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Uit de nalatenschap van Louis Putman (1923-2013), antiquaar te Amsterdam, verwierf de Maatschappij
alle werken van Alie (van Wijhe)-Smeding (1890-1938) en Cornélie Noordwal (1869-1928), beiden
in leven lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De boekenseries zijn door Louis
Putman bijeengebracht in alle drukken en met alle varianten. Afgebeeld is de voorzijde van Tusschen
twee droomen (Leiden: Sijthoff, tweede druk, 1935).
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Het Rijksmuseum revisited
Jaarrede door de voorzitter, Peter Sigmond
Ik heb mijn voordracht deze titel meegegeven omdat ik van 1995 tot 2008
werkzaam ben geweest bij het Rijksmuseum, eerst als hoofd van de afdeling
Nederlandse geschiedenis en daarna in de directie als directeur Collecties.
Daardoor was ik nauw betrokken bij de het hele renovatie- en
herinrichtingsproject en medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke keuzes
die gemaakt zijn. Toen hoofddirecteur Ronald de Leeuw en ikzelf in 2008
besloten te vertrekken, waren de belangrijkste keuzes gemaakt. Het was
daarom bijzonder na de opening te zien in hoeverre de aanvankelijke
plannen daadwerkelijk verwezenlijkt waren. U heeft het museum onderhand
waarschijnlijk zelf al gezien en als dat niet zo is, moet deze voordracht
een aanmoediging zijn dit snel te gaan doen.
Iets meer dan een jaar geleden (13 april 2013) werd het nieuwe Rijksmuseum in
Amsterdam officieel geopend. Dat wil zeggen, een deel van het gerestaureerde
hoofdgebouw, inclusief een stukje nieuwbouw in de vorm van een torentje en het
Aziatisch paviljoen, ontworpen door de Spaanse architecten Antonio Cruz en Antonio
Ortiz. Het grootste stuk nieuwbouw dat deze architecten hadden ontworpen, was
echter, zonder veel landelijke aandacht, ruim daarvoor al geopend, in 2007: het
zogenaamde Ateliergebouw. Dat is verrezen achter het gebouw van het voormalige
Veiligheidsinstituut aan de Hobbemastraat 22 en huisvest alle restauratieateliers van
het museum (schilderijen, papier, metalen, hout, textiel, scheepsmodellen) alsook
de restauratorenopleiding van de Universiteit van Amsterdam en een afdeling
Onderzoek van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het Ateliergebouw en het
hoofdgebouw zijn ondergronds met elkaar verbonden zodat de museumobjecten niet
door de buitenlucht behoeven te worden vervoerd. Restauratiepraktijk, opleiding en
onderzoek onder één dak. Een samenballing van techniek, kennis, specialistische
handvaardigheid en talent - uniek in de wereld.
En in het najaar volgt nog de met het hoofdgebouw verbonden museumvleugel,
voor de ouderen onder ons bekend als Druckervleugel, later Zuidvleugel en thans,
naar een van de belangrijkste begunstigers, Philipsvleugel genoemd. Daar zullen de
expositiezalen en een groot restaurant ondergebracht worden. Samen met het in
Lelystad voor de collectie
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ingerichte enorme depot - een deel van de voormalige eurokluis van de Nederlandse
Bank - en een gebouw in de nabijheid van het Museumplein van waaruit de beveiliging
van het Rijksmuseum, het Van Goghmuseum en het Stedelijk Museum centraal
worden georkestreerd, kun je zeggen dat het project ‘Het Nieuwe Rijksmuseum’ pas
echt af is. Ik wil U deze

Het daglicht in het gebouw is terug. De tussenvloeren zijn uit de binnenplaatsen verwijderd en de
originele openingen naar de ‘onderdoorrit’ zijn geopend. Foto auteur.
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opsomming niet onthouden omdat er in al die jaren veel meer is gebeurd dan de
restauratie en inrichting van het hoofdgebouw.
Wereldwijd zijn de verbouwing en restauratie geprezen. Niet ‘terug naar Cuypers’
maar ‘verder met Cuypers’ was het motto, waarbij het gebouw gereed is gemaakt
voor de eisen van de eenentwintigste eeuw zonder grote concessies te doen aan de
structuur van het originele gebouw. Daar waar mogelijk werden latere ingrepen
teruggedraaid. Denk daarbij bij voorbeeld aan het terugbrengen van de binnenplaatsen,
het ontdoen van later ingebrachte tussenmuren in de museumzalen en het verwijderen
van verlaagde plafonds die waren aangebracht voor de in een modern museum
noodzakelijke klimaatregeling en lichtvoorziening.
Het onsmakelijke politieke geharrewar over de museumentree in de
‘Onderdoorgang’ die verreweg de meeste aandacht heeft gekregen in de media en
de planning stevig heeft vertraagd, zullen we verder buiten beschouwing laten. Soms
willen mensen zichzelf tekort doen.
Maar niet alleen de media besteedden ruim aandacht aan de verbouwing. Ook in
de prachtige documentaires van Oeke Hogendijk staan aspecten centraal die er
uiteindelijk niet meer toe doen: het proces van de verbouwing, de strijd over de
vergunningen en de terreur van enkele actiegroepen die de gemeente in het stof deden
bijten. Maar dat is, wat het project aangaat, niet het hele verhaal en zeker niet de
essentie. Het ging zowel in de politiek als in de openbare discussie uiteindelijk om
randverschijnselen. Zelfs het gebouw, Cuypers creatie, is in feite niet meer dan een
faciliteit. Het maakt mogelijk waar het werkelijk om gaat, namelijk de presentatie
van een deel van de museale collecties. Het gebouw is de cassette om het boek, de
band om het verhaal.
Hier wil ik het graag met U over hebben; over de inhoud.
In NRC-Handelsblad en The Guardian heeft Simon Schama vlak voor de officiële
opening over het gebouw, maar veel meer nog over de museale presentatie, een
prachtige recensie geschreven waarin niet Rembrandts Nachtwacht maar de mutsen
van op Spitsbergen begraven walvisjagers de show stalen. En hij sloeg daarmee de
spijker op de kop. Nergens anders, voor zover ik weet, tref je een nationaal museum
aan waarin kunstvoorwerpen en historische voorwerpen in samenhang worden
gepresenteerd.
Die, wat in de wandeling heette ‘gemengde presentatie’ was het werkelijke
experiment van het nieuwe Rijksmuseum, de vernieuwing, de
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grootste uitdaging voor de museumstaf. Daar waar in de grote nationale musea zoals
de National Gallery, het Louvre, het British Museum en het Metropolitan Museum
collecties, mooi maar klassiek typologisch, naar school of periode, worden getoond
(waar op zichzelf niets mis mee is), is door het Rijksmuseum gekozen voor een
chronologische presentatie, een verhaal, gebruikmakend van alle beschikbare objecten
uit alle collecties. Het is een keuze die van de grote nationale musea eigenlijk alleen
het Rijksmuseum kon maken. De National Gallery is immers een
schilderijenverzameling, het Louvre een kunstverzameling met meer wereldkunst
dan Franse kunst en voor het Metropolitan Museum geldt hetzelfde.
Dat het Rijksmuseum dat wel kan, is het gevolg van het feit dat het museum in
1800 is gecreëerd om hoogtepunten van de Nederlandse cultuur, kunst en geschiedenis
bij elkaar te brengen in een nationaal museum. Na de Unie met zeven provincies,
wilde de nieuwe Bataafse eenheidsstaat een gemeenschappelijk, nationaal verleden
tonen. Volksverlichting door nationale instellingen was een politiek streven dat de
patriottische idealen kon stutten.
De eerste aankoop getuigt daarvan: het schilderij De bedreigde zwaan van Jan
Asselijn, dat beschouwd werd als een allegorie op Johan de Witt. Naast schilderijen
vonden borstbeelden en ook relieken van belangrijke historische figuren hun weg
naar het museum.
Ik ga hier niet de gehele geschiedenis van het museum uit de doeken doen. Anderen,
zoals Gijs van der Ham in zijn boek 200 jaar Rijksmuseum en Ellinoor Bergvelt, met
haar Pantheon der Gouden Eeuw, hebben dat al voortreffelijk gedaan. Daaruit blijkt
dat ook Cuypers die dubbele lading van het museum respecteerde en bij de bouw
van het museum bekrachtigde in zijn decoratieschema's. Zo staan aan de stadszijde
van het gebouw twee beelden die de geschiedenis en de kunsten voorstellen. En wie
de thema's van decoraties van de schilder Georg Sturm in de voorhal ziet, zal,
gewapend met deze wetenschap, minder verrast opkijken naar de schilderingen van
Jan van Schaffelaar op de toren van Barneveld, of Liudger, die de Lage Landen
kerstent.
Dat wil niet zeggen dat iedereen hier gelukkig mee was. Het Rijksmuseum was
in het begin van de twintigste eeuw een samenraapsel van een aantal musea en
uiteenlopende museumcollecties, het Nederlandse museum voor Geschiedenis, een
Rijksmuseum voor Schilderijen en een Prentenkabinet, onder één dak, zonder
samenhang. Na een felle inhoudelijke strijd waarbij ook Johan Huizinga van zich
liet spreken, kwam
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het onder hoofddirecteur Frederik Schmidt Degener eind jaren twintig van de vorige
eeuw tot een herschikking van de collecties: het voormalige Nederlands Museum
werd gesplitst in een Rijksmuseum voor Beeldhouwkunst en kunstnijverheid en een
Museum voor Geschiedenis. Daarnaast bevonden zich onder hetzelfde dak nog het
Rijksprentenkabinet (met een eigen ingang) en het Schilderijenmuseum. De
voormalige directeuren van deze afzonderlijke musea onder het dak van het
Rijksmuseumgebouw werden ontslagen of gingen met pensioen en Schmidt Degener
werd hoofddirecteur en directeur van alle musea zodat hij de handen vrij had om van
de collecties een samenhangend geheel te smeden. Schmidt Degener positioneerde
het museum als een algemeen kunstmuseum waarbij hij schilderijen en kunstnijverheid
combineerde waar dat kon.
Voor het Nederlandse geschiedenismuseum koos hij voor een presentatie van ‘de
hoogere geestescultuur’, ofwel politieke en militaire geschiedenis. Alltagsgeschichte
hoorde naar zijn opvatting niet in een nationaal historisch museum thuis en de
betrefende voorwerpen werden, voor zover ze dat niet al waren, overgedragen aan
het Openluchtmuseum in Arnhem. Het Historisch Museum moest voor Schmidt
Degener aan even hoge esthetische maatstaven voldoen als de rest van het museum.
Het doen herleven van het verleden was het belangrijkste doel van de presentatie:
‘Het publiek zoekt niet de compleetheid van den platenatlas en evenmin de
objectiviteit van het geschiedenisboek’. Het werd een opstelling van Nederlandse
successen uit het verleden. Volgens Schmidt Degener kon dat ook niet anders omdat
de meeste objecten uit overheidsinstellingen afkomstig waren. Huizinga was hier
niet gelukkig mee. Bij de opening van de geschiedenis presentatie stelde hij vast dat
het hier niet ging om een Nederlands Historisch Museum maar om een afdeling
Vaderlandse geschiedenis, als bijproduct afgezonderd uit 's Rijks voornaamste
kunstverzameling.
In feite is deze situatie in grote lijnen tot het eind van de vorige eeuw ongewijzigd
gebleven. Een vijftal afdelingen - schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid,
prentenkabinet, vaderlandse geschiedenis en Aziatische kunst- alle met eigen
expositieruimtes, een eigen directeur/hoofd met eigen conservatoren, registratoren,
en restauratoren, onder een en hetzelfde dak en onder een hoofddirecteur die het
algemeen beleid bepaalde.
Alle pogingen om de collecties een meer internationaal karakter te ge-
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ven, een streven van bijna elke hoofddirecteur, zijn mislukt. De collecties van het
museum bleven vooral nationaal georiënteerd - alleen de afdeling Beeldhouwkunst
en kunstnijverheid slaagde er in de collectie een wat internationaler karakter te geven
- en bij voorkeur van een hoog esthetisch gehalte. De buitenlandse bezoekers kwamen
vooral af op de zalen van de afdeling schilderijen en de Eregalerij, terwijl Nederlandse
gezinnen de Vaderlandse geschiedenis frequenteerden. De zalen van de afdeling
Beeldhouwkunst en kunstnijverheid, die in vierkante meters het merendeel van het
expositieoppervlak in het museum besloegen, trokken relatief veel kenners/liefhebbers.
En het prentenkabinet had zijn eigen publiek, evenals de imposante kunstbibliotheek.
De collecties waren in de loop der tijd enorm gegroeid, vooral door giften en
bruiklenen van particulieren, zodat het met recht een nationaal museum kan worden
genoemd.
Hoofddirecteur Henk van Os benadrukte begin jaren negentig bewust het nationale
karakter van het Rijksmuseum door te spreken van ‘de Nationale Schatkamer’, en
zijn opvolger De Leeuw trok die lijn na het vertrek van Van Os in 1996 stevig door.
Inderdaad werd het Rijksmuseum ook door de Nederlandse bevolking als het
nationale museum van Nederland gezien. Dat bleek mij zelf eens te meer toen de
afdeling Nederlandse Geschiedenis samen met het NIOD een spraakmakende expositie
over de Japanse bezetting van Nederlands-Indië organiseerde. De Japanse ambassadeur
weigerde bij de opening aanwezig te zijn omdat het museum een foto van het bezoek
van keizer Hirohito aan Amsterdam met daarop een spandoek ‘Hirohito moordenaar’,
weigerde weg te halen. Maar dat terzijde. In de expositie kwamen naast Nederlanders
ook Japanners en Indonesiërs ruim aan het woord. De reacties van het publiek,
opgetekend in gastenboeken, gaven grote emoties weer. Dat nu eindelijk in het
Rijksmuseum, het nationale museum van Nederland, aan de bezetting van
Nederlands-Indië aandacht werd besteed, werd door veel bezoekers die slachtoffer
waren geweest van de Japanse bezetting ervaren als een erkenning door de
Nederlandse staat en samenleving van het hun ondergane lot in de Oost.
Het Rijksmuseum is dus een nationaal platform en dat schept verplichtingen als
het om de presentatie gaat.
De Leeuw had bij zijn komst in 1996 van het Van Goghmuseum, waar het hem
gelukt was een spectaculaire nieuwbouw op het museumplein te realiseren, ook voor
het Rijksmuseum grootse plannen. Daarbij ging het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

17
niet alleen om het gebouw. De Leeuw was ervan overtuigd dat een gemengde
chronologische opstelling van Kunst en Geschiedenis het meest recht deed aan het
karakter en de collecties van het museum. Of, zoals het toenmalige lid van de Raad
van Toezicht en nu directeur van het British Museum Neil MacGregor tegen De
Leeuw zei, toen ze samen na een bezoek aan de schilderijencollectie op de
bovenverdieping door de afdeling Nederlandse geschiedenis liepen: ‘Ronald, what
you see upstairs, is all explained here, downstairs...’.
In het jaarverslag van 1999 van het Rijksmuseum, kon ik, toen nog hoofd van de
afdeling Nederlandse geschiedenis, een bijdrage schrijven met de titel Besef van tijd
en gevoel voor schoonheid. De Nederlandse geschiedenis in een geïntegreerde
opstelling.
Voordat het zover was, is in dit proces over het nadenken over een nieuwe
presentatie ook nog overwogen de Nederlandse geschiedenis los te koppelen van de
Nederlandse kunst en buiten het hoofdgebouw te plaatsen, bij voorbeeld in het gebouw
waar nu de Hermitage aan de Amstel is gehuisvest. Zo zou in het hoofdgebouw de
kunst ruimbaan kunnen worden gegeven. Dat leek mij als hoofd van de afdeling
Geschiedenis, gedacht vanuit de geschiedenis van het museum zelf en zijn collecties,
noch voor de discipline ‘geschiedenis’ een goede oplossing. Wat dat laatste betreft,
het museum werd in die tijd door bijna 400.000 Nederlanders bezocht (plus nog eens
500.000 buitenlanders), en voor een zelfstandig geschiedenismuseum leek het mij
onhaalbaar zoveel mensen elders met Nederlandse geschiedenis kennis te laten maken.
Nee, geen betere plaats voor Nederlandse geschiedenis dan in het Rijksmuseum en
de combinatie met kunst maakt het bijzonder.
De overweging om te komen tot een presentatie van kunst en geschiedenis staat
dus ook los van de discussie over de Nederlandse identiteit en de canon die in het
begin van deze eeuw losbarstte. Geen politiek besluit om de nationale identiteit een
gezicht te geven, maar puur ingegeven door de wens het museum opnieuw uit te
vinden, hoe met collecties en gebouw om te gaan, ingegeven door de gedachte de
collecties efficiënter, effectiever en publieksvriendelijker te willen presenteren.
Deze keuze voor een chronologische geïntegreerde opstelling in alle zalen van het
museum, waar alle afdelingen gezamenlijk een samenhangende presentatie moesten
realiseren, bracht een aardverschuiving teweeg in de afdeling Collecties. Het
betekende dat de in grote mate zelfstandig opererende afdelingen hun zeggenschap
over hun eigen tentoon-
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stellingszalen in het museum waar ze hun eigen collectie konden presenteren, moesten
opgeven. En, nog ingrijpender, het betekende ook dat de afdelingen zelf, die ieder
over hun eigen depots, eigen behoudsmedewerkers, eigen registratiesystemen, eigen
restauratoren en eigen conservatoren hadden beschikt, ophielden te bestaan. Om een
geïntegreerde opstelling tot stand te brengen, kon je niet werken met vijf
informatiesystemen, gericht op de eigen afdeling of restauratoren die hun opdrachten
kregen van hun eigen afdelingshoofd. Een nieuwe presentatie zou op die manier
nooit tot stand kunnen komen. In plaats daarvan ontstond een nieuwe organisatie
naar kennisgebied: een afdeling restauratie, een afdeling registratie- en
(beeld)documentatie die de collectie nu als één geheel kon gaan bewerken en
digitaliseren. De conservatoren tot slot - je zou het de afdeling kennis kunnen noemen
- werden samengevoegd tot een afdeling en opgedeeld in subafdelingen Kunsten,
Geschiedenis en Prenten en tekeningen. Deze ingrijpende herschikking werd
overigens, behalve door de nieuwe geïntegreerde presentatie, ook afgedwongen door
de noodzaak tot efficiënter werken en kennisbundeling, die nodig was vanwege de
snel om zich heen grijpende automatisering zonder welke de collectie onbeheersbaar
dreigde te worden. De nieuwe afdelingen konden ook meer slagkracht ontwikkelen:
waar vind je bij voorbeeld elders vierentwintig toprestauratoren in verschillende
disciplines die elkaar stimuleren! Op die manier beschik je als museum in een klap
over een internationaal prominent kenniscentrum op het gebied van restauratie. En
hetzelfde gold voor de andere disciplines.
De keuze voor een chronologische opstelling betekende dat de presentatie door
zou moeten lopen tot de eenentwintigste eeuw. In de oude presentatie hield de afdeling
schilderijen op rond 1900 (in de tijd van Schmidt Degener was afgesproken dat het
Stedelijk Museum de moderne kunst zou verzamelen en tonen), en de afdeling
Beeldhouwkunst en kunstnijverheid rond 1920, het Prentenkabinet bewoog zich
verder in de twintigste eeuw en richtte zich met name op figuratieve kunst en,
ontluikend, fotografie. Alleen de afdeling Geschiedenis verzamelde contemporain
en had vanaf 1975 met een jaarlijkse foto-opdracht een imposante collectie op dat
gebied opgebouwd. Maar zeker voor mij als historicus - ik had, vrij uniek en misschien
wel een statement van De Leeuw, als historicus inmiddels de positie van directeur
collecties ingenomen - was het ondenkbaar in een chronologische presentatie met
geschiedenis in 1900 te stoppen (alsof er geen Tweede Wereldoorlog in Nederland
was geweest).
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Educatief zou dat heel onverstandig zijn en juist in de twintigste eeuw lag de
uitdaging, daar kon slagvaardig gereageerd worden op de actualiteit, op onderwerpen
die mensen bewogen, met de twintigste eeuw konden nieuwe groepen naar het
museum gehaald worden, niet in de laatste plaats jeugd, en nieuwe sponsors aan het
museum worden gebonden. Aldus werd besloten.
Van meet af aan was duidelijk dat met uitzondering van de afdelingen die dat in
het verleden al hadden gedaan (Geschiedenis en Prentenkabinet) er geen collectie
Moderne kunst opgebouwd zou gaan worden. Geen oeuvres van moderne kunstenaars.
Aankopen zouden altijd in het verlengde staan van de gemengde presentatie en verder
werd vertrouwd op de Collectie Nederland, op de andere grote musea die moderne
kunst verzamelden. Uiteraard wil je als Rijksmuseum in een presentatie over de
twintigste eeuw een Van Gogh en een Mondriaan tonen maar het zou geen moeite
mogen kosten daarvoor bij andere musea bruiklenen te verkrijgen.
Wat nu moest het verhaal worden in dit enorme chronologische lint dat in eeuwen
werd opgedeeld? Per eeuw waren inhoudelijke teams van kunsthistorici en historici
gevormd die voorstellen moesten ontwikkelen voor een projectteam waar in het
bijzijn van de directie (De Leeuw en ondergetekende) de voorstellen werden
besproken. Wat wil je en wat kun je, zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Schmidt Degener had het in de jaren twintig al vastgesteld. Voor de hele collectie,
geschiedenis, maar ook voor de kunsten, geldt dat de kwaliteit van de objecten
bijzonder hoog en geen doorsnee is. Historische objecten die het gewone leven
weerspiegelen bevinden zich nauwelijks in de collectie, er is niet op verzameld.
Hetzelfde geldt overigens voor de kunstobjecten. Veel objecten hebben meerdere
ladingen waaruit meerdere verhalen zijn te destilleren. Gaat het bij het doodsmasker
van Michiel de Ruyter, vervaardigd door Artus Quellinus om de kunstenaar Quellinus
en plaats je het bij een ensemble Quellinus (in de oude opstelling lag het doodsmasker
in de presentatie van Beeldhouwkunst) of gaat het om De Ruyter en plaats je het bij
de parafernalia van de admiraal? Veel objecten waren in de loop der tijd door de
grote nadruk op het kunstmuseum ‘onthistoriseerd’, in de documentatie van hun
historische betekenis ontdaan. Toen de penschilderingen van Willem van de Velde
niet als kunst werden beschouwd, werden ze getoond in de afdeling Vaderlandse
geschiedenis maar toen hun artistieke waarde werd onderkend, verhuisden ze naar
de Eregalerij. De
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gemengde presentatie kon dit probleem oplossen, maar dat vergde veel professionele
soepelheid van de betrokken conservatoren en stevig toezicht vanuit de directie. ‘Kill
your own darlings’ was een veel gehoorde uitspraak en emoties liepen geregeld hoog
op. Ook het begrip ‘kwaliteit’ is geen eenduidige maatstaf en binnen het museum
werd met kwaliteit eigenlijk kunsthistorische kwaliteit bedoeld. Maar er bestaat ook
zoiets als een historische kwaliteit. Een atlas van Blaeu bij voorbeeld of het stokje
van Van Oldenbarnevelt. Dat laatste heeft weinig kunsthistorische kwaliteit maar
des te meer historische kwaliteit dat het ontleent aan de (vermeende) eigenaar en
misschien nog wel meer aan het gedicht van Vondel. Dat geldt ook voor de mutsen
van de eerder genoemde walvisvaarders. Steeds moest voor ogen worden gehouden
dat het algemene publiek dergelijke onderscheiden niet maakt: dat wil zich laten
verrassen, wil leren of genieten. Voor het gros van het publiek is een
zeventiende-eeuws schilderij een kunstobject uit het verleden, wat er op te zien is
eveneens, en dat geldt ook voor het stokje van Van Oldenbarnevelt; dat stamt ook
het verleden net als de boekenkist van Hugo de Groot. Ze hebben beide de kwaliteit
dat ze het publiek emotioneren of interesseren, soms zelfs het publiek terug voeren
in de tijd. Dat zijn museale kwaliteiten.
In een klein boekje - 36 pagina's - dat in 2004 is samengesteld door het toenmalige
hoofd van de afdeling Geschiedenis, Kees Zandvliet, en het voormalige hoofd van
de afdeling Schilderijen en toen coördinator van de inhoudelijke herinrichting, Wouter
Kloek, wordt dat in kort bestek duidelijk gemaakt. De titel luidt Kort Verhaal van
Nederland. Een klein land in een grote wereld. De Collectie van het Rijksmuseum
in het licht van de geschiedenis van Nederland.
Het boekje begint als volgt: ‘Wie in Het Nieuwe Rijksmuseum het hoofdcircuit
doorloopt, volgt het verhaal van Nederland, van een klein land in een grote wereld,
vanaf de Middeleeuwen tot aan de huidige tijd (...) aan de hand van voorwerpen die
sprekend zijn of een bijzondere schoonheid in zich dragen’. En verder: ‘De objecten
zijn bijeengebracht in ensembles, waarin een stukje geschiedenis of kunstgeschiedenis
wordt verteld en nader toegelicht. Al die ensembles bij elkaar geven een tamelijk
volledig overzicht, al is daar niet per se naar gezocht: het beeld van geschiedenis en
kunst is (...) een selectie.’ Toch wordt het verhaal als geheel, het verhaal van de
Nederlandse kunst en geschiedenis in internationale context, in relevante aspecten
recht gedaan.’ Daarna wordt in ruim dertig pagina's dat verhaal met illustraties
neergezet. Je kunt het er wel of
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niet mee eens zijn, maar het is de keuze die de museumstaf gemaakt heeft en waarop
deze beoordeeld moet worden: aspecten van de Nederlandse kunst en geschiedenis
in een internationale context.
Na het verschijnen van het dit boekje is nog vier jaar met volle overgave aan de
uitwerking van dit plan gewerkt. Toen er in 2008 een directiewisseling plaats vond
waarbij beide inhoudelijk verantwoordelijke directeuren, De Leeuw en ikzelf, het
museum verlieten, kon De Leeuw met recht verklaren dat het inhoudelijk plan van
de presentatie geheel af was. Nadien heeft de nieuwe directie zeker nog een aantal
niet onbelangrijke verschuivingen doorgevoerd, zoals het verplaatsen van de twintigste
eeuw die de afsluiting vormde van de chronologische presentatie van de
benedenverdieping naar de zolderverdieping, maar in grote lijn is de chronologische
geïntegreerde opstelling gerealiseerd zoals bedoeld was.
Over deze in mijn optiek meest gewaagde vernieuwing van het museum (zou de
gevestigde internationale museumwereld dit accepteren, zou het publiek dit
omarmen?) is zoals gezegd in de vakpers eigenlijk weinig kritisch gereageerd. De
kunsthistorische wereld was, denk ik, tevreden met het feit dat de esthetische beleving
geen geweld was aangedaan en de kritiek kwam in het voortraject vooral vanuit
musea moderne kunst die vreesden dat het Rijksmuseum zich op hun terrein zou
gaan begeven. De meeste inhoudelijke kritiek kwam uit de historische hoek. In de
Bijdragen en Mededelingen van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
is de nieuwe presentatie door een aantal redacteuren uitvoerig en gewetensvol onder
de loep genomen, waarna het hoofd van de afdeling Geschiedenis van het
Rijksmuseum, Martine Gosselink, daarop een repliek gaf. Ik zal daar hier niet verder
op ingaan maar stel vast dat het verheugend is dat de Nederlandse historici deze
presentatie serieus nemen en bespreken. Het is aan het museum deze kritiek ter harte
te nemen en het debat te voeren.
De kloof tussen de universitaire historische wereld en de historische musea is altijd
vrij groot geweest. Museale collecties worden door historici, anders dan door hun
kunsthistorische vakbroeders, weinig als historische bronnen voor onderzoek gebruikt.
Te weinig zijn, wat mij betreft, ook nu nog historici, academische historici maar ook
historici die werkzaam zijn in een museum, zich ervan bewust dat museale presentaties
een enorm publieksbereik hebben en dat voor een groot publiek opvattingen over
het verleden daar vorm krijgen. De museale context en de anonimiteit van museale
presentaties - nooit staat er ergens wie de verantwoorde-
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lijke samensteller is - draagt ongewild bij aan het gezag van de presentatie. Er ligt
dus een grote verantwoordelijkheid voor de kunsthistorische en historische
gemeenschap om ervoor te zorgen dat museale presentaties op hun vakgebied de
laatste wetenschappelijke stand van zaken reflecteren. Dat alles uiteraard met in acht
name van de beschikbare collectie en de publieksdoelstelling van het betreffende
museum. In het geval van het Rijksmuseum gaat het daarbij om een presentatie van
aspecten van Nederlandse cultuur en geschiedenis voor een nationaal en internationaal
publiek, zoals haar doelstelling kortweg luidt.
Daarbij - en dat toch nog even als een terzijde - is het Rijksmuseum niet, zoals
nog wel eens gesuggereerd is, het nationaal historisch museum van Nederland. Die
ambitie is er vanaf het begin af aan nooit geweest, wat onder andere moge blijken
uit de eerder aangehaalde stukken uit 1999 en 2004. Tijdens de wedstrijd om de
locatie voor een nationaal historisch museum heeft het Rijksmuseum intensief
meegewerkt aan het bid book van de stad Amsterdam en heb ik zelf met de wethouder
verdedigd dat Amsterdam een uitstekende plaats was om een dergelijk nationaal
historisch museum te vestigen. Dat alles in de overtuiging dat het Rijksmuseum nooit
het gedroomde platform zou kunnen bieden voor een dergelijk historisch museum,
gebonden als het is aan haar eigen identiteit en doelstellingen, en met haar uitstraling
en internationale positie als museaal instituut.
De nieuwe presentatie van het Rijksmuseum doet in mijn optiek recht aan de
oorspronkelijke uitgangspunten. Het is de consequentie van de beslissing om met
alle aanwezige collecties een beeld te scheppen. Je kunt er over twisten of dat beeld
minder elitair en glorieus zou moeten zijn, of er meer ruimte moet zijn voor de ‘zwarte
bladzijden’ van de geschiedenis, of voor alledaagse kunst, minder bevestigend en
minder nationalistisch, meer vragen oproepend wellicht. Die discussie moet gevoerd
blijven worden en gevolgen hebben. In die zin is een museumpresentatie nooit af.
Besef van tijd, gevoel voor schoonheid. Voor sommigen een loze kreet, voor
anderen een heldere leidraad. Eigenlijk gaat het in een museum wat mij betreft om
emotie, je wilt iets zien wat je raakt, wat zich als beeld in je geheugen grift en je bij
blijft. De mutsen van de walvisjagers, het Melkmeisje van Vermeer, ze ontroeren
me. Mooi of niet mooi.
Peter Sigmond
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13 april 2014. Opening van het nieuwe Rijksmuseum. Foto Arie de Leeuw
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Frida Balk-Smit Duyzentkunst
Amsterdam 12 april 1929 - Bloemendaal 7 februari 2013

Frida, enig kind, groeide op in Amsterdam, en ging er naar school. Haar vader was
enige tijd beroepsviolist en werd later meubelmaker; het gezin woonde op de
Olympiakade. Als klein meisje al werd ze geboeid door de klassieke biografie van
Madame Curie in Willy Corsari's vertaling.1. Toen de oorlog uitbrak was ze elf jaar;
ze maakte hem als ‘toeschouwer’ mee. Ze groeide op in een vrijzinnig milieu. ‘Mijn
vader was een tolerante vrijdenker, en mijn moeder deed de kerk,’ vertelde ze later
in een interview.2. Al jong werd zij (via haar doopsgezinde moeder) lid van de
Vrijzinnig Christelijke Jeugd-Centrale (VCJC). Zo raakte zij vertrouwd met de
bijbelverhalen, en nam zij deel aan de spelen van de door haar bewonderde Martinus
Nijhof.3. Aan een van die spelen, het kerstspel De ster van Bethlehem, deed ook Ton
Balk mee. Zo leerde ze, rond haar zestiende, haar latere echtgenoot kennen.
Ze was leerling op het Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes op de Reinier
Vinkeleskade, waar ze in 1947 eindexamen deed. Daar werd haar grote belangstelling
voor de Nederlandse taal gewekt door de lerares Nederlands, Louise C. Pont, de
latere rectrix van haar school. Na haar eindexamen was ze nog een tijdje ingeschreven
voor de Kweekschool voor Onderwijzers. Maar ‘juffrouw’ Pont zorgde dat het voor
haar financi-
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eel mogelijk werd Nederlands te gaan studeren aan wat vóór 1961 de GU was,
Gemeentelijke Universiteit, en wat wij nu kennen als de Universiteit van Amsterdam,
de UVA. Frida figureert als Hetty Bakker in Voskuils bekende sleutelroman Bij nader
inzien, over een groep studenten in de jaren rond 1950. Hiertoe behoorde onder
andere Frida Vogels (Henriëtte Fagel in het genoemde boek), de latere schrijfster en
dichteres, bekend onder meer door De harde kern (1994), een boek dat haar later
zeer zou fascineren. De beide Frida's waren al vóór ze in de kring van Voskuil
belandden vriendinnen.
Ook tijdens haar studie wist ze zich klaarblijkelijk te onderscheiden: na haar
doctoraalexamen in 1953 kwam ze direct in de staf van de hoogleraar Nederlandse
Taalkunde Wytze Gs. Hellinga, als ‘wetenschappelijk assistent’. Zij kende hem toen
al goed; als student was Frida zijn persoonlijke secretaresse geweest, en had ze op
zijn kinderen gepast.
Het jaar daarop trad ze in het huwelijk met Ton Balk. Zij kregen twee zoons en
een dochter, Jan, Roelof en Marleen. Gedurende haar hele carrière bleef ze verbonden
aan het Instituut voor Neerlandistiek aan de UVA.
Eind jaren vijftig vergezelde ze Hellinga een aantal malen naar het Academisch
Ziekenhuis Groningen om de mogelijkheden te verkennen van taalkundige inbreng
in de behandeling van afatici, een informeel samenwerkingsverband tussen Hellinga
en prof. dr. Jan Droogleever Fortuyn. De laatste was hoogleraar neurologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen (en echtgenoot van Vasalis; Hellinga kende haar nog
uit Amsterdam en zag daarom met graagte uit naar de ‘nazitten’ bij zijn Groningse
collega thuis). De kennismaking met de neurologie zou een van de bronnen worden
van haar scepsis ten aanzien van wetenschappelijke modellen van de menselijke
geest, zoals zij later nog eens zou getuigen.
Bij Frida Balk-Smit Duyzentkunst volgde ik rond die tijd als eerstejaars het
grammaticacollege, over Dr. D.C. Tinbergen's Nederlandse Spraakkunst. Het ging
daarbij om meer dan traditionele zinsontleding en woordbenoeming: het was een
inwijding in het verschijnsel ‘taal’, zij leerde ons zien wat taaluitingen ‘doen’, lokte
ons uit de tent. Haar scherpe observatievermogen maakte ook de colleges taalkundige
poëzieanalyse tot een genot. Het bracht haar studenten op effectieve wijze tot een
soort taalbeschouwelijke attitude die men ieder medemens zou gunnen. Ik herinner
mij verder nog haar boeiende kandidatencollege over mevrouw Nanninga-Boons
verslag in boekvorm over de taalontwikkeling
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van haar dove zoontje dat van meet af aan schriftelijk leerde ‘praten’, op overal in
huis aangebrachte schoolborden.
Ook de fonologie had, vooral in het begin, haar aandacht, al beschouwde ze de
studie van de spraakklanksystematiek niet als onderdeel van de linguïstiek, maar als
een hulpwetenschap: de aard van het medium (spraak, schrift, gebaren etc.) is
irrelevant voor de linguïstiek ‘in eigenlijke zin’, maar ‘verstrekt onmisbare gegevens
voor het onderscheiden van linguale en extra-linguale vormmomenten’.4. Toch was
haar opvatting van de taalwetenschap, zeker in haar eigen ogen, veel breder dan die
van de beoefenaren die zij om zich heen zag, zoals verderop duidelijk zal worden.
In 1957 verscheen Noam Chomsky's Syntactic Structures, waarin deze zijn eerste
ideeën presenteerde over een (transformationeel-)generatieve theorie van de
grammatica. Het veroorzaakte niet weinig ophef en kreeg van haar toen zeer
gezaghebbende Amsterdamse leermeesters, Hellinga en de hoogleraar Algemene
Taalwetenschap A. Reichling, een negatieve ontvangst. (Zie bijvoorbeeld Reichlings
‘Grondslagen der Syntaxis: het kryptanalytisch formalisme’5.). Er was zelfs sprake
van een zekere repressie, waardoor zich in Amsterdam een kleine ‘underground’
vormde, onder de geuzennaam ‘Kryptanalytisch Genootschap’. Zij nam er kennis
van, maar ging haar eigen weg. Haar grote inspirator was en bleef Reichling, met
zijn dissertatie Het woord. Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik
(1935).
Waarin verschilt de woordvorm van de woordbetekenis? Reichling was, zo stelde
zij, de eerste linguïst die deze vraag als een fundamentele kwestie presenteerde, en
op voorbeeldige wijze behandelde. Betekenis is, anders dan vorm, een
‘onaanschouwelijk’ gegeven, niet toegankelijk voor zintuiglijke waarneming.
Betekenis moest haars inziens centraal staan in het linguïstisch onderzoek; taalkundige
analyse kan het daarzonder niet stellen. ‘Het is (...) de taak van de linguïstiek, het
begrip betekenis te verhelderen, in plaats van het te negeren’, schreef zij in de inleiding
van haar proefschrift De grammatische functie (1963, p. 6).
Tijd en ruimte beschouwde zij als noodzakelijke begrippen in de grammatica, met
name bij de beschrijving van de betekenis van grammatische categorieën (bijvoorbeeld
de werkwoordstijden) en van bepaalde typen zelfstandige naamwoorden. Haar ‘baas’,
Hellinga, ‘werd zenuwachtig van deze begrippen’; hij moest aan Einsteins
relativiteitstheorie denken, vertelde ze later, en verwees haar door naar de logicus
prof. Evert Beth als
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promotor. De inleiding van haar proefschrift bevat een uiteenzetting van de benadering
die zij tot grondslag koos. Zij citeert daarbij Beth:
Men pleegt bij het zoeken naar een verklaring voor de menselijke
gedragingen gebruik te maken van twee zeer verschillende
beschouwingswijzen. Ten eerste kan men deze gedragingen opvatten als
processen, die in ruimte en tijd verlopen en die derhalve met behulp van
de in de natuurwetenschappen gangbare werkwijze kunnen worden
onderzocht (naturalistische beschouwingswijze).
Ten tweede kan men bij de verklaring van die gedragingen uitgaan van
de toelichtingen, die de betreffende personen zelf ervan vermogen te geven
(spiritualistische beschouwingswijze).6.
De onaanschouwelijkheid van betekenis motiveerde haar keuze voor de
spiritualistische beschouwingswijze. Immers, in elk geval bij de huidige stand van
zaken heeft men tot het verschijnsel ‘betekenis’ - hoe dit ook gedefinieerd wordt alleen toegang via introspectie en het verslag daarvan door ‘de betreffende personen’.
De spiritualistische benadering, zoals zij die zag, zou de rode draad vormen in al
haar verdere publicaties. Het aspect ‘betekenis’ strekt zich in haar visie ook uit tot
de grammatische categorieën (onderwerp, persoonsvorm etc.). In haar proefschrift
ondernam zij een beschrijving van het betekenisaspect daarvan, evenals van o.m.
bepaalde typen zelfstandige naamwoorden (zoals meeuw, in normaal gebruik, maar
ook in een zin als Hè, ik heb zo'n trek in meeuw, die Carmiggelt een poes laat zeggen).
Woordbetekenis, merkte zij in haar afscheidscollege bijna 30 jaar later op, ‘[omvat,]
misschien wel qualitate qua, meer dan we ooit kunnen weten, zelfs innerlijke
tegenstrijdigheden’.7. Maar dit heeft haar nooit ontmoedigd.
Het merendeel van wat wij, tekengebruikende wezens, van onze taal ‘weten’, is
geen bewuste, expliciete kennis. Wat wij erover kunnen zeggen, berust op intuïtie.
In deze opvatting verschilde Frida Balk niet van degenen tegen wie zij zich afzette,
de ‘generativisten’. Haar bezwaar gold Chomsky's stelling dat voor het opstellen van
een grammatica intuïtie over vorm een noodzakelijke voorwaarde is, en intuïtie over
betekenis niet. Weliswaar betrof het hier in wezen alleen een onderzoeksstrategie,
en moest uiteindelijk, naar laatstgenoemde in Syntactic Structures stelde, een
grammaticatheorie overeenstemmen met een voldragen semantiek, en speelde de
semantiek in Chomsky's latere werk wel degelijk een ex-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

