politieke problemen (zoals
de ‘Doorbraak’, de binnen de nieuwe PvdA georganiseerde deelname van
godsdienstige en levensbeschouwelijke groeperingen, die veel stof deed opwaaien),
in aanraking. Hoewel hij eerst het plan had geschiedenis te gaan studeren, koos hij
voor de theologische studie in Utrecht (1946). Nog voordat hij deze met een kerkelijk
examen had afgerond, nam hij voor ongeveer een jaar een functie aan als kerkelijk
werker onder vluchtelingen (‘Displaced Persons’) in Oldenburg, in kampen
verblijvend en afkomstig uit de latere Oostbloklanden, mensen van allerlei slag
zonder werk of woning. Uit deze tijd stammen zijn eerste contacten en ontmoetingen
met personen uit de Duitse kerkstrijd, de ‘Bekennende Kirche’ en haar geschiedenis
en documenten (zoals de bekende ‘Barmer Thesen’ uit 1934 met de befaamde
afwijzing van het tijdens de nazitijd verbreide ‘Deutsche Christentum’). Aan het eind
van de jaren zestig heeft hij een poging gewaagd, deze belijdenis onder die van de
Hervormde Kerk te doen opnemen, hetgeen mislukte. In 1952 keerde hij terug in
Nederland met kennis en ervaring, zoals nog weinigen die hadden en deed hij zijn
afsluitende kerkelijke examens. Hij koos nog niet voor het predikantschap, maar
wilde eerst het arbeidersmilieu leren kennen en hij werd hulpijzerwerker in de haven
van Rotterdam. Hij kreeg er vrienden, al kon hij, zoals hij zelf zegt, de gezochte en
op de academie zo geheimzinnig behandelde ‘massammens’ nergens vinden! Na een
korte tijd koos hij voor een nieuwe periode van vluchtelingenwerk, ditmaal als
predikant in Berlijn (1953-55); daarmee zat hij in het brandpunt van de koude oorlog.
De problematiek daarvan, met inbegrip van het bewapeningsvraagstuk, heeft hem
zijn leven lang bezig gehouden en hij heeft er ook publicitair telkens positie in
ingenomen. Hij legde er vele nieuwe contacten, die hem inzicht boden in de Duitse
situatie (die bijvoorbeeld later hun neerslag kregen in zijn boek over Martin
Niemöller). Terwille van zijn groeiende gezin (hij was voor het vertrek naar Berlijn
getrouwd met A.C.M. Mons, juriste en tot dan secretaris van het meisjeskampwerk
van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging) koos hij voor een gewoon
predikantschap en zocht daarvoor - alsof zijn actieradius nog niet ruim genoeg was!
- een predikantschap bij de ‘Église Réformée’ en wel in het Noord-Franse stadje
Charleville. Om de taal goed te leren, koos hij ook hier weer voor een periode als
arbeider, nu in de haven van Duinkerken. Hij was in Frankrijk ruim vier jaren
predikant en legde zich naar eigen zeggen in zijn prediking erop toe, zo precies
mogelijk en zonder uit-
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weidingen de inhoud van de gekozen bijbeltekst over te brengen.
Beslissend voor zijn verdere theologische vorming was de lectuur van Karl Barths
Kirchliche Dogmatik en diens politieke geschriften. Want de politiek, ook de Franse,
had zijn grote belangstelling. Hij wist, ondanks kritiek, bewondering op te brengen
voor De Gaulle, om zijn fascinerende toespraken en zijn rol inzake het Algerijnse
probleem.
In augustus 1960 keerde het gezin terug naar Nederland. Hij werd predikant in
een zeer uitgestrekte gemeente in het onkerkelijke Noord-Holland: Ooster- en
Westerblokker, Oosterleek, Schellinkhout en Wijdenes. Hoe zal men in zo'n gebied
van zo'n vijfrig vierkante kilometer, waarvan de gemeenten allemaal zelfstandig
wensen te blijven, dominee zijn? Hij ontwikkelde geen grootse structuurplannen en
vond het ook helemaal geen drama, dat zijn gemeenteleden niet zo hard naar de kerk
liepen en hij deed, wat hij overal elders gedaan zou hebben: preken, huisbezoek,
meeleven met de mensen, catechese en vorming. Hij formuleerde de taak van de
predikant als die van een postbode: ‘je hebt een boodschap over te brengen en dat
moet je zo trouw mogelijk doen.’ Ook hier gaf zijn eenvoud de doorslag. Van grootse
reorganisaties verwachtte hij niet veel.
In 1966 werd hij studentenpredikant in Amsterdam: het gezin verruilde de
romantische dorpspastorie voor een stadsflat. Hij gaf veel aandacht aan het werken
met catechesegroepen, zegende vele huwelijken (75!) in en raakte uiteraard ook
betrokken in de verschillende studentenprotesten. Hij had groot bezwaar tegen de
toenemende permissiviteit en het ondoordachte gebruik van geweld, maar stortte
zich volop in de discussie. Als oud NCSV-er zag hij tot zijn grote leedwezen deze
studentenvereniging - waaraan hijzelf vanaf zijn gymnasiumtijd veel te danken had
- marxistisch worden en spoedig geheel in elkaar zakken. Zijn aandacht voor het
ontwikkelen van een bewust politiek denken als christelijke opgave, in open discussie
met de tegenstander, plaatste hem hier aan de zijlijn (ook al stelde hij genoemde
ontwikkelingen publicitair voortdurend aan de orde). Tegenover grote demonstraties
was hij terughoudend, maar hij behoorde tot de organisatoren van de protestactie
tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek kort voor Kerst 1966.
Na enige jaren, in 1972, koos hij weer voor het gewone predikantschap, en dat
alweer in een zeer uitgestrekte gemeente in Amsterdam-Noord, te weten Tuindorp
Oostzaan, Nieuwendam-Schellingwoude. Het was een tijd van grote maatschappelijke
veranderingen: veranderingen in de beleving van huwelijk en seksualiteit,
individualisme, teloor-
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gang van de protestantse eredienst en verzwakking van het politieke denken hielden
hem sterk bezig, maar hij bleef zijn werk doen, zoals hij dat altijd had gezien, en
roerde (zie ook verder) publicitair op vele fronten de trom, zonder zich van de wijs
te laten brengen (al maakte hij zich grote zorgen).
In 1979 nam Spijkerboer een opmerkelijk initiatief, de heroprichting van de
‘Protestantse Werkgemeenschap voor de Partij van de Arbeid’, die een vijfentwintigtal
jaren actief is geweest. De oorspronkelijk Werkgemeenschap, samen met die voor
de Roomskatholieken en voor de Humanisten, was door het partijbestuur opgeheven
(voor hem een teken aan de wand). Maar daar de ontwikkelingen in de partij hem in
het geheel niet aanstonden (dankzij de invloed van Nieuw Links was hij zelfs een
tijd lang geen partijlid) en daar hij van mening was, dat socialistische politiek het
nodige denkwerk vereist en daarin levensbeschouwelijke uitgangspunten noodzakelijk
zijn, richtte hij met enige geestverwanten op eigen verantwoordelijkheid en titel de
werkgemeenschap opnieuw op en werd haar gangmaker en secretaris; deze is een
vijfentwintigtal jaren actief geweest en heeft tal van werkers van het eerste uur en
latere deelnemers met elkaar in gesprek gebracht en ook enige malen getracht het
partijbestuur in concrete vraagstukken te beïnvloeden. Er bleef daardoor een band
met leidende figuren in de partij bestaan. De werkgemeenschap is in 2007 opgeheven
en overgegaan in de Banning-werkgemeenschap.
In 1979 promoveerde Spijkerboer aan de Utrechtse Theologische Faculteit bij
professor A.J Bronkhorst op een proefschrift met de titel De Nieuwe Kern en Karl
Barth, een onderzoek naar het socialisme, zoals dat door J. de Kadt en S. Tas in de
gelijknamige beweging was verdedigd (zie onder).
In 1981 werd Spijkerboer door de Hervormde Synode benoemd tot kerkelijk
hoogleraar in Leiden, onder andere in de christelijke ethiek. Niet het feit, dat hij met
een krappe meerderheid was benoemd, deed hem voor die benoeming bedanken,
maar omdat hij daarin zijn taak niet zag. Wel zag hij een taak in de begeleiding van
aanstaande predikanten (leervicarissen), waarvan hij er verscheidene met grote
aandacht en inzet heeft begeleid.
De slotfase van zijn reguliere domineesloopbaan vormde zijn predikantschap van
de Bijlmermeer (1980-1993). Ondanks, of misschien wel dankzij weidse plannen
voor een geheel vernieuwde oecumenische kerkelijkheid, was het moeilijk voor de
Bijlmer een predikant te vinden. Maar
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wie deed het, zonder veel palavers: Spijkerboer, als altijd op de fiets en het werk
doende dat hij steeds gedaan had: preken, mensen opzoeken, vinden wat de hand
vindt om te doen. Of het nu een leerhuis, een eetgroep of uitnodigingen van
Surinamers was, hij ging erop in. Op de vraag of hij het moeilijk vond, in de Bijlmer
predikant te zijn, antwoordde hij: ‘er was een hoog percentage aan mensen die slecht
in het leven terechtgekomen waren en met zulke mensen ben ik altijd graag
opgetrokken.’ Dat het er in veel opzichten nogal ongewoon en informeel toeging,
hinderde hem niet. Hij bezat de gave, in alle eenvoud zichzelf te blijven en hield zich
aan wat hij in zijn taakomschrijving vond: geestelijk leiding te geven aan mensen in
nood en daarbij geen ingewikkelde theorieën te hanteren. En toch wist hij altijd de
grote vragen bewust te maken en tot keuze te dringen. Hij had een scherp bewustzijn
van de grote breuken in het moderne leven, maar ook een groot vertrouwen in het
gesproken woord. ‘Het gesproken woord oordeelt over de werkelijkheid: dát is goed
en dát is verkeerd... Het hoort bij het eenvoudige leven dat we echte woorden in hoge
ere houden: in die echte woorden zit onze kans’.
Na zijn emeritaat vestigde hij zich met zijn vrouw in Santpoort-Zuid, van waaruit
hij als prediker en publicist nog jarenlang actief is gebleven. Ook aanvaardde hij
voor enige jaren een deeltaak als predikant van de ‘Nederlandse Protestanten Bond
in Parijs’, wat hij combineerde met gevangeniswerk onder Nederlanders in Franse
gevangenissen.
Spijkerboer achtte het voor de christelijke politieke ethiek van groot belang, niet in
vaag idealisme te blijven hangen, maar de relevante problemen naar al hun aspecten
te doordenken en dan te streven naar een hanteerbaar resultaat. Veel van het terzake
van bewapening, racisme en samenlevingsvragen door de kerkelijke pers gebodene
vond hij onhelder idealisme. Met progressiviteit als zodanig kan men in kerk en
maatschappij goede sier maken, maar men ziet er vaak aan voorbij dat men met
irreële zaken bezig is, zo schreef hij eens. Door modieuze kritiek wordt het doel
onbereikbaar en daarmee bevordert men onbedoeld dikwijls juist de behoudzucht.
‘Ik zie het koketteren van veel progressieven met lede ogen aan. Het alternatief wordt
dan ‘revolutie of resignatie’ en wij eindigen doorgaans bij het laatste’. Zijn ethiek
baseerde zich op de soevereiniteit en mededeelzaamheid van Gods genade. Daardoor
wordt de mens een vrij en verantwoordelijk wezen. Het betekent dat men zakelijk
aan de gang moet. Het gaat om zelfstandig denken en handelen in het licht van het
geloof.
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Geschriften
Naast de talloze artikelen en ingezonden stukken in dagbladen en periodieken biedt
de rubriek ‘Kronieken’ van het theologische tijdschrift Kerk en Theologie een
uitvoerig commentaar op het tijdsgebeuren in theologisch, cultureel en politiek
opzicht. Spijkerboer schreef hiervoor tussen 1973 en 1996 een reeks van 265(!) veelal
uitvoerige bijdragen over actuele zaken op geestelijk en politiek terrein. Zij handelen
veelal over bekende personen, waaronder tal van ‘In Memoriam's, als die van K.H.
Miskotte, J.J. Buskes, A. Koestler, J. Ellul, H. Schelsky, Ch.F. Beyers Naudé, G.
Heinemann, H. Gollwitzer, H. Kuitert, K. Barth, C.F. von Weizsäcker, Solzjenitsyn
en anderen, en over thema's als het synodebeleid, het spreken van de kerk, kerkorde,
calvinisme, de theologische studie, piëtisme, natuurlijke theologie, zielszorg,
materialistische Schriftlezing, secularisatie, geloof en wetenschap, geloof en politiek,
kerk en staat, de Doorbraak, democratie, Zuid-Afrika, kernbewapening, oorlog en
vrede, Nicaragua, Israel, het antisemitisme, de Palestijnen, werelddiakonaat, racisme,
terrorisme, seksualiteit, euthanasie, enzovoorts.
Twee blijvende aandachtspunten springen daarbij in de loop der jaren sterk in het
oog: Israël en de bewapening (kernwapens). Wat betreft Israël: beslissend
uitgangspunt dient te zijn het recht van het Joodse volk op een eigen staat als enige
zekerheid ter bescherming van zijn door de wereldgeschiedenis steeds weer uitgestoten
onderdanen. Het staat onder dezelfde normen als alle andere staten, maar daarbij is
wel van beslissend belang, dat het door de anderen, met name de Arabische wereld,
als staat volledig wordt erkend en geaccepteerd. Deze erkenning wordt permanent
bedreigd door het kennelijk onuitroeibare en irrationele antisemitisme, dat altijd en
overal weer opduikt en ook de Arabische wereld in zijn greep heeft. De christelijke
kerken hebben aan het antisemitisme bijgedragen door een verkeerde theologie, die
inhoudt dat de kerk de vervanger van Israël zou zijn. De kerk dient veeleer uit te
gaan van de geschiedenis van Gods verbond met de mensheid, dat zowel Israël als
de kerk insluit. Zij kan ook door de synagoge behoed worden voor een eenzijdig
spiritualisme in de bijbeluitlegging.
Over de bewapening: Spijkerboer stemde in met de conclusies van het synodale
rapport Het vraagstuk van de kernwapenen van 1962, dat stelde dat het bezit van
kernwapens in de huidige situatie onvermijdelijk was, maar het gebruik ervan voor
het christelijk geweten uitgesloten. Dat deed
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hem kiezen voor die politici, die ijverden voor ‘containment’ en een uitgekiend
evenwicht. Hij wees daarom de leuze van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) in
de jaren tachtig ‘De kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland’ af,
daar men, gezien de voorhanden kennis, die wapens niet uit de wereld weg kan
krijgen en eenzijdige stappen hier het gevaar van oorlog eerder zouden vergroten
dan verkleinen. Toch vond hij, dat onze regering niet het uiterste deed om bijvoorbeeld
het aantal kruisraketten te beperken; de verschillende fasen van de discussie en
besluitvorming heeft hij permanent met commentaar in de pers begeleid.
Een meer thematische historisch-theologische behandeling van de politieke
controverse in het algemeen gaf Spijkerboer in zijn dissertatie van 1979: De Nieuwe
Kern en Karl Barth. Het is zijn enige voluit wetenschappelijke studie. Hij heeft
hiermee bredere bekendheid gegeven aan de ideeën en theorieën van J. de Kadt en
S. Tas, zoals die werden verdedigd in het sinds 1934 verschijnende onafhankelijke
socialistische tijdschrift De Nieuwe Kern en aan hun waarderende (maar tenslotte
afwijzende) receptie van Karl Barth. Zij kwamen op voor ‘cultuursocialisme’, dat
niet alleen een verbetering van de materiële verhoudingen beoogde, maar door
discussie en kritische zin en vorming van een elite de maatschappij wilde humaniseren.
In de strijd tegen het fascisme zagen zij in Barth een geestverwant (in zijn protest
tegen ‘christelijke’ politiek), al hadden zij van meet aan weinig oog voor het
theologisch karakter van diens verzet. Toch trachtten zij met een zekere uitvoerigheid
informatie over Barth - ‘een authentieke calvinist’ - te verschaffen. Spijkerboer zag
in het op vernieuwing van de gemeenschap gerichte non-conformisme van De Nieuwe
Kern en dat van Karl Barth grote overeenkomsten. Het feit echter, dat Barth het
communisme anders behandelde dan het nationaal-socialisme, voert na de oorlog bij
De Kadt en Tas tot een radicale afwijzing van Barths standpunten. Hij zou zelfs een
voorstander zijn geweest van het stalinisme! Uitvoerig gaat Spijkerboer in op Barths
houding tegenover het communisme. Barth wijst iedere poging af, het evangelie aan
welke wereldbeschouwing of welk maatschappijsysteem dan ook aan te passen. Daar
hij vooral op eigen erf helderheid zocht, trachtte hij de ideologie van het ‘christelijke
avondland’ onder kritiek te plaatsen. Maar er is geen enkele reden aan te nemen,
zoals door De Kadt werd verondersteld, dat Barth de communistische heilsstaat zou
hebben bewonderd. Wel meende hij, dat in de communistische landen de kerk, net
als in het Westen, haar aandacht moet blijven richten op het centrum van de theologie
en
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het christelijk geloof, en daarbij op eigen gronden moet trachten aan de humaniteit
gestalte te geven en zich niet in blinde angst voor het communisme monddood te
laten maken.
De betekenis van Karl Barth voor de politiek ligt in zijn nadruk op de unieke
openbaring Gods in Jezus Christus, waardoor allerlei ideologieën, waaraan het
politieke denken altijd weer ten offer valt, kunnen worden ontmaskerd. Zo komt er
ruimte voor rationeel denken en het rekenen met de feiten. Geen beslissing is boven
kritiek verheven. Het is naar Spijkerboers oordeel ‘De Nieuwe Kern’ ten goede aan
te rekenen, dat het met zijn cultuursocialisme de noodzaak van het gebruik van de
rede in de politiek heeft aangetoond.
HENRI W. DE KNIJFF