31
pliciete rol, maar dit nam haar weerzin tegen theoretische modellen niet weg.
In haar bespreking van de eerste Nederlandse publicatie op het terrein van de
generatieve grammatica8., het proefschrift Negatieve zinnen van A. Kraak (1966),
geeft zij aan waar haars inziens een verschil tussen natuur- en taalwetenschap bestaat:
De ‘hypothesen’ van de natuurwetenschappen komen voort uit waarneming
(...) en zijn zelf niet primair in de ervaring gegeven. Vele ‘hypothesen’
van de taalkunde echter zijn de in de ervaring gegeven verschijnselen zelf.
Met andere woorden: wat wij aan taal ervaren, vervult in de taalkunde dikwijls op
zichzelf al de rol van ‘hypothese’. Dit lijkt vrijwel naadloos te passen in de
fenomenologie: Zurück zu den Sachen selbst (Husserl), waarbij theoretische
overwegingen - op zijn minst voorlopig - buiten beschouwing moeten worden gelaten.
‘Betekenis’ vatte zij bovendien op in de ruimste zin: alle kennisinhouden, maar
ook alle associaties en connotaties die een uiting kunnen oproepen, vallen eronder.
Eind jaren zestig nam Reichling afscheid. In die tijd was Bernard Tervoort benoemd
tot hoogleraar in de Nederlandse toegepaste taalkunde. Zodoende had deze de leiding
gekregen over de afdeling Taalkunde bij Neerlandistiek. Frida Balk behoorde uit
dien hoofde tot zijn staf. Er was in die tijd een strijd gaande over Reichlings
opvolging, die alles te maken had met de richtingenstrijd tussen generativisten en
hun tegenstanders. De taalkundestaf, althans een deel daarvan, had zijn standpunt in
deze in het openbaar kenbaar gemaakt: Reichling zou moeten worden opgevolgd
door iemand bij wie onderzoekers op het gebied van de generatieve grammatica
zouden kunnen promoveren. Toen Tervoort de betrokken stafleden ter vergadering
bestraffend toesprak, nam Frida, als oudste aanwezige, het woord en verdedigde met
kracht hun recht zich te allen tijde uit te spreken. Dit incident is illustratief voor haar
rechtvaardigheidsgevoel en rebelse bereidheid desnoods tegen ‘het gezag’ in te
zeggen waar het op stond.
In 1971 aanvaardde zij het ambt van lector, met als leeropdracht Taalkunde van
het hedendaags Nederlands. In het daarop volgende jaar vertrok Tervoort naar
Algemene Taalwetenschap, en werden Frida en ik col-
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legae proximi. In 1980 werd ook zij hoogleraar.9. Het feit dat wij vakinhoudelijk
lijnrecht tegenover elkaar stonden, heeft onze samenwerking nooit in de weg gestaan.
Haar constante strijd tegen de aantasting van het moedertaalonderwijs, haar
verdediging van het belang van de grammatica daarin, en haar grote aandacht voor
poëzieanalyse verdienden alle lof. Hier lag een fond d'être d'accord. Rond die tijd
had zich een ‘close reading’-groepje gevormd, dat op geregelde tijden in Café
Americain bijeenkwam voor het interpreteren van (niet per se Nederlandse) gedichten.
De groep bestond uit vier taalkundigen (Frida Balk-Smit Duyzentkunst, Ina
Schermer-Vermeer, Wouter Voskuilen en ik) en twee letterkundigen (Hanneke
Dommisse en Klaas Lenstra), allen werkzaam aan het Instituut voor Neerlandistiek.
Met genoegen, en ook iets van heimwee, denk ik eraan terug.
In haar oratie ‘Een referentiële identiteitscrisis’ ging zij in op het onderscheid
tussen de mentale representaties die woorden oproepen en de dingen in de
werkelijkheid waaraan wij al sprekend kunnen refereren. ‘Jan laat zijn haar knippen
en Roelof laat het groeien’ vatten we niet op als een mededeling die inhoudt dat
Roelof Jans haar laat groeien: het refereert niet aan hetzelfde object in de
werkelijkheid - of liever, in onze geest - als zijn haar. In dit voorbeeld van wat bekend
staat als ‘sloppy identity’ moet er in haar visie bij de spreker klaarblijkelijk toch
tevens een soort mentale representatie zijn van zijn haar (of van het) die de
‘pronominale terugverwijzing’ door het mogelijk maakt. (Jan en Roelof zijn de namen
van haar zoons. Ook dochter Marleen figureert in een voorbeeld: Marleen stelt zich
Mao Tse Tung voor.)
Haar stijl was, ook in vakbladpublicaties, essayistisch. Het is niet verwonderlijk
dat schrijven in literaire tijdschriften haar goed afging. Sommigen zal het nog bijstaan
hoe zij in een Gids-artikel (1971) stelling nam met betrekking tot het (verloren) kort
geding tegen de uitgever en redacteur van Van Dale's Groot Woordenboek van de
Nederlandse Taal over de behandeling van het woord ‘jood’. Het betwiste lemma
vermeldde: ‘(oneig.) woekeraar, afzetter, bedrieger’. Zij merkte op dat zij die men
uitscheldt voor boer, kruidenier of schoolmeester nu juist geen boeren, kruideniers
of schoolmeesters zijn, terwijl anderzijds ‘jood’, als scheldwoord, vooral voor de
joden zelf blijft gereserveerd. In 1989 kwam zij op de kwestie terug in haar
Gids-artikel ‘Het woord ‘jood’ en het antisemitisme’. Vermelding verdient ook de
polemiek met o.a. de bekende taalkundige P.C. Paardekooper over de term ‘fascist’.
Zij werd later, in de 11e
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druk van Van Dale, sub voce ‘fascist’ - niet helemaal goed - geciteerd: ‘... staat in
ons taalbewustzijn voor alles wat gruwelijk is in de organisatie van de menselijke
samenleving: geweld, onderdrukking, marteling, dood (Balk-Smit Duyzentkunst)’ dood moet zijn moord. (Vergelijk haar artikel ‘De macht van het woord’ in De Gids
3/4, 1980, pg. 155.)
Een twaalftal keren publiceerde zij tussen 1975 en 1985, vanuit haar taalkundige
invalshoek en gericht op de interpretatie van specifieke gedichten, in het literaire
tijdschrift De Revisor: veel over Leopold en Vasalis, in discussie met anderen (zoals
Gerrit Krol, Rudy Kousbroek, Wiel Kusters), en over gedichten van Emmens en
Bernlef. Ook schreef zij daarin het fel polemische stuk ‘De natuurlijke taal en het
rationalisme van Rudy Kousbroek’ (1983). In het kader van haar literatuurbenadering
passen ook het lange opstel uit 1985, ‘De stijl van W.F. Hermans’10. en haar bijdrage
uit hetzelfde jaar aan de Achterbergkroniek (nummer 4), ‘Fysica en grammatica bij
Achterberg’. ‘Letterkunde,’ zou zij later opmerken, in een televisie-interview met
Antoine Bodar (‘Eeuwigh gaat voor oogenblick’, RKK, 1991) ‘is uiteindelijk
taalkunde.’ In Forum der Letteren besprak zij werk van Judith Herzberg (1983).
Begin jaren '70 was zij lid van Het Gezelschap Van Geleerde Vrouwen, dat
overigens al na een maand uiteenviel. Zij had daar contact met onder meer Hella
Haasse, Elly de Waard, Doeschka Meijsing en Ageeth Scherphuis. Josepha Mendels,
ook lid van dat gezelschap, leerde zij, naar ze meedeelt, in 1980 kennen. Bij de eerste
bijeenkomst van het Gezelschap introduceerde Frida Balk-Smit Duyzentkunst zich
door te vertellen over haar bewondering voor Madame Curie, aan de hand van de
hier in de aanvang genoemde biografie - ‘een boek waaraan ik sinds mń negende
verslaafd ben’.11.
Josepha Mendels kreeg op 8 november 1986 de Anna Bijnsprijs voor haar gehele
oeuvre. De jury werd voorgezeten door Frida Balk. Aan Josepha Mendels' werk, dat
haar aantrok door de bijzondere relatie met de taal, wijdde zij twee besprekingen:
‘Omega en Alfa. De taal van Josepha Mendels’ en ‘Josepha Mendels 1902’.12. Van
haar hand is ook Mendels' levensbericht in het Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde (1996), terwijl het jaar daarop een promotie over deze
schrijfster onder haar supervisie plaatsvond (Marja Clement, Josepha Mendels, taal
en tijd).
In 1986 trad zij toe tot het bestuur van de Maatschappij, waarvan zij later voorzitter
zou worden. Behalve van de jury voor de bovenvermelde Anna Bijnsprijs, was zij
in de jaren '80 en daarna ook lid van onder meer
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die voor de Henriette Roland Holstprijs (toegekend aan Wim de Bie, 1986), de
Charlotte Köhlerprijs (aan H.H. ter Balkt, 1993), en de P.C. Hooftprijs (aan F.L.
Bastet, 2005).
Vanaf de oprichting in 1971 werkte zij mee aan het neerlandistische tijdschrift
Spektator, dat tot 1995 zou bestaan; tevens was zij lid van het stichtingsbestuur
(Heliogabalos), met o.a. prof. dr. Garmt Stuiveling. Ook de overige medewerkers
aan het eerste nummer waren verbonden aan het Amsterdamse Instituut voor
Neerlandistiek, zoals Enno Endt, Herman Pleij, Wouter Voskuilen, Willem Wilmink
en schrijver dezes. Ten minste een half dozijn van haar taalkundige artikelen
publiceerde zij in dit tijdschrift.
Haar visie op de spiritualistische benadering kan niet uit de lucht gevallen zijn.
Ze hing niet alleen samen met haar onmiskenbare affiniteit met de fenomenologie,
haar scepsis ten aanzien van formele, ‘exacte’ benaderingen. De ‘werkelijkheid’ afgezien van de historische werkelijkheid - is meer dan alleen de zintuiglijk
waarneembare buitenwereld, maar omvat tevens onze minstens even belangrijke
‘onaanschouwelijke’ binnenwereld (en in zekere zin ook zelfs het onkenbare), waar
formalisering altijd prematuur lijkt. Frida Balk was een ‘binnenwereldtype’. Geheel
in overeenstemming hiermee was haar standpunt, dat de taalkundige niet hoeft te
steunen op ‘informanten’ of proefpersonen bij het cruciaalste onderdeel van
taalonderzoek, de betekenis. ‘Wil iemand weten wat het woord fles betekent, dan
hoeft hij alleen maar een beroep te doen op zijn eigen individuele, zeg maar gerust
eenzame, voorstellingsvermogen. Alleen door zo nauwgezet mogelijke analyse van
het plaatje dat voor zijn geestesoog opdoemt, kan hij hopen greep te krijgen op de
betekenis’, citeert Duco van Weerlee haar in een NRC Handelsblad-interview (20
okt. 1983). Een syntactisch structuurdiagram had naar haar mening ‘evenveel met
een echte zin te maken als een babypop met een baby’. Het probleem, zo betoogde
zij twee jaar eerder in Forum der letteren in een artikel gewijd aan de taalkundige
ideeën van Carry van Bruggen, was
... dat het generatieve paradigma, evenals alle andere daarop geïnspireerde,
maar veel zwakkere formaliserende grammatica's die (...) thuishoren in
het vorm-domein van de taal, de claims moeten waarmaken op het - veel
duisterder - gebied van de betekenis, met alle crisisgevolgen van dien;
men sluit de ogen voor het hachelijke terrein van het eigen, individuele,
van taal afhankelijke denken en zich-een-beeld-vor-
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men. Het is zeer moeilijk, de distantie te scheppen die noodzakelijk is voor
een rationele benadering van de betekenis en dus voor wetenschappelijk
gefundeerde observaties van het denken en voorstellingsvermogen.
Moeilijk, maar niet onmogelijk, zoals uit Hedendaags fetisjisme blijkt.13.
Haar visie op betekenisonderzoek had zij datzelfde jaar in Hollands Maandblad als
volgt uiteengezet. De onderzoeker wordt geconfronteerd met een innerlijk
tegenstrijdige constatering: de betekenis van de woorden en zinnen van een taal
onderscheidt zich wel én niet van de buitentalige werkelijkheid. Deze tegenstrijdigheid
kan worden opgeheven door middel van een voorbehoud:
De betekenis van de woorden en zinnen van een taal onderscheidt zich
niet van de buitentalige werkelijkheid in zoverre [mijn cursivering WK]
dat we de betekenis beschrijven met termen waarmee we ook de
buitentalige werkelijkheid beschrijven. (Vergelijk de termen ‘handelen’,
‘persoon’, ‘tijd’, etc.).
Met behulp van dit voorbehoud hebben we de gesignaleerde
tegenstrijdigheid teruggebracht tot een schijnbare tegenstrijdigheid, een
paradox (die kan worden opgeheven). Deze eigenaardigheid vormt het
werkelijkheidsdilemma, dat één van de voornaamste uitdagingen is van
de taalwetenschap. Het houdt in dat het observeren van de betekenis deels
hetzelfde is als het observeren van de buitentalige werkelijkheid.14.
In het eerder genoemde Revisor-stuk tegen Kousbroek (1983) verzette zij zich fel
tegen de beperktheid en regeldrift van rationalistische ‘kolonels’ die de wereld niet
begrijpen maar naar hun hand willen zetten. ‘Het oertype vinden we in Chomsky,
die dan ook, met een beroep op wetenschappelijke integriteit, het opnam voor de
historicus die ons voorhield dat de gaskamers nooit hebben bestaan.’15.
Ook de aan het vak klevende praktische en ‘beleidsmatige’ aspecten kregen, ja
eisten soms, haar aandacht. In 1969, het jaar van de Maagdenhuisbezetting, was de
‘demokratisering’ van het Instituut voor Neerlandistiek begonnen. In ‘plenaire
vergaderingen’ werd door de aanwezige studenten (gedomineerd door marxisten),
docenten en niet-wetenschappelijke medewerkers beslist over de organisatie en
inrichting van het onderwijs. Dit leidde tot een werksituatie die uiteindelijk voor de
taalkun-
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destaf onaanvaardbaar werd. Intern overleg leverde een door Frida Balk opgestelde
verklaring op, inhoudende dat de ondertekenaars hun vertrouwen in de plenaire
vergadering opzegden en wensten over te gaan op een bestuursstructuur in
overeenstemming met de vigerende wet op het hoger onderwijs. Er volgde begin
1972 een gebouwbezetting, maar ten slotte werd er een legale structuur ingevoerd.
(Helaas had een en ander ook een breuk tussen bepaalde stafleden tot gevolg, en
daarmee ook het einde van de sessies in Café Americain van het eerder genoemde
poëzieleesgroepje.) Er kwam een Subfaculteitsraad. Het voorzitterschap was geen
pretje, maar in 1977 nam zij manmoedig plaats op het ‘vreselike sitten’ (aan een niet
geheel Ronde Tafel) en tekende zelfs nog een jaar bij. ‘Ik kom er net een beetje in,’
schreef ze me, ‘en als ik nu even volhou ben ik er waarschijnlijk (nee zéker toch)
weer voor een hele tijd af.’
In 1984 werd zij taalkundig adviseur van de redactie van het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde, een functie die zij tot 1995 zou bekleden. Van 1985 tot 1991 was
zij voorts bestuurslid van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN),
de laatste drie jaren als voorzitter. Zij werd in 2006 erelid.
Na haar aftreden als voorzitter van de IVN in 1991 trad zij toe tot de redactie van
Extra muros, het IVN-tijdschrift dat later Internationale Neerlandistiek ging heten.
Het jaar daarop, op 1 maart 1992, ging zij met emeritaat. ‘Ik geloof niet dat het een
aangeboren eigenschap van mij is om te managen,’ lichtte zij in een interview in
Folia haar vervroegde vertrek toe.
Maar dit betekende geenszins het einde van haar activiteiten. In 1994 publiceerde
zij, als kroon op haar streven de kennis van grammatica van het Nederlands te
verspreiden, De woorden en hun zin. In de inleiding hiervan kregen de modieuze
onderwijshervormers hun vet. Zij had hun dit al eerder bij verschillende gelegenheden
gegeven (Vrij Nederland, Hollands Maandblad), wijzend op het ergernis en lachlust
wekkende motto dat de Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling Moedertaal
(ACLO-M) aan haar advies had meegegeven: ‘Grammatica is te moeilijk voor leerlingen
van de lagere school.’
Zij bleef in het bestuur van de IVN en werd in 1993 voorzitter van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, zette haar redactionele activiteiten voor Extra
muros/Internationale Neerlandistiek voort (tot haar overlijden in 2013), nam nog
zitting in diverse literaire jury's, en ging door met het schrijven van artikelen en
verhandelingen. In 1996 verscheen haar boek, Fritzi en de sprookjes, een ‘portret en
zelfportret’ van de
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dichteres F. ten Harmsen van der Beek (1927-2009). Levendig herinner ik mij haar
enthousiasme over ‘Fritzi’, bij het verschijnen in 1965 van haar eerste bundel Geachte
Muizenpoot en achttien andere gedichten. Ook wijdde ze in deze periode
beschouwingen aan het werk van W.F. Hermans16. en Vasalis,17. de taal van Marten
Toonder18., aan het eerder genoemde boek van Frida Vogels, De harde kern19., en aan
het werk van Ida Gerhardt20..
En ze bleef verzet aantekenen tegen wat zij in haar jaarrede voor de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde in 1995 aanduidde als ‘de geestverwarring’. De
achtereenvolgende modellen/metaforen in de wetenschap voor mentale processen de ‘engrammen’ van het geheugen die werken als een soort grammofoonplaat, de
magnetofoon of zelfs de videorecorder - alle achteraf gezien koddig, worden nu
vervangen door de al even naïeve metafoor van de computer. De Saussure vergelijkt
aan het begin van de 20e eeuw het taalsysteem met een schaakspel, en brengt een
scheiding aan tussen historische en systematische verklaringen. We leven in een
bezeten wereld, merkt zij op, Huizinga's In de schaduwen van morgen citerend; zowel
fysici en biologen als mentalistische taalkundigen als Chomsky ‘bevorderen krachtig
de vereenzelviging van de geest en het elektronisch brein. (...) [H]et plompverloren
spreken van mentale structuren als het om generatieve grammatica gaat, maakt de
geestverwarring groter en groter. Het ziet ernaar uit dat het hedendaags
wetenschappelijk en intellectueel bedrijf ver van de menselijke geest (...) is
afgedwaald.’
In de kring van haar taalkundige collega's moet zij zich steeds meer een roepende
in de woestijn gevoeld hebben. In een terugblik op haar tijd aan het Instituut voor
Neerlandistiek schreef ze:
(...) De mainstream in de vakgroep taalkunde was de transformationeel
generatieve grammatica. Daarover werd wel gediscussieerd, maar
uitsluitend binnen het generatieve paradigma. Ik vocht het paradigma aan.
Dus ging niemand met me in discussie. Ik vond (en vind) dat die
‘grammatica’ niet over taal gaat. Dat heb ik zwart op wit gezet in een
‘hard’ vaktijdschrift. Zonder enig weerwoord van wie dan ook. Mijn positie
was dus wel eenzaam, maar ook leerzaam. Al is het raadsel taal niet te
doorgronden, ik weet er wel iets van. Iets meer dan alleen dát het een
raadsel is. Daarvan begint je iets te dagen als je de woorden leest van de
taalflosoof H.J. Pos: ‘De Duitsers noemen een tafel ‘Tisch’. Maar we
weten allemaal, het is een tafel.’
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En: ‘Spraak is een soort omleiding van de ademgang.’ [Over en weer, 2003/4]
Onafhankelijkheid, de eigen weg gaan, kan leiden tot eenzaamheid, maar deed in
haar geval niets af aan strijdbaarheid. Zij was een rebel with a cause, maar wat betreft
de persoonlijke verhoudingen was zij, te midden van haar collega's - letterkundigen
en vaak zelf uit de ‘underground’ afkomstige taalkundigen - zeker niet eenzaam.
Zij overleed op 7 februari 2013, twee maanden voordat zij 83 zou worden. Vasalis
(overleden in 1998), geliefde dichteres van Frida, schreef deze woorden, die bij de
uitvaart door haar zoon Jan werden voorgelezen:

Sub finem
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.
(Uit: De oude kustlijn, 2002)
W.G. KLOOSTER
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Anthonia Feitsma
Brantgum 18 januari 1928 - Leeuwarden 9 augustus 2009

Veel van de publicaties van Anthonia (Tony) Feitsma beginnen met een opsomming
van de kale feiten, pas daarna komt het echte verhaal. Ik laat ook hier eerst maar de
feiten volgen uit haar op zichzelf wel bijzondere, maar niet opwindende leven. Zij
werd in Friesland geboren als jongste kind van een pachtboer. Haar moeder had de
kweekschool gevolgd, maar in die tijd had een getrouwde vrouw nog weinig
mogelijkheden om haar talenten te ontplooien. Al na enkele jaren verhuisde het gezin
naar de Wieringermeerpolder. Het grootste deel van haar jeugd heeft Tony Feitsma
dus buiten Friesland doorgebracht, maar het gezin was heel betrokken bij alles wat
er in Friesland gebeurde (Friese taal en letterkunde, de politieke discussie daarover).
In huis werd consequent Fries gepraat, maar als kind werd ze al vertrouwd met een
bepaalde vorm van meertaligheid: de bewoners van het nieuwe land kwamen uit alle
mogelijke streken, en ieder had zijn of haar eigen taalvariant.
De basis van haar Friese en frisistische activiteiten lag duidelijk in het gezin. Na
de schoolopleiding (MULO, gymnasium) kwam als vanzelfsprekend de universiteit:
de Universiteit van Amsterdam, die in die tijd nog gewoon de Gemeentelijke
Universiteit heette. Het hoofdvak was Deens, en het voornaamste bijvak Frans met
onderwijsbevoegdheid. Na de stu-
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die volgde een aanstelling als tijdelijk onderzoeker op het Fries Instituut in Groningen
(ZWO), daarna een aantal jaren lerares Frans in Harlingen, en vervolgens
wetenschappelijk medewerker aan het Fries Instituut. Vanaf 1968 konden Tony
Feitsma en ondergetekende samen het Friese onderwijs aan de Vrije Universiteit
verzorgen, zij voor het Nieuwfries en het Middelfries en ik voor het middeleeuwse
Fries, vanaf 1976 in een dubbel hoogleraarschap op de leerstoel van prof. Klaas
Fokkema. Als onderdeel van één van de eerste bezuinigingsacties aan de VU werd
de leerstoel Fries, kort na het feestelijk gevierde veertigjarige bestaan van de opleiding,
in 1990 weer opgeheven. Tony Feitsma heeft dat de universiteit en degenen die zij
voor de opheffing verantwoordelijk achtte nooit vergeven, en ze keerde de VU de
rug toe. Gelukkig kon ze haar werk nog enige tijd voortzetten als bijzonder hoogleraar
Fries aan de UVA.
Bij Tony Feitsma vormden leven en werk één geheel. Elk verhaal over haar leven
gaat dus onvermijdelijk ook over haar persoon en haar karakterstructuur. In positieve
zin: de frisistiek heeft veel te danken aan haar onverzettelijkheid, maar ook in
kritische: zij was niet altijd even makkelijk in de omgang, en zeker niet wanneer zij
eenmaal een standpunt ingenomen had in een zaak die zij van groot belang achtte
voor Friesland of de Friese taal. Daar lag haar kracht, maar ook haar kwetsbaarheid.
Het ging dan bijvoorbeeld over het beleid van de Friese (taal)beweging, en de reacties
daarop, of de relatie tussen de wetenschappelijke bestudering van de Friese taal en
de beweging, en de verplichtingen die dat voor de beoefenaren van de frisistiek gaf.
En dan was er nog wat in haast elk taalgebied een mijnenveld is: de discussie over
de gewenste spelling van het Fries. Feitsma was principieel voorstander van een vér
gaande fonologische spelling, juist ook als wal tegen een voortschrijdende
vernederlandsing van het Fries. Bij een iets soepeler opstelling van de kant van haar
en haar medestanders was er waarschijnlijk meer binnengehaald.
Tony Feitsma was niet alleen een strijder voor de Friese zaak en een unieke
persoonlijkheid, ze was daardoor ook een betrokken wetenschapper. Vriend en vijand
zullen van mening zijn dat Friesland en de Friese wetenschap een creatief geleerde
verloren hebben, maar het is nog niet eens zo eenvoudig om concreet te beschrijven
wat haar invloed geweest is. Bij veel geleerden geeft de bibliografie al een indruk.
Aan de hand van de verschenen artikelen en monografieën kan de ontwikkelingsgang
gevolgd worden. Bij Feitsma is dat minder duidelijk. Zij was - een zeld-
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zaam type inmiddels - generalist, niet alleen omdat elk onderwerp op het terrein van
het Nieuwfries haar interesseerde, maar ook omdat zij aanvankelijk als enige docent
op dat terrein ongeveer over alles college moest geven. Daar kwam nog bij dat haar
colleges door talrijke studenten uit andere faculteiten gevolgd werden, sommigen
jaren achtereen, en die namen ieder ook hun interesses en benaderingswijzen mee.
Tony Feitsma's bibliografie is alleen al wat het aantal publicaties betreft
indrukwekkend. De bij haar vijftigste verjaardag, dus meer dan vijfendertig jaar
geleden verschenen bibliografie Jiddyjefte telt al 567 titels. Daar horen dan wel al
die ingezonden brieven in de Leeuwarder Courant en kleine artikelen in bijvoorbeeld
De Stiennen Man bij, maar daar staan genoeg degelijke wetenschappelijke studies
en ook kleine brochures of boekjes tegenover. Sommige van die artikelen zijn zeer
diepgaand en principieel. Andere publicaties zijn in inhoud (en vaak ook in vorm)
heel voorlopig, eerder bedoeld als een aanzet tot een discussie, en niet zozeer als een
definitief resultaat. Tony Feitsma is toch nog te vroeg gestorven: publiceren op
internet of discussiëren via Twitter had haar zeker gelegen.
Maar één groot werk is er bij het verschijnen van de bibliografie al prominent
aanwezig: haar dissertatie over de autografemen in het werk van Gysbert Japicx, die
in intrinsieke kwaliteit en consequente redenatie een meesterstuk is (hetgeen niet
van de toegankelijkheid ervan kan worden gezegd). Reeds tijdens haar studie was
Tony Feitsma in de ban van de Kopenhaagse structuralistische school geraakt (ze
heeft nog een jaar in Kopenhagen gestudeerd en college gevolgd bij Louis Hjelmslev).
Door de dissertatie van een leerling van Hjelmslev, Henning Spang-Hanssen, voelde
zij zich geïnspireerd bij het schrijven van haar proefschrift. Ze concentreerde zich
principieel op de relatie tussen de lettertekens en abstraheerde daarbij consequent
van hun klankwaarde. Niettemin kan men met name uit de tweede band van het
proefschrift een duidelijk beeld krijgen van de wijze waarop Gysbert Japicx het Fries
uitgesproken moet hebben. Met recht was zij in 2003 adviseur bij de productie van
de prachtige cd met liederen van Japicx, uitgevoerd door Camerata Trajectina. Met
haar proefschrift kwam Tony Feitsma zonder het aanvankelijk zelf te beseffen in de
traditie van de neerlandistiek aan de VU te staan, met studies over de relatie tussen
teken en klank bij oudere schrijvers. Vermeld mag ook worden dat Feitsma een van
de eersten in de letterenfaculteit was die gebruik maakte van de mogelijkheden die
de computer bij de behan-
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deling van het materiaal bood. Later heeft ze overigens de ontwikkeling daarvan niet
meer gevolgd.
Bij de bestudering van Gysbert Japicx richtte Tony Feitsma zich vooral op de taal.
De literaire en de filologische aspecten werden behandeld in het ook al omvangrijke
proefschrift van haar promovendus en latere collega-hoogleraar Philippus Breuker
(1989). Dat wil niet zeggen dat zij geen oog voor die andere aspecten van Gysbert
had. Zo heeft ze getracht om de geestelijke achtergrond van zijn werk te doorgronden.
Ze waardeerde hem evenwel vooral als taalbouwer (ook in zijn spelling, die zoals
ze kon vaststellen een heel systematisch karakter had), en als een dichter die de toen
gangbare literaire genres van de Europese literatuur in Friesland introduceerde. Voor
de esthetische waarde van zijn werk had ze minder oog.
Gysbert Japicx was een eenzaam hoogtepunt in de Friese literatuur van de
zeventiende eeuw, maar Tony Feitsma heeft ook veel werk verricht voor het ontsluiten
van het veld om hem heen. Dat deed ze met een serie studies in het tijdschrift Us
Wurk, vaak over minor poets, maar daarom voor haar niet minder belangrijk. Dat
ook vele edities van Middelfries werk door haar zijn verzorgd, heeft minder de
aandacht gekregen, maar die laten wel zien dat ze ook een bekwaam filoloog was en
een tekstbezorger met veel oog voor de systematiek van het vak.
Andere schrijvers die behandeld werden in Feitsma's publicaties en op haar colleges
waren de Halbertsma's (maar Joost Halbertsma zag ze toch vooral als taalgeleerde),
Waling Dykstra (‘dat wie krekt de taal dy't ik by ús beppe hearde’), Douwe Kalma
en andere Jongfriezen (maar Kalma niet vanwege de esthetische waarde van zijn
werk, maar om zijn taalpolitieke opvattingen en zijn literaire programma), en verder
wat toen wel triviale literatuur genoemd werd (in de Friese situatie dus vooral
boerenromans). Een aanzet tot de bestudering van het laatste thema gaf Feitsma in
1970 in een artikel in Trotwaer: Oanrin (‘aanzet’) ta in Fryske literatuersosjology?
Ook op dat terrein had ze een promovendus: Trinus Riemersma, Proza van het
platteland (1984).
Tony Feitsma was dus allereerst taalkundige in het kader van het (Kopenhaagse)
structuralisme, ook al stond ze altijd open voor nieuwe paradigmata, maar het meest
had ze oog voor de praktische taalsituatie, waarin ze zowel de positie van het Fries
in internationaal perspectief plaatste als nieuwe ontwikkelingen in de bestudering
van het Fries toepaste. Zij was een van de eersten die systematisch de positie van het
Fries met die
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van andere Europese minderheidstalen vergeleek. Een mooi voorbeeld daarvan is
het door haar geconcipieerde verslagboekje van de Ynteruniversiêre Stúdzjerie Frysk
van 1972: The position of the old, relatively less influential vernaculars in Europe
in the 16th and 17th centuries. Feitsma was een van de samenstellers van het leerboek
Twataligens (1ste druk 1973), en ook op het terrein van de taalsociologie heeft ze
op menig punt het initiatief genomen. Het grote werk is daar evenwel door anderen
verricht (hier ook twee door haar begeleide dissertaties: Durk Gorter, Taal fan klerken
en klanten (1993) en Reitze Jonkman, It Leewarders (1993).
Voor Friesland was Feitsma een autoriteit op het gebied van de geschiedenis van
de taalwetenschap, maar steeds in relatie tot de bestudering van het Fries. Dat blijkt
al uit haar oratie van 1978: Tussen volkstaal en schrijftaal. Het verschijnen van een
bundeling van andere taalhistorische studies heeft ze niet meer mogen meemaken.
Die verscheen in 2012. In drie brochure-achtige publicaties heeft zij de
(voor)geschiedenis van de universitaire frisistiek beschreven. Degelijk archiefwerk
met een duidelijke link naar de vragen die nog actueel zijn.
Bij beschouwing van het wetenschappelijke werk van Tony Feitsma valt op dat
ze geen eigen school gevormd heeft (hetgeen wat anders is dan ‘school gemaakt
heeft’). Zij ontplooide vaak initiatieven, maar nam ook vrijmoedig de onderwerpen
over die haar door studenten en promovendi aangereikt werden. Daarin liet ze haar
liberaliteit en veelzijdigheid zien. Dat blijkt ook uit de onderwerpen waarop mensen
bij haar zijn gepromoveerd. Behalve de al genoemde thema's zijn dat jeugdliteratuur
(Hedzer Drent; 1994), bijbelvertaling (Hindrik Brouwer; 1997) en werk van
onderzoekers die bij mij gepromoveerd zijn, maar waaraan Feitsma als copromotor
een grote bijdrage heeft geleverd: de Burmanis-spreekwoorden (Frits van der Kuip;
2003) en de negentiende-eeuwse dichter Murray Bakker (Rients Faber; 2003). En
dan moet nog een zevende proefschrift worden genoemd: de degelijk-traditionele
studie van Jan Dirk Koldijk over het Bildts. Het is nooit tot een promotie gekomen,
de auteur stierf in 1996, maar de studie kon postuum nog als boek verschijnen bij de
Fryske Akademy (2004).
Dat Feitsma als wetenschapper in herinnering blijft, komt door haar eigen degelijke
en principieel doordachte werk, door kleinere studies met een tentatief karakter,
bedoeld om een discussie op gang te brengen, en, mede als gevolg van het laatste,
door het werk van haar leerlingen. Sommige van hen zijn later hun eigen weg gegaan
- maar zo hoort het ook.
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Tony Feitsma wordt ook door het werk van haar leerlingen geëerd.
In het bestek van dit bericht kan niet een volledig overzicht van Feitsma's
wetenschappelijke betekenis worden gegeven. In haar afscheidscollege van 1993,
Oud en nieuw in de Frisistiek, beschrijft ze het vakgebied zoals zij het heeft
meegemaakt, en geeft - zelfverzekerd, maar toch bescheiden - ook haar eigen aandeel
daarin weer.
HENK D. MEIJERING
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Douwe Wessel Fokkema
Utrecht 4 mei 1931 - Amstelveen 23 augustus 2011
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]

Op het eerste gezicht noodde Douwe Fokkema niet tot warme vriendschap,
kameraadschappelijke uitbundigheid, of zelfs maar mededeelzaamheid. Zijn voorkeur
voor brillen die een zekere gestrengheid uitstraalden, zijn formele kleding en de daar
wonderwel bij passende, maar geheel door de natuur verzorgde, perfecte coiffure,
en iets afgemetens in zijn optreden suggereerden eerder een bewust gezochte
afstandelijkheid. Die houding moet hem al vroeg gekenmerkt hebben. Op een foto
uit 1954 zien we een jonge en nog brilloze maar al keurig met colbert en stropdas
uitgeruste Douwe ernstig en zelfbewust in de lens kijken en op een latere foto, uit
1965, treffen we hem weliswaar in een zomerse ligstoel, maar ondanks dat in colbert
en stropdas en nu ook voorzien van een donker montuur.1. En vrij vanzelfsprekend
geeft hij zich niet over aan de genoegens die zo'n ligstoel biedt, maar leest aandachtig
The Verbal Icon van W.K. Wimsatt, een van de Amerikaanse New Critics die in het
tijdschrift Merlyn Nederlandse navolging hadden gevonden. De ene broekspijp die
op de foto zichtbaar is lijkt geen omslag te hebben, maar als dat al het geval is, is dat
de enige concessie aan de nieuwe tijd. En het zal ook geen toeval zijn geweest dat
de beginselverklaring van het tijdschrift Maupertuus, dat hij samen met Johan Polak
en Anton Gerits in
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1957 oprichtte, zich niet alleen laatdunkend uitliet over het literaire Nederland van
die dagen, maar in een terzijde ook over de spijkerbroek, een kledingstuk waarin ik
Douwe in al de jaren dat ik hem kende nooit heb aangetroffen.
De gereserveerde indruk die Douwe maakte, was niet alleen façade. Hij liep niet
met zijn gevoelens te koop, was geen allemansvriend en liet zich ook niet gemakkelijk
verleiden tot een meer intieme omgang. Maar hij had ook een andere kant. Als je
hem beter leerde kennen, ontdekte je al snel een subtiel gevoel voor humor, ervoer
je warme belangstelling en waardering en kon je ook getuige zijn van een
uitbundigheid die je hem aanvankelijk absoluut niet had toegedicht. En je zag ook
de overtuigde correctheid van zijn optreden - hij kende geen aarzeling waar het fair
play betrof.
Na het eindexamen gynasium alfa studeerde Douwe Fokkema Nederlandse taalen letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en Chinese taal- en letterkunde
in Leiden. Hij zou in 1965 ook in Leiden promoveren, op een onderwerp dat de
Chinese letterkunde en zijn andere interessegebied, de literatuurwetenschap,
verenigde: Literary Doctrine in China and Soviet Influence, 1956-1960. Maar daarvoor
had hij in kleine kring al een zekere faam verworven. Het digitale spoor zoals we
dat tegenwoordig allemaal nalaten, leidt in Douwes geval terug tot 1956, als hij door
de Amsterdamse hoogleraar Nederlandse taalkunde W.Gs. Hellinga in een artikel
als diens assistent wordt genoemd en het jaar daarop is hij in een artikel dat hiernaar
verwijst ‘een assistent van prof. Hellinga’. Maar veel interessanter is een eigen
publicatie, ook van 1957, de 27 pagina's tellende dichtbundel Rivieren, uitgegeven
onder redactie van de drie jaar oudere Johan Polak en Anton Gerits bij de Haagse
uitgeverij L.J.C. Boucher in de serie Het Nieuwe Voorhout. Rivieren bevat veertien
gedichten, vrij traditioneel van vorm - soms zelfs berijmd -, van een
romantisch-melancholische teneur, zoals het slot van ‘Indulgence’ mag illustreren:
Uit het riet wordt / een boot geschoven / die geruisloos over het water glijdt / een
kleine lampion hangt aan de steven / en licht de dichter bij / als hij een bloem beziet.
/ Dan heeft hij zich te ver gebogen / - het water rimpelt even.2. De literaire
verwantschap die wordt gesuggereerd door Polaks en Gerits’ beslissing om Rivieren
in hun reeks op te nemen leidde later datzelfde jaar tot de al gememoreerde oprichting
van Maupertuus. Tijdschrift voor letterkunde, dat overigens een wel zeer kort leven
beschoren bleek. Het eerste nummer, dat in het voorjaar van 1958 verscheen, werd
niet
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juichend ontvangen, niet in het minst omdat de redactie zich in ongezouten taal tegen
de tijdgeest had gekeerd. Fokkema had in een brief van 23 december 1957, waarin
zijn latere voorkeur voor een op formele kenmerken gebaseerde benadering van
literatuur en, niet te vergeten, ook zijn eigenzinnigheid al doorschemeren, al
aangegeven dat Maupertuus gedragen zou worden ‘door een gedegen literaire kritiek
- ik hoop ook stilistiek op linguïstische grondslag -, die niet voetstoots iedere
experimented epigoon in de rij der korifeeën zal opnemen’.3. Maar de redactie ging
aanzienlijk verder in een van de in het eerste nummer opgenomen essays. Zij
beklaagde zich over ‘[h]et verdwijnen van de kritische zin’ in literair Nederland en
dacht ook de oorzaak daarvan vast te kunnen stellen: ‘Kritiek en recensie’ zijn
namelijk ‘in onrustbarend groeiende mate in handen van halfletterkundigen wier
onmacht met de pen alleen door hun onkunde wordt overtroffen’.4. Bovendien verweet
de redactie de experimentele dichters - dat wil zeggen vrijwel alle toonaangevende
dichters van die dagen - een haat jegens wat de redactie als cultuur beschouwde uit
te dragen. Al met al eerder een manifest dat met hand en tand de traditie wilde
verdedigen dan een koene sprong in het literaire onbekende. Het mag niet verbazen
dat Jan Greshoff zijn recensie van dat eerste nummer de titel ‘Een oude herfst en een
oud geluid’5. gaf en dat meer in het algemeen de kritiek niet positief was. Toen de
kopij voor het tweede nummer door uitgever Stols werd geweigerd en vervolgens
hun mederedactielid Gerits tijdens de huwelijksreis van Fokkema een soort coup
pleegde, hielden Polak en Fokkema hun rug recht en traden uit de redactie. Er
verscheen nog wel een tweede nummer, maar daarmee was het doek dan ook definitief
gevallen. Heel kenmerkend voor zowel de ordelijkheid als ook de altijd behulpzame
houding van Fokkema is overigens de wijze waarop de geschiedschrijving van het
tijdschrift tot stand kon komen. Ik citeer Stance Eenhuis: ‘Toen het Letterkundig
Museum in 1999 archiefstukken van Maupertuus had verworven, intrigeerde mij de
bijzondere naam. Naspeuringen naar de achtergronden van het onbekende tijdschrift
leidden onder meer naar de heer Fokkema, die mij vertelde dat hij nog “iets” in zijn
garage had liggen. Wie schetst mijn verbazing toen hij kort daarna het complete
redactiearchief van Maupertuus naar het museum stuurde, bestaande uit een keurig
geordende klapper vol brieven’.6.
Dat Johan Polak en Douwe Fokkema elkaar goed kenden, zou trouwens nog een
spraakmakend gevolg hebben. Het leidde indirect tot de oprichting van de roemruchte
uitgeverij Polak & Van Gennep. Tijdens
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de vervulling van zijn dienstplicht had Douwe de jonge dienstplichtige Rob van
Gennep leren kennen, met wie hij een stapelbed deelde: Douwe boven en Van Gennep
onder. Zij vonden elkaar al heel snel in een gedeelde interesse voor literatuur. Zoals
Van Gennep later zou zeggen: ‘Toen zetten we in de kast die daarnaast staat, in zo'n
kazerne, zetten we onze boeken naast elkaar, en wat zag je? Daar zag je Lodeizen
dáár staan en Lodeizen dáár staan en Achterberg dáár staan en Achterberg dáár staan,
dus werden we heel erg bevriend’.7. Via Douwe leerde Van Gennep, die ook een
bijdrage aan het eerste nummer van Maupertuus had geleverd, Johan Polak kennen
en vier jaar later was de uitgeverij Polak & Van Gennep een feit.
Tegen die tijd was Douwe Fokkema een andere weg ingeslagen. Na zijn militaire
plichten te hebben vervuld, trad hij in 1959 in dienst bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken en begon hij te werken aan het al vermelde proefschrift, dat hij
op 2 juni 1965 in Leiden verdedigde, met als promotor de sinoloog prof. dr. A.F.P.
Hulsewé. Het jaar erop werd hij door het ministerie uitgezonden naar de toen nog
Peking geheten hoofdstad van de Chinese Volkrepubliek, waar hij van april 1968
eerst als ambassadesecretaris en later als tijdelijk zaakgelastigde tot februari 1969
werkzaam was en van nabij meemaakte hoe de Culturele Revolutie van hogerhand
werd georkestreerd en vervolgens nietsontziend het culturele en intellectuele leven
ontwrichtte. Het was die ervaring die in de jaren daarop haar weg vond in een aantal
belangwekkende publicaties. Hoewel hij in die jaren ook de eerste stappen zette in
wat een indrukwekkende academische loopbaan zou worden - hij was in 1968
benoemd tot wetenschappelijk hoofdmedewerker bij het Instituut voor
Literatuurwetenschap van de Universiteit Utrecht - en een aantal
literair-wetenschappelijke artikelen deed verschijnen (waarover later meer), verwierf
hij nationale en ook internationale bekendheid met onder andere Standplaats Peking.
Verslag van de culturele revolutie (1970); het jaar erop zou het in het Engels
verschijnen als Report from Peking: Observations of a Western Diplomat on the
Cultural Revolution. Voorts publiceerde hij Het Chinese alter-natif in literatuur en
ideologie (1972) en de met de Leidse sinoloog Erik Zürcher bezorgde bundel China
nu, balans van de culturele revolutie (1973). Ofschoon hij zichzelf in het voorwoord
van Standplaats Peking een ‘overtuigd relativist’ noemt en ook verklaart de
‘betrekkelijke willekeurigheid van mijn eigen uitgangspunten’ in te zien laat hij zich
hij niet door dat relativisme verblinden.8. Het ‘mauïsme’ is ‘als zodanig nu eenmaal
wei-
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nig constructief’9. en Mau Tse-toeng (Fokkema's spelling) streeft ‘de volstrekte
alleenheerschappij na [...] ten koste van onvoorstelbaar veel menselijk leed en
economische ontreddering’.10. Zijn scherpe en voor de Chinese leiding niet vleiende
observaties en analyses werden hier te lande door vooraanstaande linkse denkers,
die in die periode nog geen afscheid hadden genomen van Mao en diens
gedachtengoed (net zoals overigens hun Franse compaan Jean-Paul Sartre), met hoon
overladen, maar zouden later veruit superieur blijken te zijn aan de meeste eigentijdse
verslagen van wat zich in China afspeelde en had afgespeeld. Wat nu bij herlezing
opvalt, is hoezeer dat China in zijn beschrijvingen tot leven komt. Hij heeft het oog
van de romanschrijver voor het treffende detail dat een hele wereld oproept en kan
met niet meer dan een paar woorden een stijl van leven schetsen. Zijn kritische visie
op het China van die dagen leidde er overigens absoluut niet toe dat hij zich van
China of de Chinese literatuur afwendde. Het tegendeel was eerder het geval. Hij
zou er regelmatig op wijzen dat het vergelijkende perspectief dat de serieuze studie
van een andere cultuur nu eenmaal afdwingt ook een scherper licht werpt op de eigen,
in dit geval Europese cultuur. Met Zürcher redigeerde hij de tussen 1973 en 1983
door De Arbeiderpers uitgegeven Chinese Bibliotheek en met een andere Leidse
sinoloog, Wilt Idema, en Aad Nuis bezorgde hij Oosterse literatuur: een inleiding
in de Oosterse bibliotheek (1979), terwijl China op het breukvlak (1981; een bundel
essays bezorgd met de bekende politicoloog Bart Tromp) en Chinees dagboek: theorie
en praktijk van de culturele uitwisseling (ook 1981) blijk gaven van zijn blijvende
betrokkenheid bij de Chinese cultuur en politiek.
In het hierboven al genoemde Het Chinese alternatief in literatuur en ideologie
vinden we de vroege literatuurwetenschappelijke Fokkema. Het boek bundelt artikelen
die voor het merendeel al eerder, hetzij in het Engels, hetzij in het Nederlands,
verschenen waren en wil de ontwikkeling van de Chinese literatuur sedert de jaren
dertig in kaart te brengen. Maar het gaat Fokkema inmiddels om meer dan de Chinese
literatuur alleen. Zo analyseert hij in het artikel ‘Problemen in de waardering van de
niet-Westerse literatuur’ uit 1969 weliswaar eigentijdse Chinese gedichten, maar
aarzelt hij niet de grote vragen van de literatuurwetenschap aan te snijden. Hij
formuleert niet alleen een antwoord op de vraag hoe we literatuur nu eigenlijk moeten
definiëren - ‘literatuur is afwijkend, normatief taalgebruik dat naar een verbeelde of
gefingeerde werkelijkheid verwijst’11. - maar deinst ook niet terug voor het al in de
titel vermelde hard-
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nekkige probleem van evaluatie. Interessant is dat hij die evaluatie niet uit de weg
gaat - ‘...het huilerige beeld van een zon die rode tranen plengt, van een natuur die
medelijden heeft, doet enigszins hinderlijk aan’12. - maar tegelijkertijd erkent dat elke
evaluatie ‘de relativiteit van het eigen oordeel’13. laat zien. De oplossing voor het
probleem dat zo ontstaat is kenmerkend voor Douwe Fokkema's visie op zowel
literair- als cultuur-wetenschappelijk onderzoek: ‘van een “anarchy of values” zal
geen sprake zijn, zolang als de logische zuiverheid van het onderzoek gehandhaafd
blijft en zolang in het verslag van het onderzoek duidelijk tot uitdrukking wordt
gebracht wat onze premissen en postulaten zijn’.14. Desondanks zou hij zich later,
mede onder invloed van zijn tweede echtgenote, de literatuurwetenschapster Elrud
Ibsch, afkeren van evaluatieve uitspraken en zich beperken tot formele aspecten van
literaire werken en tot datgene wat met behulp van empirische methoden kon worden
onderzocht. Hij erkende de noodzaak van waarde-oordelen, maar zag evaluatie als
een taak van de literaire kritiek, niet van de literatuurwetenschap. Ofschoon hij zich
nooit uitsluitend op de empirische literatuurwetenschap vastlegde, bleef hij een
krachtig verdediger van het zo wetenschappelijk mogelijk benaderen van literaire
teksten, dat wil zeggen, wetenschappelijk in rationeel-empirische zin. Hij trok dan
ook regelmatig ten strijde tegen wat hij zag als onwetenschappelijkheid in de
literatuurwetenschap, en zou dat blijven doen, zoals nog in 1989 in een vrij heftige
polemiek met de Leidse docente Engelse letterkunde Christel van Boheemen. Dat
paste bij zijn sterk ontwikkelde gevoel voor orde en mogelijk ook bij een ontzag dat
hij als alfa had voor de exacte wetenschappen. Overigens belette hem dat niet om
vriendschappelijk om te gaan met zondaars tegen zijn wetenschapsopvatting. Nadat
hij mij tijdens mijn promotie in 1979 als opponent het vuur aan de schenen had gelegd
over een aantal subjectieve uitspraken nodigde hij me, ofschoon we elkaar voor de
promotieplechtigheid nooit eerder hadden ontmoet, een paar weken later uit voor
een etentje bij een sindsdien ter ziele gegaan Chinees restaurant. Hij hoorde daar
geïnteresseerd aan dat ik - met als achtergrond H.B.S.-B en Gymnasium bèta - zeer
wel besefte dat evaluaties relatief waren, maar niet vond dat die om die reden niet
in een proefschrift thuishoorden. Wij werden het er in goede verstandhouding over
eens dat we het oneens waren en hij heeft me vervolgens tot zijn emeritaat bij diverse
belangrijke projecten betrokken. In zijn latere publicaties over het maatschappelijk
belang van literatuur ging hij overigens waarde-oordelen niet uit de weg. In bij-
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voorbeeld ‘De culturele verwerking van het verleden in literatuur’ (1994) spreekt hij
over ‘[...] de ideologie van de vrije markt, die tot een mercantilistisch materialisme
is gereduceerd’15. en doet ook andere uitspraken die niet langs zijn eigen strenge
maatlat lijken te zijn gelegd, maar als het om literaire teksten ging liet hij zich niet
tot dergelijke waarde-oordelen verleiden.
Hij was toen hij in 1979 bij mijn promotie opponeerde nog geen hoogleraar. In
1971 was hij bevorderd tot lector, met als opdracht Vergelijkende
literatuurwetenschap, in het bijzonder de beginselen en methoden van vergelijking
van westerse en niet-westerse literatuur, met name die van Oost-Azië. De zogeheten
‘openbare les’ waarmee hij dat ambt aanvaardde was getiteld ‘Cultureel relativisme
en vergelijkende literatuurwetenschap’ (opgenomen in Het Chinese alternatief en
was een pleidooi voor de verwetenschappelijking van de literatuurwetenschap en
een definitief afscheid van evaluatieve praktijken. Hij stond hierin overigens niet
alleen. Meerdere Nederlandse collega's ontwikkelden zich in die tijd in een
soortgelijke richting, terwijl een aantal jaren daarvoor de Franse structuralisten op
zoek waren gegaan naar een exacte literatuurwetenschap. Maar Douwe Fokkema
had een eigen, markant geluid. Misschien ietwat belerend - de taal van zijn
wetenschappelijke publicaties is niet de soepele, trefzekere taal van de beschrijvingen
in Standplaats Peking of van zijn latere romans - maar glashelder en, als zijn
premissen werden geaccepteerd, ook onweerlegbaar. En hij liet dat markante geluid
in de ene na de andere publicatie horen. Op grond daarvan werd hij met ingang van
1 januari 1980 benoemd tot hoogleraar, met dezelfde leeropdracht die hij als lector
had gehad. In 1981 werd die opdracht versimpeld tot Vergelijkende
literatuurwetenschap.
Die versimpeling van zijn leeropdracht betekende tegelijkertijd een aanzienlijke
uitbreiding. En daar was ook alle reden toe. ‘The Forms and Values of Contemporary
Chinese Literature’, in 1973 gepubliceerd in het prestigieuze Amerikaanse tijdschrift
New Literary History, zou een van zijn laatste uitsluitend op de Chinese literatuur
gerichte publicaties zijn. In datzelfde jaar verscheen zijn eerste artikel over het
Europese Modernisme - ‘An Interpretation of To the Lighthouse: With Reference to
the Code of Modernism’ - en in de daaropvolgende jaren publiceert hij over Nijhoff
(‘Nijhoff’s Modernist Poetics in European Perspective’, 1976), Polet (‘Sybren Polet
als Vijftiger’, 1977), maar vooral over het Modernisme als aan een specifieke periode
- een ruim genomen interbellum - ge-
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bonden literaire code. Uitgaand van het door de Estse literatuurwetenschapper Jurij
Lotman ontwikkelde code-model tracht hij het moeilijk grijpbare literaire Modernisme
voor eens en voor al langs formalistische weg vast te leggen. ‘Het Modernisme:
Overwegingen bij de beschrijving van een periodecode’ uit 1979 en ‘The Code of
Modernism’ van 1980 blijken een aantal jaren later niet meer dan vingeroefeningen
te zijn geweest als hij, samen met zijn echtgenote Elrud Ibsch, inmiddels hoogleraar
Literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit, het standaardwerk Het Modernisme
in de Europese letterkunde (1984) uitbrengt. Deze ambitieuze en omvangrijke studie,
die het Modernisme ziet als de dominante literaire code van de Europese jaren
1910-1940, tracht aan de hand van begrippen als ‘semantische velden’ en ‘lexemen’
de verwantschap tussen het werk van James Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust,
Italo Svevo, Robert Musil, Thomas Mann en andere grootheden stevig te funderen.
Ook voor de Neerlandistiek was deze studie, met haar uitvoerige analyses van het
werk van Carry van Bruggen, Menno ter Braak, Edgar du Perron en Simon Vestdijk,
en de aanzienlijk minder uitvoerige, maar ook baanbrekende verwijzingen naar onder
andere Nijhoff, Elsschot en Achterberg, van eminent belang. Vanzelfsprekend kwam
er kritiek, zoals bijvoorbeeld op de door de auteurs gekozen periode - de Neerlandicus
Goedegebuure gaf een opsomming van naoorlogse verhalende teksten waarin hij de
door Fokkema en Ibsch beschreven distinctieve kenmerken van het Modernisme kon
aanwijzen16. - terwijl ook de opzet en de uitwerking van het boek door sommigen als
reductionistisch werd beoordeeld, maar over de statuur van het boek kon geen twijfel
bestaan. De kritiek op de Engelstalige uitgave (Modernist Conjectures: A Mainstream
in European Literature, 1910-1940, 1987), waarin Carry van Bruggen plaats had
moeten maken voor T.S. Eliot, was aanzienlijk minder lovend. De Engelse en
Amerikaanse recensenten beklaagden zich erover dat het uitgebreide
wetenschappelijke apparaat dat het boek in stelling bracht uiteindelijk weinig nieuwe
interpretaties opleverde. Maar wat de vanouds sterk op interpretatie gerichte
Anglo-Amerikaanse collega's, die altijd al de verwetenschappelijking van
literatuurbenaderingen met achterdocht bejegenden, over het hoofd zagen, was dat
Fokkema en Ibsch interpretaties die inderdaad al vaak bestonden van een nieuw
wetenschappelijk fundament voorzagen.
Het modernisme was niet het enige onderwerp waarop Fokkema zich richtte na
wat we zijn Chinese periode kunnen noemen. De interesse in
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fundamentele vraagstukken die al was gebleken uit zijn publicaties over het probleem
van de evaluatie van literaire teksten leidde hem naar het terrein van de literaire
theorie. ‘Semiotiek en structuralisme in de Sovietunie’ (1974), ‘Czech Structualism
and Soviet Semiotics’ (1976) en andere literair-theoretische beschouwingen bleken
wederom vingeroefeningen voor een boek, het ook wederom met Elrud Ibsch
geschreven Theories of Literature in the Twentieth Century: Structuralism, Marxism,
Aesthetics of Reception, Semiotics dat in 1978 in Londen en New York werd
gepubliceerd, het jaar erop herdrukt werd en daarna in 1995 nog een nieuwe uitgave
beleefde.
Literaire theorievorming loopt in feite als een rode draad door Fokkema's latere
carrière. Zo redigeerde hij in 1989, samen met de prominente collega's Marc Angenot,
Jean Bessière en Eva Kushner, Théorie littéraire, dat verscheen bij Presses
Universitaires de France, schreef over het concept ‘conventie’ in de literatuur, over
canonvorming, over de empirische beperkingen van literaire geschiedschrijving, over
intertextualiteit en literaire herschrijvingen, en over systeemtheorie. Dat laatste
onderwerp leidde hem naar een probleemgerichte benadering van literatuur - ‘The
Systems-Theoretical Perspective in Literary Studies: Arguments for a
Problem-Oriented Approach’ (1997) - dat uiteindelijk weer tot een samen met Elrud
Ibsch geschreven boek zou leiden: Knowledge and Commitment: A Problem-Oriented
Approach to Literary Studies (2000). Deze belangstelling voor literaire theorievorming
had door de loop van de geschiedenis ook nog een formeel-bestuurlijke dimensie
gekregen. Toen zijn collega Oversteegen, hoogleraar Theoretische
literatuurwetenschap, in 1991 met emeritaat ging, werd diens leerstoel opgeheven
en werd het domein van de theorie aan Fokkema's leeropdracht toegevoegd.
Zoals termen als ‘intertextualiteit’ en ‘herschrijvingen’ al zullen hebben
gesuggereerd, volgde Douwe Fokkema de ontwikkelingen in de eigentijdse literatuur
en in de literatuurwetenschap op de voet. Hij was ook daarin overigens geen
allemansvriend. Deconstructie, poststructuralisme, postkolonialisme en andere nieuwe
benaderingswijzen zoals die vooral in de Verenigde Staten furore maakten, werden
langs zijn strenge maatlat gelegd en hun uitspraken werden Popperiaans getoetst op
logica en falsifieerbaarheid. De titel van een publicatie als ‘Over de grondslagen van
wetenschappelijk onderzoek en de vraag of interpretaties verworpen kunnen worden’
(1989) is veelzeggend. Veel, heel veel, van wat de uit het poststructuralisme
voortgekomen nieuwe richtingen te zeggen hadden,
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werd na grondige weging te licht bevonden. Fokkema liet zich niet van zijn koers
brengen en hield vast aan objectiviteit, aan een zo ‘wetenschappelijk’ mogelijke
bestudering van de letteren, ook van de eigentijdse postmoderne literatuur die door
velen werd gezien als een literaire pendant van het poststructuralisme. Ook hier
spreekt de titel van een belangrijke publicatie voor zichzelf: ‘The Semantic and
Syntactic Organization of Postmodernist Texts’ (1986). Deze publicatie verscheen
in Approaching Postmodernism, een boek dat hij met mij redigeerde, en dat
voortkwam uit een van de allereerste symposia, gehouden in Utrecht in 1984, die
waar dan ook over het literaire postmodernisme waren georganiseerd. Dat symposium
kwam uiteraard niet uit de lucht vallen. In de voorafgaande jaren was Fokkema zich
serieus voor het postmodernisme gaan interesseren en had daar in zijn in het voorjaar
van 1983 aan Harvard University verzorgde Erasmus Lecures - uitgegeven als Literary
History, Modernism, and Postmodernism (1984) - al uitvoerig aandacht aan besteed.
Hij zou dat tot zijn emeritaat blijven doen en zou zijn wetenschappelijke bemoeienis
met het postmodernisme uiteindelijk afronden met het in opdracht van de International
Comparative Literature Association en eveneens samen met mij geredigeerde
International Postmodernism: Theory and Literary Practice (1997), een zeer
omvangrijk boek dat verscheen in de door de ICLA gesponsorde serie Comparative
History of Literatures in European Languages. Vanzelfsprekend nam hij ook in dat
boek de formele analyse voor zijn rekening: ‘The Semiotics of Literary
Postmodernism’.
In zijn latere publicaties zien we hoe Fokkema zich regelmatig bezighoudt met de
plaats en de rol van literatuur in de grotere wereld, vaak in samenwerking met Elrud
Ibsch, die zelf onderzoek was gaan doen naar de wijze waarop in de literatuur met
de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en met name de Jodenvervolging
werd omgegaan. Deze samenwerking met Elrud was overigens legendarisch in de
wereld van de internationale literatuurwetenschap. Waar Douwe verscheen kon Elrud
niet ver weg zijn en als Elrud werd gesignaleerd op een congres of bij een vergadering
wist je dat Douwe in de buurt was. Tussen de jongere deelnemers aan zo'n congres
- en misschien tussen de ouderen ook wel - werd meer dan eens een vertederde
glimlach uitgewisseld, ook al omdat ze prachtig bij elkaar pasten: keurig, om niet te
zeggen stemmig gekleed, formeel maar ook vriendelijk, professioneel, en met een
eigen strenge erecode. Douwes opstelling nadat hij was afgetreden als ‘President’
van de ICLA, die hij leidde van 1985-1988, is exemplarisch voor deze houding.
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Elke president wordt na zijn of haar termijn benoemd tot ‘honorary President’ en
heeft het recht alle bestuursvergaderingen bij te wonen en daar ook het woord te
voeren, ook al is aan dat recht geen stemrecht verbonden. Ik heb tijdens vergaderingen
van het ICLA-bestuur nog wel eens in stilte gewenst dat het omgekeerde het geval
was - wel stemmen maar niet spreken. Maar nooit met betrekking tot Douwe. Als
hij bij een bestuursvergadering aanwezig was, nam hij met grote interesse kennis
van wat er gebeurde, en wilde dat later in de wandelgangen ook wel bespreken, maar
weigerde hij pertinent tijdens de vergadering het woord te voeren. Hij vond dat niet
gepast.
In de laatste fase van zijn carrière keerde Douwe terug naar een oude liefde. Eerst
combineerde hij die, in ‘Chinese Postmodernist Fiction’, met een andere interesse,
maar in zijn laatste grote publicatie, Perfect Worlds: Utopian Fiction in China and
the West, een belangrijk (en omvangrijk) boek dat dankzij de inspanningen van zijn
uitgever een paar dagen voor zijn dood kon verschijnen, keert hij naar China terug
om een veel groter vraagstuk dan het postmodernisme aan te snijden: het fundamentele
cultuurverschil tussen China en de Westerse wereld dat hem eigenlijk gedurende zijn
hele loopbaan bezig had gehouden en dat, zoals hij laat zien, ook de vorm van utopieën
bepaalt en de wijze waarop daar fictioneel gestalte aan wordt gegeven. Dat
cultuurverschil staat ook centraal in zijn novelle Marco's missie uit 1999. In het
exemplaar dat hij mij cadeau gaf schreef hij: ‘een boekje dat zich, naar ik hoop, aan
iedere indeling onttrekt, zelfs die van het postmodernisme’. En dat ‘boekje’ is
inderdaad niet eenvoudig in te delen. Terwijl zijn eerste roman, Zichtbare Steden
(1993), niet alleen door middel van de op Calvino zinspelende titel, maar ook
vertel-technisch sterke associaties met postmoderne fictie opriep, is Marco's missie
veeleer een half in de vorm van een spionagethriller gegoten meditatie over de
schijnbaar onoverbrugbare kloof tussen twee van 's werelds grote culturen. Terwijl
Zichtbare Steden ondanks de schijnbaar realistische enscènering, waarbij Douwe
ruim gebruik maakte van de notities die hij tijdens zijn vele reizen had gemaakt - en
die soms eerder in Hollands Maandblad waren verschenen - de lezer uiteindelijk in
verwarring achterliet, klinkt in de onwaarschijnlijke intrige van Marco's missie
paradoxaal genoeg een veel sterkere betrokkenheid door. Zijn al vroeg beleden
relativisme leidde bij Douwe tot begrip voor andere opvattingen en oordelen, maar
tastte zijn eigen diep gewortelde overtuigingen niet aan. Hij zal zich trouwens in
stilte zeer vermaakt hebben als hij zich
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de reacties van lezers op Zichtbare steden voorstelde. De hoofdrolspeler, Wessel
Wesselius, in het postmodernisme geinteresseerd literatuurwetenschapper en partner
van een vrouw die uitsluitend als E. wordt aangeduid, ziet zijn masochistische sexuele
verlangens op soms ronduit heftige wijze bevredigd worden door vrouwen die bij
nadere beschouwing voor een in de literatuurgeschiedenis ingevoerde lezer
intertextuele mystificaties blijken te zijn. Die bevrediging komt overigens eerder tot
ons in de taal van een wetenschappelijk geschoold sexuoloog dan in die van een
pornografisch tijdschrift. En dit alles gecombineerd met serieuze discussies over de
staat van onze wereld, want daar was de roman naar Douwes idee bij uitstek toe
uitgerust: ‘[Kunst] beantwoordt [...] aan een duidelijke behoefte, namelijk de noodzaak
om zich zo goed mogelijk te oriënteren in een als chaotisch ervaren wereld, juist ook
op gebieden waar wetenschap ons in de steek laat. Want de wetenschap heeft ons
dikwijls niets te bieden.’17. De modernisten van Het Modernisme in de Europese
letterkunde hadden het niet duidelijker kunnen zeggen.
Perfect Worlds was een prachtige afsluiting van een onderzoekscarrière die Douwe
Fokkema talrijke uitnodigingen van buitenlandse universiteiten, drie ‘honorary
professorships’ van Chinese universiteiten, het lidmaatschap van de Academia
Europaea en een eredoctoraat (in 1995 van de Universiteit van Silesië) had gebracht.
Maar hij leidde, zoals al gebleken is uit het hierboven genoemde presidentschap van
de International Comparative Literature Association (een organisatie met 3500 leden),
ook een intensief bestuurlijk leven. Hij was zeer actief in de Vereniging voor
Algemene Literatuurwetenschap (VAL), die hij ook een aantal jaren leidde
(1975-1981), hij was eerst secretaris (1973-1979) en een aantal jaren later dus
president van de ICLA en hij was jarenlang voorzitter van de vakgroep
Literatuurwetenschap in Utrecht, die hij door diplomatiek optreden aanzienlijk wist
uit te breiden. Vanzelfsprekend leverde hij ook met grote regelmaat promovendi af,
met name op het gebied van de empirische literatuurwetenschap. Zijn naam als
onderzoeker en zijn reputatie op bestuursgebied leidden ertoe dat de Utrechtse
Letterenfaculteit hem in 1987 benoemde tot directeur van haar gloednieuwe
Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur. In de zeven jaar dat hij die positie
bekleedde maakte hij van dat OGC een geduchte merknaam binnen de wereld van het
geesteswetenschappelijk onderzoek. In die rol van onderzoeksmanager stond hij
begin jaren negentig aan de wieg van een andere onderzoeksonderneming, het grote
NWO-prioriteitsprogramma De
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Nederlandse cultuur in Europese context, dat hij ruim tien jaar zou leiden.
Promovendi, postdocs en gevestigde onderzoekers uit diverse disciplines brachten
vier omvangrijke studies tot stand die de wisselwerking tussen de Nederlandse en
de (met name West-) Europese cultuur rond de ‘ijkpunten’ 1650, 1800, 1900 en 1950
in kaart brachten. Het afsluitende deel van deze serie, Rekenschap 1650-2000 (2001),
werd, samen met Frans Grijzenhout, geredigeerd door Fokkema zelf die met
Grijzenhout ook de inleiding verzorgde. Maar de slotbeschouwing was van Fokkema
alleen. Dankzij zijn inspanningen verschenen de vijf studies ook in Engelse vertaling.
Voor Benjamin Kaplan van University College London, wiens oordeel allerwegen
werd gedeeld, vormden zij de bekroning van wat zonder twijfel ‘the most ambitious
historical project of the last few decades’ in Nederland was geweest.18. Net als veel
van Douwe Fokkema's eerdere boeken verscheen ook dit boek in het Chinees (2007).
Het was niet meer dan simpele rechtvaardigheid dat Fokkema, die al in 1968 benoemd
was tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, in 2006 werd bevorderd tot Officier
in diezelfde Orde. Mijn Vlaamse vriend en collega Theo D'haen, met wie ik na de
begrafenis van Douwe terug naar de auto liep en die net als ik veel aan hem te danken
had, vatte alles in één woord samen: ‘Chapeau!’
HANS BERTENS
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Johan Gerritsen
Wildervanksterdallen 8 januari 1920 - Groningen 24 mei 2013

Al spoedig nadat Johan Gerritsen zijn eerste onderwijs had genoten op het Groningse
schooltje, waar zijn vader schoolhoofd was, vertrok het gezin naar Nederlands-Indië.
Daar maakte hij de lagere school af en begon hij zijn gymnasiumopleiding op het
Bataviaasch Lyceum. Weer terug in het vaderland slaagde hij in 1939 op het
Christelijk Lyceum in het Gooi te Hilversum voor het eindexamen Gymnasium-B,
waarna hij meteen in Groningen onder Prof. R.W. Zandvoort aan de studie Engels
begon. Uit liefhebberij volgde hij tegelijkertijd de colleges biologisch archeologie
bij Prof. A.E. van Giffen. Daar maakte hij al meteen zoveel indruk dat deze hem al
spoedig een assistentschap aanbood, dat van jaar tot jaar werd verlengd. In die functie
nam hij deel aan verschillende opgravingen en was hij ook publicitair actief. Zijn
rapportage over de resultaten van de opgraving bij Valkenburg (Z.-H.) verscheen
pas later, maar nog tijdens de oorlogsperiode bracht hij de catalogus tot stand van
de Drentse Boekerij in het Provinciaal Museum van Oudheden te Assen. Een aanzet
daartoe die al aanwezig was, voldeed niet, dus moest het hele karwei opnieuw.
Catalogiseren zou een belangrijk deel van zijn latere werkzaamheden blijven.
Gerritsens studievoortgang werd onderbroken door de oorlog. Zijn
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assistentschap bij archeologie bleek hem, toen het erop aankwam, niet te vrijwaren
van tewerkstelling in Duitsland, een lot dat veel studenten trof na sluiting van de
universiteiten. Zodoende bracht hij elf maanden (mei 1943 - april 1944) door in een
machinefabriek in Berlijn, waarna hij met behulp van hem verschafte valse
documenten terug wist te keren naar Groningen. Daar begaf hij zich zo weinig
mogelijk in de openbaarheid, maar gelukkig kon hij gemakkelijk terecht in het achter
zijn domicilie gelegen Biologisch Archaeologisch Instituut. Tijdens de spannende
dagen van de bevrijding in april 1945 hield hij daar samen met Van Giffen de wacht.
Terwijl de oorlogshandelingen in de buurt veel schade aanrichtten, kwam het Instituut
er met alleen glasschade af.
Eerder in de oorlog had hij trouwens al eens drie weken vastgezeten in het
Groningse Huis van Bewaring. Dit toen het vrijpostige studentenblad Der Clercke
Cronike, waarvan hij een van de redacteuren was, in november 1941 werd verboden
omdat het zich niet wilde onderwerpen aan voorcensuur door Curatoren. Mooi
meegenomen was dat hij toen The Complete Works of William Shakespeare had
kunnen uitlezen, die hij zich daar had mogen laten bezorgen.
Na de bevrijding besloot hij zijn heil te blijven zoeken bij de studie van het Engels.
Na zijn kandidaatsexamen in 1946, kon hij, met een beurs van de Help Holland
Council, het cursusjaar 1946-1947 doorbrengen aan de Universiteit van Liverpool,
waar hij op instigatie van de Reader, Dr. A.K. McIlwraith, begon aan zijn dissertatie.
Daar verdiepte hij zich, naar eigen zeggen, voornamelijk door zelfstudie (en daartoe
in staat gesteld door de Curator of Rare Books, David Masson, die hem simpelweg
in de Rare Book Room van de Cohen Library opsloot), in de analytische bibliografie.
Terug in Groningen legde hij in 1948 cum laude het doctoraalexamen af, en
promoveerde er in 1952, eveneens cum laude, op een proefschrift The honest man's
Fortune: A Critical Edition of MS Dyce 9 (1625).
Even eerder had hij al in 1950 een aanstelling gekregen aan de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag, waar hij werd belast met de collectievorming voor het
Engels, Scandinavisch en een aantal andere kleinere talen. Ook voltooide hij hier
met twee andere krachten de lang achterstallige catalogus van de schaakcollectie,
die onder zijn eindredactie in 1955 het licht zag. Tijdens een verblijf (september
1955 - januari 1956) in de Folger Shakespeare Library en enkele andere Amerikaanse
bibliotheken vergrootte hij zijn bibliografische expertise door onderzoek van de
druk-geschiedenis van vooral de foliouitgaven van Ben Jonson (1616) en Beau-
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mont & Fletcher (1647). Inmiddels had hij met zijn werkzaamheden voldoende
aandacht getrokken om in 1957 benoemd te worden tot lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde.
Aangezocht door zijn oude leermeester Zandvoort, kwam hij niettemin graag terug
naar Groningen, waar vanaf 1958 de nieuw opgezette universitaire MO-B opleiding
bemand moest worden en ik hem het volgend jaar kwam vergezellen. Bij het
organiseren en vormgeven van de MO-opleiding was hij de rechterhand van Zandvoort.
Bestuurlijk werk lag hem en daarin kon hij zich verder uitleven, toen Zandvoort in
1964 met emeritaat ging, en hij een van zijn twee opvolgers werd, met als leeropdracht
Engelse Taalkunde en Engelse Letterkunde der Middeleeuwen. Daarnaast werd hij
ook belast met het bestuur van het Anglistisch Instituut.
Als hoofd van de afdeling stond hij volledig achter zijn stafleden en voelde hij
zich verantwoordelijk voor hun maatschappelijk welzijn. Binnen de vakgroep was
hij echter geen animator, laat staan innovator. Het degelijke onderwijsprogramma
bleef traditioneel gericht. De inhoudelijke kaders werden vastgesteld in de taakgroepen
Oudere Taal- en Letterkunde, Moderne Taalkunde en Moderne Letterkunde. Alleen
in de eerste had hij een sterk bepalende functie, wat meebracht dat deze sector een
volwaardig deel van de opleiding bleef, en het gewicht ervan in den lande als een
kenmerk werd genoemd van de opleiding Engels in Groningen.
Gerritsen was vooral een bekwaam bestuurder, met een goed inzicht in wat
hoofdzaken en wat bijzaken waren. Binnen de vakgroep Engels bewees hij dat met
de inhoudelijke opzet van de tweefasenstructuur en het ontwerpen van de nieuwe
bestuursvorm die werd vereist in het kader van de democratisering. In breder verband
was hij ook lid en vaak voorzitter van verscheidene facultaire en soms landelijke
beleidsorganen. Besturen was inderdaad zijn lust en zijn leven. Bijna vanzelfsprekend
werd hij voorzitter van de Sectie Engels van de Academische Raad, waarnaar alle
vakgroepen Engels twee vertegenwoordigers afvaardigden. De materie aangereikt
van hogerhand was taai en ambtelijk en vergaderen daarover werd door velen als
een corvee gezien. Het was de bedoeling dat het voorzitterschap zou rouleren, maar
de animo daarvoor was nihil en Gerritsen bleek het niet bezwaarlijk te vinden gewoon
te blijven zitten. Als welkome bonus van deze functie werd hij regelmatig benaderd
om als Nederlandse vertegenwoordiger deel te nemen aan de jaarlijkse congressen
van Anglistenverenigingen in Duitsland, Frankrijk en ook soms Italië.
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Hij hechtte waarde aan zijn functies, die mede zijn gevoel van eigenwaarde leken te
bepalen. Hij gaf ze dan ook niet graag op, maar zijn verzet tegen wat hij zag als zijn
onterechte pensionering toen hij de 65-jarige leeftijd bereikte, mocht niet baten. Het
grote ongenoegen dat hem dit bereidde, had ook tot gevolg dat de afdeling niet in de
gelegenheid werd gesteld ceremonieel afscheid van hem te nemen. Dat afscheid vond
toen plaats in breder universitair verband in de aula, waar decaan Henk van Os hem
een lintje mocht opspelden en hij een Festschrift aangeboden kreeg met bijdragen
die vielen onder de titel Historical & Editorial Studies in Medieval and Early Modern
English. Zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw stoelde
niet in de laatste plaats op zijn verdiensten als lid en voorzitter van de verschillende
bestuursorganen waartoe hij zich geroepen voelde, functies die hij ook na zijn
pensionering graag bleef uitoefenen.
Eén daarvan was het voorzitterschap van de Bibliotheekcommissie van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, een positie waarop hij in 1968 was
benoemd. Op de vergaderingen waarop hij tot aan zijn dood in 2013 trouw bleef
verschijnen, zag hij zijn functie in de eerste plaats als toezichthouder, iemand die,
wat men wel als een karakteristiek van hem mag zien, een wakend oog hield over
de voortgang der zaken en zorg wilde blijven dragen dat deze naar behoren bleven
verlopen.
Het wetenschappelijk werk, dat zo'n belangrijk deel van zijn leven vulde, was slechts
losjes verbonden met de inhoud van zijn leeropdracht. Het leek tot op zekere hoogte
een apart onderdeel van zijn bestaan, dat zelfs voor de stafleden van het Anglistisch
Instituut grotendeels verborgen bleef. De hoofdtoon ervan was gezet in de
voorbereiding en voltooiing van zijn proefschrift, de uitgave van The honest man's
fortune, nader omschreven als A Critical Edition of MS Dyce 9 (1625). Deel daarvan
was de vergelijking met een op allerlei punten afwijkende tekst van dit toneelstuk
zoals die stond afgedrukt in de Beaumont en Fletcher Folio uit 1647. Voorafgaande
aan de tekstuitgave werden alle bijzonderheden van het manuscript en details van
de editievergelijking grondig uitgespit in een ruim honderd pagina's lange inleiding.
Ook de grondslagen voor het diverse auteurschap van de tekst kwamen aan de orde.
Op het terrein van de analytische bibliografie bleef hij vervolgens zijn hele verdere
leven actief. Van de vierentachtig items van wisselende omvang die hij, tientallen
Reviews and Notices niet meegeteld, vermeldt op de
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door hem zelf bijgehouden lijst van publicaties, heeft dan ook meer dan de helft, en
dat zijn zeker de gewichtigste, betrekking op deze discipline. Doel was, zei hij, ‘te
bepalen in hoeverre wij aan onze tekst of teksten gezag mogen toekennen’.1. Daarvoor
onderwierp hij de manuscripten en vroege drukken die hij onder handen nam, aan
een uiterst nauwkeurig onderzoek. Gewapend met een grondige kennis van aanwezige
exemplaren in binnenland en ten dele ook in het buitenland, en van de gang van
zaken in scriptoria en drukkerijen, ontrafelde hij dan hun wordingsgeschiedenis.
Daarbij vestigde hij vaak de aandacht op wat anderen in zijn ogen niet hadden
opgemerkt, en leverde hij zo een nieuwe visie op een bepaald probleem.
Aanvankelijk vooral bezig met onderzoek van Engelse manuscripten en vroege
drukken, ontdekte hij nog in zijn KB-tijd dat er voor de analytische bibliografie een
groot terrein braak lag op het gebied van de Vondel-uitgaven. Wat er idealiter zou
moeten gebeuren schetste hij in zijn artikel ‘Vondel and the New Bibliography’, zijn
bijdrage aan de feestbundel voor prof. Hellinga.2. Uiteraard hield hij ook een oog op
de werkzaamheden verbonden aan de ophanden zijnde uitgave van A.C. Schuytvlots
Catalogus van werken van en over Vondel [...] aanwezig in de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam (1987). Het was op zijn uitdrukkelijk verzoek dat in de beschrijvingen
de STCN-fingerprint werd toegevoegd. Daartoe aangezocht schreef hij ook de inleiding
(p. v-xxiv) tot dit werk, waarin hij enerzijds uiteenzette hoe de analytische bibliograaf
te werk gaat en welke voetangels en klemmen hij daarbij moet vermijden, en
anderzijds meer concreet orde probeerde te scheppen in de problematiek rond de
vele edities van de Palamedes. Zijn pleidooi voor een te vervaardigen nieuwe
Vondel-bibliografie, ter vervanging van het verouderde werk van Unger (1888), heeft
tot op heden echter niet tot resultaat geleid.3.
Toen het hoogleraarschap in Groningen steeds meer beslag op zijn tijd ging leggen,
begon hij, om de noodzaak van het reizen naar bibliotheken elders in den lande te
beperken, vanaf 1970 zelf Vondel-uitgaven te verzamelen. Zijn steeds aangroeiende
Vondel-collectie, die uiteindelijk kwam te bestaan uit circa 220 uitgaven in 440
exemplaren, schonk hij nog tijdens zijn leven aan de Groningse
Universiteitsbibliotheek, die daarmee in 2001 de eigen bescheiden verzameling op
dat gebied aanzienlijk verrijkt zag.
Een ander speerpunt onder zijn talrijke bibliografische publicaties was de
overlevering van de tekst van de Beowulf, waaraan hij niet minder dan
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acht publicaties wijdde. Ze varieerden van een bevattelijk overzicht van de
problematiek4. tot detailstudies over aard en opmaak van het manuscript.5. Wat dit
laatste betreft raakte hij nog verwikkeld in een controverse met een Amerikaanse
vakgenoot, wiens publicatie over het Beowulf-manuscript hij ‘in the most charitable
view a work of fiction’ had genoemd.6. Hij kon inderdaad volstrekt afwijzend staan
tegenover beweringen die volgens hem kant noch wal raakten. Berucht in die zin
was ook de onaangename toon waarop hij bij promoties de promovendus op
tekortkomingen in zijn proefschrift kon wijzen.
Op allerlei gebied vond hij zaken waarover hij de geleerde wereld met stevig
onderbouwde argumenten wilde doen weten ‘hoe het nu precies zat’. Eén voorbeeld
dat we hier nog willen noemen is zijn vaststelling dat de versie van de tekst van de
Onafhankelijkheidsverklaring (1581) die in 1979 ter viering van een bepaald jubileum
aan de leden van de Staten-Generaal was toegestuurd, eigenlijk niet de historisch
juiste was.7. Typerend is dat hij onder aan zijn publicatielijst nog een vijftiental
onderwerpen noemde, die hij, mochten hem ‘worlds enough, and time’ zijn gegund,
alsnog af wilde maken. Een van de dingen die niet afkwam was zijn project ‘Printing
at Groningen 1597-1800’, een zeer bewerkelijk onderzoek naar de activiteiten van
Groninger drukkers, waarvan in 2011 alleen een inleidend artikel verscheen.8.
Uiterst belangrijk voor dit soort speurwerk zijn de geboden bibliothecaire
faciliteiten. Zoals boven al genoemd, maakte hij zich ook op dit gebied verdienstelijk
door het samenstellen, alleen of in groepsverband, van enkele wetenschappelijk
verantwoorde catalogussen. Als zijn belangrijkste bijdrage aan de wetenschap
beschouwde hij, dat hij in het kader van de Commissie Gedrukte Werken van de
Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen (en diverse opvolgers)
vanaf 1972 actief was geweest bij de opzet en voorbereiding van de in 2009 voltooide
Short Title Catalogue Netherlands (STCN).
Gerritsen moge in zijn publicaties dan weinig inhoudelijke aandacht hebben besteed
aan de Engelse taal- en letterkunde, hij verplichtte toch vele Nederlanders aan zich
door zijn langjarige bemoeienis met de twee delen van het Engels Woordenboek uit
het fonds van J.B. Wolters. Al in 1953, vijf jaar voor zijn benoeming in Groningen,
werd hij door Zandvoort, de toenmalige redacteur van de ‘Ten Bruggencate’,
betrokken bij de bewerking van dit woordenboek. Vanaf 1962 deed hij dat in de
functie van me-
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deredacteur, van 1971-2003 als eindredacteur. Gedurende de vijftig jaar van zijn
geleidelijk groeiende verantwoordelijkheid kwamen de drukken 15 tot en met 21
van de pers. Hoe hij bij deze arbeid te werk ging heeft hij toegelicht in een in januari
1993 gehouden lezing voor het Matthias de Vries-genootschap.9.
Door nauwlettende observatie van het Engelse zowel als het Nederlandse
taalgebruik wist hij het woordenboek uitstekend bij de tijd te houden. Wie van het
deel Nederlands-Engels de eenentwintigste druk (2003) naast de vijftiende (1959)
legt, ziet hoe bijzonder veel daarin is veranderd. Nieuwe termen en begrippen die
deel zijn geworden van het Nederlands spraakgebruik worden getrouw als ingang
opgenomen en bij oude en nieuwe trefwoorden worden ook steeds de moderne
Engelse equivalenten vermeld.
Ook bij de digitalisering van het woordenboekbestand speelde hij zijn rol. Waar
het voorgeschreven model niet goed bleek te werken, bedacht hij een praktische
oplossing. Hij mocht dan wel eens klagen over het dwangbuis dat hem werd
aangelegd, hij stelde er desondanks een eer in zijn bekwaamheid als probleemoplosser
te demonstreren. Binnen de traditionele opzet die een vast gegeven is voor het papieren
woordenboek, voelde hij zich overigens goed thuis.
Het lag in Gerritsens aard strak geordende informatie te verstrekken in kort bestek.
Hij zag hier verwantschap met wat John B. Sykes had gedaan voor de zesde (1976)
en zevende druk (1982) van de Concise Oxford Dictionary (COD). In woordenboekland
begon een andere wind te waaien: het gebruikerspubliek, zo dacht men, zou gebaat
zijn bij eenvoudiger kost. Dat had dus consequenties voor de ‘uitermate compacte’
Ten Bruggencate. Wat er voor de twintigste druk (Engels - Nederlands 1990,
Nederlands - Engels 1994) te gebeuren stond, verwoordde hij als volgt: ‘De uitgever
schatte het niveau van de huidige gebruikers (in hoofdzaak nog steeds het voortgezet
onderwijs) te laag in om dat zo te houden. Het niveau, zeg nu maar, van het
woordenboek, moest gehandhaafd blijven, maar de stijl moest meer in de richting
gaan van het nieuws voor doven en slechthorenden (liefst iets minder neerbuigend)’.10.
Op 1 januari 1994 verhuisden de woordenboeken van Wolters-Noordhoff van
Groningen naar Utrecht, waar ze als apart smaldeel onder de vleugels kwamen van
het ruimer geëquipeerde Van Dale Lexicografie. Daar werd de ontwikkeling ervan
voortgezet en kwam van de beide delen van het Engels woordenboek in 2003 nog
een laatste editie uit. Inmid-
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dels voorziet Van Dale Lexicografie op eigen wijze in de behoeften van de gebruikers
van vreemde talen en lijkt van Ten Bruggencates Engels Woordenboek, dat als sieraad
gold van de Wolters-reeks voor de moderne talen, geen nieuwe editie meer te worden
voorbereid. (Hetzelfde geldt voor de delen Frans en Duits.)
Een tweede belangrijke bijdrage op lexicografisch gebied leverde Gerritsen later
nog aan het vierdelig Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, waarvan het
eerste deel met het bestand A-E in 2003 het licht zag. Voor deze onderneming werd
door een aantal medewerkers lemma's geschreven die voor commentaar aan
verschillende specialisten werden rondgestuurd. Bij de voorbereiding van de volgende
delen werd het specialistenbestand nog iets uitgebreid en zo werden Gerritsen en
ikzelf alsnog uitgenodigd onze opmerkingen bij de conceptteksten op te sturen.
Omdat wij beiden dat ook onderling uitwisselden, zag ik uit de eerste hand hoe
indrukwekkend zijn kennis was van de Nederlandse woord-voorkomens van de
afgelopen eeuwen. Ook op dit gebied bleek hij uit alle mogelijke bronnen gegevens
ter beschikking te hebben, die het eindresultaat zeer ten goede kwamen. Bij zijn
commentaar ging hij steeds uiterst grondig te werk; zo verzuimde hij nooit de
opgegeven bewijsplaatsen nog eens op juistheid en geldigheid na te trekken. Op deze
wijze wist hij een flink aantal misvattingen tijdig te corrigeren.
Hij kon zich soms moeilijk vinden in de gevolgde werkwijze en kon dan op zijn
bekende wijze ronduit geërgerd reageren op concepten die hij beneden de maat achtte.
Dat hij ook stevig commentaar kon leveren zonder de grenzen der welvoeglijkheid
te overschrijden bewees hij in zijn uitvoerige recensie van het eerste deel.11.
Tijdens zijn emeritaat had Gerritsen doelbewust zijn werkzaamheden op
wetenschappelijk en bestuurlijk gebied voortgezet. Daarbij zag men hem vrijwel tot
aan het eind van zijn leven op de fiets door Groningen rijden, dikwijls op weg naar
bibliotheek of archief. Na een val in februari 2013 wist hij succesvol te revalideren,
maar na thuiskomst eind maart werd duidelijk dat zijn levenskracht ten einde liep en
zo kwam er twee maanden later een eind aan een lang en vruchtbaar leven, waarin
hij zich gewetensvol, plichtsgetrouw, nauwkeurig en zorgzaam had betoond en veel
van zichzelf had gevergd.
Al tijdens zijn leven had hij contractueel vastgelegd dat zijn zeer omvangrijke
boekerij na zijn overlijden zou overgaan naar de Groningse
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Universiteitsbibliotheek. Naast zijn al eerder geschonken Vondel-collectie kreeg
deze instelling nu ook zijn uitgebreide woordenboekverzameling in bezit. Zo werd
ook op dit gebied het eerdere beperkte bestand van die bibliotheek buitengemeen
verrijkt.
JAN POSTHUMUS
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Johanna van Goinga - Van Driel
Brielle 30 april 1939 - Almelo 23 januari 2014

‘Kenmerkend voor Hannie van Goinga is dat zij een evenwicht wist te vinden tussen
een streven naar vernieuwing en naar continuïteit. Met geduld en vasthoudendheid
heeft zij ervoor gezorgd dat uit de stromingen binnen en buiten de redactie een voor
de lezers van Open zinvol resultaat ontstond.’ Aldus werden de werkzaamheden van
Hannie van Goinga samengevat bij haar afscheid als voorzitter van de redactie van
Open, het vaktijdschrift voor het bibliotheekvak.1. De gebruikte woorden - evenwicht,
geduld en vasthoudendheid - karakteriseren niet alleen haar werk voor dit tijdschrift,
maar zijn ook van toepassing op de manier waarop zij zich door het leven bewoog.
Johanna van Goinga-van Driel, ofwel Hannie van Goinga, is geboren en getogen in
Brielle. Zij was de dochter van het lokale kruideniersechtpaar Bram en Jannetje van
Driel. Samen met haar jongere broer Ad werkte ze al vroeg mee in de zaak van haar
ouders. Dat leverde haar een hoog arbeidsethos op. Haar moeder hechtte bovendien
zeer aan kwaliteit, en die instelling gaf ze door aan haar dochter. Hannie van Goinga
was ambitieus en een doorzetter. Ze deed eindexamen HBS-B, maar moest vervolgens
nog Latijn en Grieks onder de knie krijgen omdat ze geschiede-
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nis wilde gaan studeren en kennis van die talen in die tijd nog verplicht was om tot
die studie aan de universiteit toegelaten te worden. Na twee jaar deed ze staatsexamen
Grieks en Latijn en ging ze geschiedenis studeren in Leiden. Daar ontmoette ze haar
toekomstige echtgenoot, Boy van Goinga, die in opleiding was voor apotheker. In
1968 studeerde ze af en een jaar later trouwden ze. Ze verhuisden naar Oegstgeest
en kregen twee kinderen, Sophie (1974) en Pieter (1975).
Na haar afstuderen werd Hannie van Goinga stafmedewerkster van het Nederlands
Instituut voor Informatie, Documentatie en Registratie (NIDER) in Den Haag, waar
ze commissies begeleidde op het terrein van normalisatie binnen bibliotheek en
documentatie en van UDC (Universele Decimale Classificatie). Ondertussen volgde
ze de opleiding tot literatuuronderzoeker, GO-C, die ze in 1969 met succes afrondde.
Van 1971 tot 1974 doceerde ze geschiedenis en verschillende documentatievakken
aan de P.A. Tiele Academie in Den Haag. In 1974 verhuisde het gezin naar Almelo
omdat haar man daar de apotheek van zijn vader kon voortzetten en in 1976 stapte
ze als uurdocent over naar de toenmalige Bibliotheek & Documentatie Academie
Deventer. Vanaf 1980 gaf ze als gastdocent colleges over de geschiedenis van
bibliotheek, boekhandel en uitgeverij, en over moderne ontwikkelingen in de
documentaire informatie bij de Vakgroep Boek-, Bibliotheek- en
Informatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam (UVA), een functie die in
1983 omgezet werd in een vast dienstverband voor zestien uur per week. Aan deze
vakgroep bleef ze tot 2000 verbonden. Generaties studenten kregen van haar een
solide introductie tot de maatschappelijke geschiedenis van het boek in algemene
zin. Haar colleges waren breed en degelijk, stof om in het vervolg van een
boekwetenschappelijke loopbaan nog geregeld op terug te grijpen.
In de carrière van Hannie van Goinga en vooral in haar publicaties is een ontwikkeling
te zien van belangstelling voor de moderne bibliotheek als instituut naar de
geschiedenis van het boek. Vanuit haar achtergrond bij de bibliotheekacademies was
ze sterk betrokken bij ontwikkelingen in de opleiding tot bibliothecaris, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit het artikel ‘De bibliotheek- en documentatieopleidingen in
Nederland’, dat ze schreef in de bundel die verscheen bij het vijfentwintigjarig bestaan
van de bibliotheek- en documentatieopleidingen, die zij tevens mee redigeerde.2. En
strijdbaar schreef ze in 1984 in Open een stuk toen de opleiding tot wetenschappelijk
bibliothecaris aan de UVA geen tweede fase erkenning
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kreeg - wat in 1987 alsnog gebeurde. Maar het hele bibliotheekveld kon rekenen op
haar warme belangstelling. In 1980 trad ze toe tot de redactie van Open, vaktijdschrift
voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers, bedrijfsarchivarissen en
documentalisten, de voorloper van het huidige Informatie Professional.3. Aanvankelijk
was ze waarnemend redactiesecretaris, maar vanwege haar brede belangstelling voor
het vakgebied werd ze in 1981 gekozen tot voorzitter, een functie die ze tot en met
1987 met verve en enthousiasme vervulde. Onder haar leiding ging Open, en daarmee
de kennis over de bibliotheekwereld, letterlijk open voor een bredere groep. Zo werd
in 1984 op het eenenvijftigste bibliotheekcongres met vertegenwoordigers uit het
veld gediscussieerd over de inhoud en de richting van dit vaktijdschrift, waarbij zij
als voorzitter van de redactie een actieve rol vervulde. In maart 1987 organiseerde
ze een brainstormsessie met vakgenoten om meer betrokkenheid bij het blad te
bewerkstelligen. Ze redigeerde themanummers over bibliotheekbouw (1980), over
het handboek Bibliotheek en documentatie (tweede druk, 1981) en in 1987 een viertal
themanummers over ‘RABIN en NIBI’ (nr. 1), ‘Opleiding in beweging’ (nr. 2), ‘Mens
en informatie’ (nr. 3) en de nieuwe universiteitsbibliotheek Groningen (nr. 5).
In haar jaren bij Open schreef Hannie van Goinga ongeveer twintig recensies over
bibliotheektechnische én boekhistorische publicaties: van de International guide to
Library and Information Science Education (1985) tot aan de feestbundel voor Wytze
Hellinga (1980). Die recensies getuigen van een objectief-kritische geest, die niet
van humor gespeend was. Ze begon de bespreking van de bundel 10 jaar
Bibliotheekraad 1975-1985 (1986) bijvoorbeeld met de woorden: ‘Na “Vijftig jaar
Rijkscommissie” volgt nu “10 jaar Bibliotheekraad”. In dit tempo kunt u in 1989 de
bundel “Twee jaar RABIN” verwachten.’4. En soms was ze uitsproken pittig in haar
commentaar. De bespreking van Hans Furstners' Geschichte des niederländischen
Buchhandels (1985) besloot ze met de woorden: ‘De conclusie moet helaas zijn: een
onevenwichtig samengestelde compilatie zonder visie, door een auteur die het
handwerk van de geschiedschrijver niet verstaat. En het is niet alleen de auteur die
hiervoor de verantwoordelijkheid draagt, maar minstens evenzeer de redactie van
deze reeks.’5.
In Open publiceerde Hannie van Goinga ook enkele bijdragen over
collega-boekwetenschappers. Samen met C.I.T. Bierlaagh interviewde ze H.D.L.
Vervliet, hoogleraar Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de UVA (Open, 1989). In
1991 schreef ze een bijdrage over de uitreiking van
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de Menno Hertzberger prijs aan haar grote inspirator en toenmalig promotor Bert
van Selm. Die was op dat moment al ernstig ziek. Hij overleed kort daarna en Van
Goinga schreef vervolgens voor Open een ‘In memoriam’ over hem, dat in het Duits
ook in Buchhandelsgeschichte werd gepubliceerd. Binnen het bibliotheekvak was
ze tussen 1992 en 2002 bovendien penningmeester van de jury van de Victorine van
Schaickprijs, een prijs die in 1978 ingesteld werd om publicaties te stimuleren op
het gebied van het bibliotheek- en informatievak.
In Amsterdam werden haar boekhistorische aspiraties wakker en begon Hannie
van Goinga over dit onderwerp te publiceren. Haar eerste bijdrage op dit terrein
verscheen in de bundel die werd gepubliceerd bij het afscheid van J.R. de Groot als
bibliothecaris van de Leidse universiteitsbibliotheek en handelde over Leidse
leesgezelschappen in de achttiende eeuw.6. Hiermee toonde ze meteen waar haar
boekhistorische belangstelling lag: bij de verspreiding van het boek en het bereiken
van lezers. Ze was geen analytisch bibliograaf, maar was van begin af aan een
boekhistoricus in de school van de Franse Histoire du livre-richting. Tegelijkertijd
liet dit artikel ook haar gedegen, zorgvuldige aanpak zien. Hannie van Goinga plaatste
de ontwikkelingen in Leiden in een internationale context, schreef genuanceerd en
afgewogen en - dat werd haar handelsmerk - baseerde zich op oorspronkelijk
archiefonderzoek. In de jaren daarna werkte ze gestaag verder op het terrein van
boekdistributie en -consumptie. Ze publiceerde diverse artikelen over ontwikkelingen
in de boekhandel in de achttiende eeuw, over advertenties, antiquariaat,
commissiehandel, ramsj en veilingwezen. Dit mondde in 1999 uit in haar proefschrift
Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800,
waarvoor ze een aantal van die artikelen grondig herschreef en uitwerkte. Met dit
boek vestigde ze haar faam als boekwetenschapper. In de recensies wordt gesproken
van ‘onberispelijk uitgevoerd onderzoek’ (José de Kruif), een ‘rijke studie’ (Joost
Kloek) en ‘een echt gebruiksboek’ (Lisa Kuitert). Het is een degelijk stuk werk,
gebaseerd op vasthoudend onderzoek in archieven, kranten en bibliotheken, waar
degene die zich bezig houdt met deze periode niet omheen kan. De enige kanttekening
die werd geplaatst, was dat zij zich niet liet verleiden tot grootscheepse theorieën of
speculaties, maar zich bij de feiten hield. En dat wordt door sommigen als een nadeel,
door anderen juist weer als een voordeel gezien (José de Kruif versus Joost Kloek).
In 2000 stopte Hannie van Goinga met haar werk bij de UVA. Dat be-
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tekende geenszins dat het met haar wetenschappelijke arbeid gedaan was. Ze bleef
onderzoek doen en publiceren over het onderwerp dat haar zo na aan het hart lag: de
distributie van het boek in de achttiende eeuw. Ze schreef ook over boekloterijen en,
samen met Jeroen Salman, een artikel over het boek in de achttiende eeuw voor de
speciale aflevering van het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis dat als
update moest gelden voor Kopij en druk van Wytze Hellinga en Herman de La
Fontaine Verwey (1962).7. Nog in 2012 verscheen een artikel van haar hand in
Quaerendo over boekverkopersadvertenties in Nederlandse kranten.8. Haar
onderzoeksresultaten stelde ze ook genereus ter beschikking aan anderen. Zo zijn de
resultaten van haar onderzoek naar advertenties in Nederlandse kranten voor
boekenveilingen in de vroegmoderne tijd opgenomen in Bibliopolis en ze was tot op
het laatst bezig om een update van dit bestand voor te bereiden.
Ook binnen de boekgeschiedenis bekleedde Hannie van Goinga verschillende
bestuurlijke functies. Van 1990 tot 2003 was ze bestuurslid van de dr. P.A.
Tiele-Stichting, waarvan acht jaar secretaris. Bij het vijftigjarig bestaan van deze
stichting, die de bevordering van de boekwetenschap in Nederland als doelstelling
heeft, schreef ze in 2003 een goed gedocumenteerd overzicht van de vijftigjarige
geschiedenis van de Tielestichting, met een biografische schets van P.A. Tiele.9. In
diezelfde jaren (1998-2003) was ze ook redactielid en enige jaren hoofdredacteur
van het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, het orgaan van de Nederlandse
Boekhistorische Vereniging. Ook trad ze enkele malen op als redacteur van
boekwetenschappelijke uitgaven, zoals samen met haar promotor Paul Hoftijzer bij
de bundeling van een lezingenreeks van Bert van Selm, Inzichten en vergezichten
(1992).
De laatste jaren waren wat minder inspirerend voor haar. Na de dood van haar
man in 2006 verhuisde Hannie van Goinga naar het westen van Nederland, naar
Voorburg. Ze verheugde zich op de nabijheid van de collecties van de KB en de
universiteitsbibliotheken van Leiden en Amsterdam om door te gaan met haar
onderzoek. In haar gloednieuwe appartement richtte ze een fantastische studeerkamer
in, met als pièce de résistance een microficheapparaat en een collectie microfiches
van belangrijke kranten. Zo kon ze thuis op haar gemak haar onderzoek naar
advertenties en veilingen voort zetten. Maar ze kon haar draai aan deze kant van het
land niet vinden en overwoog al vrij snel om terug te gaan naar het oosten. Op 1
december 2013 mailde ze me enthousiast dat ze een ap-
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partement gekocht had in Almelo: ‘Dus terug naar het oude - en ja, dat heb ik als
heel belangrijk gevoeld - vertrouwde terug te gaan.’ Met een link naar Funda en een
uitnodiging om snel te komen kijken. Het heeft er niet van mogen komen. Aan het
eind van die maand werd kanker bij haar geconstateerd en op 23 januari 2014 is ze
overleden.
Met Hannie van Goinga verdween een bijzondere vrouw uit de boekwetenschap
die met haar proefschrift en vele artikelen een belangrijke bijdrage heeft geleverd
aan onze kennis over het boek in de achttiende eeuw. Ze liet zich niet gauw kennen,
kon afstandelijk overkomen, maar als het ijs gebroken was, ontstonden interessante
gesprekken waarin ze blijk gaf van een brede visie op het vak. Ze was stijlvol en
gedistingeerd, rustig en vriendelijk en scherp als het nodig was. Met een twinkeling
in de ogen en stille humor inspireerde ze velen met haar onderwijs en onderzoek.
MARIEKE VAN DELFT