Voornaamste geschriften
Wat geloven wij werkelijk? Notities bij het Nederlandse Christendom. Baarn 1971.
De Nieuwe Kern en Karl Barth (diss. Utrecht). Kampen 1979.
't Is niet te hoog, 't is niet te diep. Voor wie meer van het geloof wil weten. Kampen
1984.
Gereformeerd of knettergek. Kampen 1987.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen. Kampen 1991.
Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium. Kampen
1996.
Een rondje om de kerk. Kroniek van een halve eeuw. Kampen 2001.
Van hunebed tot deltawerken. Kampen 2007.
Bij zijn afscheid van de Bijlmergemeente werd hem door collega's en vrienden
een bundel artikelen aangeboden met de titel: J.A. Hofman (red.), Hoogten en diepten.
Opstellen over gemeente-zijn voor A.A. Spijkerboer. Kampen 1993.
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Herman Vekeman
Grimminge 19 december 1938 - Erftstadt-Lechenich 1 februari 2013
Herman W.J. Vekeman werd in 1938 geboren te Grimminge, een deelgemeente van
Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen. Zijn middelbare schooltijd bracht hij door aan
het Sint-Catharinacollege in Geraardsbergen. Nadien studeerde hij aan het
Bisschoppelijk Seminarie in Gent theologie en aan de Katholieke Universiteit te
Leuven Germaanse filologie. Daar behaalde hij ook het baccalaureaat Thomistische
wijsbegeerte en in 1967 promoveerde hij bij Norbert de Paepe tot doctor in de Letteren
op een proefschrift over de Seven manieren van minnen van Beatrijs van Nazareth,
het oudste mystieke proza in het Middelnederlands. In 1969/1970 werd hij
wetenschappelijk medewerker Middelnederlandse letterkunde aan de Katholieke
Universiteit te Nijmegen en in 1975 werd hij benoemd tot hoogleraar Niederländische
Philologie aan de Universiteit van Keulen. In 1963 werd hij tot priester gewijd, maar
later trad hij uit. Hij trouwde in 1971 en werd vader van drie dochters. Hij overleed
op 1 februari 2013.
Ik heb zelf van 1968 tot 1974 in Nijmegen gestudeerd en Herman Vekeman is
daar mijn voornaamste leermeester geweest. In 1976 werd ik zijn naaste collega.
Toen hij eenmaal naar Keulen was vertrokken hebben we elkaar aanzienlijk minder
gezien. De nadruk in het volgende zal daarom liggen op zijn Nijmeegse periode.
Tot 1968 werd de historische Nederlandse letterkunde aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen gegeven onder verantwoordelijkheid van de hoogleraar W. Asselbergs,
beter bekend onder zijn pseudoniem Anton van Duinkerken. Een van de wensen van
Van Duinkerken was dat er een medewerker zou komen speciaal voor de studie van
de Middelnederlandse letterkunde, want zo iemand was er niet in Nijmegen. Tijdens
zijn leven heeft hij die wens niet kunnen realiseren, maar na zijn dood in de zomer
van 1968 besloot het instituut Nederlands van de KUN dat er ter opvolging van
Asselbergs twee wetenschappers benoemd zouden worden, een specialist op het
terrein van de Middelnederlandse letterkunde
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en een specialist op wat tegenwoordig de vroegmoderne tijd genoemd wordt. Vekeman
werd de specialist voor Middelnederlandse letterkunde.
De situatie die hij aantrof was enerzijds niet rooskleurig, maar bood anderzijds
veel kansen. In het studiejaar 1968-1969 was het enige onderwijs op het terrein van
de Middelnederlandse letterkunde het verplichte eerstejaarscollege en dat werd
verzorgd door Karel Reijnders, een specialist op het terrein van de negentiende eeuw.
Het handboek voor die cursus was de Beknopte schets van de geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde van G. Knuvelder en daarnaast moesten enkele tientallen
primaire werken gelezen worden, die lang niet allemaal in de colleges behandeld
werden. Een heel traditionele benadering dus, en een mogelijk vervolg was er niet
in het studieprogramma. Het is dus niet vreemd dat binnen de studentenpopulatie de
Middelnederlandse letterkunde een schimmig terrein was. Herman Vekeman moest
daarom beginnen belangstelling te wekken voor zijn vak. Die belangstelling was niet
vanzelfsprekend, want begin jaren zeventig waren grote groepen studenten in
Nijmegen in de ban van het marxisme en wilde een flinke meerderheid eigenlijk
alleen actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen bestuderen. Dan ligt
Middelnederlandse letterkunde niet direct voor de hand. Aan de andere kant namen
de studentenaantallen sterk toe. Er was dus behoefte aan veel onderwijs en door die
schaalvergroting hadden docenten ruime kansen om hun specialisme een eigen vorm
te geven.
Vekeman heeft die kansen met beide handen aangegrepen. Het eerstejaarscollege
liet hij in eerste instantie redelijk intact, al liet hij studenten geen Middelnederlandse
teksten meer lezen die hij niet behandelde. Maar het college werd nu gegeven door
een begenadigd docent, iemand die wist waar hij over praatte en die van alles durfde.
Hij begon eens in een college over lyriek gewoon te zingen. Dat was in Nijmegen
waarschijnlijk nog nooit gebeurd. Het was in elk geval even het gesprek van de dag
onder de studentenpopulatie. Later heeft hij wijzigingen aangebracht. Die werden
gestuurd door een Europees perspectief en door de neiging vanaf het begin
theoretische reflectie aan de studenten voor te houden. Dat leidde er toe dat eerstejaars
studenten Nederlands de hele Goddelijke komedie van Dante moesten lezen (alleen
de Hel lezen zou moderne vertekening zijn) en dat ze een syllabus moesten bestuderen
die niet alleen gebaseerd was op recente studies van medioneerlandici als Norbert
de Paepe en Wim Gerritsen, maar ook op boeken als Die Theorie des Schönen im
Mittelalter van Rosario Assunto. Terugkijkend op die peri-
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ode kan men vaststellen dat Herman Vekeman in een paar jaar een aardverschuiving
in het onderwijs teweeg heeft gebracht.
Zijn eerste doctoraalcollege ging, zoals te verwachten was, over de Seven manieren
van minnen van Beatrijs van Nazareth. Sloot het onderwerp direct aan op zijn recente
onderzoek, zijn manier van werken was erg vernieuwend. Hij gaf namelijk echte
werkcolleges en hij behandelde de studenten als in principe gelijkwaardige partners.
Uit dat doctoraalcollege is de editie voortgekomen van de Seven manieren die in
1970 in het Klassiek Letterkundig Pantheon is uitgegeven en die hij samen met
Jacques Tersteeg, een van de studenten in dat college, heeft bezorgd. Samenwerken
met studenten en ze uitdagen hun grenzen op te zoeken vond hij belangrijk en voor
zover ik het kan overzien is hij dat blijven doen. Ik was in dat jaar tweedejaars, had
al belangstelling voor Middelnederlandse letterkunde, maar er was eigenlijk niets
wat ik op dat terrein kon doen. Het eerstejaarscollege had ik al gehaald en tot dat
doctoraalcollege had ik officieel geen toegang. Maar ik mocht toch meedoen, want
Vekeman vond inspelen op de behoeften van studenten belangrijker dan zich strikt
aan de regels houden. Tijdens dat college ben ik definitief voor de middeleeuwen
gewonnen en ik ben hem er altijd dankbaar voor gebleven dat hij mij die mogelijkheid
heeft geboden.
In de jaren daarop heeft hij zijn onderwijs verbreed. Wat betreft de middeleeuwen
bleef hij aandacht besteden aan de mystieke literatuur, maar bijvoorbeeld
Arthurromans en zondenspiegels kwamen ook aan de orde. Later in Keulen is zijn
onderwijs natuurlijk nog veel breder geworden. Daar heeft hij ook colleges gegeven
over auteurs als Jan Luyken, over romantiek, moderne letterkunde en onderwerpen
uit de Landeskunde.
Als studenten in Nijmegen iets wilden, dan was hij ze ter wille, al zat er soms wel
een addertje onder het gras. Toen de studenten vanuit een behoefte aan actuele
onderwerpen bij de staf aandrongen op een college literatuursociologie bood hij aan
dat te doen. In zijn ontwerp was het eerste deel van het college het bestuderen van
een grote massa recente (Franstalige) literatuursociologische studies. Het tweede
deel was toepassing van de theorie op de Lancelotcompilatie, de meest uitgebreide
verzameling Arthurverhalen in het Nederlands. Zijn argument was dat een docent
moest werken op materiaal dat hij goed beheerste, omdat het niveau van het onderwijs
anders te laag was. Het werd geslikt. De zaal zat vol.
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Dat luisteren naar studenten is hij in Keulen blijven doen. Een vast onderdeel van
het onderwijs daar bestond uit projectonderwijs: gevorderde studenten bestuderen naast de reguliere colleges - gedurende twee tot drie jaar samen met een docent een
onderwerp dat aansluit bij diens onderzoek. Onderwerpen voor die projecten zijn
regelmatig voortgekomen uit wensen van de studenten zelf, tegen twijfels van de
docent over de zinvolheid of haalbaarheid in. Ze bepaalden vervolgens mede de
onderzoeksoutput van het instituut.1.
Als docent eiste Herman Vekeman vooral twee dingen van zijn studenten. Ze
moesten heel hard werken (de al genoemde Goddelijke Komedie moest in een week
gelezen zijn, daarna kwam meteen weer een ander boek) en ze moesten zelf nadenken.
Om de haverklap vroeg hij: ‘Hoe weet je dat?’ of ‘Waar baseer je dat op?’ En als je
dan zei dat je iets van Norbert de Paepe of van Wim Gerritsen had, dan vroeg hij:
‘En waarom denk je dat die gelijk hebben?’ Soms was dat heel vermoeiend, maar je
voelde je wel serieus genomen, want hij luisterde heel aandachtig naar de antwoorden
en was er niet op uit zijn eigen gelijk te halen, maar wilde dat je leerde om de sterke
en zwakke aspecten van een standpunt te gaan zien. Zijn leerlingen (en, vlei ik me,
ook de mijne) zijn makkelijk herkenbaar want ze nemen nooit zomaar een standpunt
aan, ook niet een dat binnen het onderzoek breed geaccepteerd wordt.
Het moderne onderzoek is in toenemende mate ‘teamsport’. Veel dingen gebeuren
in samenwerking. Hierboven is al aangegeven dat Vekeman daarvoor open stond.
In de loop van zijn carrière heeft dat geleid tot publicaties samen met collega's, tot
zijn hoofdredacteurschap van het Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans, en zijn
redactionele bemoeienis met de wetenschappelijke reeksen ‘Tekst en Tijd’ en
‘Veröfentlichungen des Instituts für Niederländische Philologie’. Het leidde soms
tot losse projecten. Zo heeft hij - op verzoek - in 2004 de bundel geredigeerd over
de bevestigingsleer van de Nederlandse psychiater Anna Terruwe. Deze psychiatrische
theorie staat haaks op de theorieën van Sigmund Freud. Terruwe gaat er van uit dat
mensen niet zozeer behoefte hebben aan zelfbevestiging (die kan zelfs in bepaalde
gevallen averechts werken) maar aan bevestiging door anderen. Eind vorige eeuw
bestond er veel belangstelling voor deze theorie en daarom probeerde Anna Terruwe
er nog een boek over te schrijven, maar door haar hoge leeftijd en haar dood heeft
ze dat niet kunnen realiseren. Vekeman heeft het toen in haar geest vol-
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tooid. In zijn Keulse periode echter zat achter zijn samenwerking met anderen ook
een cultureel programma. Hij heeft met collega's via allerlei studies, met name boeken,
verschillende aspecten van de Nederlandstalige cultuur uit België en Nederland
toegankelijk gemaakt voor het Duitse wetenschappelijke en algemene publiek. Hij
zag dat namelijk als een wezenlijke taak van neerlandici extra muros.
Maar wie het wetenschappelijke werk van Herman Vekeman als geheel beziet,
vindt toch vooral heel veel individuele studies. En ik denk dat hij met dit individuele
werk de meeste invloed heeft uitgeoefend. Hij heeft niet alleen over veel verschillende
onderwerpen onderwijs gegeven, hij heeft ook over veel verschillende dingen
gepubliceerd. Daar zitten studies bij die nog steeds aanspreken, zoals bijvoorbeeld
zijn mooie artikel over de verhaaltechniek van Karel ende Elegast uit 1970 waarin
hij duidelijk maakt op grond van wat soort literaire technieken wij dit zo'n goed
verteld verhaal vinden.
Maar het voornaamste terrein waarop hij als onderzoeker werkzaam is geweest,
is ongetwijfeld dat van de mystieke literatuur van de middeleeuwen en dan vooral
die van de dertiende eeuw. Zijn onderzoek daarnaar heeft een aantal samenhangende
kenmerken. Hij verbindt de Latijnse en de volkstalige traditie. Daarbij zoekt hij naar
wat hij middeleeuwse grondbegrippen noemt. Die bestudeert hij in eerste instantie
via woorden woordveldonderzoek. Hij blijft dan helemaal binnen de grenzen van de
middeleeuwse tekst. Maar als hij de uitkomsten daarvan duidt, maakt hij gebruik van
velerlei materiaal, niet alleen historische en literairhistorische studies, maar ook van
moderne studies op het terrein van psychologie, theologie, sociologie...
Het uitgangspunt van Vekemans onderzoek ligt in wat Hans Robert Jauss de
‘Alterität’ van de middeleeuwen heeft genoemd: het feit dat de middeleeuwse cultuur
fundamenteel verschilt van de onze. Als moderne mensen zich een beeld willen
vormen van die cultuur, dan moeten ze bereid zijn ingrijpend ‘om te denken’. De
intellectuele taal van de middeleeuwen was het Latijn en daarom vindt een
onderzoeker heel vaak de gedachten en reflecties die hij als hulp daarbij nodig heeft
in Latijnse teksten. Vandaaruit kan dan de volkstaal verhelderd worden. Dat geldt
altijd, maar voor de dertiende-eeuwse mystiek heel in het bijzonder omdat in dat
genre eenzelfde sensibiliteit en eenzelfde ideaal uitgedrukt werden in het Latijn én
in de volkstaal.
De studie van woorden en woordvelden vindt zijn verantwoording in
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het idee dat iedere tekst voor een deel zichzelf verklaart. Wat woorden betekenen
kan deels worden afgeleid door te analyseren hoe ze in samenhang worden gebruikt.
Als die samenhang duidelijk is, kan deze vervolgens reliëf krijgen door de uitkomsten
te relateren aan (uitspraken in) vergelijkbare teksten uit de middeleeuwen en aan
inzichten van moderne onderzoekers. En als de uitkomsten moeten worden
aangeboden aan moderne lezers, dan kan in principe alles erbij worden gehaald wat
de actualiteit van de besproken teksten verheldert.
Als ik het goed zie, heeft Vekemans werkwijze zich geleidelijk ontwikkeld. In
eerste instantie heeft hij zich vooral gericht op de wetenschappelijke duiding van de
bestudeerde teksten, geleidelijk echter kwam er steeds meer nadruk te liggen op het
slaan van een brug naar de moderne lezer. In zijn eerste wetenschappelijke werk,
over Beatrijs van Nazareth, uit de eerste helft van de jaren zeventig ligt de nadruk
op het analyseren van de eigen stem van Beatrijs tegen de achtergrond van de Latijnse
cisterciënzer mystiek. Daarna, in de tweede helft van de jaren zeventig, is hij zich
op Hadewijch gaan richten. Hij heeft toen twee belangrijke dingen gedaan. Hij heeft
laten zien dat wanneer Hadewijch termen als ‘hel’ gebruikt, ze dat niet doet in
letterlijke zin, maar als beeld van een bepaalde staat in het mystieke
ontwikkelingsproces. Hij heeft ook laten zien dat Hadewijchs Visioenen gelezen
kunnen (moeten?) worden tegen de achtergrond van het middeleeuwse allegorische
denken waarin dingen en gebeurtenissen rechtstreekse tekenen kunnen zijn van
Godswege. Dat type analyse heeft de Hadewijchstudie diepgaand beïnvloed. Een
stap verder zette hij toen hij zijn vertaling van Hadewijchs Visioenen in 1980 uitgaf.
De inleiding van dat boek is een mooie synthese van zijn eerdere werk over deze
teksten, maar de vertaling zelf is zeer eigenzinnig. Regelmatig lijkt de relatie tussen
het origineel en de vertaling flinterdun. De achtergrond daarvan is, dat Vekeman de
betekenis van het origineel zo goed mogelijk wilde weergeven en naar zijn mening
betekenen Middelnederlandse woorden iets anders dan hun moderne equivalenten.
Die gebruikte hij dus niet, maar hij zocht naar omschrijvingen in moderne termen
die volgens hem wel de lading van het Middelnederlands dekten. Wie ervoor gaat
zitten, komt er meestal na een tijd wel achter wat de relatie tussen origineel en
vertaling is. Maar het is zwoegen. Die trend heeft zich voortgezet en in zijn uitgave
van Hadewijchs Liederen met vertaling uit 2005 staan regelmatig dingen waarvan
de intellectuele achtergrond niet meer te reconstrueren is. Hij lijkt in dat boek ook
niet meer op zoek naar een
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wetenschappelijke analyse maar veeleer naar spirituele duiding. Hij heeft altijd nogal
hermetisch geschreven, maar ik denk dat het dit geleidelijk op de achtergrond raken
van wetenschappelijke controleerbaarheid is dat veroorzaakt heeft dat zijn publicaties
uit de vorige eeuw wetenschappelijk gezien invloedrijker zijn geweest dan zijn werk
uit deze eeuw.
Leerlingen en collega's zijn niet de beste personen om iets over iemands gehele
persoonlijkheid te zeggen, maar twee kanten van de mens Vekeman verdienen in dit
verband vermelding omdat ze reliëf geven aan hem als docent en als onderzoeker.
Voor Vekeman was - zeker in zijn Nijmeegse periode - de grens tussen werk en
privé vrij vaag. Een gesprek dat begon als een overleg tussen docent en student kon
zomaar overgaan in een nabeschouwing van een voetbalwedstrijd of filosoferen over
de zin van het leven. En studenten die geïnteresseerd waren in Middelnederlandse
letterkunde nodigde hij gemakkelijk bij zich thuis uit. Het mooiste voorbeeld daarvan
is misschien wel de projectgroep Hadewijch. Ergens in het studiejaar 1973-1974
besloot Herman Vekeman dat hij een bloemlezing wou maken uit de
Middelnederlandse mystiek voor een breed publiek. Hij vroeg of er studenten waren
die daaraan mee wilden doen. Het was een individueel project van hemzelf. Het paste
niet in het onderwijsaanbod van het instituut en studenten moesten het dus op
vrijwillige basis doen naast hun eigenlijke studie. Er meldden zich acht studenten.
De groep is meer dan twee jaar wekelijks bij elkaar gekomen, eerst in de middag,
later in de avond. (In die tweede periode eindigden de bijeenkomsten vrijwel steevast
in het café en dan kon het heel laat worden.) In de looptijd van het project zijn twee
van de deelnemers afgestudeerd, maar ze bleven deelnemer. En in 1976 kwam Van
minne spreken... uit, een boek dat niet alleen beoogt mensen van nu toegang te geven
tot mystieke teksten van toen maar ook om te laten zien dat die teksten nog steeds
actualiteitswaarde hebben. Het boek was het product van iets wat begon als een
wetenschappelijke onderneming maar dat zich geleidelijk ontwikkelde tot iets wat
een groep vrienden deed omdat ze het graag wilden doen en waar ze grote waarde
aan hechtten.
En daarmee is tevens het tweede aspect al aangesneden. Herman Vekeman
bestudeerde middeleeuwse mystieke teksten niet in eerste instantie uit
wetenschappelijke belangstelling, maar omdat hij er intens van overtuigd was dat ze
de huidige tijd wat te zeggen hebben, omdat ze gaan
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over aspecten van het menselijk bestaan die tegenwoordig genegeerd of zelfs
onderdrukt worden, terwijl ze noodzakelijk zijn voor een volledig, werkelijk
menswaardig leven. Voor hemzelf waren die teksten veel meer dan alleen
studieobjecten. Hij zei ooit: ‘L'oeuvre d'Hadewijch n'est pas de l'écriture, c'est de
nourriture.’ Dat besef probeerde hij ook aan anderen over te dragen. Er kunnen
vraagtekens geplaatst worden bij het beeld van de moderne maatschappij dat hierachter
ligt en bij de effectiviteit van de door Vekeman gekozen benadering om er iets aan
te doen, maar wie zijn gedrag ziet als een poging om zijn liefde voor historische
teksten in dienst te stellen van zijn medemensen mag spreken van een
bewonderenswaardig ideaal.
PAUL WACKERS