Voornaamste geschriften
Alom te bekomen. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800,
Amsterdam 1999. Proefschrift UVA en handelseditie; bundeling van sterk herschreven
eerder gepubliceerde artikelen van haar hand.
‘De bibliotheekwereld omstreeks 1800 en de negentiende-eeuwse aanzetten voor
een openbaar bibliotheekwezen’, in: Lezen in rangen en standen. Negentiende-eeuwse
bibliotheken opnieuw bezocht. Rotterdam, 2000, p. 170-178. Speciaal nummer van
De negen tiende eeuw.
‘Boeken in beweging: publieke boekenveilingen in de Republiek 1711-1805,
voornamelijk in Amsterdam, Groningen, Den Haag en Leiden’, in: Jaarboek voor
Nederlandse boekgeschiedenis, 11 (2004), p. 99-126.
‘Lotteries for books in the Dutch Republic in the late 18th century’, in: Marieke
van Delft e.a. (red.), New perspectives in book history. Contributions from the Low
Countries. Zutphen, 2006, p. 101-116.
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Met dank aan Carla Bierlaagh, Pieter van Goinga, Paul Hoftijzer, Corinna van
Schendel en Reinder Storm voor informatie en commentaar op een eerdere versie.
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kwart eeuw bibliotheek en documentatie in Nederland. Den Haag 1987, p. 107-136.
3. Over haar werkzaamheden bij Open: C. Bierlaagh e.a., ‘Wisseling van voorzitter’, in: Open,
20 (1988), p. 2-4.
4. In: Open 19 (1987), p. 520.
5. In: Open 20 (1988), p. 20.
6. H. van Goinga, ‘Nuttig en aangenaam: leesgezelschappen in 18e-eeuws Leiden’, in: J. Biemans
e.a. (red.), Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr. J.R. de Groot bij zijn afscheid
als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden, 1983, p. 165-181.
7. Met Jeroen Salman, ‘Expansie en begrenzing van de interne markt. De achttiende eeuw’, in:
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 17 (2010), p. 171-219.
8. ‘Enticing into Buying. Titles in advertisements for book auctions in eighteenth-century Dutch
newspapers’, in: Quaerendo 42 (2012), p. 241-248.
9. De geschiedenis van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, 1953-2003. [Den Haag]/ Zutphen, 2003.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

77

Pieter Nanne Holtrop
Sassenheim 31 januari 1943 - Arvika (Zweden) 3 augustus 2012

Pieter Holtrop was het vierde kind in een gereformeerd, Scheveningens
domineesgezin. Evenals zijn vader studeerde hij theologie aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam, waar hij in 1968 zijn kandidaatsexamen haalde. Met dat examen op
zak had hij dominee kunnen worden, maar juist in die jaren breidden de universiteiten
sterk uit en was er grote behoefte aan jonge onderzoekers. Holtrop werd onderzoeker
bij de kerkhistoricus Jan van den Berg (toen aan de VU, later te Leiden) bij wie hij
in 1975 promoveerde op een proefschrift over het Deutsche Christentumsgesellschaft,
een overgangsbeweging tussen het achttiende-eeuwse Piëtisme en het
negentiende-eeuwse Réveil. Het Gesellschaft was net als het Réveil een
opwekkingsbeweging. De leden wilden nieuwe impulsen geven aan de christelijke
traditie. Weg van de gebaande paden. Bezield van binnen uit. Sociaal en vroom. Op
zoek naar een authentiek geloof dat invloed moest hebben op het dagelijks bestaan.
Die verbinding tussen (praktische) vroomheid en het dagelijks bestaan heeft Pieter
Holtrop zijn hele leven bezig gehouden. God was nooit een abstractie voor hem.
Sterker nog, in God als een abstractie ging hij minder en minder geloven. God moest
blijken. In daden. In denken. In wat mensen maakten van hun geloof.
Na voltooiing van zijn proefschrift vertrok hij met zijn gezin naar In-
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donesië. Hij werd er docent Kerkgeschiedenis en Oecumenica aan de Theologische
Hogeschool te Ujung Pandang (voorheen: Makassar) op het eiland Sulawesi
(voorheen: Celebes). Behalve opleider van toekomstige predikanten was hij ook
adviseur van de kerken in Oost Indonesië. Daarvoor was hij veel onderweg en zo
leerde hij de kerken en de kerkleden goed kennen. Hij nam deel aan synodes, schreef
adviezen over alle mogelijke kwesties en bouwde gaandeweg een imposant netwerk
op. In het Indonesisch schreef hij twee boeken over de Indonesische kerkgeschiedenis
en oecumene: Selaku perintis jalan en Dari Malino ke Makassar. Terug in Nederland
schreef hij in 1995, bij de vijftigste verjaardag van de Republiek Indonesia, nog over
Nederlands protestantisme en de proclamatie van de Republik Indonesia, 17 augustus
1945: een memento bij de vijftigste verjaardag van de Indonesische Republiek. In
1997 publiceerde hij over de ontstaansgeschiedenis van het Indonesische Liedboek:
Een oecumenisch afscheidsgeschenk: de ontstaansgeschiedenis van het Indonesische
liedboek ‘Njanjian Rohani’ 1947-1955.
Vast aandachtspunt op zijn Indonesische reizen - geen wonder voor een
kerkhistoricus - waren de kerkelijke archieven. Wat bevatten ze? Hoe was hun staat?
Die staat was, door de tropische omstandigheden, meestal erbarmelijk. Zonde, vond
hij, en hij richtte het Instituut voor de Geschiedenis van de Kerken in Oost Indonesië
(1980), dat als doelstelling had de archieven te beschrijven en voor de toekomst te
bewaren. Tevens moest het Instituut een centrum zijn voor de bestudering van de
geschiedenis van de kerken in Sulawesi, Ambon, Sumba en Irian Jaya door seminars
te organiseren en onderzoeksprojecten te financieren. Bij zijn vertrek liet hij een
bloeiend Instituut achter.
Na zijn terugkeer uit Indonesië, in 1983, werd hij predikant van de toenmalige
gereformeerde kerk aan het Raphaëlplein in Amsterdam. Hij deed dat goed en had
er lol in. Voor een belangrijk deel kwam dat omdat hij zo graag preekte. Hij kon het
ook goed. Met een losse stijl, hier en daar een grap, informeel, hartelijk, nieuwsgierig
naar wat de tekst waarover hij preekte te zeggen had, en uiteindelijk vroom. Zoals
vaker bij predikers: op de kansel geloofde hij meer dan in het gewone leven. Hij is
zijn hele leven blijven preken. Ook tijdens zijn reizen, waar hij ook was. In Zuid
Afrika, natuurlijk in Indonesië, en her en der in Nederland. Als hij preekte, was hij
het dichtst bij zijn theologische identiteit. Een identiteit die samenhing met de traditie
van het door hem zo grondig bestudeerde Réveil: op zoek naar het raakpunt tussen
evangelie en dagelijks
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leven. Zonder hoge woorden, dichtbij de mensen. Religieus was hij in vergelijking
tot zijn vader veel meer opgeschoven in de richting van de moderniteit. Maar met
zijn preken raakte hij het hart van de mensen en zette op die manier de traditie van
zijn vader voort. Er zat animo in de kerkdiensten die hij leidde. Op het Raphaëlplein
kreeg hij de loop er in. De kerk bloeide op. Ook buiten de kerk was hij actief. Hij
was een van de initiatiefnemers van Kerk in Mokum, het kerkelijk radiostation van
Amsterdam. Wetenschappelijk bleef hij bezig als senior lector aan het Interuniversitair
Instituut voor Missiologische en Oecumenische studies te Utrecht.
Maar toch, ondanks het plezier in het predikantschap, miste hij de rustige uren
van wetenschappelijk werk en archiefonderzoek. Daarom was hij blij toen hij in 1987
hoogleraar Missiologie en oecumenica en Godsdienstgeschiedenis kon worden aan
de toenmalige Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken te Kampen.
Achteraf was hij ambivalent over zijn keus voor Kampen. Hij miste er een bepaalde
weidsheid. Voelde zich in een kleine wereld maar zat niet bij de pakken neer. Van
zijn leerstoel maakte hij in de loop van de jaren een internationaal georiënteerde
eenmanszaak in de zendingswetenschappen en de geschiedenis van de oecumene.
Zo nam hij het initiatief tot de oprichting van de Duits/Nederlandse Missiologische
Vereniging, waar missiologen uit beide landen elkaar troffen voor discussie en
informatie over elkaars werk. Belangrijk was ook zijn benoeming, in 1989, in het
dagelijks bestuur van de World Alliance of Reformed Churches (WARC), een
internationale vereniging van protestantse kerken uit de calvinistische traditie. Van
1997 tot 2004 was hij tevens vice-voorzitter. Voor de WARC reisde hij veel. Het
verbreedde zijn blik. Vaak keek hij met verwondering naar de wijze waarop zijn
eigen Nederlandse Protestantse Kerk in dat internationale gezelschap opereerde. Te
veel betrokken op Nederland, vond hij, te weinig oog voor de grote golfbewegingen
in de wereld waar de kerken een onderdeel van vormden. Hij was geen man om
confrontaties uit de weg te gaan als iets hem niet zinde. Dat gaf zijn tijd in de WARC
een speciale kleur. Hij bleef er blijmoedig onder. Hij zag niet op tegen een stevig
debat en was niet bereid een eenmaal ingenomen standpunt om diplomatieke redenen
op te geven. Als WARC-bestuurslid deed hij consultaties over Apartheid in Zuid-Afrika
en gaf hij leiding aan een fact-finding Mission van de WARC en de Indonesische Raad
van Kerken in Oost Timor.
In zijn wetenschappelijk werk lag het hoofdaccent op de verhouding
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tussen evangelie en cultuur. De Westerse cultuur (zie zijn proefschrift) maar ook de
niet-Westerse. Wat gebeurde er als het Westers christendom in heel andere culturen
werd verkondigd? Wat gebeurde er met de zendingsmensen? Beïnvloedden zij de
cultuur waarin ze hun boodschap brachten? Of was het andersom en ondergingen zij
de invloed van de cultuur die hen omringde? Wie beïnvloedde wie? Vroeger werd
altijd gedacht aan een eenrichtingverkeer: de zendingsmensen zouden de cultuur
waarin ze werkten beïnvloeden. Maar was dat wel zo? Was het niet eerder andersom
en waren het juist de zendingsmensen die de invloed van de hen omringende cultuur
ondergingen?
Een bijzondere bijdrage leverde Pieter Holtrop aan de geschiedschrijving van de
Hervormde Kerk van het Russische Sint Petersburg. Na de val van het communisme
had een nazaat van een van de koopmansfamilies die zich in de negentiende eeuw
vanuit het Twentse Vriezenveen (de zogenaamde Ruslui) in de stad aan de Newa
gevestigd hadden, aandacht gevraagd voor de geschiedenis van de Hervormde kerk
in Sint Petersburg. Er ontstond een samenwerkingsproject tussen de Commissie voor
de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk, het Centrale Staats Historisch
Archief te Sint Petersburg en, via Pieter Holtrop, de Theologische Universiteit te
Kampen. Ten tijde van de tsaren, en vooral in de tweede helft van de negentiende
eeuw tot aan de Russische Revolutie van 1917, had de Nederlandse kerk in Sint
Petersburg een bloeiend bestaan geleid. Daarna was zij verdwenen en vergeten. Maar
nu, na het verdwijnen van het communisme, waren de archieven weer open en kon
de vergeten geschiedenis gereconstrueerd worden. Met hulp van studenten, vertalers,
het Nederlandse consulaat, de generositeit van de familie Ter Horst (een van de
Vriezenveense Ruslui families) en andere, voor een belangrijk deel door Pieter
Holtrop zelf bijeengegaarde fondsen werden de archieven uitgeplozen, geordend en
toegankelijk gemaakt. Met als resultaat twee stevige boeken met
kerkenraadsprotocollen, brieven en andere documenten en een derde boek met de
registers van alle leden die van 1717 tot 1919 deel uitmaakten van de kerk.
Altijd bezig. Altijd nieuwsgierig. Altijd op zoek naar antwoorden op zelf gestelde
vragen. Een bundel artikelen, samengebracht onder de titel Herdacht Landschap,
gaf hij zijn vrienden mee als afscheidsgeschenk. Er was kanker bij hem geconstateerd.
Het kwam hem niet goed uit. Hij was net begonnen aan een biografie van de
Nederlandse oecumenische pionier en founding father van de Wereldraad van Kerken,
dr. W.A. Vis-
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ser 't Hooft. Langer dan hem lief was had hij tijd moeten besteden aan de
fondsenwerving. Die was rond. Hij had haast want hij wou het boek af hebben voor
zijn ziekte dat onmogelijk zou maken. Tot vlak voor zijn dood was hij er mee bezig.
Hij woonde intussen in Zweden. In zo'n in de Scandinavische bossen gelegen houten
buitenhuis. Met zijn Zweedse vrouw met wie hij na zijn echtscheiding getrouwd was.
Hij genoot er en zag het als erkenning dat de Södertörn University in Flemingsberg
(Groot-Stockholm) hem benoemde als Visiting Professor. Zijn laatste boek, nog één
keer over Sint Petersburg, Twee eeuwen Nederlanders in Sint Petersburg, werd door
anderen voltooid en verscheen na zijn dood. De biografie van Visser 't Hooft moest
hij aan een ander overlaten. Zeer tot zijn spijt. Hij accepteerde het in alle rust. Vreemd
eigenlijk. Altijd bereid tot verzet en tegenspraak als iets hem niet zinde. Rustig en
in overgave de dood tegemoet. Toch een zoon van het Réveil.
JAN GREVEN
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Elrud Ibsch
Hannover (Duitsland) 8 augustus 1935 - Amsterdam 17 februari
2013

De oprichting van de zelfstandige, wetenschappelijke opleiding Algemene
Literatuurwetenschap (ALW) werd in Nederland in de jaren zestig en zeventig van
de vorige eeuw een feit. Deze institutionalisering heeft ongetwijfeld te maken gehad
met de vlucht van de theoretische literatuurwetenschap, in die tijd voornamelijk de
structuralistisch georiënteerde narratologie maar ook met de reflectie op de
wetenschappelijke status van de letterkundestudie, en met de bloei van de
vergelijkende literatuurwetenschap, de comparistiek. Beide tendensen leidden ertoe
een opleiding in te richten die zich profileerde ten opzichte van de op een nationale
letterkunde georiënteerde opleiding zoals de neerlandistiek. De ALW betekent de
systematische benadering van de literatuurstudie in een internationaal perspectief.
Met de instelling van de leerstoel ALW aan de Vrije Universiteit in 1976 hadden alle
klassieke letterenfaculteiten in Nederland deze voorziening.
De eerste hoogleraar was Elrud Ibsch, die vanaf 1976 tot haar emeritaat in 2000
de leerstoel bezette. Na het gymnasium studeerde zij Frans en Filosofie in Mainz en
Parijs. Zij verkreeg de Nederlandse nationaliteit en vanaf 1961 studeerde zij Duitse
taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht met als bijvakken Theoretische
Literatuurwetenschap
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en Filosofie. Sedert 1968 was zij wetenschappelijk medewerker en later
hoofdmedewerker aan het Instituut voor Theoretische Literatuurwetenschap aan
dezelfde universiteit. In 1972 promoveerde zij cum laude op het proefschrift Die
Stellung Nietzsches in der Entwicklung der modernen Literaturwissenschaft. Zij
combineerde de opvattingen van Nietzsche over taal, geschiedenis, vorm en inhoud
van het literaire werk, met begrippen als inspiratie, de tragedie en periodeconcepten
zoals de romantiek in de Literatuurwetenschap van de jaren zestig en zeventig waarvan
zij uitstekend op de hoogte was. In navolging van de Nietzsche-bezorger Karl
Schlechta probeerde Ibsch ‘... der Nietzsche-Gestalt das Spektakuläre zu nehmen,
das eher beänstigend wirkt, als daß es zum Studium anregt.’, zoals zij schrijft in het
Woord Vooraf in haar dissertatie. Ook publiceerde zij over Thomas Mann en literaire
perioden. Samen met anderen redigeerde ze bundel Dichter und Leser. Studien zur
Literatur (1972). In haar artikel ‘Rezeptionsforschung: Konstanten und Varianten
eines literaturwissenschaftlichen Konzepts in Theorie und Praxis’ uit 1974 gaf zij
blijk van haar intense belangstelling voor het lezersonderzoek en in het verlengde
daarvan voor de Empirische Literatuurwetenschap. Haar internationale
geörienteerdheid, haar grote belezenheid en haar kennis van de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van de Theoretische en Vergelijkende
Literatuurwetenschap maakten haar tot een uitstekend gekwalificeerde hoogleraar
zoals ik zelf mocht ervaren.
Naast mijn opleiding Nederlandse taal- en letterkunde ging ik in 1976 ALW studeren
bij Elrud Ibsch. Ik vond dat een grote verrijking naast de Nederlandse letterkunde.
Je leerde literaire theorieën kennen zodat je beter begreep wat een letterkundestudie
betekende, leerde benaderingen ten opzichte van elkaar afwegen, en je maakte kennis
met de internationale literatuur zodat je de Nederlandse literatuur in een groter verband
kon plaatsen. Een van de nieuwste theorieën destijds was de receptie-esthetica, een
theorie die de lezer van literatuur een belangrijke plaats gaf. Elrud Ibsch was, zoals
gezegd, gefascineerd door deze benadering en zij had ook wetenschappelijke en
persoonlijke contacten met de belangrijkste vertegenwoordigers van de
receptie-esthetica in Duitsland. Het was spannend om op college en in gesprekken
steeds met de nieuwste ontwikkelingen in aanraking te komen. Elrud Ibsch was een
ontzettend goede en enthousiaste docente die je steeds aan het denken zette en je
voorzag van alle literatuur die je nodig had. Eerst als assistent, later als promovendus,
collega en opvolger had ik het voorrecht haar van dichtbij
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mee te maken, een contact dat ook na haar emeritaat voortduurde en dat zich
ontwikkelde tot een bijzondere vriendschap.
Tijdens haar hoogleraarschap gaf zij de opleiding Literatuurwetenschap een stevige
plaats in de Faculteit der Letteren. Het onderdeel ‘Inleiding in de
Literatuurwetenschap’ was voor alle studenten letterkunde verplicht. Zij introduceerde
een nieuw vak ‘Geschiedenis van poëticale theorieën’, voor studenten van sommige
opleidingen eveneens een verplicht onderdeel. Haar colleges voor de studenten
Literatuurwetenschap bestreken het gehele vakgebied, met een voorkeur voor de
literaire stromingen van de twintigste eeuw, met name het modernisme en
postmodernisme, en voor de Empirische Literatuurwetenschap en daarmee verwante
thema's als interpretatietheorie en wetenschapsfilosofie. Elrud Ibsch was ook
bestuurlijk zeer actief, op de VU, nationaal en internationaal. Zij is onder andere
decaan van de Faculteit der Letteren geweest, voorzitter van de Vereniging voor
Algemene Literatuurwetenschap en presidente van de International Association for
the Empirical Study of Literature. Zij trad op als promotor van meer dan tien
promovendi. Basis voor deze activiteit vormde haar wetenschappelijke kennis en
ontwikkeling waarvan talrijke publicaties getuigen.
In 1977 publiceerde Elrud Ibsch met haar tweede echtgenoot Douwe Fokkema,
hoogleraar Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht, Theories of Literature
in the Twentieth Century. Zij bespreken uitvoerig het structuralisme, marxisme,
receptietheorie en semiotiek. Hun uitgangspunt is het popperiaans georiënteerde
kritisch rationalisme. Van het marxisme bijvoorbeeld wordt een aantal inconsistenties
blootgelegd, zoals de spanning tussen wetenschappelijke beschrijving en normatieve
doelstelling. Voor de receptietheorie zou een empirische wending welkom zijn. Het
boek is nog steeds een zeer leesbaar, bruikbaar en belangrijk overzicht van de stand
van de literatuurwetenschappelijke theorievorming in voornamelijk de tweede helft
van de vorige eeuw. Met Wim Bronzwaer en Douwe Fokkema bracht ze ook in 1977
een bundel van belangwekkende artikelen uit op het gebied van de nationale en
internationale literatuurwetenschap uit deels in vertaling; deze artikelen worden nog
steeds op colleges behandeld. Het Tekstboek Algemene Literatuurwetenschap bevat
het artikel van Hans Mooij over de methodologie van de interpretatie, Roman
Jakobsons beroemde inleiding tot de poëzie-analyse, Claude Bremonds analyse van
het geschiedenisniveau van verhalen en een artikel van de hand van Elrud Ibsch zelf
over literair-historische periodise-
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ring. In 1984 verscheen van haar en Douwe Fokkema samen Het modernisme in de
Europese letterkunde, waarin Nederlandse schrijvers als Carry van Bruggen en E.
du Perron als het ware vanzelfsprekend in de context van internationaal
gerenommeerde auteurs als Thomas Mann, Robert Musil, Italo Svevo, Marcel Proust,
James Joyce en Virgina Woolf worden geplaatst. De auteurs verrichten een forse
literatuur-historische ingreep. Auteurs die niet goed in de gangbare concepten van
de historische-avantgarde passen, classificeren zij onder de noemer van het
modernisme, een voornamelijk tegen het realisme afgezette stroming waarin het
realistische vertrouwen van de mogelijkheid van beschrijving en verklaring van de
werkelijkheid wordt ingeruild voor de intellectuele beschouwing, voorlopigheid van
kennis, en linguïstische, epistemologische en morele twijfel. Ongetwijfeld ligt aan
dit modernismeconcept een diepe verwantschap van beide literatuurwetenschappers
met de opvattingen van de modernistische auteurs ten grondslag. Als een vervolg op
Theories of Literature verscheen aan de hand van Elrud Ibsch en Douwe Fokkema
in 1992 Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht (in 2000 verscheen een
bijgewerkte Engelse vertaling). Het ordeningsprincipe is nu niet de theoretische
benaderingen in de literatuurwetenschap maar literatuurwetenschappelijke thema's
als de interpretatie, de canon, de literatuurgeschiedenis, het literaire systeem en
cultuuroverdracht. Deze thema's worden besproken vanuit de gedachte dat er een
empirische en cultuuroverdrachtelijke benadering is in de literatuurwetenschap zoals
de titel van het boek duidelijk aangeeft, oftewel het onderscheid tussen de bestudering
van en deelname aan het handelen in het literaire systeem of veld. Beide benaderingen
kennen hun eigen spelregels en hun voor- en nadelen. De interpretatie bijvoorbeeld
kan geen wetenschappelijke vorm aannemen; betekenisgeving is aldus alleen mogelijk
in empirisch onderzoek naar lezersreacties op literaire teksten, ook die van
professionele lezers als critici en letterkundigen. Dergelijk onderzoek kent een zeker
reductionisme in het zich conformeren aan de methodologische spelregels van het
empirisch onderzoek. Critici hebben echter wel de vrijheid om subjectief, evaluatief
en normatief met teksten om te gaan. Letterkundigen nemen een tussenpositie in in
zoverre zij een regelgeleide verslaglegging van hun onderzoek presenteren zoals
Elrud Ibsch dat in haar artikel ‘Die Interpretation und kein Ende’ (1999) stelde.
Elrud Ibsch heeft zich sterk ingezet voor de ontwikkeling en propagering van de
zgn. Empirische Literatuurwetenschap (ELW) die zich vanaf
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de jaren tachtig van de vorige eeuw als een derde richting naast de Theoretische en
Vergelijkende Literatuurwetenschap ontwikkelde. Zij deed dat vanuit een meer
algemene overtuiging dat de empirische benadering impliceert dat kennis voorlopig
is en voor weerlegging vatbaar. In navolging van de filosoof Karl Popper
verafschuwde zij dogmatische opstellingen van bijvoorbeeld het nationaalsocialisme
en het marxisme. Meer in het bijzonder was zij gecharmeerd van de wending die de
receptietheorie in Duitsland nam. De grondleggers van deze benadering in de
Literatuurwetenschap, Hans Robert Jauss en Wolfgang Iser, stelden wel dat de lezer
in het object van de Literatuurwetenschap moest worden opgenomen om de
literatuurgeschiedenis (Jauss) en de interactie van tekst en lezer (Iser) adequaat te
kunnen schrijven en beschrijven, maar beiden bleven toch in een
hermeneutisch-fenomenologische opvatting steken. Norbert Groeben, die niet alleen
literatuurwetenschapper maar ook psycholoog is, trok de methodologische
consequentie, dat als je het over lezers hebt je die lezers ook moet opzoeken en daarbij
een sociaal-wetenschappelijke methodologie moet hanteren. Naast Norbert Groeben
was Siegfried Schmidt in de jaren tachtig de grote kracht achter de Empirische
Literatuurwetenschap. Elrud Ibsch en ook Douwe Fokkema hebben deze ontwikkeling
nationaal en internationaal in belangrijke mate gestimuleerd en beïnvloed. Dat deden
ze vooral in bijdragen aan theoretische discussies, in hun twee genoemde boeken
over de literatuurwetenschap (Theories of Literature en Literatuurwetenschap en
Cultuuroverdracht) en in het stimuleren van empirisch onderzoek. In 1985 ben ik
bij Elrud Ibsch als eerste promovendus gepromoveerd op enkele empirische studies
naar het leesgedrag, bijvoorbeeld over het verschijnsel identificatie. Uitgangspunt
was dat theoretische veronderstellingen over het effect van literaire procedés, zoals
de vernieuwingsgedachte van de Russische formalisten, aan een empirische toetsing
zouden kunnen en moeten worden onderworpen. Het aanvankelijke streven van de
empirisering van de gehele literatuurwetenschap werd al snel terecht opgegeven. Nu
is de ELW een van de benaderingen die vruchtbaar is voor bepaalde vragen met name
inzake leesgedrag en werking van literaire instituties. Op een enkele uitzondering
na heeft Elrud Ibsch zelf eigenlijk geen empirisch onderzoek verricht; zij was van
een generatie die het methodologische en statistische handwerk zich in haar opleiding
niet eigen heeft kunnen maken. Wel heel belangrijk is ook naast haar vele publicaties
haar werk geweest in de internationale vereniging voor de Empirische
Literatuurwetenschap op-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

87
gericht door Siegfried Schmidt. Zij organiseerde de tweede internationale conferentie
in Amsterdam, gaf ook daarvan de Proceedings (1991) uit en was daarna jaren in de
vereniging actief.
Na haar emeritaat in 2000 bleef Elrud Ibsch wetenschappelijk werkzaam. Ze
wendde zich tot een thema op het gebied van de Vergelijkende Literatuurwetenschap,
de verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de literatuur, waar ze zich persoonlijk
bij betrokken voelde. Al eerder publiceerde ze daarover in De lange schaduw van
vijftig jaar (1996) in het artikel ‘Literatuur en Shoah: van getuigenis naar postmodern
verhaal’. In 1997 kreeg Elrud Ibsch de Alexander von Humboldt-Forschungspreis.
Zij deed een half jaar onderzoek op het Institut für Allgemeine Psychologie und
Kulturpsychologie van de universiteit van Keulen, dat geleid werd door Norbert
Groeben. Dat onderzoek resulteerde in Die Shoah erzählt: Zeugnis und Experiment
in der Literatur (2004). Het boek anticipeert op Overleven in verhalen (2013) maar
is anders van opzet en ordening. Ook worden niet-joodse auteurs (Martin Amis, D.M.
Thomas en Cristoph Ransmayer bijvoorbeeld) vergelijkenderwijs met joodse auteurs
behandeld. Het boek is een verslag van een grondige lectuur met Duitse studenten
van de internationale literatuur waarin de Shoah wordt verwerkt en verbeeld. De
aanvankelijke onbekendheid met deze literatuur en de aarzeling de soms experimentele
verbeelding te aanvaarden wist Elrud Ibsch in de discussie weg te nemen.
Postuum verscheen Overleven in verhalen: van ooggetuigen naar ‘jonge wilden’.
Joodse schrijvers over de Shoah (2013), waarin Elrud Ibsch opnieuw haar enorme
belezenheid toont, ook van de recentste literatuur uit Nederland, Israël, Duitsland,
Italië en de Verenigde Staten. Merkbaar is de subtiele balans tussen persoonlijke
betrokkenheid en intellectueelwetenschappelijke benadering, wat het boek een
duidelijke meerwaarde geelt. De ‘Overwegingen vooraf’ en de ‘Slotbeschouwing’
geven daar rekenschap van, en laten zien hoe de werkwijze een stramien is geweest
die voorafgaand aan het werk en ten besluite andere, interessante accenten krijgt. De
moeilijkheid bij een onderneming als dit boek is de relatie tot de unieke literaire
werken en de veralgemening in trends bij de ordening van al die werken. Elrud Ibsch
heeft gekozen voor mentale categorieën als ordeningsprincipe, zoals herinnering en
verbeelde geschiedenis. Maar ook voor generaties schrijvers, historische opeenvolging
en ontwikkeling, en feit en fictie: van meer feitelijk georiënteerde werken laat zij de
literaire structuurprincipes zien, van de meer literair georiënteerde hun

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

88
aansluiting bij de feitelijke werkelijkheid. Ook binnen de literatuur zelf doen zich
patronen voor, bijvoorbeeld rondom het werk (en de persoon) van Primo Levi, of
het werk van Paul Celan als referentiepunt. Sommige auteurs zullen bekender zijn
dan anderen (Levi, Grunberg, Oberski in vergelijking met bijvoorbeeld Alessandro
Piperno en Daniel Mendelsohn). Ook hier stelt Elrud Ibsch de lezer niet teleur. Van
de bekendere auteurs weet zij hun werk verrassend en vanuit nieuwe perspectieven
te bespreken waar zij op de meer onbekendere auteurs opmerkzaam maakt en uitnodigt
hen te gaan lezen. Sommige namen zijn misschien wel bekend (Keilson, Oz,
Grossman) maar hun werk behoefde in Nederland nog de introductie die ze nu krijgen.
Met Overleven in verhalen heelt Elrud Ibsch haar wetenschappelijk werk als
comparatiste afgesloten, maar dat neemt niet weg dat zij voor het gehele terrein dat
de literatuurwetenschap bestrijkt van grote betekenis is geweest. Belangrijk zijn de
twee overzichten van de theoretische literatuurwetenschap die zij met Douwe Fokkema
schreef, Theories of Literature en Literatuurwetenschap en Cultuuroverdracht, en
de rol die zij heeft gespeeld bij het stimuleren van de Empirische
Literatuurwetenschap. In de twee afscheidsbundels die haar zijn aangeboden
weerspiegelt zich deze brede belangstelling: in The Psychology and Sociology of
Literature (2001) wordt de stand van zaken geschetst voor de twee belangrijkste
terreinen van de Empirische Literatuurwetenschap, de literatuurpsychologie en
-sociologie. In Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie (2000) staan
representatieve opstellen over literatuurgeschiedenis en literatuurgeschiedschrijving,
de verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de literatuur en interpretaties. De
titel van deze tweede bundel geeft de grondhouding aan van waaruit Elrud Ibsch
werkte. Ze was diep overtuigd van het persoonlijke en culturele belang van literatuur
en lezen; er bestond een nauwe band tussen de eigen leeservaring en het
wetenschappelijk werk en de vraag naar het wetenschappelijk onderzoek naar het
belang van lezen. Een thema in haar denken en werk komt erin terug, namelijk de
waardering voor het doorbreken van literaire en niet-literaire conventies. Doorbraken
de modernisten de realistische conventies, sommige jongere joodse auteurs doorbreken
de wijze waarop er geacht werd over Auschwitz te schrijven. De voorlopigheid,
veranderbaarheid en vernieuwing van kennis en conventies die Elrud Ibsch aan het
hart lagen, verbindt haar, zoals gezegd, met de opvattingen van Karl Popper. Diens
idee dat alle kennis voorlopig is en in het verlengde ervan diens opvatting
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dat ook maatschappelijk gezien totalitair ingerichte samenlevingen onhoudbaar zullen
blijken te zijn, heeft haar sterk beïnvloed. Dat blijkt ook uit haar dissertatie over de
positie van Friedrich Nietzsche ten opzichte van de literatuurwetenschap. De
popperiaanse invloed sterkte Ibsch in de bijdrage aan de vestiging en verbreiding
van de Empirische Literatuurwetenschap. Het onderzoek naar lezen, leesgedrag en
het belang van lezen is nu een van de belangrijkste thema's in de Literatuurwetenschap.
Schrijvers sluiten zich hierbij aan. In een in 2013 verschenen interview met Mario
Vargas Llosa in de Volkskrant stelt hij dat de poststructuralist Derrida de literatuur
afgesneden heeft van onze ervaring door haar te beschouwen als puur taalspel. Ook
Elrud Ibsch kiest in haar laatste boek voor de ervaring en sluit zich aan bij de latere
Derrida. Ze schrijft: ‘Derrida heeft op het hoogtepunt van zijn denken en invloed
getracht alle onderscheidingen en grenzen zoveel mogelijk te slechten, en logica en
feitelijkheid in de retorica te laten opgaan. In latere jaren heeft hij juist met het oog
op traumatische historische gebeurtenissen (de Shoa, de politieke situatie in
Zuid-Afrika) dit standpunt gewijzigd’. (p. 16) Het pleiten voor engagement zoals
Thomas Vaessens dat doet in zijn De revanche van de roman sluit bij deze tendens
aan, evenals de keuze van schrijvers voor authenticiteit, verantwoordelijkheid en
gemeenschap. Elrud Ibsch ziet dat jongere joodse auteurs vaak het procedé van de
ironie gebruiken, waarachter echter een grote mate van betrokkenheid bij de
verwerking van joodse problematiek schuilgaat.
Elrud Ibsch was niet alleen een scherpzinnige en erudiete vrouw en een goed
bestuurder. Ze was zeer belangstellend in mensen, was altijd aardig en ging zeer
goed gekleed. Ze hield van muziek (ze heeft zelf cello gespeeld) en met haar man
Douwe Fokkema wandelde ze veel en graag. Tot het laatst is ze zichzelf gebleven:
aardig, belangstellend, op de hoogte van ontwikkelingen. De dood van haar man in
2011 is voor haar een groot verlies geweest dat ze niet echt te boven is gekomen.
Velen zullen haar om alles wat ze wetenschappelijk en persoonlijk heeft betekend
en gegeven blijven gedenken.
DICK SCHRAM
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Robert Maria Kemperink
Beverwijk 5 juni 1940 - Ugchelen 21 november 2013

Rob Kemperink wordt in 1940 in Beverwijk geboren als oudste zoon van Johannes
H.P. Kemperink (1905-1977) en Johanna W. te Molder (1912-1987). Zijn vader is
dan nog onderwijzer maar wordt in 1947 leraar geschiedenis in Amersfoort. Al op
de lagere school heeft de jonge Kemperink grote belangstelling voor de oude
vaderlandse geschiedenis. Hij vindt het dan ook geen straf als zijn vader hem
meeneemt naar Museum Flehite in Amersfoort.1. ‘Daar in dat museum werd
geschiedenis voor mij werkelijkheid’, zou hij later zeggen.2. Ook in zijn verdere leven
zal dat museum, gewijd aan de geschiedenis van Amersfoort en omstreken, een
belangrijke rol spelen.
In 1960 behaalt Kemperink het diploma gymnasium alfa op het Amersfoorts
Lyceum. Daarna gaat hij in Utrecht geschiedenis studeren met als specialisatie
middeleeuwse geschiedenis en Middelnederlandse letterkunde. In die tijd wordt hij
vrijwilliger in de bibliotheek van Museum Flehite. Hij ontdekt daar een bijzondere
uitgave van Vondels Palamedes, een allegorie op de terechtstelling van Johan van
Oldenbarnevelt, met mogelijk aantekeningen van Gerard Brandt (1626-1685) en
schrijft daarover een artikel.3. De remonstrantse predikant, dichter en geschiedschrijver
Brandt stelt nog tijdens het leven van Vondel een toelichting
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op dat toneelstuk samen. Deze geeft daarin onder andere een sleutel om te ontdekken
welke figuren uit de tijd van Johan van Oldenbarnevelt in feite bedoeld zijn. Pas na
Brandts dood en die van koning-stadhouder Willem III in 1702 verschijnen deze
gegevens in druk. Volgens de mededeling van een van de bezitters van het boek, mr.
J. van Dam van Noordeloos (1791-1872), zouden de aantekeningen op de
doorgeschoten pagina's in het exemplaar van Museum Flehite van Brandt zelf
afkomstig zijn. Kemperink heeft de aantekeningen in het Flehite-exemplaar vergeleken
met verschillende autografen van Brandt in de collectie van de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam en geen gelijkenis gevonden. Daarnaast staan in het Flehite-exemplaar
fouten en verhaspelde namen die er eveneens op wijzen dat de tekst niet van Brandt
zelf kan zijn. Kemperink vergeleek de Flehite aantekeningen ook met aantekeningen
bij Palamedes in de collecties van de Koninklijke Bibliotheek en het Vondelmuseum.
Ze zijn geen van alle identiek en verschillen ook van de uiteindelijke aantekeningen
van Brandt die in 1705 gepubliceerd werden. Kemperink neemt aan dat er voor die
tijd tal van handgeschreven versies van de oorspronkelijke aantekeningen van Brandt
circuleerden.
Op grond van tekstueel onderzoek en schriftvergelijking met andere
tekstverklaringen concludeert Kemperink dat er geen sprake kan zijn van
oorspronkelijke aantekeningen van Brandt. Hij toont zich hiermee de toekomstige
docent paleografie. Zijn helder betoog waarbij hij gebruik maakt van zo veel mogelijk
relevante bronnen en literatuur is ook typerend voor Kemperinks latere publicaties.
Nog tijdens zijn studie, in 1965, valt Kemperink in als leraar geschiedenis op zijn
oude school in Amersfoort. Dat bevalt hem zo goed dat hij twee jaar later een functie
als leraar Nederlands en geschiedenis aanvaardt op het Veluws College in Apeldoorn.
Hij gaat dan wonen in Ugchelen, van waaruit hij vanaf 1974 zijn leraarschap
combineert met een docentschap bij de Noordelijke Leergangen in Zwolle als leraar
middeleeuwse geschiedenis, historiografie en theorie van de geschiedenis. Een
oud-studente schrijft na Kemperinks overlijden: ‘Hij wist een studieuze sfeer in het
leslokaal te scheppen. Zijn colleges bereidde hij grondig voor en ze blonken uit door
degelijkheid’.4. Eén student werd zo geraakt door de geschiedenis dat hij er in
promoveerde.5. Een aantal scripties over de patriottentijd werd in 1984 gebundeld
tot een deel van de Overijsselse Historische Bijdragen.6.
Vanaf begin 1977 neemt hij de contacten op historisch gebied in
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Amersfoort weer op: hij volgt dan zijn kort daarvoor overleden vader op als redacteur
van het tijdschrift Flehite, waarvan Kemperink senior in 1964 een van de oprichters
was. Het is tevens het begin van een hechte vriendschap en samenwerking met
schrijver dezes, die eind 1976 benoemd was als directeur van Museum Flehite. Het
tijdschrift verschijnt tot 2000 en wordt daarna opgevolgd door Flehite. Historisch
jaarboek voor Amersfoort en omgeving. Kemperink zal ook van dat jaarboek tot kort
voor zijn dood redacteur en auteur blijven.
Wat zijn bijdragen betreft hebben de (vroege) middeleeuwen zijn voorkeur. Zo
publiceert hij over Alpertus van Metz (ca. 1000), die onder meer over de Heiligenberg
bij Amersfoort met het kloostertje Hohorst van bisschop Ansfried schreef, de oudste
geschiedenis van het nog bestaande markegenootschap van de Malen op het Hoogland
en over de Amersfoortse pelgrimstekens. Een Amersfoorts pelgrimsteken in de
collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is als zodanig ontdekt door Kurt
Köster, hoogleraar te Frankfurt, die dit in 1963 naar buiten brengt. Kemperink senior
heeft dat gelezen en schrijft er over in Flehite.7. Ook uit andere publicaties blijkt dat
Kemperink grote belangstelling heeft voor pelgrimstochten in het algemeen en de
bedevaart naar Amersfoort in het bijzonder. De Amersfoortse bedevaart ontstond na
het vinden van een miraculeus Mariabeeldje in de stadsgracht in 1444.8.
Als redacteur is Kemperink een kritisch lezer, zowel naar inhoud als naar
taalgebruik. Dat geldt ook voor de Amersfortia Reeks, een begin jaren tachtig
opgezette serie monografieën over de Amersfoortse geschiedenis waarin zestien
delen zijn verschenen. Maar de kroon op zijn werk in Amersfoort is het verschijnen
van de tweedelige Bruit van d'Eem. Geschiedenis van Amersfoort in 2009. Kemperink
maakt hiervoor de opzet en is weer redacteur en auteur. Hij neemt onder meer de
historiografie en de oudste geschiedenis van stad en omgeving voor zijn rekening.
De geschiedenis van Amersfoort is niet de enige waarin Kemperink zich verdiept.
Ook Apeldoorn profiteert van zijn inzet en onderzoek. In 1981 werd hij studieleider
van de opleiding geschiedenis in Zwolle en het jaar daarop ook in Leeuwarden. Zijn
leraarschap in Apeldoorn moet hij hiervoor opgeven. Maar in datzelfde jaar 1981
wordt hij lid van de Historische Vereniging Felua en kort daarop ook voorzitter.
Deze vereniging lijdt op dat moment aan ouderdomsmoeheid, ze moet verjongd
worden en nieuwe initiatieven ontplooien. Dat is een kolfje naar Kemperinks hand.
Het nieuwsblad krijgt historisch verantwoorde bijdragen. Hij
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verzorgt de lay-out, schrijft boekrecensies9., verenigingsnieuws en overzichten van
activiteiten in het historisch museum van Apeldoorn en interessante (kunst)historische
tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Er verschijnen ook tal van artikelen van zijn hand over Apeldoorn en de Veluwe.
Behalve middeleeuwse onderwerpen komen bijvoorbeeld de papierproductie en de
kaarten van de Veluwe aan de orde. De historie van Felua (uit 1896), haar collectie
en de lotgevallen van de Oudheidkundige Vereniging Flehite (uit 1878) hebben
eveneens zijn interesse. Naast het nieuwsblad komt er een jaarboek en er worden
lezingen en symposia georganiseerd. Dan heeft de perfectionist Kemperink altijd
een eigen lezing in zijn binnenzak voor het geval dat een spreker het op het laatste
moment laat afweten. In de praktijk bleek dit verschillende malen een nuttige
voorzorgsmaatregel.
Ondanks de goede resultaten die hij bij zijn historische activiteiten boekt, is hij
niet voor de volle honderd procent tevreden. De vereniging Felua is eigenlijk te klein
voor alle activiteiten die Kemperink wil organiseren. Middelen en mankracht zijn
onvoldoende voor wat de vereniging eigenlijk zou moeten doen. Historische
verenigingen als Felua hebben volgens hem tenminste twee belangrijke taken te
weten: historisch onderzoek doen en stimuleren, en van dat onderzoek in publicaties
en lezingen verslag doen aan de leden en, als dat zo uitkomt, aan andere
geïnteresseerden. Hij legt de lat hoog en aarzelt keer op keer om het heft uit handen
te geven want een mogelijke opvolger als voorzitter moet even kritisch en
wetenschappelijk zijn als hij zelf. Een nadeel van dit ‘eenmansbedrijf’ was dan ook
dat er soms vertragingen optraden die een vlotte afwikkeling niet ten goede kwamen.
Ook in Apeldoorn is Kemperink redacteur en auteur van de geschiedenis van die
plaats. In 1984 verschijnt Vijfenzeventig jaar Apeldoorn. Aspecten van de Apeldoornse
geschiedenis tussen 1909 en 1984 en negen jaar later Geschiedenis van Apeldoorn.
In de Apeldoornse Historische Cahiers geeft hij met anderen bibliografische- en
bronnenoverzichten van aspecten van de stedelijke geschiedenis die verder onderzoek
verdienen. Ook door zijn cursussen paleografie in het archief van Apeldoorn en bij
de Noordelijke Leergangen hoopt hij bij te dragen aan verder historisch onderzoek.
Als voorzitter van de Commissie van Advies van het in 2008 opgerichte Fonds
Apeldoornse Historische Publicaties beoordeelt hij tal van ingezonden manuscripten,
positief en negatief. En alsof dat nog niet voldoende is, is hij als redacteur en auteur
ook nauw betrokken bij het Biografisch
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Woordenboek Gelderland waarvan in de periode 1998-2014 tien delen verschijnen.
In 1990 ging Kemperink door de naderende opheffing van de Noordelijke
Leergangen met vervroegd pensioen. Hierdoor krijgt hij veel meer tijd voor zijn
(historische) activiteiten. Het is typerend dat hij bij de Noordelijke Leergangen
afscheid neemt met een uitvoerig betoog over de vroeg elfde-eeuwse Franse
geschiedschrijver Rodulfus Glaber en zijn Historiën.10. Dat sluit hij af met de volgende
zin: ‘In het werk van Rodulfus Glaber leert de aandachtige lezer iets te verstaan van
het denken en voelen van mensen in die wonderlijke wereld die West-Europa was,
nu bijna duizend jaar geleden.’ Opnieuw toont hij zich daar een onderzoeker pur
sang die in oude bronnen en recente literatuur zoekt naar ontbrekende stukjes om
daarna in een doorwrocht en helder betoog te schetsen hoe de puzzel er waarschijnlijk
uitgezien heeft.
Als het nodig is gaat Kemperink ook op de barricaden, bijvoorbeeld als Apeldoorn
plannen heeft om het historisch museum te sluiten. De stad vergat dan dat er een
overeenkomst bestond met Felua om de aanzienlijke historische collectie van die
vereniging op passende wijze tentoon te stellen. Uiteindelijk heeft de collectie van
Felua een definitieve maar zeer bescheiden plek gekregen in het CODA Museum dat
in één gebouw is gehuisvest met de bibliotheek en het archief van Apeldoorn. Een
apart historisch museum, een vurige wens van Kemperink, was tot zijn grote spijt
niet haalbaar. Verder zet hij zich met succes in voor het behoud van het oude station
van Apeldoorn.
Kemperink was een enthousiast lid van de Orde van den Prince, een
Nederlands-Vlaams cultureel genootschap voor taal en cultuur. Vanaf 1994 is hij
redacteur van het tijdschrift van deze vereniging dat in Antwerpen zetelt. Hij schrijft
hiervoor tal van (cultuur)historische bijdragen die veelal betrekking hebben op de
gezamenlijke geschiedenis van Nederland en België, bijvoorbeeld over Karel v. Deze
vorst komt ook ter sprake in het enige artikel dat Kemperink in opdracht heeft
geschreven: ‘Van Gerulf tot Filips II. Enige opmerkingen over de graven van Holland’.
Dat was in een bundel onder redactie van zijn studie- en jaargenoot Chr.L. Baljé,
destijds griffier van de Eerste Kamer.
Als blijk van waardering voor zijn activiteiten wordt hij in 1998 benoemd tot lid
in de Orde van Oranje-Nassau en ontvangt hij in 2010 de gemeentepenning van
Amersfoort. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag krijgt hij een liber
amicorum met achttien bijdragen van vrien-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

96
den en vriendinnen11. en de uitnodiging om lid te worden van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Bij zijn afscheid van Felua, na tweeëndertig jaar, in 2013,
wordt hij benoemd tot ere-voorzitter. Ook hier neemt hij afscheid met een lezing
over een onderwerp dat hem ter harte gaat: de kerstening van de Veluwe.12. Hij toont
hierin onder meer aan dat de IJssel als scheiding tussen Franken en Saksen
onwaarschijnlijk is en dat Lebuinus min of meer bij toeval een belangrijke heilige
in Deventer werd.
Kemperink was niet alleen een man van wetenschap. Hij genoot zeer van een goed
maal waarbij zijn disgenoten konden profiteren van zijn grote vinologische kennis
en zijn geestige conversatie. Een minstens zo gewaardeerd tijdverdrijf was wandelen
in de natuur en daarbij met name genieten van de grote variatie aan gevederde
vrienden. Het is daarom niet verwonderlijk dat hij vele decennia naar
Schiermonnikoog is getrokken. Aanvankelijk alleen tijdens zijn studietijd en daarna
met zijn echtgenote Elisabeth Theodora Maria Middeldorp (geb. 1948), Els, met wie
hij sinds 1975 gehuwd was en die zijn steun en toeverlaat zou worden en... een
uitstekende kok is. Elk jaar troffen zij met Oud en Nieuw daar tal van vrienden.
Als wij kijken naar de betekenis van Kemperink treden drie zaken duidelijk naar
voren. Allereerst is hij een begenadigd docent in woord en geschrift. Daarnaast heeft
hij van de Historische Vereniging Felua een instituut gemaakt dat een wezenlijke
bijdrage kan leveren aan het onderzoek naar het verleden van Apeldoorn en de
Veluwe. En tenslotte heeft hij er in belangrijke mate toe bijgedragen dat zowel
Amersfoort als Apeldoorn een wetenschappelijk overzicht van hun geschiedenis
hebben gekregen.
BURCHARD ELIAS

Voornaamste geschriften
‘Oude bosnamen langs de Eem’, in: Naamkunde 2 (1970), p. 208-220.
‘Kanttekeningen bij Alpertus van Metz’, in: Flehite. Tijdschrift voor verleden en
heden van Oost-Utrecht 14 (1982), p. 8-16.
‘Het begin, 777-1259’ en ‘Mirakel en bedevaart’, in: S. van Adelberg e.a., De
Amersfoortse kerken, kloosters, kapellen en synagoge en hun geschiedenis tot
omstreeks 1850.
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Amersfortia Reeks dl. 1, Amersfoort 1984, p. 9-11 en 103, p. 42-50 en 104-105.
‘De mannen van Weede en Emmeklaar. Enkele terreinverkenningen in de
geschiedenis van een middeleeuwse maalschap’, in: J.A. Brongers, B.G.J. Elias en
R.M. Kemperink, Amersfoortse Opstellen. Historie, archeologie, monumentenzorg.
Amersfoort 1989, p. 7-10.
De middeleeuwse geschiedschrijver Rodulfus Glaber en zijn Historiën. Ugchelen
1990.
R.M. Kemperink e.a. (red.), Geschiedenis van Apeldoorn. Zutphen 1993, p. 12-15
en 264, p. 18-34 en 284-288, p. 35-37 en 288, p. 42-50 en 289-290.
‘Van Gerulf tot Filips II. Enige opmerkingen over de graven en gravinnen van
Holland’, in: Chr.L. Baljé (red.), Hollandse graven hervinden hun residentie. Een
plaatsbepaling van de Hollandse graven en gravinnen bij de opening van de
portrettengalerij in het gebouw van de Eerste Kamer. Den Haag 1996, p. 9-18.
‘Inleiding’, ‘Geschiedschrijving’, ‘Grondgebied en milieu’, ‘Amersfoort tot 1579.
Inleiding’, ‘Amersfoort tot 1579. De nederzetting tot eind van de dertiende eeuw’
en ‘Epiloog’, in: R.M. Kemperink en B.G.J. Elias (red.), Bruit van d'Eem.
Geschiedenis van Amersfoort. Utrecht 2009.
‘Vraagtekens bij een Veluwse streekkaart’, in: Nieuwsblad Felua. Mededelingen
van de Historische Vereniging Felua, waarin opgenomen nieuws uit CODA Museum
26 (2011-2012), p. 17-26.

Eindnoten:
1. Het is genoemd naar de gouwnaam Flehite (eigenlijk Flethite) voor het oostelijk deel van de
huidige provincie Utrecht in een oorkonde van Karel de Grote uit 777. De eerste publicatie van
Kemperink, in Naamkunde 2 (1970), p. 208-220, handelt over de bosnamen in dezelfde oorkonde.
2. J.W. Tetterode Ravestein, ‘In gesprek met...drs. Robert Maria (Rob) Kemperink...’, in:
Nieuwsbulletin Felua 21 (2006), p. 7-14.
3. ‘Een bijzonder exemplaar van Vondels Palamedes’, in: Flehite. Tijdschrift voor verleden en
heden van Oost-Utrecht 7 (1974), p. 33-42. Dat dit exemplaar zich in de Flehitecollectie bevindt,
is niet zo verwonderlijk omdat daar vanaf 1880 zo veel mogelijk verzameld wordt dat betrekking
heeft op Oldenbarnevelt (1547-1619). Deze staatsman is in Amersfoort geboren en heeft er zijn
jeugd doorgebracht.
4. W. Smit-Buit, ‘In memoriam Rob Kemperink’, in Nieuwsbulletin Felua 27 (2013), nr. 3-4
(2013), p. 4.
5. E. Luikens, Apeldoorn in de schaduw van Het Loo. Politieke, maatschappelijke en bestuurlijke
ontwikkelingen in Apeldoorn 1785-1905. Diss. Nijmegen 1999.
6. M.A.M. Franken en R.M. Kemperink (red.), ‘Herstel, hervorming of behoud? Tien Overijsselse
steden in de Patriottentijd, 1780-1787’, in: Overijsselse Historische Bijdragen 99 (1984).
7. J.(H.P.) Kemperink, ‘Het Amersfoortse pelgrimsteken’, Flehite 2 (1966-1968), p. 42-44.
8. Zie o.a. van R.M. Kemperink ‘Langs 's Heren wegen. Pelgrims in de late middeleeuwen’, in:
Op Weg. Informatieblad voor katholiek Apeldoorn, 26 juli, 9 augustus, 23 augustus en 6
september 1991. ‘Mirakel en bedevaart’, in: S. van Adelberg e.a., Amersfoortse kerken, kloosters,
kapellen en synagoge en hun geschiedenis tot omstreeks 1850. Amersfortia Reeks dl. 1,
Amersfoort 1984, p. 42-50 en 104-105. ‘Amersfoortse pelgrimstekens’, in: Flehite. Tijdschrift
voor verleden en heden van Oost-Utrecht 12 (1989), p. 54-57.
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9. In de jaren 1974-1982 heeft hij vele tientallen korte recensies geschreven voor het Nederlands
Bibliotheek en Lektuur Centrum. Ook in Flehite verschenen talrijke, vaak zeer uitvoerige,
recensies van zijn hand.
10. De tekst werd in eigen beheer in 1990 in Ugchelen uitgegeven.
11. B.G.J. Elias, W Smit-Buit, H.A.M. Ummels en A.C. van Woerden, Veluwse en andere
geschiedenissen. Liber amicorum drs. R.M. Kemperink. Hilversum 2010. Hierin ook overzichten
van zijn diverse activiteiten en een selecte bibliografie. Zie ook J.W. Tetterode Ravestein,
‘Robert Maria Kemperink 1940-2013, historicus’ in Biografisch Woordenboek Gelderland, dl.
X (2014). Hilversum 2014, p. 89-92.
12. ‘Vroeg christendom langs de IJssel. Franken, Saksen en Liafwin’. Het ligt in de bedoeling deze
tekst af te drukken in een bundel met artikelen die Kemperink schreef in vaak moeilijk
toegankelijke bladen. De verschijning is gepland voor 2015.
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Gerrit Jan Komrij
Winterswijk 30 maart 1944 - Amsterdam 5 juli 2012

Gerrit Komrij overleed, voor velen onverwachts, vlak voor zes uur in de avond van
5 juli 2012. Hij was uit zijn woonplaats in Portugal overgebracht naar het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, waar hij aan complicaties ten gevolge van
darmkanker overleed. De goede lezer was wellicht eerder gealarmeerd, want Komrij
had al drie maanden geen letter meer gepubliceerd en dat was niet eerder
voorgekomen.1. Toch wisten maar enkele intimi van de ernstige toestand waarin
Komrij verkeerde. De schrijver die vaak gekenschetst werd als een zich achter vele
maskers verschuilende persoonlijkheid, etaleerde zijn intieme wel en wee niet in het
openbaar. Hij mocht dan een bekende schrijver zijn, het automatische exhibitionisme
van de bekende Nederlander paste niet bij zijn karakter. Desondanks eiste Komrij
als schrijver de aandacht op en zocht hij niet alleen naar het grootst mogelijke publiek
via zijn wekelijkse rubriek in de krant én via blogs op internet, maar maakte hij ook
gebruik van andere media, zoals radio en televisie. Deze media deelden als belangrijk
pluspunt dat een geschreven of uitgesproken tekst zonder uitstel het publiek bereikte.
Komrij wilde dat zijn standpunt direct bijdroeg aan het actuele debat en droomde
van een ‘maatschappij waarin de zinnen die je uitspreekt op vruchtbaar hersenweefsel
belanden en niet in dove tonnen’.2.
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Dit verlangen om gehoord te worden en een stem te hebben in het culturele en
politieke leven stond garant voor een bijna onafzienbare stroom publicaties en
verzamelingen daarvan in boekvorm. Zodra hij wel gehoord, maar niet begrepen
werd, groeide de discussie, die soms agressieve reacties teweegbracht als het ging
om feminisme, katholicisme of zelfs design. Dàt Komrij gehoord werd, blijkt alleen
al uit de tientallen interviews die hem werden afgenomen, de vele ingezonden brieven
naar aanleiding van zijn stukken en de talloze foto's, schilderijen en andere portretten
die van zijn karakteristieke Habsburg-achtige hoofd zijn gemaakt.

De weg naar het professionele schrijverschap
Verschillende genres die Komrij beoefende - poëzie, proza, kritiek, toneel - kwamen
naar voren in de vroegste publicaties tijdens zijn schooltijd in Winterswijk. Hij was
er op 30 maart 1944, tijdens de Duitse bezetting, geboren. Zijn vader Pieter Komrij
(1907-1994) kwam uit een arbeidersgezin, zijn moeder Aleida Lammertink
(1906-1995) was opgegroeid in een manufacturenwinkel. Gerrit Komrij had een
bijna tien jaar oudere broer Piet (1934-2009). Komrij vertrok in 1963 vanuit
Winterswijk naar Amsterdam om Nederlandse taal- en letterkunde te studeren. Hij
volgde ook hoorcolleges Duits, filosofie en talen als Hebreeuws, sloot zich aan bij
de Studentensociëteit Olofspoort, maar in april 1965 - kort na zijn eenentwintigste
verjaardag - brak hij de studie af en vertrok naar Kreta.
In het schoolblad had Komrij gedichten, vertalingen en opstellen gepubliceerd
(zijn eerste artikel in 1960 behandelde Multatuli's Max Havelaar) en hij trad als
acteur op in zelf geschreven toneelstukken. Zulke activiteiten ontplooide hij ook bij
Olofspoort. Daar nam Komrij eveneens deel aan discussies over politieke en
maatschappelijke kwesties die hem, mede door zijn vrijwillige positie als
buitenstaander of tegenpool, voorbereidden op het vak van columnist. In het
studententijdschrift van Olofspoort verschenen in 1963 en 1964 gedichten en met
Kerst 1963 drukten vrienden in Winterswijk voor hem een vouwblad met vier
gedichten (Dekonstruktie in vier delen). Vanaf 1965 publiceerde Komrij eveneens
gedichten in Propria Cures en, belangrijker vanwege de literaire standing en de
landelijke verspreiding, het tijdschrift Hollands Maandblad. Al die gedichten zijn
ondertekend met zijn volledige naam en niet, zoals in studentenkringen het gebruik
was, met uitsluitend voornamen of ini-
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tialen.Wat uit deze gedichten met hun regelmatige vorm (twaalf regels in drie of vier
strofen, gekruist rijm) niet blijkt, is dat op Komrij's werktafel de vormvastheid nog
niet vanzelfsprekend was. Weliswaar vond hij met zijn gedichten uit 1963 de hem
later typerende vorm, tussen 1963 en het jaar van zijn debuut bij De Arbeiderspers,
1968, zou hij die vorm aanvechten en opnieuw adopteren. Vlak voor zijn vertrek
naar Kreta ontstond bijvoorbeeld het lange gedicht Mijn minnaars, waarvan het
onderwerp verwarring over zijn seksualiteit is. Het gedicht is geschreven in
dubbelverzen met klinkerrijm. Sommige vroege gedichten van Komrij verraden een
diepgaande beïnvloeding door de Vijftigers, maar de beeldtaal en enscenering is
onvervalst die van de jaren zestig met woorden als ‘fricandeau’ en regels als
‘Overburen die ons beiden neuken’.3.
Komrij schreef in die tijd hoogstpersoonlijke gedichten, maar aarzelde al wel over
de ‘verteller’: de ik-vorm werd afgewisseld met de ‘men’ - en ‘je’-vorm, een
perspectief dat geformaliseerd werd ná zijn debuut, toen de afstandelijke ‘je’-vorm
de overhand nam. Die afstandelijkheid zou Komrij cultiveren - onder andere door te
zinspelen op maskerades: ‘Hij moffelt het leven weg achter kunst. Hij liegt uit angst
voor de waarheid. Hij zegt de waarheid en noemt het leugen.’ Deze hang naar het
masker, het spiegelbeeld, het onechte, hing samen met zijn overtuiging dat het ‘ik’
geen consequente eenheid kan vormen: ‘als schrijver is een mens kaleidoscopisch,
bestaat hij uit verschillende persoonlijkheden, uit fragmenten van de meest
uiteenlopende mensen.’4. Op deze houding zou hij later Humeuren en temperamenten.
Een encyclopedie van het gevoel (1989) baseren. Pas aan het einde van zijn loopbaan
zou het persoonlijke opnieuw als acute aanleiding voor zijn werk opduiken in
gedichten over zijn ouders (na hun overlijden) en in herinneringen die werden
opgerakeld toen bij zijn zestigste verjaardag een tentoonstelling aan zijn leven en
werk werd besteed: met Demonen (2003) ‘stal’ Komrij de scoops van het aan hem
gewijde ‘schrijversprentenboek’ (2004). Ook zijn laatste roman De loopjongen (2012)
is persoonlijker van toon dan zijn andere romans. Toen pas erkende hij bovendien
dat zijn werk fragmenten van zijn autobiografie prijsgaf maar steeds in vermomming:
‘Literatuur weerkaatste niet, ze vervormde’, want het moest ver blijven van wat als
oprechtheid werd betiteld en alleen daarom wantrouwen verdiende. ‘Literatuur was
een zeef, een gehaktmolen desnoods, geen stortkraan.’5.
Het vertrek naar Kreta betekende een radicale breuk met het studentenleven en
vertoonde overeenkomsten met zijn latere vertrek naar Por-
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tugal in 1984 én de verhuizing naar een andere Portugese woonplaats in 1988. De
cesuren waren gebaseerd op een diep verlangen naar persoonlijke vrijheid; Komrij
schreef erover: ‘Opnieuw zat er niets anders op dan de strop resoluut door te snijden.’6.
Zijn ontwikkeling als schrijver lijkt er echter niet een van plotselinge breuken te zijn
geweest, maar van een gestadig groeiend werkterrein. Via uitgever Eli Scheen - die
Komrij leerde kennen in de homoseksuele subcultuur van Amsterdam - kwam hij in
contact met Theo Sontrop, redacteur bij uitgeverij Meulenhoff. Sontrop bezorgde
hem een publicatie in Hollands Maandblad en las ook zijn (ongepubliceerde) eerste
roman, De Lange Oren van Midas, die Komrij eind 1965 op Kreta voltooide. Na
anderhalf jaar keerde Komrij terug naar Amsterdam. Hij nam onmiddellijk contact
op met Charles Hofman, die hij vlak voor zijn vertrek voor het eerst had ontmoet.
Al gauw woonden de twee vrienden samen op de Jacob van Lennepkade 191 in een
pand dat de volgende twintig jaar hun thuishaven zou zijn en langzaam maar zeker
gevuld werd met een collectie art-nouveau- en art-decovoorwerpen en een breed
georiënteerde bibliotheek. Komrij, vastbesloten om van het schrijven zijn beroep te
maken, vertaalde om den brode romans, opstellen en verhalen uit het Grieks, Engels,
Frans, Duits en Italiaans voor verschillende uitgevers, met name voor De
Arbeiderspers. Veel van die vertaalde werken droeg hij zelf aan, zoals de roman
Pausin Johanna.7. De Arbeiderspers nam hem in dienst als persklaarmaker van
manuscripten, een betrekking die hij ruim twee jaar volhield, van eind 1967 tot begin
1970, en die zijn eerste en laatste baan in loondienst zou worden. Bij deze
werkzaamheden kwam vanaf 1969 het redacteurschap van Maatstaf, aanvankelijk
met Martin Ros, later met een grotere redactie. Als ‘kleine zelfstandige’ ondernemer
zou Komrij kansen pakken als ze zich voordeden.8.
Komrij's debuutbundel verscheen in augustus 1968: Maagdenburgse halve bollen
en andere gedichten. De reacties daarop maakten duidelijk dat zijn gedichten afweken
van de norm. Het poëtische klimaat eind jaren zestig zocht niet alleen meer
voorbeelden bij de Vijftigers (zoals Gerrit Kouwenaar), maar ook bij tegengestelde
polen als de anekdotische poëzie van bijvoorbeeld Rutger Kopland en de autonome
gedichten van Hans Faverey. Komrij's werk paste niet in dit schema en werd als
studentikoos en op zijn best als neoromantisch bestempeld. Zijn reactie daarop was
typerend gespleten. Enerzijds overdreef hij het archaïsch taalgebruik en de naar Piet
Paaltjens verwijzende thematiek in zijn twee volgende dichtbundels (Alle vlees is
als gras, 1969, en Ik heb Goddank twee goede longen,
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1971), anderzijds bespotte hij zijn critici in vileine gedichtjes. Komrij's belezenheid
had intussen indruk gemaakt op zijn uitgevers, die hem bleven steunen (Theo Sontrop,
Martin Ros), en in de loop der jaren zouden de recensies van toon veranderen, wat
het meest duidelijk werd in Kees Fens’ openbare bekentenis dat hij Komrij's gedichten
aanvankelijk verkeerd gelezen had (Broeinesten en bijbelplaatsen, 1983). Komrij
lijkt bewust te hebben gekozen voor een eigen plek in de literatuur door zich niet
aan te sluiten bij de heersende stijlen en thema's. Zijn blik op het dagelijkse leven
was meer een surrealistische dan die in tijdschriften als Barbarber of Gard Sivik.
Dat Komrij's keuze voor de vaste vorm als negentiendeeeuws werd gezien, kon hij
niet beamen, doordrongen als zijn werk was van het expressionisme van bijvoorbeeld
Jakob von Hoddis.9. Thematisch zag hij zijn werk bovendien verbonden met een
lange geschiedenis. Zijn studie Nederlands was weliswaar kort geweest, maar hij
had er naar eigen zeggen poëzie leren lezen dankzij floloog F. Lulofs, van wie hij
begreep dat ‘een gedicht óók een zelfstandige kosmos is’ en ‘dat het óók plezierig
kan zijn een gedicht heel nauwgezet te lezen’. Bovendien kwam hij dankzij de studie
in aanraking ‘met de boeken van Curtius en Hocke, die voor mijn verdere leven van
veel belang zijn geweest’.10. Komrij noemde de titels niet, maar bedoelde uiteraard
Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (1948) van Ernst Robert Curtius
en Die Welt als Labyrinth (1957) van Gustav René Hocke. De gedachte dat
onderwerpen en stijlen vanaf het begin van de westerse literatuur opkomen,
verdwijnen en weer terugkomen, sterkte Komrij in zijn idee dat moderne poëzie altijd
ook klassieke poëzie is en dat goede poëzie nooit ouderwets kan zijn.

Recensent van literatuur en televisie
Tot het brede publiek drong het werk van Komrij pas geleidelijk door dankzij de
recensies en kritieken die hij vanaf 1969 publiceerde in Elseviers Literair Supplement,
Het Parool en Vrij Nederland. Hij hield bij welke boeken hij recenseerde in een
handgeschreven ‘Verdrietlijst’.11. Geleidelijk kregen zijn recensies gewicht, zodat hij
als de ‘gevreesde criticus’ te boek kwam te staan. In Daar is het gat van de deur
(1974) werden ze verzameld en al suggereerde de titel een vloed aan veroordelingen,
de meeste kritieken kwamen na minutieuze lezing tot stand aan de hand van
gedetailleerde aantekeningen en hadden vaak een enthousiasmerend ef-
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fect, net als Maarten 't Harts essays (verzameld in De som van misverstanden, 1978).
Komrij, anders dan 't Hart, speelde een ironisch, verwarrend spel met de lezer door
soms twee alternatieve, tegengestelde meningen in één kritiek te formuleren of (in
het voorwoord van de bundel) te ‘bekennen’ dat hij zijn oordeel liet afhangen van
het opgooien van een muntstuk. Sommige auteurs werden positief besproken (Mensje
van Keulen, Maarten Biesheuvel, Frank Martinus Arion), andere negatief (Adriaan
Venema, J. Bernlef) en ook het werk van vooraanstaande auteurs van die periode
werd gewikt en gewogen: Reve, Hermans, Claus werden met serieuze kritische geest
ontleed, al was dat door de vrolijke en oneerbiedige toon en het beeldrijke idioom
niet steeds duidelijk. Komrij zou er op blijven wijzen dat zijn standpunt met de dag
kon veranderen, net zoals Montaigne dat eeuwen daarvoor had gedaan.12.
Komrij maakte vijanden én vrienden en inspireerde een jonge generatie lezers. De
bundel maakte intussen ook gewag van andere onderwerpen dan moderne literatuur:
Komrij voegde er zijn artikelen over art nouveau, architectuur en beeldende kunst
aan toe. De behoefte om méér onderwerpen te bespreken groeide. Op verzoek van
André Spoor, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, schreef hij gedurende 1976 bijna
dagelijks een televisiekritiek die ‘onafhankelijk, inventief, snugger’ was, een kenschets
die Komrij zelf gebruikte voor de tv-programma's van Kees van Kooten en Wim de
Bie, die hij als de uitzondering op de regel zag.13. Het omroepbestel en de
tv-persoonlijkheden werden niet erkend als autoriteiten: ‘Er bestaan geen
VARA-programma's, geen TROS-programma's, geen NCRV-programma's, maar alleen
goede en slechte programma's’, een adagium waarin een uitspraak van Oscar Wilde
lag verdisconteerd.14. Slechte programma's - sentimenteel, eentonig en onnozel waren in de meerderheid en Komrij betichtte de van overheidswege betaalde
televisiemedewerkers van luiheid en minachting voor het publiek.15. Hij hield anno
1976 (bij zijn dood in 2012 was het bestel nog niet aangetast) een pleidooi voor het
afschaffen van het ‘onnozele zuilenstelsel’ en voor het oprichten van een aparte
culturele zender, terwijl hij voorstelde het management uit te dunnen én meer vrijheid
te eisen voor televisiemakers.16. Komrij's kritieken werden ervaren als buitensporig
agressief. Een stroom ingezonden scheldbrieven maakte de krant duidelijk dat hij
als criticus een gevoelige snaar raakte, en aan het einde van het jaar werd Komrij
gevraagd zijn rubriek voort te zetten, maar hij gaf er de voorkeur aan andere
onderwerpen aan te snijden. Vanaf januari 1978 kreeg hij carte blanche
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in een nieuwe rubriek: ‘Een en ander’.17. De column ging over de Nederlandse politiek,
over cultuur en over actuele kwesties waarover Komrij zich kwaad maakte of
verbaasde. Hij bespeelde een breed register: satire, persoonlijke herinneringen,
analyse, taalspelletjes, aforismen, verhalen en gedichten wisselden elkaar af. Eén
adagium bleef Komrij in zijn recensies én columns trouw: de lezer mocht niet worden
verveeld. Daarbij gebruikte Komrij alle literaire middelen die hij kon bedenken, van
parodie en overdrijving tot understatement en rollenspel. Dit leidde tot heftige reacties,
al was het alleen al door de gebruikte terminologie. De televisie noemde Komrij
steevast ‘treurbuis’, feministen werden ‘de onwelriekende gleuvenbrigade’,
ambtenaren waren ‘ezels’, schrijvers werden ‘literaire grutters’ genoemd en
racismebestrijders werden uitgemaakt voor ‘de collabo's van de tolerantie’.
Verontwaardiging over bemoeizucht en inkapseling klonk in alle artikelen door en
aan de basis daarvan lag Komrij's overtuiging dat de kunsten recht hebben op absolute
vrijheid. Hij analyseerde de taal van politici als versluierend en oordeelde dat zulk
taalgebruik een gebrek aan democratisch vermogen inhield. Het betrof niet een
eenzijdige veroordeling, intussen ridiculiseerde hij ook kunstenaars om hun valse
pretenties.

Ontwikkeling als cultuurcriticus
Aan de snelle formulering van zijn columns - Komrij behoort tot de best citeerbare
schrijvers van deze tijd - voegde hij bij bundeling een ordening toe die het deed
voorkomen of alle stukken volgens een vooropgezet plan ontstonden. Werd zijn
rubriek ‘Een en ander’ in NRC Handelsblad divers van inhoud en genre (zie
bijvoorbeeld de bundels Averechts, 1980, Dit helse moeras, 1983, en De gelukkige
schizo, 1985), voor Vrij Nederland zou Komrij vanaf het najaar van 1977 steeds een
bepaald onderwerp behandelen. Tussen augustus 1977 en augustus 1979 schreef hij
over de boeken die hij in zijn jeugd had gelezen, maar dat werd allengs een
quasi-autobiografie (Verwoest Arcadië, 1980). Vervolgens schreef hij tussen oktober
1979 en januari 1982 over het vastgelopen functionalisme van de contemporaine
architectuur (Het boze oog, 1983). Daarna volgde een eerste (en mislukte) poging
om een roman in afleveringen te schrijven. Van de rubriek Teringstein (september
1982 - oktober 1984) zouden alleen de tekeningen door Joost Veerkamp herdrukt
worden, waarbij Komrij's tek-
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sten waren verruild door bijschriften van Hugo Claus.18. De mislukking van dit verhaal
moet Komrij, die tot dan nauwelijks literaire tegenslagen incasseerde, diep hebben
geraakt. Teringstein kondigde een andere periode aan, waarin Komrij's aanhang
minder enthousiasme aan de dag legde en zijn invloed op het debat afnam. Tussen
mei 1985 en november 1988 verscheen een nieuwe Komrij-rubriek in Vrij Nederland,
‘Humeuren & temperamenten’. De bundeling van deze stukken zou een van de meest
succesvolle Komrij-bundels blijken; er verschenen elf drukken van.
In NRC Handelsblad hield de rubriek ‘Een en ander’ in 1993 op. Korte tijd schreef
Komrij over zijn avonturen in Portugal,19. maar in feite begon er een nieuwe periode
waarin de auteur koos voor de literatuur als hoofdthema, alsof hij zich vast
voorbereidde op de later geïnstalleerde functie van Dichter des Vaderlands. In het
Vlaamse tijdschrift Humo startte Komrij met de reeks ‘Ezelsoor & Co’, een
undercoveroperatie als herboren recensent van Nederlands proza. Sterker nog dan
in Daar is het gat van de deur probeerden de stukken van Patrick Demompere (zijn
later onthulde pseudoniem) reputaties te breken. Een dergelijke rubriek (‘Reputaties’)
zou hij in 2005 en 2006 ook schrijven voor Vrij Nederland. En hoewel deze negatieve
recensies als achterbakse nestbevuiling werden bestempeld door zijn collega-auteurs,
maakten ze bij het publiek weinig los. Dat gold niet voor de nieuwe NRC-rubriek die
perfect aansloot op een activiteit die Komrij vanaf 1979 had ontwikkeld, toen hij
met een bloemlezing uit de Nederlandse poëzie de reputaties van de Vijftigers aantastte
en een gepassioneerde nieuwe kijk op de moderne poëzie bood: De Nederlandse
poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten (1979).20.
Zijn keuze leverde de uitgever en Komrij een proces op dat ze niet verloren, en de
bloemlezing werd niet alleen een groot succes, maar vroeg ook om een vervolg.21. In
januari 1995 begon hij aan een reeks commentaren over poëzie in zijn NRC-column
‘In Liefde Bloeyende’. Wekelijks besprak Komrij een gedicht. Vanaf januari 1998
(tot juni 2001) droeg de rubriek weliswaar de zinspreuk van een andere
rederijkerskamer, ‘Trou moet blijken’, maar het onderwerp bleef hetzelfde en dat
gold ook voor de vervolgrubriek ‘Kost & inwoning’ (november 2001- november
2002). Jarenlang opereerde zijn column zo als poëzierubriek. Nooit eerder had een
landelijke krant wekelijks zo consequent aan close reading van poëzie gedaan. Dat
was voor de lezers wellicht te veel en Komrij besloot in februari 2003 terug te keren
naar een van zijn meer spraakmakende onderwerpen, de politiek. In de rubriek
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‘Gouden woorden’ deed hij feitelijk niet anders dan de woorden van de politici net
als die van de dichters op een weegschaal leggen om hun gehalte te bepalen. Wekelijks
werden uitspraken van politici geanalyseerd als pretenties, halve waarheden of leugens
die hij vergeleek met hun gedrag en beslissingen en waarbij hij in het geweer kwam
tegen discrepanties tussen woord en daad (bijvoorbeeld bij de onmenselijke
behandeling van vluchtelingen). Komrij deed het voorkomen alsof er niet één politicus
was die deugde. Intussen was het lastig zijn eigen politieke voorkeuren vast te stellen,
maar dat ze meer ter linkerzijde van het spectrum lagen dan aan de rechterzijde kan
worden afgeleid uit de vele stukken die tégen Partij van de Arbeid-politici waren
gericht, als wilde Komrij juist hèn overtuigen. Na drie jaar stopte de rubriek en maakte
Komrij een draai naar meer persoonlijke verhalen in de rubriek ‘Vila Pouca’
(2006-2008), genoemd naar zijn woonplaats Vila Pouca da Beira. In een poging de
populariteit van ‘Het boze oog’ te benaderen begon Komrij in oktober 2008 een
rubriek over design en die ontlokte van ontwerpers eenzelfde soort reacties als van
architecten destijds. ‘Kunstwonderen’ liet zien hoe slecht Komrij soms gelezen werd
en hoe hij vervolgens niet trachtte de zaak recht te zetten, maar het vuurtje juist
aanwakkerde. De levendigheid van het debat was hem liever dan zijn reputatie,
alhoewel hij wel zijn gelijk wilde boekstaven. Net als bij politici lag voor hem het
probleem niet bij het design zelf, maar bij de pretentieuze uitlatingen van kunstenaars.
Intussen kon de Komrij-watcher constateren dat de groei aan onderwerpen tot stilstand
was gekomen. Komrij keerde terug naar zijn oude liefdes en die van zijn publiek:
literatuur en culturele politiek. Hij sneed voorlopig geen nieuwe thema's aan, zoals
muziek (waarvan hij hield) of sport (die hij negeerde), maar in maart 2011 werd een
nieuwe rubriek gestart, ‘Komrij 2.0’, over computers en internet. Wel had Komrij
een stapje terug moeten doen: de column verscheen eens in de twee weken in de
krant en vervolgens ook op de website van NRC Handelsblad. Los daarvan was hij
in 2008 begonnen met een eigen blog, ‘Lucifer in het hooi’.22.

Romancier en toneelschrijver
Komrij's populariteit groeide vooral tot 1984; daarna leek het momentum voorbij,
mede door zijn vestiging in het Portugese Alvites, waar Hofman en Komrij het Palácio
dos Botelhos bewoonden (1984-1988) en de
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verhuizing naar Vila Pouca da Beira, waar hij tot zijn dood resideerde. Soms werd
hij gezien als een waarnemer van de Nederlandse cultuur, niet meer als een deelnemer,
ook al reisde Komrij met grote regelmaat naar Nederland. In het buitenland kreeg
hij niet veel erkenning. Zijn gedichten behoorden niet tot de standaardselectie die in
de omringende taalgebieden werd verspreid. Toch werden gedichten en enkele van
zijn verhalen vertaald in het Engels, Frans, Duits, Portugees, Georgisch, Pools (en
trouwens ook in het Achterhoeks). Maar zijn essays bleven onvertaald. Komrij's
meest invloedrijke periode in het Nederlandse taalgebied lag tussen 1976 en 1982
toen zijn werk opbloeide in verschillende genres. Naast poëzie en columns ontstonden
korte verhalen, toneelstukken en later kwamen daar romans en operalibretti bij.
Hiervan maakte steeds de eerste in het genre de meeste indruk, Het chemisch huwelijk
(1982) als toneelstuk en Over de bergen (1990) als roman. Over de bergen verraste
door de natuurbeschrijvingen en de weergave van de Portugese familiegeschiedenis.
De andere romans vonden minder weerklank en sommige toneelstukken werden
afgekeurd voor opvoering. De redders (1984) was als statement het boeiendste
toneelstuk, ook al omdat het verscheen op een moment dat Komrij ten aanzien van
zijn poëzie in een crisis was beland: hij schreef minder en minder gedichten. Was
zijn eerste toneelstuk nog een eenheid, niet alleen klassiek in tijd en plaats, maar ook
in het gebruik van literaire allusies en alchemistische motieven, in De redders werd
de betrekkelijke waarde van een nieuwe verzameling symbolen uitgedragen alsof de
taal niet langer opfrissing en optimalisering toestond.23. Het toneelstuk dat het failliet
van de westerse cultuur en zijn symbolen en personages voorstelt (onder anderen
Cassandra, Loreley, Billy the Kid), kan worden gelezen als een diagnose van Komrij's
verstopte dichtader. De romans en toneelstukken van Komrij munten vooral uit in
de beschrijvende of lyrische passages, maar worden als drama beperkt doordat de
climax zich buiten beeld afspeelt.24. Het toneelklimaat in Nederland was overigens
niet gunstig voor nieuwe stukken van Nederlandse auteurs; er werden vooral
vertalingen en regisseurstukken opgevoerd. Na de première werden Komrij's stukken
zelden nog in het repertoire opgenomen. Wat voor toneel gold, ging in sterker mate
op voor opera's. Komrij's Symposion (1994) met muziek van Peter Schat kende maar
een korte reeks opvoeringen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