Voornaamste geschriften
Voor meer titels zie www.bntl.nl en
http://opac.regesta-imperii.de/lang-en/autoren.php?name=Vekeman%2C+Herman+W.+J.
‘De verhaaltechniek in Karel ende Elegast’, in: Spiegel der letteren 13 (1970-1971),
1-9.
Beatrijs van Nazareth. Van seuen manieren van heileger minnen; uitgave naar het
Brusselse handschrift; ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Vekeman en
J. Tersteeg. Zutphen 1971.
‘Hadewijch: een interpretatie van de Br. I, II, XXVIII, XXIX als dokumenten over
de strijd rond de wezensmystiek’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
90 (1974), p. 337-366.
‘Angelus sane nuntius: een interpretatie van het visioenenboek van Hadewijch’,
in: Ons geestelijk erf 50 (1976), p. 225-259.
Van minne spreken...: Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw; uitgegeven
door de project-groep Hadewijch van de sectie Nederlands, K.U. Nijmegen onder
begeleiding van H. Vekeman. Nijmegen 1976.
Het visioenenboek van Hadewijch: uitgegeven naar handschrift 941 van de
Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent; met een hertaling en commentaar door H.
Vekeman. Nijmegen/ Brugge 1980.
Wort und Bild in der niederländischen Kunst und Literatur des 16. und 17.
Jahrhunderts; [herausgegeben von] H. Vekeman & J. Müller Hofstede. Erftstadt
1984.
Jetzt kehr ich an den Rhein: eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag
[een
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opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag], herausgegeben von H. Vekeman &
H. van Uffelen. Köln 1987.
H. Vekeman & A. Ecke. Geschichte der niederländischen Sprache. Bern [etc.]
1992.
(Germanistische Lehrbuchsammlung; 83. Abt. II, Literatur. Reihe D, Deutsche
und europäische Sprache und Literatur).
Bevestiging: erfdeel en opdracht. Anna Terruwe: bevinding en perspectief, red.
H. Vekeman. Budel 2004.
Hadewijch. Het boek der liederen; [vertaling uit het Middelnederlands en
commentaar:] H. Vekeman. Budel 2005, 2 dln.