109

Polemist en dichter des vaderlands
Komrij reageerde uiterst gevoelig op kritiek en weigerde vaak in interviews te praten
over zijn werk, liever besprak hij actuele kwesties, die hij met humor en oneliners
onder woorden bracht. Televisie-interviews leden nogal eens onder zijn zorgvuldige
fraseringen, aangezien Komrij stiltes liet vallen om eerst ongeveer een volle paragraaf
in gedachten te formuleren. Daarvoor bestond weinig geduld. Als zijn werk werd
aangevallen, sloeg Komrij wraaklustig terug. Dat deed hij bijvoorbeeld met Huub
Beurskens en Hans Warren.25. De polemiek kon ontaarden in afrekeningen; bij Komrij
was die scheidslijn dun. Maar dat de polemiek - aanval en reactie, weerwoord en
herneming - zijn bloed sneller deed stromen, is zeker. Veel van zijn columns kunnen
worden gezien als een uitnodiging tot een weerwoord, dat in veel gevallen uitbleef,
maar in andere gevallen kon uitdraaien op een rechtszaak. Met loftuitingen kon hij
bijna even slecht overweg als met kritiek, en aan sommige prijzen die hij ontving dat hadden er meer kunnen zijn - hield hij wellicht een dubbel gevoel over. Hij ontving
de Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam (1970), de Cestodaprijs (1975), de Busken
Huetprijs (1979), de Herman Gorterprijs (1982), de Kluwer-prijs (1983), de Frans
Erensprijs (1992), de P.C. Hooft-prijs voor zijn beschouwend proza (1993) - en die
had hij zeker liever of tegelijk ook ontvangen voor zijn poëzie, reden waarom hij het
prijzengeld besteedde aan de eerste uitgave van Alle gedichten tot gisteren (1994).
Verder ontving hij nog de Gouden Uil (1999) en de Zilveren Griffel (2008). Dat
waren twee oeuvreprijzen, een prijs voor zijn bloemlezing kindergedichten (maar
niet voor de invloedrijkste bloemlezing), één voor taalgebruik, twee voor dichtbundels
en drie voor zijn columns. Voor zijn vertalingen ontving hij geen prijzen en al evenmin
voor zijn romans en toneelstukken.
Hoewel Komrij zelf bijna nooit brieven of e-mails beantwoordde, kon het uitblijven
van een respons hem ergeren en dat gold ook voor zijn relatie met uitgevers. Toen
rond 2000 zijn vaste uitgever De Arbeiderspers aan interne conflicten meer aandacht
leek te besteden dan aan de auteurs, stapte Komrij over naar De Bezige Bij.
Aanvankelijk verschenen alleen nieuwe gedichten- en essaybundels bij De Bezige
Bij (Luchtspiegelingen en Vreemd pakhuis, 2001), maar allengs werden ook zijn
verzamelde gedichten, Alle gedichten tot gisteren (2004) overgeheveld naar het
BB-fonds. In 2000 werd hij benoemd tot eerste Dichter des Vaderlands (wat hij tot
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2004 zou blijven). Komrij werd door sommigen in die jaren beschouwd als een
literaire mastodont en zijn gedichten zouden lijden aan
‘veradriaanrolandholstisering’.26. Komrij verafschuwde zijn pontificale dubbelganger,
zijn in steen uitgehouwen reputatie, die nog werd versterkt door de verlening van
een eredoctoraat door de Universiteit Leiden (2000) en een overzichtstentoonstelling
in het Letterkundig Museum (2004). Zijn gedichten leken te verdwijnen achter de
‘Gedichten des vaderlands’, die - zoals Komrij zelf ironisch schreef - in alfabetische
volgorde ‘Aardbeving, bankroof, bliksem, watersnood’ behandelden.27. Het lag dan
ook voor de hand dat recensies van Alle gedichten tot gisteren ingingen op de
vooronderstelde onveranderlijkheid van zijn poëzie, waarbij ruim baan gegeven werd
aan ingesleten opvattingen over rijm en onechtheid.28. Minder opvallend daardoor
was de laatste reeks van tien gedichten die Komrij aan de herziene editie van zijn
verzamelde gedichten had toegevoegd, ‘De harde kern’, met regels zoals: ‘Ik voel
me opgestaan en nieuw’ en ‘ik heb geen weet van poëzie’.29. De stijl daarvan hield
een breuk in met zijn eerdere werk en werd bestendigd met de bundel Spaans benauwd
(2005). Voor het merendeel van Komrij's lezers nam zijn poëzie misschien de minst
prominente en de meest luchtige plaats in, waardoor een verandering van stijl, toon
en thematiek nauwelijks opviel. Toch was het niet de eerste verandering. Het aantal
gedichten dat Komrij schreef, fluctueerde. Vanaf Twee werelden (1987) brak een
‘magere’ periode aan, die eindigde met Rook zonder vuur (1998). De ‘crisis’
(1987-1998) toont een publicitaire beweging naar het ondergrondse, namelijk het
bibliofiele circuit met uitgaven in gelimiteerde oplagen. Dat ging weliswaar in tegen
Komrij's verlangen om een groot publiek te bereiken - ten opzichte van de krant
betrof dit het andere uiterste van het media-spectrum - maar kwam tegemoet aan zijn
eigen verzameldrift als bibliofiel. Ook gaf het hem de vrijheid om zijn werk met een
zekere geheimzinnigheid te omringen, een factor die hij kon uitspelen tegenover
bibliofielen die zijn werk verzamelden.30. Het ging hem bij de bibliofiele uitgave niet
zozeer om bijzondere typografie - hij was van mening dat iedere goede tekst een
goede vormgeving verdiende. Komrij schreef dan ook meer over zeldzame,
begerenswaardige boeken dan over de typografie als vak.31.
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Komrij als dichter
Publiceerde Komrij aanvankelijk gemiddeld twaalf gedichten per jaar, in 1987 waren
dat er nog maar zes, maar na 1990 steeg het aantal geleidelijk naar twintig
gepubliceerde gedichten per kalenderjaar, meer dan vóór de ‘crisis’ in de jaren tachtig.
In 1999 bijvoorbeeld stond wekelijks een gedicht in het Algemeen Dagblad (gebundeld
als 52 sonnetten bij het verglijden van de eeuw, 2000). De vier schakelpunten in zijn
poëzie zijn te dateren op 1975, 1984, 1990 en 2005. De vier perioden in zijn oeuvre
lopen in zekere zin parallel aan de ontwikkeling van zijn publieke personae. De eerste
periode loopt vanaf zijn debuut tot in 1975, toen Komrij met Fabeldieren een meer
lyrische richting insloeg. Vanaf zijn debuut speelde de confrontatie tussen het
verzwegene met toespelingen en suggesties een belangrijke rol. Het werk van Komrij
stond in het teken van twee basale emoties: angst en vrijheidsdrang. Zijn gedichten
toonden én verhulden, waarbij allusies en pastiches het gedicht beweeglijk hielden.
Daarbij gebruikte Komrij vooral de ironie als verdedigingsmiddel. Emoties werden
vervangen door heftige bewegingen, gedachtes door raadsels, metaforen werden in
de context van zijn gedichten onbetrouwbaar. De lezer bleef een buitenstaander, die
geamuseerd werd, verleid en misleid met grappen in getallen en letters.32. Aandacht
voor de aard van de emoties en de consequentie van zijn gedachten werd door zulke
spelletjes ontmoedigd. De humoristische gedichten uit deze periode - het
tragikomische Op de planken (1973) en het hilarische Komrij's patentwekker (1974)
- schenen voor sommigen te impliceren dat Komrij het dichterschap niet serieus
genoeg nam.
De tweede periode van Komrij's poëzie ving aan in 1975 en liep tegen 1984 ten
einde. De gedichten uit die periode tonen een hyperbewuste dichter, die gebruikt
maakt van verschillende, soms tegengestelde symbolen. Het hoogtepunt van deze
periode is het gecompliceerde gedicht Capriccio, waarin de taal van de alchemie,
definities van homoseksualiteit en een modern, ironisch gebruikt symbolisme
verweven zijn op een wijze die een eenduidig begrip van het gedicht uitsluit. Een
ander voorbeeld hiervan was de vruchtbare exploitatie van het
omgekeerde-wereldmotief in De os op de klokketoren (1981). De bundel leek
rechtstreeks in praktijk te brengen wat Komrij tijdens zijn studie uit de boeken van
Hocke had opgepikt. Het procedé stond intussen enkele persoonlijke noten toe die
evengoed voor onpersoonlijk konden doorgaan.33. Deze tweede periode van verhevigde
lyriek bracht ook zijn virtuositeit naar voren in de ont-
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spannen, parodistische herschrijvingen van bekende gedichten, gebundeld onder de
titel Onherstelbaar verbeterd (1981).
De derde periode brak aan toen Komrij structureel minder gedichten begon te
schrijven (1984-1995). Dat kon beschouwd worden als zijn derde
verdedigingssysteem: zuiverder dan geen gedichten schrijven is bijna niet denkbaar.
In De redders vroeg Komrij zich af of er een taal zou kunnen bestaan die niet uit
elkaar valt, die niet verzandt in betekenisloosheid; of er woorden, symbolen of tekens
zijn die niet verslijten. Orpheus laat hij zeggen: ‘De woorden zijn afgeschild, verveld,
verveloos, krachteloos geworden. Ze zijn maar tijdelijk geweest. Een tussenstation.
Alleen de muziek is nog over. Terug bij het begin zijn we.’34. In de poëzie van na
1984 gebruikte Komrij als setting de nachtmerrie en leek één thema overheersend:
het dubbelgangermotief. Het sloot aan op eerder gebruikte motieven als spiegels,
paradoxen, keerzijdes en maskerades, maar in deze gedichten ging het niet om
dubbelzinnigheid of tegenstelling, maar om gespletenheid. In een interview zei Komrij
al dat zijn ‘vermommingen’ het residu waren van de tientallen tegen elkaar
uitgespeelde personages uit negentiende-eeuwse romans: ‘Op die manier probeer ik
aan een monolithische literatuur te ontsnappen waar geen lucht bij zit, geen adem,
geen beweeglijkheid.’35. De gedichten gebruikten ook het thema van de claustrofobie
en het benauwende was dan vooral dat de dubbelganger zijn rol dreigde over te nemen
en dat hij niet een tegenpool was, maar een kopie uit het schimmenrijk: ‘Nu ben ik
oud, alleen om te erkennen: | 't Verhaal is waar. Het masker gaat niet af.’36. Tegen
het einde van deze periode zag Komrij de verweving van persoonlijke emoties met
algemene thema's als een mogelijke ontsnapping uit de verstarring. Dat is wat Komrij
in zijn wekelijkse sonnetten uit 1999 en in zijn ‘Gedichten des Vaderlands’
uitprobeerde. De vroegere grappenmakerij was net als de vroegere lyriek uit zijn
gedichten weggeschreven, waardoor een bijna Jan van Nijlen-achtige soberheid
ontstond. Maar onder de oppervlakte van het gedicht bleef de Komrijaanse onrust
voelbaar en die deed van zich spreken via de vorm van de gedichten.
Naast Komrij's typerende versvorm (drie strofen van vier regels), die in iets meer
dan de helft van zijn gedichten voorkomt, is de sonnetvorm (ongeveer een kwart)
het meest gebruikt. Andere vormen zijn distichon, kwatrijn, ballade en villanelle.
Tijdens de vierde periode van zijn dichterschap experimenteerde Komrij met meer
verschillende versvormen en schreef hij compacter gedichten: met minder regels of
regels met minder

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

113
versvoeten. De toon was soms depressief, het ritme als versneld, de teneur kortaf,
de beat stond hard en de beeldspraak was kaal. De thematiek werd persoonlijker,
oprechter, hoewel bij Komrij de lust tot mythologiseren groot bleef.37. Niet voor niets
schreef hij destijds: ‘Herinneringen zijn er om onschadelijk gemaakt te worden.’38.
De ‘je’-persoon (uit zijn vroege ironische gedichten) was al lang overbodig geworden,
de ‘ik’ was veranderd in een ander én in een dubbelganger waarmee moest worden
afgerekend. Deze reflex is overigens wel karakteristiek voor Komrij, die zich in zijn
gedichten steeds opnieuw afzet tegen zichzelf, tegen de lezer en tegen de gewoontes
van zijn tijd. Het resultaat van al die veranderingen in zijn poëzie is dat de vroeger
zo bepalende ironie en de vervolgens geëxploreerde lyriek definitief en totaal
veranderd uit zijn gedichten te voorschijn treden. De latere gedichten lijken abstracter.
In de hoekige gedichten van zijn laatste experimentele fase klinkt alles hard. Komrij's
experimenten met symbolen, ritme, grammatica, muzikaliteit of perspectief kwamen
voort uit zijn drift tot vernieuwing én zijn kompas voor de preoccupaties van de dag.
Zijn beste bundels getuigen daarvan: Fabeldieren, Capriccio, De os op de klokketoren
en Spaans benauwd.

De stem van komrij
Komrij werd een veelgevraagd spreker, die bij verschillende gelegenheden (zoals de
Nacht van de Poëzie) eenzelfde gedicht een lichte of een dreigender toon kon geven.
Als spreker wist hij zijn ongewone stemgeluid - vastgelegd in talloze filmpjes - in
te zetten om zijn gehoor te fascineren. Zijn toespraken, die meermaals op het
allerlaatste moment werden uitgeschreven om de hoogst mogelijke spanning mee te
krijgen, waren steeds een mix van humoristische uitvallen, pesterige terzijdes en de
ernst van een dwingend betoog, of het nu handelde om christelijke politiek (1979),
de taal van de kunstkritiek (1982), religie en kunst (1990), poëzie (1999) of
machtsmisbruik van de generatie van de jaren zestig (2003). Komrij kon zijn publiek
bij persoonlijke ontmoetingen vertederen door zijn vele tics (die met de jaren
beheerster werden) en zijn hoffelijkheid die na het lezen van zijn stukken vaak als
verrassing kwam. Komrij hield van gezelschap, van reuring en roddel, en nadat zijn
levenslange hardhorendheid door gehoorapparaten werd verlicht, bleef hij toch meer
luisteraar dan spreker, die met een onverwachte zienswijze zijn gespreks-
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partners verraste en bezielde. Zonder afscheid te nemen verdween hij dan in de nacht
- want niets kon in zijn ogen definitief zijn.
PAUL VAN CAPELLEVEEN

Eindnoten:
1. Op 16 februari 2012 publiceerde Komrij zijn laatste bijdrage in NRC Handelsblad, waarvoor hij
sinds 1976 onafgebroken een column schreef; zijn laatste levensteken was een herpublicatie
van een oud artikel op zijn weblog ‘Lucifer in het hooi’ (25 april 2012).
2. Gerrit Komrij, Demonen. Amsterdam 2003, p. 217.
3. Gerrit Komrij, ‘Schemering’ en ‘Goodbye’ in Kaas & Brood 56 ([december 1964]), p. 4, 5.
4. Twee citaten afkomstig uit: Gerrit Komrij, Verwoest Arcadië. Amsterdam 1980, p. 23 en p. 14.
5. Op. cit. n. 2, p. 23.
6. Ibidem, p. 66.
7. Vertalingen zou Komrij zijn hele carrière blijven leveren, vooral van toneelstukken. Hij vertaalde
stukken van Euripides, Heinrich von Kleist, William Shakespeare, Tom Stoppard en anderen.
Ook poëzievertalingen verschenen, zoals een keuze uit het werk van Ingrid Jonker.
8. Een voorbeeld: Komrij publiceerde in 1985 een vertaling van T.S. Eliots Kobus Kruls parmantige
kattenboek, wetende dat ze vanaf 1987 voor de Nederlandse versie van de musical Cats (Londen,
1981) gebruikt moesten worden.
9. Komrij zelf refereerde aan ‘bepaalde stijlkenmerken uit de eerste dertig jaren van deze eeuw
(die een uitvloeisel van de negentiende eeuw waren)’, cf. een interview met Jan Brokken, uit
Haagse Post, 16 juni 1981; in: Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en interviews (Red. Johan
Diepstraten). 's-Gravenhage 1982, p. 299.
10. Beide citaten ontleend aan: Gerrit Komrij, ‘1 & ander’, in: NRC Handelsblad, 3 januari 1990,
p. 16.
11. Gerrit Komrij 60. En daarvan wilde hij leven! (Catalogus 65 van Aioloz Boekhandel &
Antiquariaat). Leiden, 2004, p. 16 (deze lijst bevindt zich in een particuliere collectie).
12. Michel de Montaigne, De essays. Vertaald door Hans van Pinxteren. Amsterdam 2004, p. 663:
‘Al wat de rede doet is dwalen’, vandaar dat Montaigne verklaart, p. 724: ‘Hoe vaak veranderen
wij niet van mening? Wat ik vandaag beweer en geloof, beweer en geloof ik uit volle overtuiging.
[...] En toch, hoe vaak is het mij niet overkomen (niet één of honderd keer, maar wel duizend,
ja, dag in dag uit) dat ik datzelfde arsenaal heb ingezet, met evenveel overtuiging, voor een
andere opvatting, die ik daarna heb verworpen?’
13. Gerrit Komrij, Horen, zien en zwijgen. Amsterdam 1977, p. 10. Komrij's kritieken verschenen
tussen 19 januari en 31 december 1976 in NRC Handelsblad; ze werden afgewisseld met die
van A.J. van Dijk.
14. Ibidem, p. 9-10; ‘Books are well written, or badly written.’, The Complete Works of Oscar
Wilde. Volume 3. The Picture of Dorian Gray. The 1890 and 1891 Texts. Oxford 2005, p. 167.
15. Op. cit. n. 13, p. 105 en 115.
16. Ibidem, p. 204.
17. André Spoor, ‘Gerrit Komrij en NRC Handelsblad’, in Maatstaf 32 (1984) 11-12, p. 111-112.
De eerste aflevering van ‘Een en ander’ verscheen op 19 januari 1977.
18. Hugo Claus, Joost Veerkamp, Gevulde contouren. Amsterdam 1985.
19. ‘Casa Branca’, februari-november 1994.
20. Komrij maakte een lange reeks bloemlezingen met werk van bijvoorbeeld Multatuli of Jacob
Israel de Haan en onderwerpen zoals moeders, water, lezen en de dood.
21. Er kwamen enkele supplementen: De Nederlandse poëzie van de zeventiende en de achttiende
eeuw in duizend en enige gedichten. Amsterdam 1986; De Nederlandse poëzie van de twaalfde
tot en met de zestiende eeuw in duizend en enige bladzijden. Amsterdam 1994; De Afrikaanse
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31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.

38.

poëzie in duizend en enige gedichten. Amsterdam 1999; De Nederlandse kinderpoëzie in 1000
en enige gedichten. Amsterdam 2007; en De 21ste eeuw in 185 gedichten. Amsterdam, 2010.
‘Lucifer in het hooi’ [http://komrij.blogspot.nl/] werd bijgehouden van 26 januari 2008 tot 25
april 2012. Sporadisch stuurde Komrij vanaf 2011 ook een tweet via zijn Twitteraccount. Vanaf
december 2008 tot 2 juni 2012 was hij actief op Facebook.
Zie Paul van Capelleveen, ‘De liefijke macht. Over het gedicht Capriccio van Gerrit Komrij’,
in Maatstaf 43 (1995), 11-12 (november-december), p. 37-38.
Bijvoorbeeld de climax in Het Chemisch Huwelijk (Cardenio loopt een brandend gebouw in)
en De Klopgeest (de arrestatie van anarchisten).
Huub Beurskens werd aangevallen in het blog ‘Lucifer in het hooi’ (30 mei 2008), Hans Warren
in NRC Handelsblad, 13 december 2001.
Peter Henk Steenhuis, ‘Zwagerman veroorzaakt een oerknal’, in: Trouw, 4 december 2000;
Arjan Peters, ‘Steeds minder denk ik wat ik hardop zeg’, in: de Volkskrant, 2 maart 2001; Aleid
Truijens, ‘Alleen in helder water zie je diepte’, in: de Volkskrant, 18 juli 2012.
Gerrit Komrij, ‘Leegte na de ramp’, in: NRC Handelsblad, 2 juni 2000.
De opmerkingen over Komrij's poëzie verschenen deels eerder in: Paul van Capelleveen, ‘Gerrit
Komrij “in een kubusvormige zaal”’, in: Tzum 49 (april 2010), p. 23-33.
‘Onschendbaar’, in: Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren. Amsterdam 2004 (derde
vermeerderde druk), p. 683.
Bij de meeste kleine uitgevers en bibliofiele drukkers liet Komrij maar één of enkele boekjes
verschijnen, in tegenstelling tot sommige auteurs wier naam aan één drukker werd verbonden.
Komrij publiceerde onder andere bij: C.J. Aarts/Het Drukhuis, Salix Alba, Sub Signo Libelli,
J. Meijer, De Roofpers, Bébert, Mercator Pers, Ser J.L. Prop, De Literaire Loodgieters, Het
Kanon, Exponent, Pim Witteveen, Tight End Press, Siau & Van Daalen, De Vier Seizoenen,
De Hynsterblom, De Klencke Pers, Huis Clos, Stupers Van der Heijden PR, Herik, Antiquariaat
Klikspaan, Galerie Breevoort, Stichting Vedute, Avalon Pers, Sebes & Van Gelderen, Athena's
Boekhandel, Museum Het Rembrandthuis, Boekverkooperscollegie Eendragt, De Eikeldoorpers,
De Uitvreter, De Baaierd, Hercules Segers, Henk van der Burg, Stichting Poëzieclub,
Carbolineum Pers, De Luchtbuks, Hinderickx & Winderickx, De Lojen Deur Pers, PS.
Artikelen van Komrij over bibliofilie werden verzameld in Verzonken boeken. Amsterdam,
1986 en postuum in Halfgod verzamelaar. Een boek over boeken. Amsterdam 2012.
Een voorbeeld is het gedicht ‘Willem Kloos’: de regel ‘Kijk, Kloos zit op een bloem te huilen’
verwijst naar de beginregel: ‘Er zijn in Oostenrijk veel hoge bergen’. Een synoniem voor ‘huilen’
(‘wenen’) verbond de twee regels, cf. Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren. Amsterdam
2004, p. 48.
Bijvoorbeeld: ‘Ik ben er niet. Geen bloedbaan ruist in mij. | Ik leef in schaduwen, ben nameloos’,
in ‘Antipode’, cf. Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren. Amsterdam 2004, p. 304.
Deze schmierend klinkende claus werd in 1987 samengevat in één regel van Twee werelden:
‘De woorden zijn niet langer wat ze waren.’ Cf. Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren.
Amsterdam 2004, p. 304.
Interview met Jan Brokken, uit Haagse Post, 16 juni 1981, cf. Over Gerrit Komrij.
Beschouwingen en interviews (Red. Johan Diepstraten). 's-Gravenhage 1982, p. 298.
‘Maskers’, cf. Gerrit Komrij, Alle gedichten tot gisteren. Amsterdam 2004, p. 457.
Komrij's opmerkingen over zijn verleden waren feitelijk vaak onjuist. Hij zou ‘in een kippenhok’
geboren zijn (verteld aan Johan Diepstraten voor ‘De biografie van Gerrit Komrij’ in Bzzlletin
75 (1980), p. 3), hij zou ‘een paar maanden’ Nederlands gestudeerd hebben (NRC Handelsblad,
3 januari 1990), hij zou een ‘blauwe maandag’ hebben gewerkt bij De Arbeiderspers (Demonen,
2003, p. 59-61), zijn debuut zou uit sonnetten hebben bestaan (geschreven aan Kees de Bakker,
Mijn eerste boek. Amsterdam, 1983, p. 87). Ook schepte Komrij er genoegen in interviewers
iets op de mouw te spelden om te zien of ze zijn werk goed gelezen hadden.
Gerrit Komrij, Demonen. Amsterdam 2003, p. 71.
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Franciscus Willem Marie Kusters
Nijmegen, 16 september 1949 - Nijmegen, 20 november 2012

Frans Kusters ontmoette ik in de zomer van 1969, in onze geboorteplaats Nijmegen,
waar hij rechten studeerde en ik op het gymnasium van het Canisiuscollege zat. Ik
had hem al eens gezien in het huis van een grote tandartsenfamilie, zeven dochters
en een zoon. Frans was bevriend met een van de dochters, ik met de zoon. Zijn goede
humeur was me opgevallen en ook zijn heldere aandacht voor alles. Aan de dochter
met wie hij bevriend was, liet ik zo nu en dan mijn gedichten lezen. Die schreef ik
toen en zij voedde me literair op. Ook las ze de verhalen van Frans. Ze vond dat wij
maar eens in gesprek moesten komen.
Een maand na Frans' overlijden begon ik aan een boek over hem, daartoe
uitgenodigd door De Bezige Bij, de uitgeverij bij wie hij in 1975 debuteerde en die
sindsdien nog elf boeken van hem uitgaf. Het moest een boek worden over onze
vriendschap, over twee jongens die de literatuur in wilden, over ons leven in
Nijmegen, over alles wat ons bond. Het verscheen precies een jaar na zijn dood, Het
eerste licht boven de stad. Het tweede hoofdstuk is hetzelfde als het eerste van mijn
roman Kleur van geluk, die eerder dat jaar verscheen. Toen was het fictie, in het boek
over Frans werd het autobiografisch, maar in onze vriendschap liep de werkelijkheid
en wat we bedachten altijd door elkaar heen. Het ging ons uitein-
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delijk niet om de werkelijkheid, want die was er al, het ging om de waarheid die we
ervan maakten.
Weer kom ik terug op die ontmoeting, omdat die de belangrijkste in mijn leven
is. En voor Frans geldt hetzelfde. We hebben het daar maar één keer over gehad,
toen we in 1985 een week in Praag waren en in de mist van mei op zoek gingen naar
Kafka. Toen stelden we bijna plechtig vast wat de uitstraling van die dag was.
Ik kom er ook op terug omdat die ontmoeting typerend was voor Frans, voor zijn
werk, voor de bronnen waaruit hij putte.
Ik bezoek hem in de namiddag, op zijn kamer in zijn ouderlijk huis in de Javastraat,
een straat die vaak in zijn werk zal terugkeren, de buurt ook, de Indische buurt
genoemd. Op de lage kleine tafel staan twee flessen bier en ligt een opengeslagen
nummer van Randstad, een driemaandelijks literair tijdschrift in boekvorm. Nog
voordat ik ben gaan zitten, pakt hij het tijdschrift en vraagt: ‘Ken je hem?’ Hij wijst
naar de naam Jorge Luis Borges.
‘Nee,’ zeg ik. ‘Nog nooit van gehoord.’
‘Ik ook niet,’ zegt Frans. ‘Tot gisteren. Moet je horen.’
Zo ging het altijd als we bij elkaar waren. We kwamen meteen ter zake, of het nu
een verhaal of een roman was of een nieuwe plaat van Bob Dylan of een film die we
gezien hadden, we stapten meteen in.
Nu leest Frans De ooggetuige met de befaamde passage: ‘Indertijd was er een dag
die de laatste ogen uitdoofde die Christus zagen; de slag van Junín en de liefde voor
Helena stierven met de dood van een mens. Wat zal met mij sterven wanneer ik kom
te sterven, welke hartroerende of vergankelijke vorm zal de wereld dan verliezen?’
We gaan zitten, Frans geeft me een van de flessen bier, we proosten en lachen.
We weten dat we elkaars vrienden zijn en ook dat we beginnen aan een vriendschap
die ons leven zal bepalen.
Behalve over Borges, hebben we het over Nabokov die ik pas heb leren kennen.
Ik probeerde de sensatie te verwoorden dat ik merkte dat wat ik bij hem las ook
gebeurde, dat ik niet óver een gebeurtenis las, maar dat de gebeurtenis in het boek
me overkwam. In dit geval was het de geur die in het dorp Fialta hing.
Frans leest het beroemde verhaal van Kafka waarin een man in de vroege ochtend
aan een agent de weg naar het station vraagt. Die agent adviseert hem het op te geven.
En dan die geweldige laatste woorden: ‘Hij draaide zich om als iemand die met zijn
lach alleen wilde zijn.’
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Die woorden citeerden we vaak.
Het werk van Kafka betekende zielsveel voor Frans, zijn stijl, zijn
raadselachtigheid, zijn leven zoals hij dat optekende in zijn dagboeken en brieven.
Behalve dat Frans dezelfde initialen had en ook jurist werd, léék hij in meer opzichten
op hem, zijn ontmaskerende kijk op de werkelijkheid, zijn omgang met mensen, zijn
moeite zich aan een vrouw te binden. In Frans' leven kwam die vrouw pas laat,
Gabriella Bige, die maar één ding van hem wilde: dat hij alsjeblieft zichzelf bleef.
En ook dat hij zijn meeste energie aan het schrijven besteedde.
Ten aanzien van dat laatste stond hij ambivalent. Hij vond schrijver geen beroep,
het was iets wat je deed. Dit klinkt vreemd, maar bij Frans zat het vreemd in elkaar.
Vrij kort na zijn studie werd hij wetenschappelijk medewerker op de rechtenfaculteit
van, toen nog, de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het was een parttime
dienstverband en dat bleef zo tot hij ziek werd in de lente van 2011.
Gabriella bood hem een paar keer aan dat hij ermee kon stoppen, dat zij als advocaat
makkelijk hun huishouden kon financieren, zodat hij alleen nog maar kon schrijven.
Daarvan wilde hij niets weten en dat was niet alleen omdat hij zich ook
verantwoordelijk wilde voelen voor hun levensonderhoud.
Hij had dat werk nodig, en ook begonnen hem de laatste jaren de vergadercultuur
en het niveau van de studenten én zijn collega's tegen te staan. Het was het andere
leven van waaruit hij in zijn verhalen kon stappen, uit dat andere leven nam hij details
en gebeurtenissen mee om die in zijn werk een nieuw leven te geven. Zijn werk op
de universiteit was een voedingsbodem. De daar heersende cultuur verschafte hem
al het materiaal dat hij nodig had. Volgens mij is er nauwelijks een oeuvre van een
Nederland schrijver waarin de universiteit zo prominent aanwezig is. Zijn eerste twee
boeken hebben dat niet, maar toen werkte hij er ook nog niet.
Ik weet ook niet of Frans meer verhalen geschreven zou hebben als hij er al zijn
tijd aan had kunnen besteden. Ik denk het niet. Ik vermoed dat hij zichzelf in de weg
zou gaan zitten. Hij was een langzame werker. Werkelijk iedere zin herschreef hij
telkens opnieuw en weer opnieuw totdat die in zijn ogen perfect was. Dat doet
natuurlijk iedere schrijver, maar Frans was hierin extreem. Het schrijven van een
verhaal duurde bij hem altijd lang. Dat kon geen dagtaak zijn.
Ik ga terug naar de eerste jaren van onze vriendschap, want behalve dat
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we gepassioneerd uitwisselden wat we lazen, legden we elkaar ook ons eigen werk
voor. Ik schreef inmiddels geen gedichten meer, waarmee ik de poëzie een dienst
had bewezen, maar ook korte verhalen, toen nog zeer geïnspireerd door Frans, door
het volstrekt buitengewone van zijn proza. Wat maakte dat zo buitengewoon? De
soberheid die toch veelzeggend was. De humor, Frans was een meester in het
understatement. De fijnzinnige stijl, het was onvoorstelbaar dat een zin anders
geformuleerd kon zijn dan zoals die daar stond. Zijn heldere eigenzinnigheid. En
hoe hij het alledaagse voortdurende betrapt op het ongewone avontuur dat daarin
schuilging. Hij was in die jaren een voorbeeld voor me. Later ging ik in mijn werk
mijn eigen weg, maar toen wilde ik graag aan hem verwant zijn.
Het eerste verhaal dat ik van hem las - misschien las hij het wel voor - was ook
het eerste verhaal uit zijn debuut, Jouw goedheid. Alleen al de titel vond ik prachtig,
zo direct, zo groots en zo teder. Aan het slot kwamen die woorden weer terug, twee
zinnen die nadat ik ze gelezen of gehoord had niet uit mijn hoofd gingen: ‘Zonder
dat ik het horen kon, riep jouw goedheid je bars en gewetenloos ter verantwoording
voor al het leed en alle mislukkingen waar je die ook aantrof. De hele week zou je
verder verdrietig zijn en ook daarna zou dat verdriet nooit helemaal slijten.’
In het begin was hij erg onzeker over zijn verhalen, niet over de kwaliteit, maar
of ze werkten, of ze niet te in zichzelf gekeerd waren - dat waren niet zijn woorden,
ik probeer zijn onzekerheid achteraf te verklaren. Ik denk dat zijn laatste werk dat
wel was, iets te in zichzelf gekeerd. Dat vond ik zelf overigens niet, maar ik ben
vergroeid met zijn werk, ik merkte het aan reacties van bevriende lezers.
Ik herinner me het zonnige voorjaar van 1973. Bijna dagelijks kwam Frans met
een nieuwe versie van een van de acht verhalen die hij toen als levensvatbaar
beschouwde. Het waren telkens kleine verbeteringen, de woordvolgorde in een zin,
een bijvoeglijk naamwoord, details die een dialoog typerender maakten. Eerst las hij
de verbetering voor, daarna wilde hij graag dat ik het hele verhaal las. We namen
elkaars suggesties altijd zeer serieus. Ik geloof dat we elkaar hielpen. Die acht verhalen
stuurde hij in voor de Reina Prinsen Geerligsprijs, een destijds prestigieuze prijs voor
debutanten. Die won hij en ik had eerlijk gezegd niets anders verwacht. Hij was echt
een nieuwe stem in het landschap van de Nederlandse literatuur.
De directeur van De Bezige Bij, Geert Lubberhuizen, belde hem de
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dag na de prijsuitreiking op en twee jaar later verscheen daar zijn debuut, De reis
naar Brabant. Inderdaad, pas twee jaar later, want die acht verhalen waren niet
genoeg voor een boek.
In die dagen richtte hij met Nop Maas, Anthon Fasel en mij het literaire tijdschrift
De Schans op. Frans, Anthon en ik woonden op de bovenste verdieping van een
appartementencomplex, in kleine kamers die voor de oorlog voor dienstbodes waren
bestemd, met uitzicht op de Ooijpolder. Dat was aan de Sterreschansweg, vandaar
de naam van het tijdschrift.
Het was een tijdschrift dat we helemaal zelf produceerden en ook voor het grootste
gedeelte zelf vol schreven, onder eigen naam en onder pseudoniem. Frans was D.
van Egeraat die er zijn Toppopgedichten in publiceerde. Frans en ik droegen zorg
voor de distributie in Nijmegen, dat wil zeggen dat we met een Albert Heijn-tas drie
boekhandels bezochten waar we telkens twee of drie exemplaren achterlieten. Deze
gang van zaken stond ons zeer tegen, maar Anthon was de motor van de productie
en Nop zei niet over voldoende sociale vaardigheden te beschikken om in de winkels
te communiceren. Na onze missie haasten Frans en ik ons naar een café waar we
krampachtig vaststelden dat het allemaal ergens goed voor moest zijn. En vervolgens
hadden we het weer over het Ware Werk, want zo noemden we wat we schreven, en
we bedoelden dat ironisch, maar ook weer niet, want we geloofden wat we toen al
tegen elkaar zeiden: dat dit ons leven was, de verhalen, mijn roman in aanbouw.
Frans beschouwde schrijven weliswaar niet als een beroep, maar wel als een manier
van leven, om het maar eens pathetisch te zeggen: als een levenstaak. En voor mij
gold hetzelfde.
Wat we schreven, hoe we daarmee bezig waren gaf ons een plaats in het leven dat
we wilden leiden. Frans citeerde in dit verband graag Kafka: ‘Dat onze taak precies
zo groot is als ons leven, geeft haar een schijn van oneindigheid.’ Waarschijnlijk
glimlachte hij vaag bij die laatste woorden, maar het was wel waar. Onze taak was
er altijd, de rest leek bijzaak, en met de rest bedoel ik zijn werk als jurist en een
sociaal leven dat geleid moest worden, natuurlijk niet Gabriella en de liefdes in mijn
leven, natuurlijk niet een paar intieme vriendschappen.
Frans bleef verhalen schrijven. Weliswaar noemde de uitgever Na het wonder
(2001) een roman, maar dat was waarschijnlijk om de impopulariteit van het korte
verhaal in Nederland te omzeilen. Het waren ook verhalen, maar ze hadden dezelfde
hoofdpersoon. Hij zag niets in het schrijven van een roman, ook omdat hij wist dat
hij het niet kon. De ruimte
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van een roman was hem te groot. Hij zou erin verdwalen en vastlopen. Daarbij was
voor hem een roman ook een andere manier van verzinnen en vertellen, de beperkte
ruimte vormde voor hem een uitdaging. Als hij iets van langere adem zou moeten
maken, zou hij ook aandacht moeten geven aan details die geen ander belang hadden
dan de dynamiek van het verhaal in gang te houden. Die details zijn niet te
onderschatten, maar Frans wilde het alleen maar doen met wat voor de
momentopname van de hoofdpersoon van belang was. Dat laatste typeert zijn werk
ook: we komen even binnen in het leven van een personage, lezen wat flarden van
zijn gedachten en dromen, en laten hem dan weer alleen in een leven waarin hij ook
alleen is. De werkelijkheid van dat personage is door hem nauwelijks of moeilijk te
bevatten, hij zoekt ergens houvast, maar dat zijn doorgaans potsierlijke pogingen.
Misschien kwam Frans daarom ook niet aan een roman toe. Dan zou hij een oplossing
of iets wat daarop lijkt moeten bedenken. En die oplossing bestaat niet in het
universum van Frans.
Na Na het wonder duurde het acht jaar voordat er een nieuwe dunne verhalenbundel
verscheen, Paarse dingen. Er kwam tussendoor een verzamelbundel, Scherven (2007),
maar die tel ik nu niet mee. Frans schreef steeds minder, niet omdat hij minder
bevlogen was of minder geïnspireerd, maar hij legde de lat steeds hoger. Ik geloof
nog steeds niet wat hij me tijdens een van onze laatste gesprekken zei: ‘Ik heb, geloof
ik, alles wel verteld.’ Dat zei hij meer om mij gerust te stellen, want ik mocht niet
het gevoel hebben dat hij nog zo veel had willen schrijven.
Frans bleef zijn hele leven in Nijmegen wonen, maar hij verzette zich ertegen als
hij een Nijmeegs schrijver werd genoemd, ook al speelt Nijmegen in zijn werk een
prominente rol, maar dat is het Nijmegen in zijn verbeelding. Hij wilde niet uit de
stad weg, die verandering zou hem te machtig zijn. Toen ik er nog woonde, zagen
we elkaar bijna dagelijks. Dat dagelijks contact bleef, ook toen ik in de tweede helft
van de jaren zeventig verhuisde, naar Arnhem en later naar Amsterdam. We zagen
elkaar natuurlijk iets minder, maar spraken elkaar per telefoon of later per mail. Die
uitwisselingen waren bijna altijd uiterst vrolijk. De vrolijkheid van Frans zit nog
steeds in mijn hoofd.
En dan is er natuurlijk dat prachtige, eigenzinnige oeuvre vol zachtmoedige
verontrusting.
Nadat ik deze laatste zin had genoteerd, vroeg ik me af welk verhaal of welk
gedeelte uit een verhaal Frans me het laatst liet lezen of voorlas,
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want dat deed hij nog steeds: als hij helemaal ‘in een verhaal’ zat, belde hij er altijd
een paar keer over op. Soms moesten we ook met spoed bijeenkomen, in een café
in Nijmegen, Amsterdam of Utrecht. Dan was hij altijd wat gejaagd, maar in een
tophumeur, aangezien het Ware Werk hem in de ban hield. Ik maakte daar soms een
aantekening van en als ik die mag geloven is het het titelverhaal uit zijn laatste bundel,
Paarse dingen. Ja, hij vroeg me of ik het einde ervan niet te sentimenteel vond. De
inhoud van het einde spreekt voor zich: ‘Als het verdriet weer kwam, hadden ze haar
toen geleerd, kon je het beste hardop janken en wanneer dat niet lukte, moest je de
plekken waar je je had toegetakeld, vertroetelen. En om voor te doen hoe dat moest,
was die ene verpleger met de geelgeverfde hanenkam over zijn littekens van viltstift
gaan likken en eerst had niemand toen durven lachen, totdat zij begon.’
Ik zei dat ik dit einde niet sentimenteel vond.
THOMAS VERBOGT
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Jan Cornelia Maria Leijten
Etten-Leur 14 januari 1926 - Nijmegen 4 mei 2014

Jan Leijten had poëtische gedachten en kon scherp zijn; hij was principled en mild;
hij was somber en er viel met hem te lachen; hij had eens als advocaat moeite met
het declareren van zijn honorarium; hij was hoogleraar in de Algemene rechtsleer
en had behoefte aan casuïstiek; hij las, schreef en dacht na. Deze kenmerken zijn
niet gesteld in de zinswending: hij was..., maar ook..., omdat zij bij hem geen
tegenstellingen waren maar in zijn persoon bij elkaar hoorden. Dat wist hij en dat
koesterde hij. Hij gaf daarvan een illustratie toen hij de titel ‘Rationaliteit en emotie
in het verkeersrecht en het rechtsverkeer. Een paar losse denkoefeningen voor iedere
dag van de week’ bedacht voor een opstel.1. Hij kon ze met elkaar verbinden:
rationaliteit en emotie, het praktische verkeersrecht en het abstracte rechtsverkeer,
denkoefeningen die los zijn. Zowel de titel als de ondertitel van de in 1993 verschenen
bundel Brullen als een nachtegaal. Het recht moet zijn verhaal hebben kan eveneens
als voorbeeld van in zijn persoon verenigde tegengestelde kenmerken dienen. Dit
vraagt om een uitwerking. Laten we bij het begin beginnen.
Jan Leijten werd in 1926 geboren als de middelste van zeven kinderen in het gezin
van de gemeentesecretaris van Etten-Leur. Als zoon van een notabele, die met
slobkousen aan voor de harmonie liep, dacht hij dat het
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gemeentehuis het eigendom was van zijn vader.2. Het heeft hem later een hekel
bijgebracht aan deftigheid als onecht. Als jongetje ging hij naar het seminarie. Toen
hem enkele jaren later duidelijk werd dat hij zich in zijn vroege beroepskeuze vergist
had, kwam hij tot zijn opluchting als vijftienjarige weer thuis wonen. Hij zette zijn
studie voort aan het gymnasium in Roosendaal, waar hij in 1944 eindexamen deed.
De oorlogsjaren hebben bij Leijten niet veel teweeg gebracht. Eén keer werd hij
rechtstreeks met de gruwel geconfronteerd. Dat was toen hij zag dat vanuit een
neerduikend vliegtuig twee vóór hem fietsende mannen werden neergeschoten.
In 1942 was zijn vader na een lang ziekbed overleden. Vader had dan wel een
keurige baan gehad, maar het daaraan verbonden weduwenpensioen had daarmee
geen gelijke tred gehouden. Dat had in ieder geval tot gevolg dat Jan Leijten koos
voor een korte studie en in die jaren was dat de rechtenstudie. Andere studies in de
letteren, die ook zeker bij hem gepast zouden hebben, werden het om die reden niet.
Voor een katholieke jongen uit het zuiden van Nederland lag Nijmegen als
universiteitsstad voor de hand.
De omstandigheid dat de roeping tot het priesterschap van hogerhand werd
herroepen, had wél tot gevolg dat Leijten door het aardse gezag tijdens zijn studietijd
werd opgeroepen voor de militaire dienst. Hij kwam terecht in de Alexanderkazerne
in Den Haag, waar hij gedurende twee en een half jaar werd gedetacheerd bij de
aalmoezenier. Deze man was betrokken bij de Stichting G3 (Goede Geest
Gemeenschap), die de bestrijding van lusteloosheid en onverschilligheid bij Jan
Soldaat ten doel had en ook een blad uitgaf. Hier voelde Leijten zich thuis. Maar het
was toch een hele opluchting toen de militaire diensttijd achter de rug was. Toen
Leijten in 1949 voorgoed de Alexanderkazerne mocht verlaten, luchtte hij zijn gemoed
in een sonnet Hartgrondig afscheid,3. dat begint met: ‘Verschrikkelijk Den Haag’ en
eindigt met:
Den Haag, Den Haag als ik u mag verlaten
doe ik het zielsblij in versnelde pas!

Hij zal die ‘versnelde pas’ buiten het militaire exercitieterrein gebruiken om binnen
de kortste keren af te studeren.
Er was al eerder literair werk van Leijten verschenen in De Nieuwe Eeuw,
waaronder een gedicht voor de jonge Thea Janssen, die, na een lange verloving, zijn
echtgenote zou worden; zij zouden bijna zestig ja-
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ren, tot aan zijn dood, getrouwd blijven. In 1949 kwam ook Leijtens eerste dichtbundel
uit, Eerbare betogen, uitgegeven in de Sleutelbloemreeks van De Koepel in Nijmegen.
Hij bevat tweeëntwintig gedichten. De Brabantse dichter en schrijver Anton Eijkens
schreef er in het blad Edele Brabant van 17 juni 1949 een recensie over. Eerbare
romantiek met persoonlijke levenservaringen, in bij voorkeur de traditionele vormen
als sonnet, rondeel en ballade, zo is Eijkens' oordeel. Maar hij schrijft ook: ‘Men
voelt de vraag in zich opkomen: is Jan Leijten toch niet meer geroepen voor het essay
of de critiek als voor de poëtische schepping.’ Een vooruitziende blik kan onze
recensent niet worden ontzegd: in Leijtens hele oeuvre nemen, zoals we nog zullen
zien, korte essays de meest prominente plaats in.
Eveneens in 1949 verscheen een tweede bundel met gedichten. Omgekeerde
volgorde werd opgedragen aan Thea. Ook hierin staan weer veel sonnetten. Het heeft
even geduurd voordat Leijtens derde dichtbundel het licht zag. In 1974 werd door
Brandon Pers Het malle luchtkasteel van Jan Leijten uitgegeven. Brandon Pers was
de bibliofiele éénmansdrukkerij en -uitgeverij in Tilburg van professor F.J.H.M. van
der Ven (als dichter bekend onder het pseudoniem Frank Valkenier), die over een
handpers en een trapdegelpers beschikte. Het formaat, het papier en de letter zijn zo
prachtig als men van een éénmansdrukkerij met hand- en trapdegelpers mag
verwachten. De gedichten van Leijten maken een modernere indruk en de dichter
heeft er ook humor in toegelaten. Zij zijn onder een paar thema's ondergebracht zoals
Profane gezichtspunten. Hierin staat het korte gedicht Bidden in de kerk:
Twee mannen knielen naast elkaar
en kijken onverschillig naar
de stam-vader, de priester-man
die brood in God veranderen kan.
Maar als zij heengaan, bidden beiden:
‘Verlos mij, Heer, Ik ben een heiden.’

Dit korte vers wordt hier geciteerd omdat het een goed voorbeeld geeft van een
karakteristieke trek in Jan Leijtens werk. Het werk begint op een serieuze toon, maar
aan het slot komt bij verrassing een contrast dat de eerder opgezette kegels omver
werpt. In de beginjaren van zijn dichterschap was Leijten overwegend serieus. Dat
was ook L.J. Rogier en N. de
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Rooy opgevallen die Leijten in hun standaardwerk over de katholieke cultuur in
Nederland onder de ‘ernstiger volksvertellers (...) die de katholieken leerden lezen’
schaarden.4.
Na de drie dichtbundels zullen er geen verzenbundels meer verschijnen. Dichten
doet Leijten in latere tijd niet meer, althans niet zo dat het bredere lezerspubliek er
iets van kan merken. De gedichten van Leijten zijn zelfs bij iemand als Kees Fens
uit het geheugen verdwenen, zo bekende deze op 1 mei 2003 in de Volkskrant. Fens
haalde er een herinnering op aan Leijtens Amfoor.5. Omstreeks 1950 was Leijten met
enkele andere dichters op bezoek gegaan bij Willem Barnard / Guillaume van der
Graft om de oprichting van een nieuw literair tijdschrift, Amfora, te bespreken. Daarin
zouden zowel katholieke als protestantse dichters (de twee oren aan de amfora)
kunnen publiceren. Het tijdschrift is nooit verschenen: ‘Vinkenoog en Lucebert
vaagden het verleden, dat wij belichaamden, weg.’, meende Leijten.
Leijten had vrienden onder dichters, zoals Anton van Duinkerken, Michel van der
Plas, Ad den Besten en Frans Babylon. Met uitzondering van Anton van Duinkerken,
die veel ouder was (hij was geboren in 1903), waren de genoemde broeders in de
dichtkunst leeftijdgenoten. Als protestant viel Ad den Besten ook een beetje uit de
toon in dit katholieke gezelschap, maar zijn doorbraak naar de Partij van de Arbeid
zal in zijn voordeel hebben gesproken. Tijdgenoten die Leijten zijn leven lang is
blijven bewonderen zonder dat zij zijn vrienden waren, zijn onder anderen Martinus
Nijhoff (die ook ruim dertig jaar ouder was) en Harriët Laurey. In ‘Droogstoppel’6.
laat hij het een en ander los over zijn persoonlijke voorkeuren. Hij laat er weten dat
de Vijftigers voor hem ‘het einde waren, zij het in een andere dan de nu gebruikelijke
zin’ en bekent zich tot Werumeus Buning (vooral In Memoriam), Roland Holst,
Slauerhoff, Boutens en Leopold.
Na een zeer korte, mislukte proefperiode als journalist bij de Volkskrant,7. vestigde
de jonge jurist zich in 1951 als advocaat en procureur in Nijmegen. Hij zegt daarover
dat zakenlui liever een advocaat met een dikke buik nemen, die niets weet, dan
iemand als hij, die nog jong en scherp is: ‘een mooi vak maar armoe’. Maar
rekeningen schrijven en die innen was niet een sterke kant van Leijten.8. Daarnaast
had hij een deeltijdbaan als wetenschappelijk assistent aan de Nijmeegse universiteit.
In 1954 trouwde Leijten met Thea Janssen, het meisje aan wie hij menig gedicht
had opgedragen. Er zouden vijf kinderen in zeven jaar gebo-
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ren worden. Zijn taak als vader vervulde Leijten met verbeeldingskracht. Hij maakte
tochten met zijn kinderen naar het geheime huis (de redactieburelen van het Nijmeegs
Universiteitsblad, het NUB), naar het einde van de wereld (een hek aan het einde van
een doodlopende weg) of naar China (een Chinese wijk in Düsseldorf). Aan ieder
van zijn kinderen zal zo'n veertig jaren later een bundel essays worden opgedragen.
Gedurende enige jaren publiceerde Leijten geen groot werk meer, druk als hij was
met zijn beide banen van advocaat en universitair assistent. Hij schreef nu
toneelrecensies voor de Gelderlander en het NUB. Daarin verschenen ook gedichten
en korte of langere beschouwingen over wat een universiteit en een universiteitsstad
in het oosten des lands bezig hield. Dit resulteerde in 1957 in een redacteurschap
van het universiteitsblad; twee jaar later werd hij hoofdredacteur. Wie de jaargangen
van het NUB doorneemt, kan opmerken dat daarin stukken verschenen die opmaten
vormden voor Leijtens latere werk. Zo behandelde hij onder de titel ‘De drie bolletjes’
de vraag wat iemand moet stemmen (welk bolletje rood te maken) wanneer hij een
beetje liberaal, een beetje socialistisch en een beetje KVP-achtig is.
‘Misschien denken sommige lezers dat ik aan het pogen ben om grappig te zijn.
Ik heb dat al lang geleden opgegeven omdat het me nooit goed lukt. Dit is bloedige
ernst’, is één van zijn ontboezemingen. Het getuigt van zelfkennis dat ‘grappig’ niet
het woord is dat bij hem past, maar dat neemt niet weg dat verrassingen in onderwerp,
stijl, uitdrukkingswijze of gekozen metafoor bij Leijten vaak een glimlach ontlokken.
Hij was dan misschien niet grappig, humor had hij wel. Maar meestal was het bittere
ernst, die overigens die glimlach niet in de weg behoefde te zitten. Hij trok ten strijde
tegen een redactioneel, sarcastisch commentaar van De Telegraaf, waarin werd
betoogd dat Karel M., de pleger van een moord op een meisje, de zwaarste straf zou
moeten krijgen en de psychiaters wel weer zouden proberen hem vrij te krijgen. Hier
zien we de Jan Leijten die we later zullen ontmoeten in zijn bundels met juridisch
en maatschappelijk getinte essays.
Het moet in het begin van de jaren zestig zijn geweest dat Leijten zijn binding met
de katholieke kerk verloor. Hij bleef weliswaar een schrijver met een religieuze
belangstelling, maar weifelde immer. Een officiele kerk met de pretentie van
onfeilbaarheid, een strakke organisatie en centraal leergezag was evenmin iets voor
hem. Dat neemt niet weg dat formules uit de roomse traditie als ‘akte van berouw’,
of kerk-latijnse tek-
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sten als ‘Laudamus te’, ‘Panis angelicum fit panis hominum’ of ‘In paradisum’ meer
dan eens in zijn werk terugkomen. De rooms-katholieke Brabander bleef weliswaar
een Brabander, maar religieus en politiek werd hij een twijfelaar, links van het
centrum, maatschappelijk geëngageerd en wars van deftigheid.
Na enige jaren gewerkt te hebben als substituut-griffier van een rechtbank en als
rechter, werd Leijten in 1969 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen met als leeropdracht
Inleiding in de rechtsgeleerdheid en Algemene rechtsleer. Deze benoeming ging niet
zonder slag of stoot. Volgens Jan Brabers wisten activistische studenten precies
waarom Leijten was voorgedragen: de faculteit had een voorkeur voor juristen van
eigen teelt, en Leijten had goede contacten met de faculteit en het curatorium.9. Maar
volgens die studenten was hij niet deskundig genoeg: hij was niet gepromoveerd en
had weinig over juridische onderwerpen geschreven. Het gaf, aldus de studenten,
blijk van een miskenning van de noodzaak om de rechtsopleiding eens te bevrijden
van een geborneerde vakidiotie, die tot pure feitenkennis dwingt. Ook werd de spot
gedreven met enkele gedichten die Leijten in zijn jongere jaren had geschreven. De
universiteit is niettemin tot benoeming overgegaan. Kenmerkend voor Leijten was
dat hij op een protestvergadering is verschenen, niet alleen om de sfeer zelf eens af
te tasten, maar ook om een toelichting te geven op zijn denkbeelden en
toekomstplannen. Slechts enkele maanden later werd hij door de studenten volledig
gerehabiliteerd. Leijten zou zich ontwikkelen tot een van de populairste hoogleraren
uit de faculteitsgeschiedenis, aldus chroniqueur Brabers. In het Grotiusgebouw, zetel
van de Nijmeegse Juridische Faculteit, zijn zelfs uitspraken van Leijten afgebeeld
op de muren van het restaurant. Tijdens de middagpauze kan de toekomstige
rechtsgeleerde peinzen over Leijtens uitspraken als De civiele advocaat richt zich
erop zijn zaak te winnen, de advocaat in strafzaken heeft ten doel het verlies zo klein
mogelijk te houden.10.
Als hoogleraar bewerkte Leijten L.J. van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van
het Nederlandse Recht. Dat leidde tot enige commotie toen bleek dat Van Apeldoorn
aanhanger van het nationaal-socialisme was geweest. Leijten deed er verslag over ook over zijn bezoek aan de inmiddels hoogbejaarde Van Apeldoorn - in een
vraaggesprek in De Avonden op Radio 5 op 27 maart 2000. Hij greep ook hier weer
de kans om zijn opvattingen over oordelen, vooroordelen en veroordelen uiteen te
zetten.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

130
Vanaf 1975 was Leijten raadsheer in het Gerechtshof te Arnhem, een mooie plaats
voor hem in het rechterlijk College dat in de wandeling ‘het hof van barmhartigheid’
werd genoemd. Leijten combineerde dit met een buitengewoon hoogleraarschap in
het Burgerlijk Procesrecht.
Maar in 1981 kwam ook hieraan een einde toen hij werd benoemd tot
advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Zelf definieerde hij zijn functie terloops als
‘een rechtsgeleerd persoon, die in zijn zogeheten conclusie de Hoge Raad adviseert
over de volgens hem gewenste oplossing’.11. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad
is volledig onafhankelijk in wat hij in zijn conclusie schrijft, onafhankelijk zowel
van de minister van justitie, de Hoge Raad, zijn rechtstreekse collega's en ook van
zichzelf. Deze functie was Leijten dan ook op het lijf geschreven. Hij kon zijn eigen
stijl voeren en zijn eigen (soms eigenzinnige) gedachten bloot leggen over de richting
waarin de hoogste rechtspraak haar weg zou moeten vinden. Hij heeft, zo zei hij in
het radiogesprek van 27 maart 2000, een ‘eigen kritische toon aangeslagen’ in zijn
conclusies, veelal met een zich in het leven voordoende casus als uitgangspunt. Hij
heeft van die mogelijkheden ruimschoots gebruik gemaakt: Leijten schatte het aantal
van de door hem geschreven conclusies op 2000 of meer.12. Onder de mooi gekozen
titel Het kan ook anders. Een keuze uit het juridisch werk van Jan Leijten hebben A.
Hammerstein en J.B.M. Vranken een aantal daarvan bijeengebracht.13.
Aan Leijten zou onrecht worden gedaan als hier onvermeld zou blijven dat hij zijn
juridische beschouwingen altijd in een breder kader wist te plaatsen. Ook de
menselijkheid werd met mededogen en soms met beheerste emotie daarin betrokken.
Hij gebruikte in zijn bij uitstek juridische geschriften literaire stijlfiguren en
vergelijkingen die niet juridisch van aard zijn. Bijvoorbeeld wanneer hij zich moet
buigen over de zaak van de ontvangster van een bijstandsuitkering tegen de heer K.
K, bewoner van dezelfde wijk als de bijstandtrekster, tevens adjunct-directeur van
de Gemeentelijke Sociale Dienst, had haar gedurende enkele jaren gecontroleerd en
geobserveerd, waarna ver-gaande privacygegevens ter kennis van de Dienst waren
gebracht. In zijn conclusie zette Leijten de vrije burger van de Atheense polis
tegenover de verklikkers in de soldatenstad Sparta. Een enkele keer werd hij gepakt
door een gekke vondst en als de zaak in menselijk opzicht niet al te ernstig was, liet
hij de lezer meegenieten. In de strafzaak van verkochte ‘zwarte vis’ (vis gevangen
met overtreding van quotaregelingen) werd in een getuigenverklaring gezegd dat
aan de visser gevraagd was of het een ‘snuffeltje’ was. Dit gaf Leijten als
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advocaat-generaal aanleiding om in het Bargoens woordenboek te gaan snuffelen of
daar een definitie van ‘snuffeltje’ te vinden was. Zijn inspiratie haalde hij uit
onverwachte hoek, zoals uit een door een misverstand van de bibliotheek op zijn
bureau beland Omstandig Verslag van den Moord gepleegd aan Mejuffrouw Gijsberta
Wilhelmina van der Wiel, in 1824 geschreven door S. van Bronkhorst, commissaris
van Politie der Stad Arnhem.
Deze ‘originele denker en creatieve geest’, zoals Hammerstein en Vranken hem
terecht noemen in een necrologie in het Nederlands Juristenblad van 16 mei 2014,
ging uit van casuïstiek, illustraties waarin de mens centraal staat of dient als grondslag
van een betoog. Dit verhalende aspect zal Leijten ook hebben aangetrokken als lid
van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog
(kortweg: de Restitutiecommissie). Hij maakte daar van 2002 tot eind 2009 deel van
uit.
Maar er is nog een andere Leijten dan de dichter, de hoogleraar en de
advocaat-generaal. In 1972 kwam het eerste boek uit dat bestemd was voor een groter
publiek. Het heeft nog wel een titel die een lijntje heeft met het rechtsbedrijf: De
achterkant van de jurisprudentie. Deze titel verwijst naar een kaartsysteem waarin
destijds jurisprudentie werd gepubliceerd. De lege achterkant van overbodig geworden
kaarten leende zich voor hergebruik, wat door de schrijver ‘overtolligheid van
druk-concentraat’ werd genoemd. Zijn 101 beschouwingen in dit boek waren kort:
niet alleen omdat die zo precies pasten op zo'n kaartje van 12 bij 16 centimeter (zij
het in pietepeuterig handschrift), zij pasten ook bij Leijtens stijl. De tweespalt tussen
enerzijds gerechtigheid en anderzijds de rechtsbedeling, en daarmee dus de vraag:
‘Wat komt er van de gerechtigheid in de praktijk terecht?’, staat centraal. De titel
van het boek is zo niet alleen een verwijzing naar het materiaal waarop de auteur
schreef, maar geeft ook symbolisch iets van de inhoud prijs. In het exemplaar uit
Leijtens boekenkast trof ik zo'n kaartje aan, min of meer gelijk aan dat van de
Nederlandse Jurisprudentie maar deze keer afkomstig van het Nederlands Bibliotheeken Lektuur Centrum. Erop was door een medewerker van de Lektuurinformatiedienst
een korte beschrijving van Leijtens boek geschreven, met als conclusie dat ‘de
onderwerpen vrij willekeurig [zijn] gekozen en bij veel beschouwingen de bedoeling
moeilijk te doorgronden [is], zodat vooral voor een leek veel hoofdstukken uit dit
boek niet makkelijk leesbaar zullen zijn.’ Men zal hierdoor niet snel geneigd zijn
geweest om het boek bij de bezoekers van een plaatselijke bibliotheek aan te bevelen.
Maar wellicht
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heeft juist dat Leijten ertoe aangezet om in 1994 een geheel herziene druk onder de
titel De achterkant van het recht uit te brengen. Vanaf 1992 ging het hard met de
publicatie van boeken die bestemd waren voor een algemeen publiek en die naar
eigen zeggen ‘meer door gewone mensen dan door juristen’ werden gelezen. Tot
2008 zouden er acht titels in dat genre verschijnen.
Titels - daar had Leijten iets mee. Als je de titels die hij zijn boeken meegaf,
eenmaal gehoord hebt, vergeet je ze niet gauw meer vanwege hun paradoxale
strekking of dubbele bodem: Brullen als een nachtegaal en Van mensen en dingen
die niet voorbij zijn, om er twee te noemen. In beide bundels staan tamelijk korte
stukken, bestemd voor een breder publiek, die veelal hun grondslag vinden in een
menselijk verhaal. ‘Persoonlijke ontboezemingen’ noemt Leijten ze in een voorwoord
en het zijn ‘(a) geen columns, (b) geen essays, (c) geen dagboekfragmenten en (d)
geen (korte) verhalen’. In Kleine hebzucht loont niet noemt hij zijn stukken
‘Kronieken’; soms heeft hij het over belevenissen of verhaaltjes. Vele daarvan
verschenen eerder in kranten en tijdschriften, bijvoorbeeld in het Nederlands
Juristenblad, de Bazuin, NRC Handelsblad of De Groene Amsterdammer.
De onderwerpen zijn weliswaar gevarieerd maar er zijn wel centrale thema's te
herkennen. In de eerste plaats zijn er thema's die een lijn houden met het recht:
gerechtigheid die boven het recht uitstijgt, rechtvaardigheid, het recht met als doel
de samenleving fatsoenlijker te maken, een rechtsstaat waar iedere macht haar eigen
plaats inneemt en die niet moet overschrijden. Maar ook grijpt hij minder hoog, zoals
in zijn stuk over het verbodsbord VERBODEN DEZE SLOOT TE BETREDEN: terwijl de
sloot droog is, reikt een politieagent niettemin een overtreder een bon uit. Het gaf
de schrijver aanleiding om te filosoferen over het verband tussen taaluitleg en
rechtszekerheid. Leijten was werkelijk uniek in zijn niet aflatende ijver om
onderwerpen als de rechter in het staatsbestel, rechterlijke dwalingen, kroongetuigen,
belastingfraude, straftoemeting, levenslange vrijheidsstraffen, doodstraf,
privacybescherming en andere mensenrechten, hoofddoekjes et cetera voor een groot
publiek op heldere wijze toegankelijk te maken. Mildheid en een fatsoenlijke
samenleving waren zijn drijfveren.
Naast het recht speelde literatuur een belangrijke rol in Leijtens werk. Nederlandse
dichters, die hiervoor al aan de orde kwamen, maar ook klassieke en buitenlandse
schrijvers kregen hun beschouwing: Sophocles, George Orwell, Guy de Maupassant,
Thomas More, Ewald von Kleist,
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Joseph Conrad (‘de grootste schrijver van de laatste 200 jaar’), Anthony Trollope
(‘de burger op zijn best’), jongere tijdgenoot van Charles Dickens, welke laatste ook
in deze rij thuis hoorde. Verrassend is dat Agatha Christie eveneens tot zijn favorieten
behoorde.
Tenslotte schrijft Leijten over ‘wat verder ter tafel komt’: grote en kleine
ergernissen, voorvallen in de schouwburg of in de trein, grote en kleine drama's,
moraal, taal, de dood en alles wat god hem verder ingeeft, daarbij inbegrepen de
ingever zelf. Ook ‘vrijheid’ past in die reeks. Zo vertelde Leijten aan Marijke Verduijn
over een zaak die speelde op een woonwagenkamp, waarop zijn tegendraadse
opmerking volgt dat woonwagenkampen ook broeinesten van vrijheid zijn, niet alleen
van criminaliteit. En altijd die twijfel, twijfel aan alles. Niet voor niets noemde Leijten
twijfel één van de belangrijkste menselijke eigenschappen en mede daarom was zijn
denkwijze hier en daar chaotisch.
Waarom schreef Jan Leijten? Zijn eigen antwoord aan Verduijn - ‘Omdat ik niet
altijd kan lezen’ - nodigt uit tot doorvragen. Hij bekende in datzelfde gesprek ook
dat hij zich bewust was geworden dat hij vooral ook voor zichzelf schreef. Misschien
was zijn hoofd wel te vergelijken met een bijenkorf en dan moesten die bijen ook
wel eens uitzwermen. De keuze van zijn onderwerpen verraste immer en was
overwegend ernstig, de schrijfstijl was onderhoudend en vol humor, de opvattingen
onorthodox. Leijten had in zijn proza, net als in zijn poëzie, de neiging twijfel te
zaaien en zichzelf te relativeren.
Jan Leijten is na een korte ziekte op 4 mei 2014 overleden. Hij wilde nog graag
één boek publiceren. Ongeveer een maand voor zijn overlijden heeft hij met zijn
Thea het manuscript op de post gedaan voor de uitgever. Het zal niet worden
uitgegeven. De titel zou hebben geluid: Een leven lang.
WILLIBRORD DAVIDS

Voornaamste, niet-jurudische geschriften
Eerbare betogen, gedichten. Nijmegen 1949.
Omgekeerde volgorde, gedichten. Nijmegen 1949.
De verschrikkelijke eenzaamheid van de inbreker. Nijmegen 1992.
God houdt niet van rechters. Nijmegen 2000.
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Kleine hebzucht loont niet. Nijmegen 2003.
De glorie van het recht. Nijmegen 2008.

Eindnoten:
1. Onder andere opgenomen in: Kleine hebzucht loont niet. Nijmegen 2003.
2. Vraaggesprek met Marijke Verduijn: Een leven lang, NTR/Radio 5 (10 december 1998).
3. Door de dichter voorgedragen in het programma Hier en Nu, Nieuwspoort/Radio 1 (28 maart
1996).
4. L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953. Den Haag
1953, p. 808.
5. Opgenomen in: Kleine hebzucht loont niet (zie noot 1).
6. In: De verschrikkelijke eenzaamheid van de inbreker. Nijmegen 1992.
7. Zie ‘Geen autobiografie’, in: God houdt niet van rechters. Nijmegen 2000.
8. ‘Geld op aarde’ in: Kleine hebzucht loont niet (zie noot 1) en in het in noot 2 genoemde
vraaggesprek.
9. J.B.A.M. Brabers, De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen
1923-1982, diss. 1994.
10. Uit: ‘Small Talk over advocaten’, in: De binnenkant van het recht. Van buitenaf bezien. Den
Haag 2006.
11. Uit: ‘De linnenkast of hoe het recht simpele zaken ingewikkeld maakt’, in: Van mensen en
dingen die niet voorbij zijn. Arnhem 2001.
12. In het in noot 2 genoemde vraaggesprek.
13. In: Nederlands Juristenblad 980 (2014), p. 1320.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

135

Ingetje Geertje Lievaart
Oosterend 14 april 1917 - Scheveningen 15 oktober 2012

Tot de laatste dag heeft Inge Lievaart doorgewerkt, haar laatste gedicht staat nog in
het klad. Dichters gaan niet met pensioen, zeker niet als zij hun werk zien als een
opdracht. Enerzijds schreef Lievaart bundels met Hollandse poëzie waarin water,
regen, rivieren, zee, bomen, planten en dieren voorkomen, anderzijds schreef ze een
voor de Nederlandse literatuur opvallende dichtkunst, namelijk één waarin ze van
haar christelijk geloof getuigt. Lievaart, dichteres van protestants-christelijke
signatuur, zag het als haar taak anderen te laten voelen wie God is. In een maatschappij
die na de Tweede Wereldoorlog durend verwereldlijkte, bleef Lievaart trouw aan
haar roeping en vervulde die met grote ernst. Zij is de vitale dichteres van de hoop.
Lievaarts oeuvre is zeer veel omvattend; er verschenen circa dertig gedichtenbundels,
liederen - onder meer voor het Liedboek voor de Kerken en Tussentijds, en voor een
kerstmusical -, een kinderleesboek en boekjes met kindergebeden. Haar poëzie kreeg
gestalte in sonnetten, het gebonden vers, het vrije vers, de ballade, de haiku (waarin
ze een ‘meester’ genoemd wordt), de tanka en senryu. Dat in veel van haar gedichten
ook het ruisen, stromen of kolken van water hoorbaar is, als metafoor van le-
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venskracht of levensbedreiging, is niet verwonderlijk. Bijna haar hele leven woonde
Inge Lievaart op een steenworp van de zee. Toen een uitgever haar vroeg of ze haar
levensverhaal wilde opschrijven, zei ze: ‘Maar dat staat allemaal in mijn gedichten.’
Hoewel Inge Lievaart slechts de eerste tien jaar van haar leven op Texel woonde
en éénentachtig jaar in Scheveningen, bleef Texel haar heimwee-eiland. In de
fascinerende wereld van ‘wolken, wind en water’ van haar jeugd deed ze indrukken
op die later beeldend getransformeerd in haar poëzie terugkeren. Herinneringen aan
haar jeugd treffen we aan in twee bundels: Bodemwater (Den Haag 1982) en Terug
in de tijd (Amsterdam 1994). Haar jeugdjaren gingen niet onbekommerd aan haar
voorbij. Hoewel ze bij de gereformeerden hoorde, voelde zij zich in deze groep
gelijkgezinden soms apart staan. Haar ouders waren geen eilanders, maar kwamen
‘van de overkant’ en als dochter van het hoofd van ‘de School met den Bijbel’ werd
ze als ‘anders’ gezien, want haar vader was een van de notabelen in Oosterend. Ze
hoorde er dus bij en toch niet helemaal, was eigen en niet eigen, deel van een wij en
toch een ik-tegenover. Sporen daarvan zijn in haar werk terug te vinden: het gaat
daarin vaak over de existentiële relatie met de ander, de anderen en de alles en allen
overstijgende Ander. Om ‘woord en antwoord’, om ‘dialogisch’ leven. De behoefte
hiertoe zal versterkt zijn door een enorme ruzie binnen de Gereformeerde Kerk in
het vrome dorp Oosterend nadat hun predikant J.J. Buskes zich in 1926 solidair
verklaarde met de Amsterdamse predikant Geelkerken, die door de synode geschorst
was, omdat hij weigerde zijn handtekening te zetten onder een synodale uitspraak.
De eenvormige wereld waarin Inge Lievaart opgroeide werd hierdoor ernstig
verstoord. De met de geschorste dominee sympathiserende gereformeerden stichtten
hun eigen kerk onder de naam Hersteld Verband.1. Inge Lievaarts vader bleef lid van
de Gereformeerde Kerk. Zij schrijft later in een gedicht: ‘de splijtzucht tierde er
sterk’.
Zij doorliep de lagere school in vijf jaar; kon de derde klas overslaan omdat ze de
lessen te kinderachtig vond. Voor Inge Lievaart, die de oudste van het gezin was zij had drie broers en een zus - was er geen vervolgonderwijs op Texel. Daarom
zocht haar vader een baan als onderwijzer op het vasteland. De verhuizing naar
Ridderkerk was moeilijk voor Inge Lievaart. In dat dorp betekende het niets dat je
vader hoofd van een school geweest was en op de christelijke MULO was zij het
kleintje van de klas. De stof van vier jaar MULO werd er in drie jaar doorheen
gestampt;
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dat betekende geen franje, lange schooldagen en veel huiswerk. Hoewel ze goed mee
kwam op school en na haar eindexamen mocht doorleren sloeg ze dat af, murw van
het vele leren. Ze ging haar moeder, die niet sterk was, helpen. Toen haar vader
gevraagd werd onderwijzer te worden in Scheveningen, besloot hij dat te doen.
In 1931 verhuisden ze naar Scheveningen en in 1933 kochten haar ouders een huis
in de Doornstraat, dichtbij de zee, waar Inge Lievaart tot haar sterven woonde. Na
het overlijden van haar moeder in 1936 nam ze als oudste vanzelfsprekend haar taak
over en runde ze het gezin vanaf haar negentiende. ‘Dat was een tijd waarin
verschillende perspectieven op het leven verdwenen. Ik was al jong verliefd, maar
dat liep op niets uit, en nadat moeder gestorven was had ik een taak waaraan ik
jarenlang de handen vol had, terwijl ik eigenlijk mijn vleugels wilde uitslaan.’2. ‘Ik
paste nergens meer bij: niet bij de vrije vriendinnen, niet bij de kinderen, niet bij de
moeders met gezinnen.’3. Toen begon ze gedichten te schrijven, ook over het geloof.
Een paar jaar eerder had een preek haar zo aangesproken dat ze zich geroepen voelde
om op een of andere manier een getuige van die Stem te worden.4. Haar bundel Tot
al het harde zacht is, in 2006 verschenen, getuigt daarvan: ‘de fluistering te vertalen’.
Op diverse manieren probeerde ze contacten te leggen met letterkundigen die haar
konden stimuleren. Ze bezocht niet alleen lezingen van Piet Risseeuw, al vele jaren
een stuwende kracht voor de protestantschristelijke literatuur, maar ook wilde ze
haar ‘dichtoefeningen’ laten wegen door een dichter, want een dichter was Risseeuw
niet. Een lezing van Klaas Heeroma (Muus Jacobse), dichter en taalkundige, in Leiden
in 1941, bood haar die kans en ze overhandigde hem enige gedichten, waarna een
uitnodiging van Heeroma volgde. Behalve detailkritiek gaf hij de raad dat zij haar
eigen stem moest zien te vinden. Zij leerde objectiever naar haar uitingen te kijken
als Heeroma heel langzaam haar gedichten voordroeg; dat schiep afstand en was
nuttig voor haar latere poëzie.5. Inge Lievaart legde ook contact met de dichter en
prozaschrijver Hein de Bruin, die ze door Risseeuw had leren kennen. Hij leerde
haar het verschil tussen echte poëzie en rijmelarij.6. Naar aanleiding van haar
sonnettencyclus ‘Thomas’ verwachtte De Bruin dat zij dichtwerk van betekenis zou
gaan schrijven; woorden die haar veerkracht schonken want ze vond dat zij op haar
zevenentwintigste jaar nog niets had gepresteerd, ook al waren er gedichten van haar
verschenen in Stemmen Des Tijds (1941, 1942).
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In de bezettingsjaren kwam Scheveningen steeds meer overhoop te liggen door de
bouw van de Atlantikwall en het gezin Lievaart moest, evenals vele andere
Scheveningers, hun huis verlaten. Zij kregen onderdak in Rijswijk, waar Heeroma
ook met zijn fiets langskwam om verslag te doen van zijn illegale lezingen en zijn
illegale uitgaven in de serie ‘In signo piscium’. In oktober 1944 gaf Inge Lievaart
hem een lang gedicht ter inzage mee. Zonder overleg met haar verscheen dat gedicht
Biecht van een christen aan zijn volk in november 1944 in de serie van Heeroma.
Heeroma had als pseudoniem Anna ter Weel gekozen. Over Lievaarts debuut is nooit
een bespreking verschenen. Vijfentwintig jaar later vertelde ze: ‘Vroeger leefde ik
in een beschutte omgeving, maar nu ben ik, mede door contacten met andere dichters,
uit dat isolement gekomen en sta midden in het leven om een “leesbare brief” te zijn.’
In haar vroegere werk wilde ze alles in één gedicht zeggen, maar het was te uitvoerig.
Ze moest leren om meer vanuit zichzelf te spreken en alle lagen moesten nog afgepeld
worden.7.
Na de bevrijding in mei 1945, toen iedereen de draad van zijn leven probeerde op
te pakken, kwam er ruimte voor ontmoetingen met andere protestants-christelijke
schrijvers. Nadat Inge Lievaart eind 1945 een contactbijeenkomst had bezocht,
georganiseerd door Risseeuw, Rijnsdorp en Van der Stoep, raakte ze betrokken bij
Contact van Auteurs, voortzetting van de vooroorlogse Christelijke Auteurskring.
Deze drie heren richtten in 1946 het letterkundig en algemeen-cultureel maandblad
Ontmoeting op, dat een duidelijke band had met de gereformeerde zuil in de
samenleving. Dit tijdschrift hield vast aan het verband tussen kunst en geloof en
roeide daarmee tegen de stroom in van christenen die na de Tweede Wereldoorlog
een doorbraak nastreefden in de gesloten en verzuilde maatschappelijke
verhoudingen.8. Vanaf de eerste jaargang van Ontmoeting publiceerde Lievaart daarin
gedichten. Kort daarna verschenen van haar twee boeken. In 1946 gaf Callenbach
een kinderboek uit dat door W.G. van de Hulst Jr. werd geïllustreerd: Toen de
aalbessen rijp werden. Een jaar later verscheen bij Bosch & Keuning de eerste
gedichtenbundel onder Lievaarts eigen naam: De cirkel gebroken. Das, redacteur
van Ontmoeting, sprak in zijn recensie over een bescheiden talent, Risseeuw vond
dat ze eenvoudiger en meer voor de gemeente moest gaan schrijven. Mogelijkheden
om met andere christelijke auteurs in contact te komen greep ze met beide handen
aan; ze bezocht Pinksterconferenties van Auteurscontact die vanaf 1947 jaarlijks
werden gehouden en ze nam de administratie en het secretariaat van Ontmoeting op
zich. Om ‘zichzelf op
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te scherpen’ bezocht ze lezingen over De Wijsbegeerte der Wetsidee van H.
Dooyeweerd waarna ze twaalf jaar met een aantal anderen privécolleges volgde bij
J.P.A. Mekkes, die in 1949 tot bijzonder hoogleraar Reformatorische wijsbegeerte
in Leiden was benoemd.9.
Haar activiteiten voor Ontmoeting breidden zich uit; in 1952 werd zij
redactiesecretaresse, later ook een tijdje poëzieredacteur. Soms was Lievaart negentig
uur per maand met Ontmoeting bezig. Die functie was voor haar een geschikte ingang
bij allerlei auteurs, van wie ze veel leerde voor haar eigen poëzie; ze wilde literair
verantwoorde gedichten schrijven, die zowel dienstbaar zouden zijn voor de
christelijke gemeente en voor de liefhebber van poëzie. Het gereformeerde klimaat
van Ontmoeting werd echter door hervormde doorbraakmensen gemeden, maar in
1957 wist een verjongde redactie een aantal van hen, zoals Ad den Besten, Willem
Barnard (Guillaume van der Graft) en J.W. Schulte Nordholt, binnen te halen die
toen werk in Ontmoeting publiceerden. Er verscheen een themanummer over
experimentele poëzie. Deze ommezwaai, hoe voorzichtig ook, had tot gevolg dat
Inge Lievaart, die niet traditioneel maar wel orthodox was, in 1959 uit de redactie
stapte.10. Ze had ook christelijke kunstenaars leren kennen binnen de Vakgroep
Letteren van de Bond van Christelijke Kunstenaars van het CNV, het latere
Schrijverskontakt, waarvan ze lid bleef tot aan haar dood. Inge Lievaart heeft sowieso
meer gedaan dan het schrijven van gedichten; ze schreef ook recensies voor de
openbare bibliotheek gedurende veertig jaar.
Het was in de jaren vijftig niet eenvoudig voor dichters zonder naamsbekendheid
om uitgevers te vinden voor een gedichtenbundel. Lievaart probeerde daarom om
haar volgende bundel opgenomen te krijgen in de Windroosreeks, waarvan Ad den
Besten redacteur was - tevergeefs. Wel kreeg zij het voor elkaar om in 1958 samen
met Mink van Rijsdijk een bloemlezing voor jongeren te verzorgen bij uitgeverij
Kok te Kampen. Door haar connecties met Kok verscheen in 1961 bij deze uitgeverij
haar derde bundel: Met de voelhoorn verwachting. Deze bundel was minder
traditioneel dan De cirkel gebroken; losgekomen van professor Schilder en van P.C.
Boutens, die van grote invloed waren op haar eerste twee bundels11., werd Lievaart
beïnvloed door de poëzie van Nijhoff, Vasalis en vooral door die van Pierre Kemp.
Ze vond het een openbaring dat Kemp met gewone woorden zulke geheimen kon
duiden.12.
Lievaart trachtte opnieuw een bundel te laten opnemen in de Windroosreeks, onder
redactie van Ad den Besten. Ze schreef hem: ‘Sinds
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“Ontmoeting” ter ziele is ben ik in het tijdschriftenland een displaced person. Deze
kleine verzameling geeft wel een doorsnede van mijn groei als mens, geloof ik.’13.
Deze bundel, Dialogisch, werd om onbekende redenen niet in de Windroosreeks
opgenomen; wel verscheen hij in 1968 bij Uitgeverij Callenbach nadat Lievaart
ervoor had gezorgd dat veertig mensen zich ingetekend hadden voor deze bundel.
Haar laatste twee bundels werden besproken door Rijnsdorp en Van Doorne, die deel
hadden uitgemaakt van de redactie van Ontmoeting. Van Doorne was in tegenstelling
tot Rijnsdorp een en al lof en stelde dat ‘Lievaart één van de weinige schrijvers van
protestant-christelijke huize is die in staat is de spanningen tussen christen-zijn en
van-deze-wereld-zijn te overwinnen. Lievaart onderscheidt zich voorts door haar
taalgebruik omdat er vele tientallen verrassende taalcombinaties in Dialogisch
voorkomen.’
Lievaart was inmiddels liedteksten gaan schrijven omdat ze merkte dat haar
gedichten voor de christelijke gemeente soms te moeilijk waren en liedteksten
makkelijker te begrijpen zijn. Haar eerste liedteksten verschenen in de bundel Zingt
de Heer I (Goes 1964). Van het Fonds voor de Letteren kreeg ze een opdracht om
geestelijke liederen te schrijven waarbij ze zelf de componist mocht uitzoeken. Ze
koos daarvoor Nellie Poortier, Iskar Aribo, Sander van Marion en Jan Pasveer. Deze
samenwerking resulteerde in Woord en antwoord (Nijkerk 1971). Toen in 1973 het
Liedboek voor de Kerken verscheen, zijn er op het laatst drie liedteksten van haar in
opgenomen. Zij vond het altijd spijtig dat ze niet betrokken werd bij de totstandkoming
van het Liedboek, want het was aanvankelijk een hervormd project, waarbij de
hervormde dichters Willem Barnard, Ad den Besten, Muus Jacobse, Jan Willem
Schulte Nordholt en Jan Wit de toon aangaven. Later erkenden deze dichters dat
Lievaart er vanaf het begin bij had moeten zijn.14.
Niet alleen schreef Lievaart liederen voor volwassenen, ze publiceerde in de jaren
zestig kinderversjes die bijna tweewekelijks in het weekblad Prinses gepubliceerd
werden, soms onder het pseudoniem Angelien de Leeuw. Vanaf 1968 waren er
eveneens bundels kinderliedjes en kleuterliedjes verschenen, getoonzet door Sander
van Marion. Toen haar gevraagd werd waarom ze kinderliedjes was gaan schrijven
zei ze: ‘Ik heb een bevrijding in mijn leven mogen zien en was nu aan het spel toe.’
Met Willem Vogel schreef ze in 1976 een kerstzangspel voor kinderen: De mensen
zijn niet meer alleen.15. Ook verscheen dat jaar de bundel Nieuwe Kindergebeden.
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Inge Lievaart kon zich buitengewoon goed verplaatsen in de belevingswereld van
kinderen, omdat ze van nabij de drie kinderen van haar oudste broer had zien
opgroeien, die na zijn huwelijk, kort na de oorlog, door de woningnood was blijven
inwonen in de Doornstraat.16.
Naast haar dichterschap, schrijven van liedteksten, recensies en artikelen zorgde
Lievaart voor haar vader, die tot hoge leeftijd actief was in het onderwijs. Hij stierf
in 1975 op 89-jarige leeftijd. Daarna moest Inge Lievaart - op haar zevenenvijftigste
- voor het eerst een baan zoeken. Ze kreeg een baan op de redactie van het tijdschrift
Woord en Dienst bij uitgeverij Boekencentrum. Dat ze na een aantal jaren werd
afgekeurd in verband met hartklachten betekende niet dat er geen gedichten meer
geschreven werden. Boekencentrum gaf vanaf 1975 tot 1990 zeven bundels van
Lievaart uit en twee bundels met liedteksten bij de Bijbelboeken Genesis en
Deuteronomium, geschreven in opdracht van de NCRV.17.
Lievaart was inmiddels geen onbekende meer in protestant Nederland. Gedichten
van haar werden al twintig jaar geplaatst in tijdschriften van christelijke signatuur,
zoals bijvoorbeeld Jong Gereformeerd, Wending, Credo en Boekenbeeld. Incidenteel
verschenen er in christelijke bladen interviews met haar zoals bijvoorbeeld in
Literama, Hervormd Nederland, Woordwerk en Centraal Weekblad.
Inge Lievaart ging in deze jaren ook een hele andere dichtvorm schrijven, namelijk
de haiku. Zij werd hiertoe geïnspireerd door waarderende woorden die de voorzitter
van de Haagse Kunstkring, Clara Eggink, sprak over de haiku die Lievaart voorlas
tijdens een bijeenkomst waarin aanwezigen uitgedaagd waren een haiku te schrijven.
De ontmoeting met de haiku was voor Inge Lievaart niet de ontdekking van een
nieuwe thematiek, maar van een vorm die aansloot bij een natuurbeleving die zij al
vanaf haar vroegste (ongepubliceerde) werk heeft ondergaan. Inge Lievaart was niet
langer ‘het dichteresje’ zoals ze Ad den Besten schreef nadat ze op zijn verzoek in
1980 de bundel Van A tot O had samengesteld voor de Seismogramreeks, waarvan
hij redacteur was. In deze bundel werden haar eerste haiku gepubliceerd; het begin
van een grote productie haiku. Op haar vijfenzestigste verjaardag kreeg ze uit handen
van Ad den Besten een bundeling van haar haiku, die met de hand gedrukt waren:
Wit in de blinksloot (Eemnes 1982). Dat was volgens Lievaart een goedmakertje
omdat ze niet in de Windroosreeks was opgenomen, waarvan Ad den Besten redacteur
was geweest.
Een treffend portret van haar dichtkunst werd in 1983 geschetst door
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Henk van der Ent in Uitgelezen, uitgegeven door het Christelijk Lectuur Centrum.
Hij analyseerde aan de hand van Lievaarts bundels haar taalgebruik, waarin niet
alleen veelvuldig neologismen voorkomen in de vorm van merkwaardige
samenstellingen zoals bijvoorbeeld praatbomen, een wuifhand en een nee-mens.
Lievaart gebruikt ook vaak substantief plus substantief zoals onder andere de
‘voelhoorn verwachting’ en de ‘wortelstok vrede’. In een groot aantal van haar verzen
kunnen poëticale, sociale en religieuze aspecten onderscheiden worden. Dichten is
voor Lievaart contact met anderen hebben en naar twee zijden openstaan: voor de
Stem en naar de ander. Als het erom gaat hoe te leven, wil dat óók zeggen: hoe te
dichten. In verantwoordelijkheid tegenover de mensen en geïnspireerd door de Stem,
waaraan zij antwoord moet geven.18. Rond haar zeventigste verjaardag verschenen
tot haar vreugde voor het eerst interviews in christelijke landelijke dagbladen zoals
Trouw en het Nederlands Dagblad. Daar was ze blij mee omdat ze hoopte dat hierdoor
haar werk een groter lezerspubliek zou krijgen.
Vanaf 1986 tot 1994 verschenen vier bundels haiku, uitgegeven door uitgeverij
De Beuk in Amsterdam. In de loop van haar dichterschap was ze toegegroeid naar
het kleine gedicht. W.J. van der Molen, redacteur van Vuursteen en Kortheidshalve,
waarin veelvuldig haiku van haar werden opgenomen, noemde haar de belangrijkste
vertegenwoordigster van dit genre binnen ons taalgebied.
Bundels van Lievaart werden door diverse uitgevers op de markt gebracht, maar
vanaf 1994 werd Kok, die Elke dag heden uitgaf, haar vaste uitgever en Leendert
Torn, die eerder bundels van Lievaart recenseerde voor het Nederlands Bibliotheeken Lectuur Centrum, haar redacteur.
Voor een groot aantal bladen zoals bijvoorbeeld Centraal Weekblad, Woordwerk
en Bloknoot schreef Lievaart artikelen. Levensberichten schreef ze over Jacoba M.
Vreugdenhil (Uitgelezen 1997), C. Rijnsdorp (Centraal Weekblad 1983), Koos van
Doorne ( Literama 1984), Klaas Heeroma (Bloknoot 1996) en Jan Wit (Liter 1999).
In 2000 verscheen op verzoek van Jilles Bijl, verantwoordelijk voor het fonds van
De Groot Goudriaan van uitgeefmaatschappij Kok, Lievaarts Verzamelde Gedichten
in twee delen. Voor Lievaart betekende dit een grote erkenning van haar werk.
In de jaren hierna volgden bloemlezingen rond christelijke feestdagen en rond
haar negentigste verjaardag verscheen de bundel Tot al het harde zacht is, haar
geestelijke biografie. De dichteres kijkt niet alleen terug als
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ze haar levensgang beschrijft, maar ze kijkt ook vooruit naar de toekomst, waarin al
het harde zacht is. Het is een bundel met een optimistische toon, hoewel ook duidelijk
wordt dat de dichter niet een al te gemakkelijk leven heeft gehad. Interviews in Trouw
en het Reformatorisch Dagblad volgden. In een van deze interviews vertelde ze:
‘Dat ik nooit getrouwd ben, heb ik vroeger wel betreurd, nu niet meer. Maar ik weet
wat het is om lief te hebben - dat had ik wel jammer gevonden, als ik dat gevoel nooit
had gekend. Later kreeg ik alsnog de kans om te trouwen, maar toen kon ik niet meer
genoeg naar die ander toegroeien. Ik verlangde naar geestverwantschap, naar iemand
die op dezelfde manier kon denken als ik. Eigenlijk was ik getrouwd met de poëzie.19.
Toen zij negentig was werd haar laatste bundel haiku uitgegeven: De binnenkant van
het zien. Recensies zijn lovend: ‘250 gedichten maken duidelijk dat deze grande
dame van de Nederlandstalige haiku nog altijd het van haar gekende niveau haalt.
Zij beschikt over een veel rijker taalpalet dan de meeste andere Nederlandstalige
haikudichters. [...] Door haar woordvondsten gaat de lezer als het ware met nieuwe
ogen kijken.’20.
Lievaart werd nooit een literaire prijs toegekend. Dat vond ze niet erg, wel betreurde
zij het dat zij weinig erkenning kreeg vanuit de christelijke gemeente die bleef steken
bij klanken van bekende dogma's en niet zat te wachten op poëtische woorden die
het geloof op een nieuwe wijze onder woorden brengen.21. Ook vond ze dat er vanuit
de literaire hoek onderwaardering was voor haar werk en het werk van andere
christen-auteurs, omdat letterkundigen in het algemeen christelijke poëzie buiten de
poëziebeschouwing laat vallen. Zij was dan ook aangenaam verrast toen Gerrit Komrij
haar gedicht ‘De stem van het water’ opnam in zijn bloemlezing Nederlandse poëzie
van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten, Amsterdam 2004.
Welke lezers wist Inge Lievaart met haar gedichten te bereiken en wat is de
betekenis van haar poëzie? Wie de lijst met publicaties overziet (met twee edities
Verzamelde gedichten), kan hieruit opmaken dat deze dichteres meer dan vijftig jaar
door een weliswaar klein maar constant publiek is gewaardeerd. Uit de oplages van
diverse bundels kan men afleiden dat haar literaire gedichten minder aftrek vonden
(verhouding 1 staat tot 3) dan haar ‘laagdrempelige’ gedichten die zij schreef voor
de christelijke gemeente en die hebben gefungeerd als inspiratiemiddel tijdens
liturgische vieringen, kerkdiensten e.d. Het is bijzonder dat een dichter zichzelf
uitsplitst in twee niveaus. Inge Lievaart sprak zelf van ‘ik-poëzie’ en
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‘wij-poëzie’. Zij was zelf duidelijk over haar voorkeur en sprak over haar gedichten
voor de gemeente in een licht verontschuldigende zin. De keuze van Gerrit Komrij
is een vingerwijzing naar een antwoord op de vraag waarin de kracht van Inge Lievaart
poëzie is gelegen: niet in haar gebruikspoëzie, maar in de gedichten waarin zij, bevrijd
van kerkelijke en Bijbelse beelden, een eigen ‘stem’ geeft aan een verlangen naar
contact en eenwording in beelden van de natuur waarin haar eigen lichamelijkheid
en wezen schuilgaat én zich openbaart.
Wie deze kern of bron van haar poëzie ontdekt, voelt meteen een zekere tragiek
die kleeft aan de receptie van haar hele oeuvre. Er zullen lezers zijn afgehaakt die in
Inge Lievaart de belijdende liedtekstschrijver en de pastorale dichteres hebben erkend
voordat zij de authentieke poëzie van haar ‘hemelse’ en ‘aardse’ mystiek hebben
herkend. Mocht er ooit wetenschappelijk onderzoek worden verricht naar de betekenis
van Inge Lievaarts poëzie, dan ligt volgens de schrijvers van dit levensbericht de
hierboven geschetste problematiek als onderwerp voor de hand.
Hoewel Inge Lievaart de laatste jaren lichamelijk verzwakte, bleef zij tot haar
plotselinge sterven op 15 oktober 2012 meelevend en sprekend over poëzie,
geïnspireerd door haar roeping om te luisteren naar de Stem, haar tegenover.
Een stem zei: jij
de jij werd ik
een tegenover
in steeds opnieuw
een heen en weer
een vonk een vuur
niet meer te doven
MIEKE VAN DEN BERG EN LEENDERT TORN
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Jacob Julius Max Nord
Gorinchem 1 april 1916 - Amsterdam 28 februari 2008