Eindnoten:
1. Voor Vekemans beschrijving van het Keulse projectonderwijs, zie H. Vekeman,
‘NEM-docentschap en interdiscipline’, in: F. Balk-Smit Duyzentkunst, Th. Hermans, P. de Kleijn
(red.), Handelingen Tiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge 1988, p. 349-362, m.n.
357-359.
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Jan J.M. Westenbroek
's-Gravenhage 16 oktober 1926 - Arnhem 19 juli 2012

Op het overlijdensbericht van Johannes Josephus Maria Westenbroek werd als motto
een vers van Guido Gezelle opgenomen, een citaat uit het bekende vers Als de ziele
luistert. Dat gebeurde niet toevallig. Voor Jan Westenbroek was Gezelle levenslang
een inspiratiebron en hét onderwerp van zijn publicistisch werk.
Johannes Josephus Maria Westenbroek werd in 1926 in Den Haag geboren, als
zoon van een onderwijzer en hoofd van een plaatselijke basisschool; hij zou zijn
vader Jo in zijn voetspoor volgen. Na zijn opleiding aan een jezuïetencollege en na
studies Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit te Leiden werd hij ook
leraar, eerst in Rotterdam, vervolgens aan het Rhedens lyceum in Dieren en
uiteindelijk, vanaf de vroege jaren 1960, aan het Sint-Adelbertcollege te Wassenaar.
Zijn studietijd verliep niet zonder zorgen. Hij bekostigde zijn eerste jaar met steun
van een oom aan moederszijde (een kroegbaas in Den Haag) en de volgende jaren
combineerde hij zijn studies met een kantoorbaantje. Uiteindelijk zat het hem meer
mee. Er bleek bij zijn afstuderen niet alleen een groot lerarentekort, maar ook
woningnood. Het bestuur van het college Adelbert wist leraren aan te trekken door
ze ook een woning aan te bieden. Westenbroek ging op het aanbod in. Tot zijn
gezondheid het niet meer
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toeliet, zou hij overigens met zijn vrouw Bernadette Schippers in een huis in
Wassenaar blijven wonen en werken. Wel bouwde hij zijn carrière als leraar verder
uit: zo was hij ook leraar aan de Handelsavondschool te Leiden en hoofddocent
Nederlands aan de Lerarenopleiding Zuidwest-Nederland, met locaties in Den Haag
en Rotterdam (later Delft). Hij eindigde zijn loopbaan als conrector van de Haagse
Leergangen, nu De Haagse Hogeschool.
In Wassenaar was Westenbroek actief in de RK Sint-Willibrordusparochie, in het
bestuur, de bibliotheek, maar ook als publicist over de kerk en plaatselijke devotionele
geschiedenis. Hij werkte in 1990 al mee aan een boek over zijn parochie, Peter
Eldering (red.), Gelukkig in Gods naam. In 1999 publiceerde hij zelf De
Sint-Willibrorduskerk te Wassenaar. Kunst in dienst van leer en devotie (in een
eindredactie van zijn zoon Jan W.) waarin hij, met het gebouw en het interieur als
leidraad, de religieuze en artistieke geschiedenis van deze in 1905 gebouwde
neogotische kerk uit de doeken doet.
Het is echter vooral op het vlak van de literaire neerlandistiek dat Westenbroek
heeft gepubliceerd, en dan speciaal over de figuur, het werk en de entourage van de
dichter Guido Gezelle. In diverse tijdschriften toonde hij met korte studies
belangstelling voor dichters als Revius, J.H. Leopold, G. Achterberg en M. Nijhoff.
In TNTL 105 (1989) vergeleek hij het gedicht ‘Bijen omhoog: zwirlende, zwermende
bijen’ van P.N. van Eyck met ‘Het lied der dwaze bijen’ van M. Nijhoff in het licht
van hun verschillende poëtica. Hij leek met zijn literaire studies alle kanten te kunnen
opgaan, maar uiteindelijk eiste Gezelle toch het leeuwendeel van zijn aandacht op.
Prof. P. Minderaa, bij wie Westenbroek in Leiden afstudeerde, bracht hem in contact
met Prof. W. Asselbergs (A. van Duinkerken) in Nijmegen. Die had oor naar
Westenbroeks interesse en wetenschappelijke ambitie en introduceerde hem in het
milieu van de Gezellianen, en dat net op het moment dat Albert Pelckmans, directeur
van De Nederlandsche Boekhandel in Kapellen bij Antwerpen, plannen had om,
geïnspireerd door een spiritueel-idealistische visie op de culturele volksontvoogding
in Vlaanderen, kenners van Gezelle in Zuid en Noord samen te brengen in een serieus
schrijversgenootschap. Op die manier werd Jan Westenbroek (samen met Asselbergs)
één van de veertien stichtende leden van het Guido Gezellegenootschap dat op 4
november 1961 in Kapellen werd opgericht. Voor hem was dit feit een teken van
erkenning en een stimulans. Hij stelde de halfjaarlijkse vergaderingen - waar-
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van één steevast omstreeks de geboortedatum van de dichter, 1 mei - in de sfeervolle
bibliotheek van Bert Pelckmans in Kapellen zeer op prijs, waar van in den beginne
intellectuele ernst werd gecombineerd met gulle gastvrijheid, welsprekendheid, goed
tafelen en gezelligheid.
Het eerste nummer van de periodieke publicatie van het Genootschap,
Gezellekroniek, startte in 1963 meteen al met een artikel van Westenbroek. Hij leverde
er als het ware zijn geloofsbrieven mee af, een bewijs van diepgaand onderzoek naar
ontstaansgeschiedenis van een gedicht, ‘Ik droome alreê’, van de impliciet hoog
gewaardeerde dichter Gezelle. Het zou de eerste studie zijn in een vrij lange reeks
van artikelen over zowat dertig jaar - een keuze daaruit werd in 1995 onder de titel
Gezelle de dichter gebundeld - waarin hij, uitgaand van een of twee gedichten,
bronnenonderzoek, tekstkritiek en tekstanalyse combineert, waar nodig aangevuld
met contextuele gegevens uit de biografe, de intertekst, de literaire en geestelijke
traditie of de samenleving. Westenbroek assimileerde daarbij op eclectische wijze
wat er zoal in de literatuurwetenschap op methodologisch vlak aan de gang was en
wendde die inzichten aan om diepgaand en tegelijk verstaanbaar de poëzie van
Gezelle door te lichten. Hij meed daarbij een al te specialistische aanpak en trachtte
Gezelle voor een ruimer publiek begrijpelijk en genietbaar te maken. Opvallend is
dat hij daarbij ook zijn lectuur van moderne en hedendaagse denkers, filosofen en
schrijvers betrekt. Ze wijzen op zijn verlangen om Gezelle zowel op te waarderen
als te actualiseren, ook voor een jong of intellectueel publiek.
Op die manier zijn de evoluties binnen de literatuurwetenschap min of meer te
volgen in de ontwikkeling van zijn studiewerk. Zijn proefschrift, dat in 1967 in
boekvorm verscheen, sluit aan bij een traditie van degelijke filologie. De titel, Van
het leven naar het boek, zegt precies waarover het gaat. Aangetoond wordt hoe het
‘boek’, Gezelles bundel Gedichten, gezangen en gebeden, uit ‘het leven’ ontstaat,
en daartoe worden biografische, literair-historische en literaire invalshoeken met
elkaar gecombineerd. Het biografische luik dwong Westenbroek overigens een
standpunt in te nemen in de kwestie van de vriendschapsrelatie van Gezelle met zijn
leerling Eugeen van Oye en Gezelles erotiek. Hij deed dat met het beschikbare
bronnenmateriaal op een open en genuanceerde manier. Toen de universitaire
literatuurwetenschap meer oog kreeg voor de maatschappelijke relevantie van
literatuur, richtte Westenbroek zich vanaf 1980 niet alleen op Gezelles ‘persoonlijke’,
naar binnen gerichte poezie, maar ook op de dienstbare (gelegenheids)dichter die
het dagelijkse
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leven gestalte gaf en in zijn samenleving een publiek (retorisch) wist te beïnvloeden.
Parallel met de groeiende interesse voor het fenomeen van de intertekstualiteit zijn
enkele studies te signaleren waarin Westenbroek op zoek ging naar de literaire en
spirituele bronnen van een aantal beroemde Gezellegedichten, zoals ‘Ego fos’, dat
hij ‘Gezelles Hooglied’ noemde (1989). Dat leidde op het laatst van zijn leven tot
enkele verkenningen van de spirituele en mystieke achtergrond van Gezelles poëzie.
Plannen voor verdere studie hierover kon hij niet meer realiseren.
Het beeld dat we op die manier van Jan Westenbroek krijgen is dat van een zeer
onderlegde, erudiete Gezelle-specialist - uiteindelijk verschenen de meeste van zijn
artikelen in de gespecialiseerde Gezelletijdschriften - die ook het ideaal had om zijn
bewondering en fascinatie voor het werk van Gezelle met zoveel mogelijk lezers te
delen. Hij was Gezellekenner en leraar tegelijk. Door zijn werksituatie stond hij
buiten de academische vakbeoefening. Westenbroek was zich van dat euvel bewust
- wellicht heeft hij het daarmee moeilijk gehad - maar het stelde hem wel in staat
kritisch te zijn voor een Gezellestudie die zich door een al te grote specialisatiedrang
in een isolement dreigde te werken. Hij voelde zich intens betrokken bij die studie
en trachtte effectief iets te doen om dat isolement te doorbreken. Hij pleitte ervoor
om het Gezelleonderzoek te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de taal- en
literatuurwetenschap. In die zin ondersteunde hij vanaf 1989 de redactionele politiek
van het tijdschrift Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie - een fusie van
Gezellekroniek en Gezelliana, het huisorgaan van het Antwerpse Centrum voor
Gezellestudie - dat speciaal in die richting wilde werken. Hij publiceerde ook geregeld
een stand van zaken in het betreffende onderzoek, ernstig en kritisch van toon. Ook
nam hij openbaar stelling wanneer Gezelle op het publieke forum ter discussie kwam,
zoals dat bijvoorbeeld het geval was naar aanleiding van een lezing van de
Nederlandse essayist Fons Sarneel op de Brusselse Middagen van de poëzie in
november 1970. Naast Bernard Kemp gaf de redactie van Ons Erfdeel aan hem, als
‘Gezelle-specialist uit het Noorden’, de kans om een (wijs en relativerend)
wederwoord te schrijven (‘Gezelle: van tijdgenoot tot erflater’, Ons Erfdeel 14/2).
Westenbroek ging de discussie en de polemiek niet uit de weg. Hij stimuleerde
doelbewust debat.
Hij deed dat nog het meest door zijn bijzondere aandacht voor de tekstkritiek en
zijn levenslange zorg om de editie van Gezelles werk op een niveau te brengen dat
aan de geldende wetenschappelijke eisen vol-
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doet. Op dat vlak ligt wellicht zijn belangrijkste bijdrage. Zijn eerste sporen waren
een zeer verzorgde editie in 1964 van de laatste geautoriseerde versie van Gezelles
Kerkhofblommen, annex een uitgebreid variantenapparaat, en een commentaar in
1965 bij een bibliofiele editie van een gecorrigeerde eerste druk van diezelfde bundel.
Op 1 mei 1964 presenteerde hij op een vergadering van het Guido Gezellegenootschap
een voorstel om een nieuwe tekstkritische uitgave van Gezelles volledige werken te
bevorderen, geïnspireerd op de Stuttgarter Hölderlin-uitgave. Dat plan was zeer
actueel als men bedenkt dat het georganiseerd wetenschappelijk editeren in Nederland,
met de invoering van de Duitse richting door A.L. Sötemann, H.T.M. van Vliet e.a.,
pas echt in de jaren zeventig goed op gang kwam. Het plan was ook ambitieus.
Westenbroek wist zich wel te verzekeren van de nodige fondsen bij de Nederlandse
regering om de uitgave voor te bereiden. In 1970 leverde hij het manuscript van een
kritische varianteneditie van de verschillende drukken van de bundel Gedichten,
Gezangen en Gebeden af dat als model kon dienen voor alle volgende delen (geschat
op dertig). Inmiddels was in 1966 door R.F. Lissens aan de Antwerpse universiteit
het Centrum voor Gezellestudie opgericht. Tegengestelde inzichten en belangen
leidden ertoe dat Westenbroek zijn plan in 1971 zag afgevoerd. Men achtte de
achterstand op het vlak van bibliografie, archiefonderzoek en documentatie te groot.
Het Antwerpse Centrum zou kiezen voor een nieuwe leeseditie van Gezelles
verzameld dichtwerk (1980-1991), zonder historisch-kritisch variantenapparaat. In
die zaak voelde Jan zich (als wetenschapper én Nederlander) op een pijnlijke manier
miskend. Voor hem startte een persoonlijke lijdensweg. Van zijn manuscript uit 1970
zou in 1976 slechts een sterk gereduceerde eerste-drukuitgave van de bundel op de
markt worden gebracht. Westenbroek slaagde er wel in zijn grootste ontgoocheling
te onderdrukken en zelfs mee te werken aan de uitgave van het Verzameld dichtwerk
(ed. J. Boets e.a.). Hij schreef een inleiding op deel 2 over de receptie van de bundel
Gedichten, Gezangen en Gebeden en leverde een pakket met tekst-kritisch
commentaar bij de rubriek ‘Laatste gedichten’ in deel 7. De geschiedenis herhaalde
zich echter. Omdat zijn aandeel niet werd erkend, kwam het tot een hoogoplopend
conflict met de eindredacteur. Hij zag er contractbreuk in. De zaak escaleerde en
omdat hij, tegen zijn verwachting in, geen steun vond bij het bestuur van het
Genootschap, nam hij in 1998 ontslag. Voor buitenstaanders lijken het faits divers,
maar in het persoonlijke leven van Jan Westenbroek waren ze wel degelijk van groot
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belang. Ze illustreren ook de ernst en het engagement waarmee hij zijn
Gezelleonderzoek bedreef. Zelfs zijn ze illustratief voor het intellectueel bedrijf van
een generatie Gezellevorsers die met de oprichting van een kleine geleerdenvereniging
bij het begin van de jaren zestig elkaar in eensgezindheid vonden, maar gaandeweg
ook in meningsverschillen met elkaar verwikkeld raakten. Tekenend voor Jan
Westenbroek is wel dat hij telkens een verzoenende stap kon terugzetten. In 1994
sloot hij zich opnieuw bij de vereniging aan en in 2011, bij het vijftigjarig bestaan
van het Gezellegenootschap, werd hij erelid.
Tot op het laatst van zijn leven bleef hij werken aan artikelen over Gezelle, nu op
zoek naar de mystieke kant van de dichter. Op het eind begon hij echter te vergeten
waarmee hij bezig was. ‘Hij raakte zijn artikelen één voor één kwijt’, getuigt zijn
zoon Jan. Zijn laatste artikel, een analyse van ‘Als de ziele luistert’, werd finaal
geredigeerd door zijn vriend Frans Berkelmans OSB van de Adelbertabdij te
Egmond-Binnen. Uiteindelijk ontsnapte hem elke herinnering. Op het eind zei hij
nog: ‘Ik ben nu mijn kinderen kwijt.’
PIET COUTTENIER

Met dank aan Jan Westenbroek jr., Emilie Westenbroek-Mermoud, Frans Berkelmans
en Jan Verdonck.

Voornaamste geschriften
Guido Gezelles laatste tekst van Kerkhofblommen. Verzorgd en van inleiding en
aantekeningen door drs. J.J.M. Westenbroek. Kapellen 1964.
Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido
Gezelles ‘Gedichten, gezangen en gebeden’ (1862-1879-1893). Kapellen 1967.
Guido Gezelle: Gedichten, Gezangen en Gebeden. Eerste druk van 1862.
Antwerpen-Amsterdam 1976.
Gezelle de dichter. Studies. Antwerpen 1995.
De Sint-Willibrorduskerk te Wassenaar. Kunst in dienst van leer en devotie.
Wassenaar 1999.
‘Guido Gezelle (Brugge 1830 - Brugge 1899); ‘De West-Vlaamse school’, in:
Deprez, A., W Gobbers en K. Wauters (red.), Hoofdstukken uit de geschiedenis van
de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Dl. 2. Gent 2001, p. 133-276.
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Juryadviezen en toespraken
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2013
Advies van de commissie voor schone letteren
Dichtkunst is allang niet meer het literaire genre dat zich uitsluitend in de stilte tussen
de bladzijden bevindt. Een stilte die benadrukt wordt door het wit van de bladspiegel
eromheen. Performance, voordracht, poetry slam, vaak begeleid door muziek of
anderszins, zijn een steeds hechter band aangegaan met de dichtkunst.
Dichteres Kira Wuck (1978) is winnaar van het Nederlandse Kampioenschap
Poetry Slam 2011. Dit betekent echter niet dat haar gedichten per se hun
zeggingskracht ontlenen aan de gedreven voordracht. Wuck is van half Indonesische,
half Finse afkomst en ze groeide op in Amsterdam. Haar moeder was van Finse
afkomst, haar vader Indonesisch. Het is verleidelijk de culturele kenmerken van deze
beide nationaliteiten, het noordelijke Fins en het tropische Indonesisch, op te speuren
in haar werk. Deze invalshoek levert een verrassende ontdekkingsreis door haar
debuutbundel Finse meisjes (2012). De bundel ontleent zijn grote kracht aan de
balans tussen grote tegenstellingen, die Wuck op voortreffelijke wijze in evenwicht
houdt. Met tal van deze gedichten wist ze tijdens voorleesavonden op poëziefestivals
het publiek te boeien, en wie de gedichten hardop leest merkt hoe ritmisch sterk en
verrassend van schakering in tempo en observatie ze zijn geschreven. In dit opzicht
is het titelgedicht ‘Finse meisjes’ een toonbeeld van haar poëtica: de verbinding van
het lagere en hogere, van liefde en alledaagsheid, van verwachting en teleurstelling:
Finse meisjes zeggen zelden gedag
maar zijn niet verlegen of arrogant
je hebt alleen een beitel nodig om dichtbij te komen
ze bestellen bier voor zichzelf
reizen de hele wereld af
terwijl hun mannen thuis wachten
(--)
ze hangen rond in bushokjes
en soms naakt in een meer

Het knappe van dit gedicht is de spanning tussen de achtereenvolgende, schijnbaar
terloops geformuleerde mededelingen. De twee eerste regels
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hebben nog niets verontrustends, hoewel er tussen meisjes die geen gedag zeggen
en diezelfde meisjes die ‘niet arrogant of verlegen’ zijn een onderhuidse discrepantie
schuilt. De lezer is alvast gewaarschuwd. En dan komt de derde regel als een ferme
klap: je hebt een beitel nodig. En waarom? Om ‘dichtbij te komen’. Dat is een
sublieme wending. Er staat niet: je hebt een beitel nodig om ze open te breken of om
hun mogelijke arrogantie te splijten, nee, om ‘dichtbij te komen’. Finse meisjes
dragen kennelijk een aureool om zich heen, noem het een bevroren meer van
afstandelijkheid. Maar als je dichtbij bent, ben je er nog niet, zegt de dichteres. Want
neem de volgende regels over het bier dat ze voor zichzelf bestellen en dat ze de
wereld rondreizen terwijl hun mannen thuis wachten. Mannen? Het zijn toch meisjes,
getrouwde Finse meisjes dus.
Bij Kira Wuck gebeurt er van alles tussen de regels. Ze maakt sprongen die pas
halverwege het gedicht of aan het slot, soms zelfs helemaal niet, door de lezer of
toehoorder begrepen kunnen worden. Een groots gedicht van een bijzondere
vertellende kracht is ‘Mijn ouders zijn goed in ontvreemden’. Het kleine kind dat
Wuck opvoert erkent in de eerste strofe dat zijzelf op de kleuterschool een houten
paardje steelt, niet omdat ze het zo mooi vindt maar omdat ‘niemand het ziet als ik
het in mijn zak stop’. Meteen daarop volgt de meer algemene regel, een echte fraaie
sententie: ‘de meeste dingen gebeuren tijdens iemands afwezigheid’.
Dan gaat ze per strofe haar familie langs met elk een persoonlijk incident van het
vervreemden: een vader die zwartrijdt met zijn dochter, een vader die zijn elpees
nooit terugbrengt naar de bibliotheek. Dat is tot daaraan toe, dat zijn materiële zaken.
Maar een ‘moeder (die) verliefd is op mijn logopedist/ ze komt het huis niet uit,
behalve voor mijn spraaklessen’? Dat is immaterieel. En dus kennelijk ook een vorm
van ‘ontvreemden’, want ze ontvreemdt haar man de liefde en brengt die liefde naar
de logopedist. In de volgende strofe zijn we in de bibliotheek en daaropvolgend
(inmiddels de vijfde) bevinden we ons in de tram waar vader en dochter door mannen
in blauwe jassen betrapt worden. En bijna als terloops noteert Wuck: ‘ik hoor het
adres van een oude kennis, dat de conducteur noteert/ hetzelfde adres voor rekeningen
van de bibliotheek’. Dit gedicht gaat over het volwassen worden, zoals uit de laatste
van de acht strofen blijkt: ‘Mijn vader leert mij fietsen en laat mij los op een berg/
mijn voeten zoeken de trappers en ik ben bang/ maar hij weet dat ik het kan vandaag.’
Deze vader, die zo goed is in het ontvreemden
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van elpees en zwartrijden in de tram, ‘ontvreemdt’ zijn dochter ook iets, namelijk
angst. Maar hij doet dat door haar het tegendeel te schenken: hij geeft haar zekerheid.
Familie speelt een beslissende rol in deze bundel. Vader en moeder, grootmoeder.
Familieleden zijn de ijkpunten van iemands bestaan en als zij wegvallen, dan moet
een nieuw houvast bevochten worden. Kira Wuck benadrukt dat in vele gedichten.
Dat hieraan een autobiografisch gegeven ten grondslag ligt, valt buiten het kader van
deze woorden van waardering. Al hebben de gedichten van Wuck een stijl die parlando
heet, het zijn beslist geen kabbelende regels. Meteen in het eerste gedicht zet zij de
toon voor een bundel die schijnbaar alledaagse en achteloze observatie verbindt met
een geëmotioneerde ondertoon:
Hierna drink ik niet meer doordeweeks zei ik
en vroeg aan willekeurige oude mannen
onder aan roltrappen of ze mijn opa waren
eentje antwoordde dat het hem speet.

Treffend is de plaats waar de ik-figuur en de oude mannen elkaar ontmoeten: onder
aan roltrappen. De vragen die zich aandienen zijn interessant: wil de ik figuur met
de mannen naar boven? Of staat ze onder aan de roltrappen de mannen op te wachten?
Getuige de volgende regel geniet de laatste optie de voorkeur, want: ‘Toen ik hem
vond liepen we door de stad.’ Als we het beeld scherp voor ogen willen halen, dan
lijkt het alsof de ik de oude mannen onder aan de roltrappen heeft opgewacht. Ze
komen dus van boven naar beneden, ja, vanuit de hemel omlaag.
Goede poëzie nodigt de lezer uit mee te denken, mee te dichten, het gedicht als
het ware te voltooien. Kira Wuck is een geraffineerd dichteres. Hoewel haar toon
argeloos en terloops is, alsof ze haar inspiratie opdoet bezijden de grote gebeurtenissen
in de wereld, getuigen haar gedichten van een bijzonder talent om in die subtiele
achteloosheid grote thema's als liefde, familie, betrokkenheid en verlangen naar
saamhorigheid aan te snijden. De jury van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
2013 is unaniem verrast door de hoge kwaliteit van de bundel Finse meisjes waarin
complexiteit en eenvoud, hoge thematiek en herkenbare waarnemingskunst elkaar
schitterend en overtuigend in balans houden. Kira Wuck heeft haar kwaliteiten al
ten zeerste bewezen tijdens haar bijzondere poëzievoordrachten. Deze voordracht
tot bekroning maakt duide-
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lijk dat haar werk niet minder overrompelend is op het wit van het papier.
De Commissie van voordracht: 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 2013 toe te kennen aan Kira Wuck op grond van haar
dichtbundel Finse meisjes.
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Henriëtte de Beaufort-prijs 2013
Advies van de commissie van voordracht
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Henriëtte de
Beaufort-prijs 2013 toegekend aan Gita Deneckere voor haar biografie Leopold I.
De eerste koning van Europa 1790-1865 (WPG uitgeverij België, De Bezige Bij
Antwerpen), verschenen in 2011.
De Henriëtte de Beaufort-prijs bekroont om de drie jaar een in het Nederlands
geschreven biografie of autobiografie, afwisselend van de hand van een Nederlandse
en Vlaamse auteur. Het genre van de biografie is allesbehalve eenduidig. De rode
draad in de diverse omschrijvingen ervan is echter dat levensverhaal en
tijdsbeschrijving interfereren en daardoor nieuw licht werpen op de betrokken persoon
en de omgeving waarin hij geleefd heeft. Precies in de verstrengeling van het
persoonlijke en het bredere historisch kader, van levensverhaal en feitelijke
geschiedenis eromheen ligt de aantrekkingskracht en het succes van de biografie.
Het is een genre dat de laatste jaren ook in Vlaanderen een inhaalbeweging heeft
meegemaakt die geleid heeft tot een aantal kwalitatief hoogstaande, vaak volumineuze
werken. De jury van de Henriëtte de Beaufort-prijs mocht dat tot haar vreugde (zij
het met enige bezorgdheid voor het vele leeswerk) constateren. Zij heeft zich
uiteindelijk niet laten leiden door al te theoretische bespiegelingen rond wat het genre
vereist of dient te vermijden, maar door een globale leeservaring. Op grond daarvan
wenst ze ter bekroning in 2013 voor te dragen Leopold I. De eerste koning van Europa
1790-1865 van Gita Deneckere, verschenen in 2011. Met dit werk presenteert de
auteur een indringende biografie over en rond Leopold I, de eerste koning der Belgen,
maar tevens, zoals de titel terecht aangeeft, ook ‘eerste koning van Europa’, omdat
de lezer aan de hand van Deneckere, interessante uitstapjes maakt naar diverse landen,
vorstenhuizen en politieke ontwikkelingen in de negentiende eeuw.
Want Gita Deneckere weet ‘breed’ te schrijven, waardoor het leven van Leopold
I op een natuurlijke wijze is ingekaderd. Hoewel hij de hoofdfiguur is van deze
biografie wordt hij in het grotere gebeuren van de negentiende-eeuwse ontwikkelingen
niet altijd als centrale figuur neergezet. Hij blijkt ook vaker een bijrol te hebben of
achter de coulissen te werken als bemiddelaar dan een leading man te zijn. In dat
opzicht laat Deneckere duidelijk zien dat zij in de eerste plaats historica is en
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pas daarna biografe. Daarin onderscheidt deze biografie zich van andere, ook
uitstekende biografieën, waarin de auteurs de beschrevene in de regel dichter op de
huid zitten. Dat kan als bezwaar worden gezien, maar is volgens de jury tegelijkertijd
ook de kracht van haar studie, waarin zoveel meer wordt geboden dan het verhaal
van een enkel persoon. De lezer wordt via het verhaal van Leopold en de
familiegeschiedenis van de Van Saksen-Coburgs meegezogen in een belangrijk stuk
van de Europese geschiedenis van de negentiende eeuw.
Leopold I was namelijk een telg uit de dynastie Saksen Coburg en Gotha die
toentertijd in Europa, ondanks haar provincialistische komaf, een grote politieke
invloed verkreeg door een uitgekiende huwelijkspolitiek, een fijnmazig familiair
netwerk en de levering van kandidaten voor de troon van verweesde koninkrijken.
Nadat een aanstelling tot koning van Griekenland mislukt was, aanvaardde hij in
1831 het koningschap van de kersverse staat België.
De massale belangstelling voor al wat met ‘royalty’ te maken heeft vormt een
treffend bewijs voor de stelling dat onze moderne tijd nog niet los is geraakt van een
instituut als het erfelijk koningschap, ook al leeft Leopold I niet echt voort in het
collectieve geheugen van de Belgische natie. Toch heeft Deneckere zich in deze
historische figuur verdiept in het besef dat de geschiedenis van het koningschap een
bij uitstek ‘sociale’ geschiedenis is, zij het van een bovenlaag, van een elite die ver
boven de massa verheven bleef. Anderzijds speelt ook het persoonlijke,
autobiografische element een belangrijke rol in deze biografie, omdat de
vertrouwelijke correspondentie van Leopold I met tal van collega-vorsten en andere
hooggeplaatste personen de ruggengraat vormt van dit volumineuze boek. Daardoor
is het geen traditionele ‘vorstenbiografie’ geworden, noch een strikt Belgisch
geschiedverhaal. Integendeel, het nationale kader wordt van bij het begin doorbroken,
met als resultaat dat het direct of indirect aan Leopolds ‘Coburg-clan’ gekoppelde
panorama zich over een wijd gebied verspreidt: Duitse, Russische, Britse, Griekse,
Franse, Oostenrijkse, zelfs Mexicaanse, maar natuurlijk ook Belgische verhaallijnen
waaieren uit en maken de biografie tot een ‘transnationale geschiedenis’ (p. 22).
Dat is meteen het verrassende en boeiende aan deze studie die leest als een, zij het
soms wat digresserende, achttiende-eeuwse roman: de samenvattende
titelomschrijvingen à la Fielding van de chronologisch op elkaar volgende
hoofdstukken wekken de nieuwsgierigheid van de lezer en wij-
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zen terzelfder tijd, via subtiele prikjes, op een dieperliggend niveau waarop deze
studie kan worden gelezen, namelijk hoe het conservatieve gedachtegoed van Leopold
‘doet na-denken over geschiedenis en vooruitgang, autoriteit en leiderschap, vrijheid
en gelijkheid, democratie en dictatuur, oorlog en vrede. Het legt een brug tussen het
neoconservatisme vandaag en de angst voor democratie in het tijdsgewricht waar de
Franse Revolutie en Napoleon hadden huisgehouden’ (p. 25).
Ruggengraat van het boek is, zoals reeds gezegd, de briefwisseling tussen Leopold
en collega-vorsten, vooral dan die met zijn nicht, de dertig jaar jongere koningin
Victoria van Engeland. In de negentiende eeuw was de brief bij uitstek het middel
om contact te houden en netwerken op te zetten. Deneckere heeft die uitgebreide
briefwisselingen - sommige reeds uitgegeven, vele andere nog in de archieven grondig bestudeerd, geciteerd en geparafraseerd, zodat de lezer in staat wordt gesteld
de innerlijke zielenroerselen en persoonlijke bespiegelingen van Leopold en de andere
briefschrijvers en -schrijfsters te volgen. De vertrouwelijkheid en openhartigheid
van die gigantische briefwisseling - bij Leopold, en ook bij Victoria, was het devies
niet ‘nulla dies sine linea’, maar veeleer ‘nulla dies sine epistola’ (of beter ‘epistolis’!)
- is van uitzonderlijke waarde voor de authenticiteit van de biografische gegevens.
Zoals Deneckere het zelf weergeeft: ‘Het was de openhartigheid die me meteen trof,
de zeer directe formulering van de intiemste gedachten en gevoelens door vorsten
met een enorme epistolaire cultuur en lust voor het schrijven’ (p. 10).
Mede door die vele brieven en door de talloze pogingen om via andere contacten,
zij het vaak van aan de zijlijn, de politieke ontwikkelingen in Europa mee te sturen,
komt Leopold ook als mens van vlees en bloed goed naar voren. Dit is vooral het
geval in zijn beschrijving van de familierelaties, de hechte band met zijn eerste vrouw,
de People's Princess Charlotte, wier vroegtijdige dood hij niet meer te boven zou
komen, de veel afstandelijkere relatie tot zijn tweede vrouw, Louise d'Orléans, de
moeizame band met zijn zoons en de controversiële buitenechtelijke relaties die hij
erop na hield.
In het overleg met koningin Victoria komt ook goed naar voren dat beide vorsten
wel degelijk beseften dat het absolutisme van het ancien régime definitief verleden
tijd was: het opkomende liberalisme en het steeds verdergaande
democratiseringsproces vereisten een koningschap nieuwe stijl. Dat gold zeker voor
België, dat na de losmaking van Nederland zijn
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bestaansrecht als een volwaardige staat moest gaan bewijzen en hiervoor de
samenbindende stimulans van een algemeen geliefd koningschap niet kon ontberen.
Om een vergaande uitholling van zijn taak te voorkomen probeerde Leopold I voor
zichzelf een bevoogdende rol in de politiek veilig te stellen en tegelijkertijd over de
echelons van bestuurders en notabelen heen - met oog voor de moeilijke
evenwichtsoefening tussen katholieken en liberalen - populariteit bij het volk te
verwerven.
Bezwaren tegen de wat eenzijdige nadruk op de vorstencorrespondenties als
onderlegger van een biografie, waardoor bepaalde aspecten uit Leopolds leven
onderbelicht bleven - Deneckere vermeldt zelf onder meer zijn relatie met het leger
en de diplomatie, zijn sociale politiek en koloniale projecten - liggen voor de hand.
De niet- of nauwelijks geïnformeerde lezer had een duidelijker historisch raamwerk
best kunnen gebruiken om de reflecties van Leopold in verband te brengen met de
feitelijke gebeurtenissen in die tussentijd tussen ancien régime en het moderne Europa
van 1870. Een ander bezwaar is dat de figuur van Leopold wel eens op de achtergrond
geraakt door al te uitvoerige en gedetailleerde verslagen van de situatie in andere
landen, vooral dan in Engeland, wat de lezer die speciaal in de Belgische koning
Leopold I geïnteresseerd is, zou kunnen doen doorbladeren. Ook een conclusie waarin
wordt vastgesteld of en hoe de in de biografe geëtaleerde bronnen het tot nu toe
bestaande beeld van Leopold hebben veranderd wordt node gemist.
Anderzijds is het onbetwistbaar dat deze op minutieus wetenschappelijk onderzoek
gebaseerde biografie bijzonder grote waardering verdient, omdat hier een pakkend
en breed historisch verhaal wordt gepresenteerd dat iedere lezer, zelfs als hij de
ontwikkelingen in de negentiende eeuw slechts oppervlakkig kent, met plezier zal
lezen, precies omdat het zo menselijk vervlochten is met correspondenties en
geschreven is in een stijl en taal die heel toegankelijk is. Leopolds biografie is geen
saaie geschiedenis; zij legt het zielenleven, de dagelijkse zorgen en de politieke
ambities bloot van een belangrijke speler op het Europese toneel, die terzelfder tijd
als regisseur wou optreden.
Voegen wij er ten slotte nog aan toe dat het werk mooi is uitgegeven. Het bevat
een kleurenkatern met relevante afbeeldingen en handzame kaarten. En wie in deze
vuistdikke studie de weg wel eens kwijt raakt - wie hoort nu weer bij wie en wie was
de zoon, zus, tante, of aangetrouwde neef ook al weer precies - kan met een clip op
de overzichtelijke genealogie achteraan in het boek makkelijk de weg terugvinden.
De jurylezers
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hebben Deneckeres biografie van Leopold I alvast hooglijk gewaardeerd en vonden
het meer dan een bekroning waard.
Berry Dongelmans Rik van Gorp, voorzitter Henk Nellen
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie van voordracht, de Henriëtte de
Beaufort-prijs 2013 toe te kennen aan Gita Deneckere voor haar biografie Leopold
I. De eerste koning van Europa 1790-1865.
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Henriëtte de Beaufort-prijs 2013
Dankwoord, uitgesproken door Gita Deneckere bij de overhandiging van
de Henriëtte de Beaufort-prijs 2013 tijdens de openbare jaarvergadering
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in het Academiegebouw
te Leiden op 25 mei 2013.
Geachte leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, beste collega's,
‘Vele malen proficiat met de mooiste biografieprijs in het Nederlands taalgebied’
schreef mijn uitgever Harold Polis van de Bezige Bij Antwerpen me toen hij het
nieuws van de bekroning van mijn “Leopold” met de Henriëtte de Beaufort-prijs
vernomen had. Dat was nog voor ik zelf door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde op de hoogte werd gebracht. Op dat ogenblik had ik er het raden naar
welke eer mij eigenlijk te beurt was gevallen. Ook toen Berry Dongelmans me later
die dag uit mijn ondraaglijke nieuwsgierigheid verloste, had ik nog geen duidelijk
beeld wie Henriëtte de Beaufort was en waar de naar haar genoemde prijs voor stond.
Hedwig Speliers - ja, Joris van Parys - ja, Christine d'Haen - ja - om van het lijstje
Nederlandse laureaten nog te zwijgen. Maar de Henriëtte de Beaufort-prijs is ten
eerste geen gemediatiseerde prijs, en ten tweede ook geen prijs waar normaal gezien
historici of niet-literaire personages mee gaan lopen. De intense blijdschap die zich
langzamerhand van me meester maakte toen het nieuws beter tot me doordrong, heeft
precies met die twee aspecten te maken. Geen gedoe, geen prijzencircus met
nominaties en opgeklopte toestanden, grijnsgelach en concurrentieslag. Dat is één.
Twee, en belangrijker nog voor mij persoonlijk is dat ik als historica en biografe van
een doodgewone koning een vorm van literaire erkenning krijg waar ik stiekem van
gedroomd heb. Ik wilde als kind schrijfster worden. Dat was mijn droom, mijn
verlangen.
Het leven stuurt je dan op andere paden, het academische pad bijvoorbeeld, waar
ik die droom om te schrijven natuurlijk tot op zekere hoogte heb kunnen realiseren,
maar toch niet helemaal. Bij het begin mijn carrière kreeg ik van een zeer
gewaardeerde leermeester, wiens naam ik nu niet zal noemen, maar waarvan ik weet
dat hij mijn werk over collectieve actie en sociale bewegingen destijds zeker en vast
kon appreciëren, te
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horen dat ik het academisch discours niet beheerste. Mijn beeldrijke en verhalende
schrijfstijl zat daar voor iets tussen. Ik ervaarde dat toen, en ik spreek van meer dan
twintig jaar geleden, een beetje als een ‘affront’ zoals ze dat in Vlaanderen zeggen.
Een probleem ook, want hoe zich waar te maken in een wereld waarvan men het
discours niet beheerst? Ik vond een weg in ‘the revival of narrative’ die destijds door
historicus Lawrence Stone werd gethematiseerd en in de overbrugging van een
tegenstelling die mij toen al helemaal geen tegenstelling leek, die tussen wetenschap
en verhaal. ‘Ik ben er diep van overtuigd dat historici weer meer verhalen moeten
vertellen, willen ze het contact met het geïnteresseerde lezerspubliek niet verliezen’
schrijf ik twintig jaar later in de inleiding van Leopold. En: ‘De overdreven
verwetenschappelijkte geschiedschrijving heeft de neiging de geschiedenis te
neutraliseren’.
Vandaag durf ik met veel meer stelligheid te verkondigen dat de historiografie
aan zin en betekenis verliest als Clio zich al te zeer gaat conformeren aan het
heersende academisch discours gericht op output, data-analyse, objectiveringsdrift,
citatie-indexen en toptijdschriften met impactfactoren. Vandaag ben ik blij dat ik dat
academisch discours niet tot het mijne heb gemaakt en Leopold heb geschreven. De
paradox is dat ik dit dikke boek wel heb kunnen schrijven in de onderzoekstijd die
ik van mijn alma mater, de Universiteit Gent gekregen heb, een sabbatical gedurende
het tweede semester van 2008, maar daarna nog drie jaar waarin ik amper heb
bijgedragen aan de outputquota en fnanciële criteria die de publicatiecultuur in
Vlaamse academia beheersen en de humane wetenschappen in een wurggreep houden.
In feite is Leopold bijna een daad van verzet daartegen. Ik kan dan ook alleen maar
hopen dat onze faculteit en universiteit ruimte en tijd zullen blijven bieden aan slow
science, en dikke boeken die niet strikt academisch zijn naar waarde blijven schatten.
Mijn boek is namelijk geen vorm van vulgarisatie of wetenschapscommunicatie. Het
is wetenschap en verhaal tegelijk. Mijn opzet was het om via de biografie van Leopold
I, de eerste koning der Belgen, door te dringen tot de geschiedenis van Europa vanaf
de Franse revolutie (zijn geboortejaar) tot Bismarck ongeveer (zijn overlijden), een
geschiedenis van de werdegang van een tijdperk in feite. Ik heb dat vooral kunnen
doen op basis van de honderden, duizenden brieven naar en van intimi die Leopold
heeft geschreven en gekregen, en die de grondstof vormen van mijn boek. Wat een
epistolaire cultuur, wat een lust voor het schrijven!
Een schrijver wil gelezen worden en probeert lezers te verleiden met

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013

186
zijn taal - daarom ben ik ook zo blij met de Henriëtte de Beaufort-prijs voor een
biografie van iemand die mij met zijn taal verleid heeft, een koning dan nog wel,
wiens subjectief geladen brieven me niet alleen de illusie gaven contact te kunnen
maken met het verleden, maar ook de mogelijkheid om de lezer in de geschiedenis
mee te trekken.
Een ‘uitgespaard’ portret van Leopold zoals het ‘Uitgespaard zelfportret’ van mijn
illustere voorgangster-laureate Christine D'haen is deze biografie niet geworden.
Door de ambitie om het persoonlijke verhaal in een breed historisch fresco te plaatsen
heb ik mijn woorden niet gespaard. Leopold zou er in zijn hunker naar erkenning
wellicht zeer blij mee zijn geweest. Hij heeft een echt vorstelijke biografie gekregen,
en dan doel ik niet alleen op mijn 736 dichtbedrukte pagina's tekst, maar ook op de
visuele vormgeving van Dooreman en de redactionele zorg die eraan besteed is door
de medewerkers van de Bezige Bij. Leopold is een mooi boek geworden, dat zijn
weg naar een breed lezerspubliek wel degelijk heeft gevonden - ondanks de omvang
en de relatieve onbekendheid van het hoofdpersonage.
David Van Reybrouck heeft de universiteit verlaten om ‘Congo’ te kunnen
schrijven; voor mij blijft het een uitdaging om in een academische context aan
publieksgeschiedenis te doen, en boeken te schrijven die gelezen worden. Ook daarom
ben ik bijzonder verguld met de erkenning door de Maatschappij der Nederlandse
Letteren met de ‘mooiste biografieprijs in het Nederlands taalgebied’.
Tot slot zou ik mijn drie lieve mannen willen danken die me in mijn ‘vrije’ tijd de
rust en ruimte geven om te schrijven: mijn twee zonen Casper en Quinten Rommens
(waarvan de oudste sinds dit academiejaar Taal en Letterkunde aan de Universiteit
van Antwerpen studeert) en Marc Cosyns, mijn eeuwige prins. Tien jaar geleden zijn
we elkaar brieven beginnen schrijven, heen en weer terug. Deze ochtend ontving ik
nog een brief in een echt verzegelde enveloppe. Met alle gevolgen van dien. Ook
voor Leopold. Zonder Marc, nochtans een rechtgeaarde republikein, zou Leopold er
beslist anders hebben uitgezien. Met en dankzij hem heb ik mijn kinderlijk verlangen
om te schrijven teruggevonden, en daar kan ik hem nooit voldoende dankbaar voor
zijn.
Gita Deneckere
Gent/Leiden, 25 mei 2013
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
De jaarvergadering is op zaterdag 25 mei 2013 gehouden in het Klein Auditorium
van het Academiegebouw te Leiden. Er zijn tijdens het besloten gedeelte 27
aanwezigen. 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: Mevrouw dr. Frida Balk-Smit Duyzentkunst, mevrouw Eugenie M.A.
Boer-Dirks, de heer dr. F.A. Brekelmans, de heer M.P. de Bruin, de heer mr. R.
Feenstra, de heer dr. G.J. Gerwel, de heer dr. D.C. Grit, de heer mr. J.L. Heldring,
de heer dr. P.N. Holtrop, de heer dr. R.H. van den Hoofdakker (Rutger Kopland),
mevrouw dr. E. Ibsch, de heer dr. J.W. IJsselstein Mulder, de heer dr. H.A.C.
Kamphuisen, de heer Gerrit Komrij, de heer mr. F. Kusters, de heer mr. John
Leefmans, mevrouw Inge G. Lievaart, de heer W.G. van Maanen, de heer dr. P.C.
Paardekooper, de heer mr. J.Th. de Smidt, mevrouw dr.M. Spies, de heer A.G. van
der Steur, mevrouw J. Strijland (Rascha Peper), de heer dr. Herman W.J. Vekeman,
de heer dr. J.J.M. Westenbroek, de heer Gerard van Westerloo.
Bij agendapunt 1 deelt de bibliothecaris mee dat met de oprichting van Podiumo
71 activiteiten op het culturele vlak voor een breder publiek gebundeld worden. De
burgemeester van Leiden en de rector van de Universiteit Leiden reageren goed op
de initiatieven die geprogrammeerd worden door o.a. de Maatschappij, het Scaliger
Instituut, HOVO, Studium Generale en de Leidse musea.
De voorzitter deelt mee dat de laureatenavond ook dit jaar zeer geslaagd was.
Vervolgens deelt de voorzitter mee dat hij contact heeft gehad met dr. Goffe Jensma
en de voorzitter van de Fryske Akademie over het Fries aan de Rijksuniversiteit
Groningen. De minister, de provincie Friesland en de Universiteit hebben de
problemen op een bevredigende manier opgelost.
De voorzitter deelt verder mee dat het bestuur de DBNL, die in zwaar weer verkeert,
in de gaten houdt. Dr. René van Stipriaan is, evenals het bestuur, teruggetreden en
het kantoor van de DBNL in Leiden is gesloten.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013

190
Onder druk van de Taalunie en het Ministerie van Onderwijs is de DBNL ondergebracht
bij de KB.
Met het aftreden van koningin Beatrix is koning Willem-Alexander beschermheer
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde geworden. De website van het
koninklijk huis is aangepast.
De secretaris leest de berichten van verhindering voor.
De stembiljetten voor de herverkiezing van het bestuurslid De Belder (2) worden
uitgedeeld en na het stemmen weer verzameld. De uitslag zal bij agendapunt 23
bekend worden gemaakt.
Naar aanleiding van het verslag van de staat der Maatschappij (3) vraagt de
bibliothecaris aandacht voor de tentoonstelling Wereldschatten in de Lakenhal, die
op 9 maart 2013 werd geopend. Het verslag wordt vastgesteld.
Het verslag 2012 van de Noordelijke Afdeling (4) wordt ter vergadering uitgedeeld,
omdat bij vergissing het verslag 2011 was opgenomen in de jaarstukken. Het verslag
wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen, evenals de verslagen van de
Zuidelijke Afdeling (5), van de vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika (6), van de
Commissie voor Zuid-Afrika (7) en van de bibliothecaris (8).
De penningmeester licht het beheer der gelden toe (9). Op de vraag van dr. A.A.P.
Francken, om een mogelijk andere manier van het innen van contributie van de
Zuid-Afrikaanse leden, antwoordt de penningmeester dat zo'n betrekkelijk klein
bedrag de moeite niet loont. Mevrouw dr. Pieta van Beek zegt haar hulp toe om
contact tussen de vertegenwoordiger van Zuid-Afrika, mevrouw Renee Marais, en
het bestuur te bewerkstelligen. Vervolgens wordt het verslag van de kascommissie
voorgelezen die dit jaar bestaat uit Barber van de Pol en Aleid Truijens. De voorzitter
dankt de kascommissie voor de heldere en behoedzame wijze waarop zij het werk
hebben verricht. De vergadering dechargeert het bestuur van rekening en
verantwoording over het boekjaar 2012 en gaat akkoord met het voorstel de contributie
voor het jaar 2014 te handhaven op dertig euro.
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-Nederlandse letterkunde (16), de Werkgroep Biografie
(17), de Werkgroep Ne-
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derlandse 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 mevrouw dr. Nicolette Sluijter-Seijffert, voor het laatste Jaarboek. De
vorig jaar aangekondigde herverdeling van onderdelen heeft inmiddels
plaatsgevonden. Het bestuur bedankt dr. Leo van Maris voor zijn praktische suggestie
om volgend jaar de jaarstukken op hetzelfde formaat als het jaarboek aan te bieden.
De voorzitter bedankt de heer Dick Welsink voor zijn vóór de vergadering ingediende
correcties.
De voorzitter deelt mee dat de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs (21) is
toegekend aan Kira Wuck op grond van haar dichtbundel Finse meisjes en de Henriëtte
de Beaufort-prijs (22) aan Gita Deneckere voor haar biografie Leopold I. De eerste
koning van Europa 1790-1865.
Na telling van de uitgebrachte stemmen blijkt het bestuurslid De Belder herkozen
te zijn (23). Op de vraag van Kaspar van Ommen, waarom de tegenkandidaat niet
op de vergadering aanwezig is, antwoordt de voorzitter dat traditiegetrouw en volgens
de Wet een bestuurslid wordt (her)kozen uit een dubbeltal, voorgedragen door het
bestuur.
Bij acclamatie wordt Peter Sigmond voor het jaar 2013-2014 gekozen tot voorzitter
(24).
De Commissie voor stemopneming bestond dit jaar uit de bestuursleden Ton van
Kalmthout en Perry Moree. Er zijn 213 geldige stembiljetten binnengekomen, zodat
de kiesdeler volgens de Wet moest worden vastgesteld op 43. Na de telling bleek
dat de 42 kandidaten 43 of meer stemmen op zich hadden verenigd, zodat zij allen
tot lid zijn gekozen. Hun namen zijn: de heer dr. Mark van Atten, de heer dr. J.G.A.
Bazelmans, mevrouw dr. Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn, de heer dr. M.D. Bogaarts,
de heer Eric Bos, de heer Ronald M.E. Bos, mevrouw dr. Enny de Bruijn, mevrouw
dr. Anne van Buul, mevrouw dr. Saskia Daalder, mevrouw dr. F. Deen, mevrouw
dr. F. Dietz, mevrouw dr. Annette van Dijk, mevrouw dr. Jeske van Dongen, de heer
dr. P.J.J. van Geest, mevrouw Edith de Gilde, de heer Tristan Haan, de heer dr. B.
ter Haar Romeny, mevrouw dr. Pien van der Hoeven, mevrouw Dorine Holman,
mevrouw dr. D. Hooghiemstra, de heer dr. Ad van Iterson, de heer Martin Koster,
mevrouw dr. Dorien Van De Mieroop, mevrouw dr. Alicia C. Mon-
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toya, de heer dr. J.A. de Moor, mevrouw dr. D.H. van Netten, de heer dr. Arjan
Nobel, de heer dr. Joris Oddens, mevrouw Annemarie Oster, de heer Arend Pietersma,
mevrouw dr. C. Rasterhoff, de heer mr. C.H. van Rhee, mevrouw dr. Eva Rovers,
de heer dr. M. Rutjes, de heer Arne Steenkamp, de heer G.H.W.J. Stout, mevrouw
Manon Uphoff, de heer Jan Veenstra, mevrouw Anne Vegter, de heer dr. John B.
Vorenkamp, de heer Nick ter Wal, de heer Menno Wigman.
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door mevrouw Hanneke Eggels. Zij
vraagt of de voordracht voor de Nobelprijs openbaar is en of aan de leden een
stemadvies wordt gevraagd. De voorzitter antwoordt dat het Comité voor de Nobelprijs
vraagt de voordracht vertrouwelijk te houden. Het bestuur dient met het Fonds voor
de Letteren en de KNAW een groepsvoordracht in om deze krachtiger te maken. Het
bestuur vraagt aan zijn leden geen stemadvies. Mevrouw dr. Pieta van Beek bedankt
het bestuur voor de lezing Pool tot Pool. Op de vraag van mevrouw dr. Nicolette
Sluijter-Seijffert, of de ledenlijst toegankelijk kan worden gemaakt op de website,
antwoordt de voorzitter dat daartoe binnenkort stappen worden ondernomen. Op de
vraag van de heer Kasper van Ommen, of er informatie beschikbaar is over de
voorbereidingen voor het 250-jarig jubileum, antwoordt de voorzitter dat het een
agendapunt is voor de bestuursvergaderingen. Er wordt gewerkt aan een jubileumboek,
waarvan de redactie inmiddels is samengesteld. Grijze literatuur van de Maatschappij
wordt ontsloten en gedigitaliseerd. En op korte termijn zal een Commissie worden
ingesteld om de activiteiten rond het feest op zich te nemen.
De vergadering wordt geschorst voor de lunchpauze.
De voorzitter heropent om 13.45 uur het openbare gedeelte van de jaarvergadering
in het Klein Auditorium. Perry Moree, Matthijs de Ridder en Heidi Peeters gaan
ieder vanuit een eigen invalshoek in op het belang en de achtergronden van
televisiebewerkingen van Nederlandstalige literaire werken.
Na een korte pauze worden om 15.45 uur de twee door de Maatschappij toegekende
prijzen uitgereikt, als eerste de Lucy B. en C.W van der Hoogt-prijs aan Kira Wuck,
vervolgens de Henriëtte de Beaufort-prijs aan Gita Deneckere. 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 geanimeerde receptie.
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Besturen en commissies per 25 mei 2013
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 Nicoline van der Sijs, mevrouw
Aleid Truijens, mevrouw Nelleke Moser

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

Bestuur van de zuidelijke afdeling
Voorzitter: de heer dr. Lucien Custers
Secretaris: de heer mr. Hein van der Bruggen
Penningmeester: de heer Peter Winkels

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: vacature
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, 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, 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: de heer dr. Jan Noordegraaf
Secretaris: mevrouw dr. Margit Rem, Meerhuizenstraat 15/2, 1078 TG AMSTERDAM
Leden: mevrouw dr. Jacqueline Bel, de heer dr. Ronny Bogaart, de heer dr. André
Bouwman, mevrouw dr. Karin van Dalen-Oskam, de heer dr. Ton van Kalmthout,
mevrouw dr. Ann Marynissen, de heer dr. Hubert Meeus, mevrouw dr. Marijke
Mooijaart, mevrouw dr. Nelleke Moser, de heer dr. Jan Oosterholt, de heer dr. Olf
Praamstra, de heer dr. Gijsbert Rutten, mevrouw dr. Nicoline van der Sijs, de heer
dr. Remco Sleiderink,
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de heer dr. René van Stipriaan, de heer dr. Yves T'Sjoen, de heer dr. Wim
Vandenbussche, mevrouw dr. Marijke van der Wal, de heer dr. Geert Warnar

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, 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-Seijffert, 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 N. Geerdink, Groen van Prinstererstraat 9, 3551 XD UTRECHT
Penningmeester: de heer A. van Strien
Leden: mevrouw M. de Baar, de heer H. Leeflang
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Werkgroep 18e eeuw
Voorzitter: mevrouw Inger Leemans
Secretaris: de heer Ivo Nieuwenhuis, Kwartelstraat 18A bis, 3514 EV UTRECHT
Penningmeester: de heer Lex Raat
Leden: de heer Kornee van der Haven, de heer Hanco Jürgens, mevrouw Alicia
Montoya, de heer Joris Oddens, de heer Timothy De Paepe

Werkgroep 19e eeuw
Voorzitter: de heer Wessel Krul
Secretaris: mevrouw Boudien de Vries, Kerklaan 55, 2101 HL HEEMSTEDE
Leden: de heer Piet Couttenier, mevrouw Lotte Jensen, de heer Matthijs Lok,
mevrouw Jenny Reynaerts, de heer Robert Verhoogt, mevrouw Janneke Weijermars

Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
Voorzitter: de heer Peter van Zonneveld
Adviseur: mevrouw Sylvia Dornseiffer
Leden: mevrouw Pamela Pattynama, de heer Olf Praamstra, de heer Geert Onno
Prins, mevrouw Inge Tromp, mevrouw Adrienne Zuiderweg

Werkgroep biografie
Voorzitter: de heer Herman Langeveld
Secretaris: mevrouw Eva Rovers, Admiraal de Ruijterweg 297 11, 1055 LW
AMSTERDAM

Penningmeester: de heer Harm Kaal
Leden: mevrouw Nele Beyens, de heer Hans van der Jagt
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Werkgroep Nederlandse boekhistorische vereniging
Voorzitter: de heer Hans Mulder
Secretaris: mevrouw Marijke Huisman, Pauwstraat 8, 3512 TG UTRECHT
Penningmeester: de heer Roeland Harms
Leden: de heer Edwin Bloemsaat, de heer Steven Clayssens, de heer Mart van
Duijn, mevrouw José de Kruif, mevrouw Monika Lechner

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 Aart Broek
Leden: mevrouw Noraly Beyer, de heer Carl Haarnack, de heer Matthijs Ponte,
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

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2013