FOTO BERT NIENHUIS

Max Nord manifesteerde zich als journalist, dichter, buitenlandcorrespondent in
Parijs, biograaf, jurylid van diverse literaire prijzen, literatuurcriticus, redacteur van
literaire tijdschriften, vertaler, verzetsman en bovenal als een buitengewoon aimabel
en tolerant man, die op aanstekelijke wijze over zijn leven kon vertellen.
Nord werd geboren in Gorinchem maar verhuisde in 1918 met zijn vader Charles
Frederick Leopold, later een vermaard tandarts en orthodontist, zijn moeder Philippina
Catharina Elshout en zijn twee broers naar Den Haag. Max bezocht daar de HBS en
had er een onbezorgde jeugd. Toen hij er tachtig jaar later tijdens een interview op
terugkeek, vertelde hij kraaiend van plezier over zijn ervaringen op het hockey- en
voetbalveld. Na zijn middelbare school wilde Max de journalistiek in, alhoewel hij
naar eigen zeggen al vanaf zijn tiende jaar wist dat hij dichter was. Via relaties van
zijn vader kreeg hij een plek als volontair bij het Leeuwarder Nieuwsblad van
krantenkoning A. Hepkema. Daar in Friesland leerde hij het vak. Nieuwsberichtjes
tikken, raadsvergaderingen verslaan en drinken, veel drinken. De campagne voor de
Provinciale Statenverkiezing vormde een hoogtepunt in Leeuwarden. De
verkiezingsfestiviteiten speelden zich af in de horeca rondom de Markt. ‘Omdat de
boe-
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ren altijd de dag voor de markt al met hun vee aankwamen, hadden die cafés kelders
voor de koeien. Dus daar stond mr. P.J. Oud voor de liberalen te tieren, en als hij
even ophield hoorde je boe boe boe.’1.
De jonge Nord was ingekwartierd bij Anton Dalhuizen, een zwager van de
Hepkema's en trainer van F.C. Heerenveen. Die toevalligheid zorgde ervoor dat hij
op donderdagavonden trainde met Abe Lenstra. Na een klein jaar kon hij terecht als
leerling-journalist op de buitenlandredactie van het Algemeen Handelsblad aan de
Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Hij werkte er onder meer samen met Philip
Mechanicus, de oom van de bekende fotograaf. Het werk beviel Nord niet, omdat
de buitenlandredactie vooral binnen zat, achter een bureau. Hij raakte wel goed op
de hoogte van wat er in de wereld gebeurde. De politieke dreiging vanuit Duitsland
en de economische crisis maakten hem politiek geëngageerd. Via Geert van Oorschot
kwam hij in contact met de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP) en las het werk
van Jacques de Kadt. Partijlid of marxist is hij nooit geworden, wel ‘rood’. Door
deze ervaringen wist hij precies wat hij wilde: buitenlandcorrespondent voor een
belangrijke krant, niet achter een bureau maar werkelijk in het buitenland. Te r
voorbereiding van deze ambitie ging hij politieke wetenschappen studeren in Parijs.
Toen Nord het gevoel had de politieke wetenschappen in voldoende mate onder
de knie te hebben, besloot hij drie maanden naar Italië te gaan, nog steeds op rekening
van zijn vader, die hem maandelijks honderd gulden stuurde. ‘Ik zat vlakbij Perugia,
daar was de zomeruniversiteit van Rome. Mussolini was aan de macht, maar ik had
de indruk dat je vrij over politiek kon debatteren. Maar op een feestje ging het mis.
Ik zei dat ik tegen de bezetting van Abessinië was, ik vond het een rotstreek. Piloten
die laag vlogen en die mensen met pijl en boog neermaaiden. Dat is nog tijdens dat
feest doorgebriefd aan de politie, die meteen kwam om mij te arresteren. Maar ik
was getipt, ging naar huis, pakte mijn koffer en werd door een vriend bij iemand
ondergebracht. Ik ging dus voor het eerst van mijn leven onderduiken. Na een paar
dagen zei die man: “Nu is het geregeld. Ga naar het politiebureau en zeg dat je van
mij komt en dan is het klaar.” Ik was bang dat het een valstrik was, maar op het
bureau liep alles zoals voorspeld. Dus ik vroeg aan die politieman wie die meneer
nu precies was die me onderdak had geboden. Hij bleek de leider van de fascistische
partij van de provincie Umbrië te zijn. Hij was fascist, maar de sfeer was totaal anders
dan in Duitsland.’ Nord kon dus ontsnappen uit Italië, en vertrok naar Londen.
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Hij volgde een studie aan de London School of Economics. ‘Dat ik voorzag dat
economie het belangrijkste vak van de toekomst zou worden, vind ik van mezelf
mijn grootste prestatie. Alleen bleek ik er helemaal niets van te begrijpen. Ik vond
Londen trouwens een vervelende rotstad waar het koud was, de kamers slecht
verwarmd en het eten belabberd. Dus ik ging terug. Ik was verloofd met een Indisch
meisje met wie ik later getrouwd ben.’ Dat meisje was Eveline Dumas.
Eind 1938 begon Nord als verslaggever bij Het Vaderland. Een collega van hem
was Menno ter Braak, die hem in contact bracht met het Comité van Waakzaamheid,
waarin ook E. du Perron en historicus Jan Romein een grote rol speelden. Het doel
van dit Comité was om als collectief van alle Nederlandse intellectuelen, ongeacht
hun politieke overtuiging, pal te staan voor democratie en vrijheid van meningsuiting,
en tegen het nationaalsocialisme. Nord schreef er de brochure Documentenoorlog
voor, waarin hij deze doelstelling in een internationale context plaatste. Romein
maakte bezwaar omdat Nord zich niet alleen duidelijk tegen het nationaalsocialisme
uitsprak, maar ook tegen het communisme. Het zou een politieke positionering zijn
die Nord zijn leven lang zou verdedigen, want van communisme moest hij niets
hebben. Romein bond in en in 1939 verscheen Documentenoorlog ongecensureerd.
Samen met Menno ter Braak en E. du Perron, Jacques de Kadt en Sal Tas werd
vlak vóór de oorlog een nieuw politiek tijdschrift voorbereid waarvan Nord
redactiesecretaris zou moeten worden. Het is er door de Duitse inval niet van
gekomen. Wel vertaalde hij samen met Ter Braak (Nord vertaalde en Ter Braak
controleerde) in datzelfde jaar het antina-zi-boek Gespräche mit Hitler van de
‘renegaat’ Hermann Rauschnings. In 1933 was Rauschning Senatspresident van
Dantzig geweest onder Hitler, maar weerzin tegen het nationaalsocialisme deed hem
naar Zwitserland vluchten. Nadat uitgever Robert Leopold het boek onder de titel
Hitlers eigen woorden op de markt had gebracht, werden Nord en Ter Braak wegens
belediging van een bevriend staatshoofd aangeklaagd door minister van Justitie Pieter
Sjoerds Gerbrandy. Op de dag dat de zaak voor zou komen, vielen de Duitsers
Nederland binnen. Leopold pleegde na de capitulatie zelfmoord, evenals Ter Braak.
Nord had op 9 mei een contract getekend met het Soerabaja's Handelsblad. Om
dat te vieren, had hij veel gedronken. ‘De volgende ochtend werd ik wakker door de
bommen. Ik begreep dus dat het oorlog was. Maar ik had het wel verkeerd begrepen.
We woonden aan de kust, dus ik
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dacht dat de Engelsen bombardeerden. Daar had ik begrip voor, die Engelsen gaan
op de Duitsers af, dacht ik. Maar ik dacht ook meteen: Die stink-Colijn gaat dan met
de nazis meevechten. Ik was ineens zo nuchter als wat. Ik rende naar beneden en zag
daar mijn vader bij de radio. Voor het eerst van mijn leven zag ik hem in zijn pyjama,
met zijn lorgnet op. We luisterden naar de radio en ik raakte toen verschrikkelijk
opgelucht. Dat klinkt gek, maar ik was gerustgesteld dat de Nederlanders niet tegen
de Engelsen hoefden te vechten.’
Het is veelzeggend dat Nord met dit verhaal over de Duitse inval zijn in 1998
verschenen memoires, Achterwaarts, laat beginnen.2. Het was het begin van de Tweede
Wereldoorlog en het is niet overdreven te beweren dat zijn leven tot dan toe slechts
een voorafschaduwing was geweest van de bezettingstijd. De Tweede Wereldoorlog
was zo'n allesoverheersende ervaring voor de jonge Nord, dat ook de rest van zijn
nog ruim zestig jaar durend leven bepaald werd door wat hij in die cruciale
oorlogsjaren had meegemaakt.
Nord maakte aan het begin van de bezetting deel uit van een Haagse vriendenkring
die bijna dagelijks bijeenkwam in café Het Wachtje en later in café De Posthoorn.
Simon en Tiny Carmiggelt, Jan Meijer, Jan van Wijk, Wim van Norden, Ajé Noordam,
Jan en Rie Roëde, Wim Hussem, Paul Steenbergen, Caro van Eyk, Max Croiset,
soms aangevuld met de uitgever Sander Stols waarvoor Nord in die jaren redactiewerk
deed, Jacques Bloem, Jany Roland Holst en Jan Campert. Met name waar het de
journalisten van dit vriendenkringetje betrof werd er enorm veel gedronken. Zestig
jaar later wist Nord zich vooral te herinneren hoe hij bijna dagelijks met Jan Campert
ging ‘borrelen’, nadat hun stukjes voor de krant ingeleverd waren.3. In 1943 verhuisde
een groot deel van de groep naar Amsterdam, Nord verbleef aanvankelijk op de
Reguliersgracht 109; het werd het centrum van het illegale Parool.
Tijdens de bezetting leerde Nord de latere uitgever Geert Lubberhuizen kennen.
Nord gaf hem een van de negen doorslagen van het dagelijkse Parool-bulletin. Elke
contactpersoon nam de taak op zich dat bulletin te stencilen in duizendvoud en de
verspreiding daarvan te organiseren. Het contact met Lubberhuizen zorgde ervoor
dat Nord ook betrokken raakte bij de activiteiten van de illegale uitgeverij De Bezige
Bij. Hij vertaalde voor dit fonds onder het pseudoniem ‘P’ Réflections sur l'Allemagne
van André Gide. Ook publiceerde hij een gedicht dat als rijmprent verkocht werd,
Ondergelopen land. Met de opbrengst van de Bij-uitgaven
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werd de onderduik van joodse kinderen gefinancierd. Nords betrokkenheid bij
coöperatie De Bezige Bij blijkt ook uit zijn bemoeienis met de opstelling van de
statuten. Hij was een van de auteurs van het op 19 augustus 1944 verschenen Plan
voor de coöperatieve uitgeverij De Bezige Bij in hoofdlijnen. Voor hem betekende
verzet ‘strijd tegen onderdrukking’. Een en ander maakt begrijpelijk dat Nord in juni
1945 protest aantekende tegen een Bij-uitgave die het koloniale beleid in Indonesië
ondersteunde; het ging om Zes kaarsen voor Indië van Laurens van Sint Laurens,
achter welk pseudoniem Leonard Huizinga zich verborg.4. En hoewel Nord bij de
naoorlogse Bij bleef publiceren, zag hij af van lidmaatschap van de cooperatie.
Zachtmoedig en tolerant betekende bij Nord bepaald niet dat hij zijn principes
verloochende. Dat bleek ook weer toen hij zich na de bevrijding presenteerde bij De
Bezige Bij met zijn dichtbundel waarin hij zijn ervaringen uit het verzet niet
loochende, zoals alleen al uit de titel blijk: Strofen uit bezet gebied.
Nord was bij het naoorlogse Parool enkele jaren tegelijkertijd hoofd van de
kunstredactie, redactiechef en waarnemend hoofdredacteur, dit laatste omdat de echte
hoofdredacteur G.J. van Heuven Goedhart, vaak langdurig afwezig was. Als redacteur
van Het Parool werd hij een gezichts-bepalend journalist, nadat hij in 1947 Simon
Carmiggelt als chef van de kunstredactie was opgevolgd.5. Hij haalde Gerard van het
Reve naar de krant, waar deze zonder veel succes journalistieke berichtjes publiceerde,
en werd diens literaire mentor. Met elk vers geschreven hoofdstuk van De avonden
ging Van het Reve bij Nord langs om zijn commentaar te horen.6. Van het Reve bleef
niet lang bij Het Parool, maar het contact bleef. Vlak na de oorlog had Nord samen
met Gerard van het Reve senior in Enschedé een regionale editie van Het Parool
opgezet, dat schiep een band. Op de naoorlogse Amsterdamse redactie van de krant
liepen talenten rond die Het Parool even tot de meest toonaangevende dagbladen
van Nederland maakte, met illustere medewerkers als Jeanne Roos, Annie M.G.
Schmidt, Joop den Uyl, Ko Prange en Lex van Delden. Nord wist ook Simon Vestdijk,
Hans Gomperts en Adriaan Morriën aan de krant te binden.
Toen in 1951 een nieuwe hoofdredacteur in de persoon van P.J. Koets werd
aangesteld, ging dan zijn vurige wens in vervulling: een correspondentschap in Parijs.
Nord genoot intens van zijn werk in de Franse hoofdstad. Kleine en grote onderwerpen
wisselden elkaar af in de kopij die hij naar Amsterdam stuurde. Hij schreef net zo
makkelijk over Fran-
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se literatuur als dat hij interviews en reportages produceerde over de dagelijkse
politiek. Ook schuwde hij het meer mondaine leven niet, zoals blijkt uit zijn verhaal,
opgetekend in zijn memoires, over de poedelnaakte echtgenote van Buster Keaton,
die Nord voorstelde de komiek te vergezellen tijdens een Europese tournee.
Op 9 april 1952 reed Nord met zijn vrouw Eef na een kort verblijf in Nederland
weer terug naar Parijs. Verblind door de lampen op vliegveld Paris-Le Bourget
botsten ze op een stilstaande vrachtauto zonder licht. Eef was op slag dood. Max
zwaargewond, maar overleefde het. ‘Einde jeugd, einde Parijs.’ Zoals de Tweede
Wereldoorlog en de aanloop daartoe Nord gevormd heeft, zo heeft het ongeluk uit
1952 hem zo geknakt dat het jarenlang een open wond in zijn bestaan is geweest, en
daarna, om met Flaubert te spreken, een ‘verborgen wond’. Na het ongeluk diende
Nord zijn ontslag in bij Het Parool, maar de directeur Wim van Norden wist hem
over te halen weer chef van de kunstredactie te worden. En weer werd hij een centrale
figuur op de redactie. Onder meer omdat in 1953 naar zijn idee het nog steeds
verschijnende Parool-bijvoegsel PS in het leven werd geroepen.7.
In Geen talent voor geluk, zijn roman uit 1956, probeert de ik-figuur na nauwkeurig
onderzoek van zijn recente verleden zijn verloren geluk terug te vinden. Het boek
kan niet als een autobiografie beschouwd worden, want het verkeersongeluk van Eef
wordt beschreven als een moord. Toch is deze roman een scharnierpunt in Nords
leven en werk geweest. Het was zijn manier om het verlies te verwerken. Hij had
zich overtroffen door een roman te schrijven en hij was weer in staat van het leven
te genieten. In 1954 trouwde hij met Esther (Wertheim-) Rosenfeld. Toen dat huwelijk
tien jaar later strandde, trouwde hij met Nora Kammerer.
Na een conflict met hoofdredacteur Herman Sandberg nam Nord in 1962 alsnog
zijn ontslag.8. De naam Sandberg werd sinds die tijd in huize Nord nooit meer
uitgesproken. Als criticus bleef Nord wel voor de krant schrijven. Ruim veertig jaar
heeft hij voor de Het Parool geschreven, met zijn toonaangevende kritieken,
interviews en analyses, totdat daar in 1986 een abrupt einde aan kwam. Een conflict
met de zittende boeken-redacteur Matthijs van Nieuwkerk zorgde voor een emotioneel
einde aan de medewerking aan ‘zijn’ krant. De aanleiding van deze breuk was een
bespreking van een roman van een Canadese schrijver. Van Nieuwkerk zag er niks
in en drukte de bespreking ook niet af omdat die ‘onbesteld’ was. Nord concentreerde
zich vanaf dat moment meer op zijn eigen werk
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en werd zo nu en dan door Carel Peeters, chef boeken van Vrij Nederland, gevraagd
om te recenseren. Aan het einde van zijn leven heeft Nord nog een paar bijdragen
aan Het Parool geleverd, zijn allerlaatste artikel op 6 januari 2005 betrof een
bespreking van de biografie van Jan Campert, zijn oude maat uit de bezettingstijd.9.
Nord heeft talloze boeken vertaald, geredigeerd en geschreven. Hij was criticus,
schreef voor tijdschriften zoals De Baanbreker, Libertinage, Tirade, Maatstaf en de
Vestdijkkroniek en was tegelijkertijd adviseur van literaire uitgeverijen zoals
Uitgeversmaatschappij Geert van Oorschot en De Bezige Bij. Nog in hetzelfde jaar
van de dood van zijn geliefde Eef bracht hij een dichtbundel uit, Suite Pathétique en
andere verzen, een deel daarvan verscheen al in zijn in 1943 in eigen beheer
uitgegeven bundel Buiten schot. Hij vertaalde werk van Luigi Pirandello en schreef
de biografie van deze door hem zo bewonderde schrijver. Hij vertaalde Le Grand
Meaulnes van Alain Fournier, pseudoniem van Henri-Alban Fournier, en zowel proza
als poëzie van Cesare Pavese, zoals hij ook biografische boeken schreef of
samenstelde omtrent Albert Helman, Josepha Mendels, Simon Vestdijk en Alexander
Cohen.
Alles in zijn schrijvend leven zag hij als een voortzetting van de Forum-traditie,
niet alleen omdat hij met Ter Braak had samengewerkt bij de vertaling van Hitlers
eigen woorden, en met Het Parool een ontzuilde maatschappij voorstond, maar ook
omdat hij in de rest van zijn leven tegen partijpolitiek was. Hoe links hij ook was.
Dit uitte zich in 1956 toen hij als voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen
en lid van de Nederlandse afdeling van de PEN-club de communistische leden wilde
royeren na de Russische inval in Hongarije. Later draaide Nord bij en vond een
morele veroordeling ook wel genoeg.
De oorlog was nooit ver weg in het leven van Nord. Niet dat hij een zwaarmoedige
figuur was, integendeel. Hij was juist een vrolijke en speelse man, maar als de
actualiteit daar aanleiding toe gaf, wilde hij wel even vertellen hoe het was gegaan.
En niet alleen over de Tweede Wereldoorlog. In 1966 publiceerde hij zijn verslag
van een reis door Vietnam en China, onder de titel Een dag in Vietnam en andere
reisverslagen. Vier jaar later volgde een geïllustreerde uitgave over Vietnam onder
een titel die niet iedereen kon bekoren, Vietnam is Our World. Hij werkte in de jaren
zeventig voor STICUSA, de Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met
Suriname en de Nederlandse Antillen, en publiceerde in die functie de bloemlezing
Kennismaking met de Antilliaanse en Surinaamse poezie.
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In 1989 woonde Nord in Lyon het proces bij tegen oorlogsmisdadiger Klaus Barbie
en stelde zijn observaties te boek onder de titel Klaus Barbie, een van ons. In 1995
schreef hij een schitterende inleiding bij een herdenkingsboek over kunstenaars die
tijdens de bezetting omgekomen zijn, deze uitgave die mede onder zijn redactie tot
stand kwam droeg een titel die aan een sonnet van Jan Campert ontleend was: Rebel,
mijn hart.
Een principiële man, dat was Nord. Dus als hij zich opwond, ging het ook echt
ergens over. Zo nam hij in Achterwaarts een strijdbare houding aan tegen de
criticasters van Adriaan Venema en zijn vijfdelige boekenserie Schrijvers, uitgevers
en hun collaboratie (1988-1992).10. Met name Jan Blokker, die Venema een morele
scherpslijper had genoemd, kreeg er van langs. ‘Ik realiseer mij terdege dat de
“moreel-ethische normen” van Venema heel wat minder streng zijn dan die wij in
de bezetting hooghielden. Dat was nodig, toen, want elke vergissing kon je het leven
kosten, en dat van anderen. Nu niet meer, al is de oorlog nog lang niet voorbij.’
Nord liet vier kinderen na, twee dochters samen met Eef, een zoon (feitelijk een
stiefzoon) die Esther uit haar eerste huwelijk had en een zoon met Nora. Hij genoot
intens van het familieleven, hoewel hij geheel in de geest van Pirandello de absurditeit
inzag van de menselijke verhoudingen: ‘Dat je dochters moeder worden ligt in de
rede. Maar dat een van mijn dochters grootmoeder is, vind ik volstrekt idioot. Daar
is moeilijk aan te wennen.’ Nord bleef intussen een journalist die een grote behoefte
voelde de toestand in de wereld in heldere bewoordingen uit te leggen, zelfs toen hij
de laatste jaren van zijn leven te kampen had met een zwakke gezondheid. Toen
Parool-journalist en vriend Paul Arnoldussen bij Nords derde echtgenote Nora
Nord-Kammerer informeerde hoe Max zich in het ziekenhuis hield, kreeg hij te horen
‘dat Max net de betekenis van de Belgische regeringscrisis toelichtte voor zijn
medepatiënten’.11.
Tijdens de crematieplechtigheid op De Nieuwe Ooster in Amsterdam op 7 maart
2008 werd een gedicht voorgedragen uit zijn laatste dichtbundel Verzen (1994):

Vreemd zal het zijn
Vreemd zal het zijn om toch op bed
te sterven. Denk eens aan wie wij waren,
in welke tijd. Dit zijn de laatste jaren.
Nu alles op die kaart gezet.
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Hoelang wel? Wat is mij beschoren
voor ik in wit wordt toegedekt
omdat ik toen niet ben verrekt?
Ik wilde van geen dood nog horen.
Maar nu. Traag als het slaan van golven
zie ik hem aan en hoor hem komen.
In ruisen van de zee, in dromen,
Word ik, verlangend wel, bedolven.
HANS RENDERS
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Jan Roegiers
Sleidinge 19 oktober 1944 - Leuven 12 juli 2013

Op vrijdag 12 juli 2013 stierf Jan Roegiers, gewoon hoogleraar aan de KU Leuven.
Tijdens zijn leven was hij bovenal een intellectuele duizendpoot: van kerk- tot
universiteitshistoricus, van universiteitsbibliothecaris tot -archivaris, van
tentoonstellingsmaker tot beheerder van het universitaire kunstpatrimonium, van
literatuurliefhebber tot redacteur van historische tijdschriften, van gedreven
opiniemaker over kerk en maatschappij tot voorzitter van erfgoedverenigingen. De
levensloop van Jan Roegiers kan zo worden samengevat als het kruispunt tussen
geschiedenis, erfgoed en maatschappelijk engagement. Ook na zijn emeritaat in 2009
bleef hij actief op deze verschillende terreinen tot een slepende ziekte daar anders
over besliste.
Jan Roegiers groeide op in het Oost-Vlaamse Lembeke. Van zijn moeder leerde
hij de kunst van het koken (een passie die hij nooit meer zou opgeven) en van zijn
vader, die postmeester was, kreeg hij een zekere rust in zijn lotsbestemming mee.
Al vroeg viel hij op als primus: tijdens zijn middelbare studies aan het
Sint-Vincentiuscollege in Eeklo verwierf hij een beurs voor ‘begaafde studenten’.
Hij kreeg er kort les Nederlands van de latere Belgische Eerste Minister Wilfried
Martens, net als hij in Sleidinge geboren (een overeenkomst waaraan hij een zekere
trots ontleen-
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de). Daarnaast onderscheidde Jan Roegiers zich even gedreven in extracurriculaire
activiteiten met een geschiedkundige inslag: hij redde ‘oude boeken’ uit de papierslag
van de jeugdbeweging, hij zette zijn eerste stappen als collectionneur van ‘oude
spullen’ en op zijn vijftiende werd hij onder patronage van de pastoor lid van de
lokale heemkundige kring van het Meetjesland. Toen al organiseerde hij een
historische tentoonstelling om met de entreegelden de schoolreis te financieren. Op
het eindfeest van zijn middelbare schoolopleiding mocht de ijverige student dan ook
namens de scholieren de afscheidsrede verzorgen.

Kerk- en universiteitshistoricus
Pas tijdens zijn studententijd groeide de roeping van Jan Roegiers als kerkhistoricus.
Zoals vele leeftijdsgenoten trok hij in 1962 naar het Kleinseminarie te Drongen; na
een jaar werd hij als beloftevolle seminarist naar het Leo XIII-seminarie in Leuven
gestuurd, waar hij de kandidaatstitel moderne geschiedenis aan de universiteit
behaalde. Vanaf 1965 was hij theologant in het Grootseminarie in Gent (en deed hij
tussendoor zijn legerdienst), al zou hij de seminarieopleiding uiteindelijk niet afmaken.
In het Gentse seminarie mocht hij het archief ordenen en daartoe kreeg hij
privé-onderricht archiefwezen van de bekende Gentse rijksarchivaris Jan Buntinx.
Zijn lotsbestemming als archivaris dateert ongetwijfeld uit die tijd. Nog lang voordat
er sprake was van ‘erfgoedbeheer’, overtuigde hij zijn oversten al tot de restauratie
van de topstukken uit de collectie. Bovenal kwam hij op het spoor van de Leuvense
universiteits-bibliothecaris en -archivaris (en streekgenoot) Jan Frans van de Velde
(1743-1823). Het Gentse Seminarie was namelijk in het bezit gekomen van diens
persoonlijke papieren, waaronder nog een aantal archivalia van de Oude Universiteit
die Van de Velde had proberen veilig te stellen voor de oprukkende Fransen in 1794.
De veelzijdige seigneur du livre Van de Velde bleef een inspiratiebron voor het
leven en de loopbaan van Jan Roegiers. Tijdens zijn Leuvense licentiejaren
geschiedenis schreef hij een eindverhandeling over Van de Velde als theoloog en
bibliothecaris ten tijde van het jozefisme. Bij deze ‘terugkeer’ in Leuven in de herfst
van 1968 werd Roegiers meteen opgemerkt als voorbeeldig organisator en kundige
historische gids. Als ex-seminarist werd hij bijvoorbeeld toch meteen verkozen tot
vicepraeses van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

158
de historische studentenvereniging. De woelige studentenrevolte had hij in Leuven
niet zelf meegemaakt, maar het maatschappelijke engagement van die jaren zou hij
zijn hele leven lang op zijn eigen wijze blijven voortzetten. Ook vertrouwde professor
Jan Karel Steppe hem als student al de redactie toe van de catalogus bij de
tentoonstelling Erasmus en Leuven in het Stedelijk Museum (november-december
1969). Zijn eerdere ervaring met archivalia van de Oude Universiteit kon hij toen
meteen in de praktijk brengen en tegelijkertijd leerde hij de knepen van het vak als
tentoonstellingsmaker en universiteitshistoricus voor een breed publiek. Het zouden
constanten in zijn loopbaan blijven. Zo werd reeds tijdens zijn universitaire opleiding
de toon voor later onderzoek gezet: aandacht voor instelling én biografie, voor kerk
én kerkvolk, voor universiteit én haar hoogleraren, voor algemene lijnen maar ook
voor detail (en vooral voetnoot), voor academische- en publieksgeschiedenis. De
fascinatie voor de Universiteit van Leuven en de Theologische Faculteit, de diaspora
van hun archieven, het jansenisme en het jozefisme vormden voortaan de rode draad
doorheen zijn onderzoek.
Na zijn studies kon hij aan de slag bij de Faculteit Letteren als navorsings-stagiair
(1970-1971) en vervolgens als aspirant van het (toen nog Nationaal) Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (1971-1975). Tijdens deze doctoraatsjaren behaalde
hij in 1973 ook nog eens een licentiaatstitel Morele en religieuze wetenschappen.
Andermaal was de eindverhandeling gebaseerd op zijn eerdere archiefervaring; zijn
afstudeerscriptie over de zestiende-eeuwse oprichting en de beginjaren van het
bisschoppelijk seminarie te Gent kon hij meteen als artikel én monografie uitgeven
bij de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.
Onder leiding van zijn promotor Jan Arthur van Houtte voltooide hij een (helaas
onuitgegeven gebleven) proefschrift over De Leuvense theologen en de verlichting:
onderwijs, wetenschap, polemiek en politiek van 1730 tot 1797. Voor Jan Roegiers
waren achttiende-eeuwse theologen geen slaafse ‘papen’ of wereldvreemde
pilaarbijters. Integendeel, ze waren getuigen van vernieuwing, vaak kinderen van
hun tijd, en ze schuwden de controverses niet, al zeker niet tijdens de Verlichting en
de Franse Revolutie. Geboren in een ‘no-nonsense’-katholieke familie, bleef Jan
Roegiers steeds bijzonder kerkkritisch en progressief-gelovig (net als zijn goede
vriend en Leuvens hoogleraar Herman Servotte). Kerkgeschiedenis zag hij als een
fundamenteel historische discipline, niet als een hulpweten-
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schap van de theologie (zoals theologen dat toen nog wel eens dachten). Zijn
driedelige proefschrift getuigde van grote eruditie en gedetailleerde bronnenkennis;
zijn vlotte doctoraatsverdediging op 27 september 1979 imponeerde zowel de jury
als de aanwezigen; hij studeerde af met de grootste onderscheiding.
Na het behalen van zijn doctorstitel zou Jan Roegiers zich steeds inzetten voor
een betere kennis van de universiteitsgeschiedenis, zowel in de academische wereld
als bij het brede publiek. In 1985 werkte hij bijvoorbeeld mee aan de herwerking
van de standaardgeschiedenis van de Leuvense Universiteit, en daarnaast schreef hij
met de regelmaat van de klok artikelen, bijdragen en lemmata over ‘the Louvain
case’. Met enige voortvarendheid plande hij pas tijdens zijn emeritaat zijn magnum
opus over de Leuvense Universiteit en haar Theologische Faculteit te schrijven; op
korte en middellange termijn achtte hij de institutionele verankering van
universiteitsgeschiedenis belangrijker. Samen met zijn compagnonne de route, de
gelijkgestemde universiteitshistorica Hilde De Ridder-Symoens richtte hij in maart
1984 de contactgroep Universiteitsgeschiedenis op, die in februari 1995 werd
omgevormd tot het tweetalige Studium Generale, Contactgroep
Universiteitsgeschiedenis. In 2008 waren zij de mede-initiatiefnemers van de fusie
van deze groep met andere wetenschapshistorici binnen Gewina, het
Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis.
Jan Roegiers doceerde jarenlang als veeleisend en erudiet hoogleraar generaties
Leuvense studenten over de (kerk- en instellingen)geschiedenis van de nieuwe tijd.
In 1979 ging hij al aan de slag als plaatsvervanger voor het vak
Instellingengeschiedenis van de Nieuwe Tijd, een vak waarvan hij later titularis werd
aan de Faculteit Letteren. Vanaf 1980 kwam daar het vak Archiefwezen bij. Vanaf
1985 doceerde hij kerkgeschiedenis in het Nederlands en het Engels aan de Faculteit
Theologie (waar hij vaak met de studenten op wandeling trok), en vanaf 1996 doceerde
hij ook Geschiedenis van de Nieuwe Tijd en Kerkgeschiedenis Nieuwe Tijd aan de
Faculteit Letteren. In deze periode was hij ook lid van de geschiedeniscommissie
van het (inmiddels niet langer Nationaal) Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Tijdens zijn loopbaan begeleidde hij dertien proefschriften. Als Doktorvater leerde
hij zijn discipuli bovenal dat geschiedwerken mensen van vlees en bloed moeten
neerzetten. Op het einde van zijn carrière nam hij uit plichtsbewustzijn ook nog het
voorzit-
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terschap van het departement Geschiedenis waar (2001-2005). Dat was geen sinecure,
want precies in deze periode vonden belangrijke wijzigingen plaats, zoals de overgang
van het kandidatuur-licentiaatssysteem naar de bachelor-masterstructuur en een
nieuwe organisatiestructuur voor de faculteit. Jan Roegiers had intussen veel
bestuurservaring opgedaan in andere gremia van de universiteit, zodat hij met gezag
mee het overzicht hielp bewaren in een periode waarin de nieuwe managementvisies
op de universiteit veel - te veel, zou hij gezegd hebben - op losse schroeven scheen
te zetten.

Universiteitsarchivaris, -bibliothecaris en beheerder van het
kunstpatrimonium
Voor Jan Roegiers was universiteitsgeschiedenis evenwel steeds méér dan historische
bijdragen schrijven. Nog tijdens zijn doctoraatsonderzoek en aspirantschap was hij
door professor Steppe ‘weggehaald’ van de faculteit Letteren en voorgedragen voor
de coördinatie van de tentoonstelling over 550 jaar Universiteit Leuven. Om dat
technisch mogelijk te maken, werd voor hem ad hoc in 1975 een taakomschrijving
geïmproviseerd als ‘archivaris van de universiteit’, een functie die hij zou blijven
bekleden tot zijn emeritaat in 2010. In zijn vijfendertigjarig ambt als archivaris
probeerde Jan Roegiers net als Van de Velde de ‘verloren’ archivalia, artefacten en
boeken van de Oude Universiteit terug ‘thuis’ te brengen. Hij zorgde dat
archiefstukken die Van de Velde op zijn vlucht uit Leuven in 's-Hertogenbosch had
ondergebracht via een ingenieuze dubbele ruil ‘terugkwamen’, en dat het Gentse
seminarie gelijkaardige stukken in bruikleen gaf. Later regelde hij dat het Oude
Archief van de Universiteit dat nog in het Brusselse Algemeen Rijksarchief werd
bewaard, kon worden overgebracht naar het nieuw opgerichte Rijksarchief in het
Villerscollege in Leuven, dat de universiteit daarvoor ter beschikking had gesteld.
Voor zijn eigen universiteitsarchief verkreeg hij een volledig nieuw ingerichte aparte
zaal in de Leuvense universiteitsbibliotheek. Als universiteitsarchivaris stond hij in
1992 mee aan de wieg van de interuniversitaire academische archivarissenopleiding.
In zijn laatste jaren als universiteitsarchivaris begeleidde hij nog de start van het
platform LIAS dat de ontsluiting en digitalisering van het archief en de
kunstverzameling inluidde. De kroon op het werk kwam er een maand voor zijn
overlijden. In juni
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2013 erkende de UNESCO het archief van de Oude Universiteit van Leuven
(1425-1797) als werelderfgoed, een dossier waaraan hij met anderen de voorafgaande
jaren in alle stilte had gewerkt. Hij toonde zich bijzonder gecharmeerd toen de
Academische Raad vervolgens besliste om de studiezaal van het door hem nieuw
ingerichte universiteitsarchief zijn naam mee te geven.
Jan Roegiers was bovenal bekend als Leuvens universiteitsbibliothecaris. Hij stond
van 1981 tot 1996 aan het hoofd van de universiteitsbibliotheek en drukte er zijn
stempel op. Als junior lid van de bibliotheekraad kende hij de woelige wateren waarin
de bibliotheek was terecht gekomen na de splitsing van de universiteit in 1968-1969.
Zo gebeurde het dat Jan Roegiers de dag vóór en de ochtend van zijn
doctoraatsverdediging zelf (!) mee aan de onderhandelingstafel zat voor de verdeling
van de historische collecties tussen Leuven en Louvain-la-Neuve. Luttele dagen na
zijn verdediging werd hij aangesteld in de bibliotheek en twee jaar later werd hij al
hoofdbibliothecaris. Hij bleef zich zijn hele leven lang kanten tegen de
indianenverhalen over een zogenaamde ‘blinde’ en ‘nietsontziende’ splitsing van de
universiteitsbibliotheek in even en oneven nummers (een urban legend die zelfs de
Lonely Planet over België haalde). Ondanks dit basisprincipe werden reeksen immers
wel in hun geheel aan de ene of de andere universiteit toegewezen, voor schenkingen
werden de (nazaten of erfgenamen van de) schenkers opgespoord, en over grote
thematische gehelen werd onderhandeld, weliswaar in gespannen omstandigheden
maar dan toch volgens de regels van de kunst (en het hart van de bibliofiel).
Jan Roegiers werd universiteitsbibliothecaris in een halflege en beroerde bibliotheek
aan het Mgr. Ladeuzeplein (de ‘armlastige weduwe Louvain-la-Veuve’), maar zijn
langetermijnvisie zorgde voor een nieuw elan in het acquisitiebeleid. De bibliotheek
moest immers een breed gedragen documentatiecentrum en het ‘geheugen van de
universiteit’ worden. Hij maakte de ‘Academische collectie’ tot ruggengraat van de
collectie, en probeerde steeds oude drukken, boeken of legaten van voormalige
Leuvense hoogleraren op de kop te tikken. Als bibliofiel, met goede contacten in het
milieu van antiquaren en boekhandelaars, wist hij vaak interessante ruilprojecten op
te zetten. Hij organiseerde een gedecentraliseerd model van een hoofdbibliotheek
met faculteits- en campusbibliotheken. Waar de campusbibliotheken zich konden
profileren, moest de
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hoofdbibliotheek de bewaarbibliotheek en het documentatiecentrum van de universiteit
worden. Jan Roegiers keek ook naar de toekomst: hij kocht de eerste digitale bestanden
aan en zorgde dat de catalogus voortaan digitaal ontsloten werd via het platform
LIBIS dat groeide van twee instellingen in 1981 tot zeventien instellingen in vier
landen in 1995. Hij werd tevens voorzitter van de Belgische Conferentie van
universitaire hoofdbibliothecarissen (1990-1992) en van de Vlaamse universitaire
Werkgroep Wetenschappelijke bibliotheken. Hij zetelde in diverse adviesraden,
onder meer van de Koninklijke Bibliotheek, Albert I en kreeg renommee in de
intrigerende wereld van bibliothecarissen. Daarnaast dacht hij als
universiteitsbibliothecaris en lid van de stuurgroep mee over de uitbouw van de
interuniversitaire opleiding Informatie- en bibliotheekwetenschappen. Ten slotte
schreef hij de eerste plannen voor de inmiddels volwassen geworden Short Title
Catalogus Vlaanderen, een bibliografische databank die als aanvulling op de Short
Title Catologue Netherlands de vroegmoderne drukken in de Zuidelijke Nederlanden
moest gaan inventariseren.
Naast de bibliotheek en het archief bouwde Jan Roegiers een universitaire Dienst
Kunstpatrimonium uit, toen al anticiperend op wat vandaag de bredere
erfgoedbeweging is geworden. Hij was hoofd van deze dienst van 1983 tot zijn
emeritaat. Hij probeerde daarbij vooral de representative ruimtes van de universiteit
met historische en/of actuele kunst aan te kleden, dit alles met het oog op meer
‘historisch bewustzijn’ in de universitaire gemeenschap. Hij regelde bijvoorbeeld
dat een monumentale kever van kunstenaar Jan Fabre in 2004 op het Mgr.
Ladeuzeplein voor de bibliotheek werd neergeplant, als geschenk van de universiteit
aan de stad en inmiddels een geliefd trefpunt in Leuven. Meer dan vijfentwintig jaar
onderhield hij als archivaris en bibliothecaris lokaal en internationaal contacten met
bibliofielen, antiquaren en verzamelaars allerhande, en wist velen te inspireren tot
schenkingen en legaten voor de Leuvense universiteit. De adellijke families Arenberg
en Spoelberch, die een bijzondere begunstigersband met de universiteit onderhielden,
assisteerde hij met raad en daad over hun erfgoedbeleid en mecenaat. Hij stichtte de
Vrienden van de Leuvense Universiteitsbibliotheek met de bijbehorende nieuwsbrief
Ex Officina. Samen met collega's verzorgde Jan Roegiers nog voor zijn emeritaat
een indrukwekkend overzicht van de geschiedenis van de Leuvense
universiteitsbibliotheek. Bij zijn afscheid werd zijn acquisitiebeleid treffend in kaart
gebracht door een huldeboek en - vanzelfsprekend - een tentoonstelling. Zijn
afscheidscollege doopte hij met een
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kwinkslag: ‘Universitaire heemkunde of academisch erfgoed?’ Passend ging zijn
legaat en zijn persoonlijk archief naar de universiteit.

Amsterdam, Rome en Wenen
Ondanks zijn groot hart voor de Leuvense (of in zijn woorden ‘onze’) universiteit,
keek Jan Roegiers verder dan de eigen faculteit en de eigen bibliotheek, en dan vooral
richting de Europese driehoek Amsterdam, Rome en Wenen - niet toevallig de
metropolen in zijn onderzoek naar de achttiende eeuw (voor andere reizen verliet hij
meermaals het Europese continent). De ‘Groot-Nederlandse’ gedachte stamde uit
zijn studententijd: de tentoonstelling Erasmus en Leuven vond plaats in het kader
van een ‘Nederlandse Universitaire Week’ te Leuven, en stond onder de auspiciën
van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord. Als vicepraeses van de Kring
Historia probeerde hij toen reeds één overkoepelende vereniging voor
geschiedenisstudenten in ‘de Nederlanden’ (zoals hij dat zelf omschreef) te bereiken,
maar dat initiatief liep spaak door de lauwe interesse in Brussel en Gent. Tijdens zijn
aspirantschap verbleef hij in november-december 1974 te Rome waar hij als bursaal
van het Belgisch Historisch Instituut te Rome prospectie verrichtte voor De Romeinse
bronnen voor de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
1814-1830, mede opgezet door de Nederlandse Rijkscommissie voor Vaderlandse
Geschiedenis.
Tijdens zijn loopbaan zou hij de culturele en historische relaties met ‘gidsland’
Nederland koesteren en aanmoedigen, of in de praktijk omzetten. Hij was bijvoorbeeld
samen met Emiel Lamberts en Karel Dobbelaere medebehartiger van het KADOC in
Leuven, vandaag het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur
en Samenleving dat in 1976 naar Nijmeegs voorbeeld werd opgericht. Hij engageerde
zich nadien voor de inmiddels ten grave gedragen
Belgisch-Nederlandse/Nederlands-Vlaamse Historische Congressen. In het
academiejaar 1996-1997 bekleedde hij de Keizer-Karel-leerstoel voor
cultuurgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij steeds goede
contacten behield, in het bijzonder met de hoogleraar kerkgeschiedenis en
Rome-kenner Mathieu Spiertz (overleden in 2004) en de hoogleraar
Cultuurgeschiedenis Hans Bots.
Steeds uitte hij zich als ‘Groot-Nederlander’, tot zelfs in opiniestukken in Vlaamse
kranten toe. Zijn affectie voor ‘de Nederlanden’ en zijn
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liefde (strijd!) voor het zuivere Nederlands maakten dat Jan Roegiers tot op het einde
van zijn leven bij de AKO Literatuurprijs was betrokken. Voor zijn daarbij horende
jury- en later bestuursfunctie doorstond hij meermaals de beproevingen van de
Nederlandse Spoorwegen (naar zijn mening de grootste belemmering voor
Vlaams-Nederlandse samenwerking). Als laatste eerbetoon aan het buurland
bemiddelde hij in 2007 voor de aankoop van het Hollands College (waar in de nieuwe
tijd katholieke priesters voor de Hollandse missie werden opgeleid) door de
Universiteit van Leuven; nadien stond hij in voor de historische (her)decoratie van
deze ruimte, die intussen als interdisciplinaire denktank van de universiteit is gaan
functioneren.
Daarnaast bleef Jan Roegiers een verwoed Rome-reiziger en behartiger van de
Academia Belgica aldaar, in het voetspoor van zijn promotor Van Houtte. Menig
(doctoraats)student werd verplicht naar Rome gestuurd; de Vaticaanse archieven
golden als leerschool en rite de passage. Vanaf zijn doctoraatsjaren werd ook Wenen
een stad naar zijn hart, waar hij talrijke contacten onderhield in de museale en
academische wereld, en waar hij graag de archieven indook.

Redacteur en lid van de academie
De brede interesses van Jan Roegiers vertaalden zich in een duidelijk engagement
in talrijke redactieraden van wetenschappelijke tijdschriften in België en Nederland.
Lias. Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources, gesticht door
Nederlandse en Belgische historici voor de studie van de intellectuele geschiedenis,
lag hem nauw aan het hart. In de allereerste jaargang van 1974 verzorgde hij een
bijdrage, toen nog als doctoraatsstudent, en meteen werd hij ook redactielid. Van
1993 tot 2009 zat hij de redactie van het tijdschrift voor. Hij was jarenlang actief in
de Werkgroep Achttiende Eeuw, om zo in België de geschiedschrijving over de
achttiende eeuw weg te halen uit de gangbare Franstalige en belgicistische
interpretatie; van 1980-1993 was hij redacteur van het tijdschrift. Daarnaast was hij
vanaf 1995 lid van de redactie van het Tijdschrift voor Geschiedenis, opnieuw een
tijdschrift dat zich tot een breed publiek in België en Nederland richtte. In hetzelfde
jaar startte ook de Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis vanuit Studium Generale,
die in 2007 werd verdergezet als Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en
Universiteitsgeschiedenis.
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Bovenal was Jan Roegiers betrokken bij de oprichting van Trajecta in 1992, een
tijdschrift voor de geschiedenis van het ‘katholiek leven van de Nederlanden’, dat
voortbouwde op het Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in
Nederland, maar geen voorloper had in Vlaanderen of België. Hij was eerst lid van
de oprichtingswerkgroep, dan van de redactie, en van 1998 tot 2009 werd hij
voorzitter. Ook hier moest kerkgeschiedenis meer zijn dan de geschiedschrijving
van paus en bisschop, clerus en instelling: het katholieke leven moest interdisciplinair
worden bestudeerd. Als voorzitter liet hij het tienjarig jubileum van het tijdschrift
niet onopgemerkt voorbijgaan: hij vierde in stijl met een feestzitting in én rondleiding
door bisschopsstad Mechelen.
In 1990 viel Jan Roegiers de grote eer te beurt om kanunnik Roger Aubert op te
volgen als directeur van de Revue d'histoire ecclésiastique, een international hoog
aangeschreven tijdschrift dat in 1900 onder impuls van de Leuvense hoogleraar
Alfred Cauchie startte. Jan Roegiers was pas in 1988 lid van de redactie geworden,
maar hij was zich steeds goed bewust van de rijke geschiedenis van het Leuvense
tijdschrift, maar ook van de intrinsieke en internationale intenties van de stichters,
die de Revue tot een forum van wetenschappelijke en integrale kerkgeschiedenis
wilden maken. Onder zijn leiding bleef de Revue hetzelfde indrukwekkende tijdschrift,
dat alle periodes en alle benaderingen van de kerkgeschiedenis wilde omvatten,
onderzoeken en recenseren. Bovendien ontsnapte het tijdschrift aan de splitsing
tussen Leuven en Louvain-la-Neuve, en bleef het een gedeelde intellectuele
onderneming. Als consensusfiguur - overigens uitstekend beslagen in het Frans - gaf
Jan Roegiers het traditionele tijdschrift evenwel een nieuwe adem. Hij loodste de
Revue het digitale tijdperk in, met een ontsluiting van de belangrijke bibliografie van
het tijdschrift en een digitale toegang op de artikelen en recensies. Ook hier zorgde
hij ervoor dat het eeuwfeest van het tijdschrift in 2000 met de passende luister werd
gevierd. Hij liet bijvoorbeeld een nieuwe vormgeving voor de titelpagina van de
Revue ontwerpen, met oog voor typografie. In 2005 werd dan weer een feestzitting
georganiseerd ter gelegenheid van het honderdste nummer, en de ondertekening van
de samenwerking tussen de Revue en het bedrijf ProQuest voor de digitalisering van
het tijdschrift. Bij zijn emeritaat legde hij deze functie neer, maar niet zonder de
Engelse ondertitel Louvain Journal of Church History aan de Revue meegegeven te
hebben.
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Naast universiteit, archief en bibliotheek, werd vanaf 1996 de Koninklijke Vlaamse
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten een natuurlijke habitat voor
Jan Roegiers. Lid worden van een Academie, die door keizerin Maria Theresia was
gesticht en huisde in een paleis gebouwd door Willem I van Oranje, Koning der
Nederlanden, vormde ongetwijfeld een soort bezegeling van zijn onderzoek naar de
Oostenrijkse Nederlanden in de achttiende eeuw én zijn ‘Groot-Nederlandse’
voorliefde. In de Academie ontpopte hij zich al snel tot een uiterst gedreven lid:
vanaf 1996 was hij corresponderend lid, in 1999 werd hij gewoon lid van de Klasse
van de Menswetenschappen. Onder de confraters had en maakte hij veel vrienden,
in het bijzonder Ludo Simons, Herman van der Wee en andermaal Hilde de
Ridder-Symoens. Hij was zeer actief betrokken bij de redactie van het Nationaal
Biografisch Woordenboek - het biografisch genre lag hem steeds bijzonder goed maar boven alles zette hij zich in voor een breed gedragen en gedegen publicatiebeleid
van de Academie. Als voorzitter van de publicatiecommissie tussen 2010 en 2013
zorgde hij ervoor dat publicaties inhoudelijk en typografisch aan hoge kwaliteitseisen
voldeden. Hij was ook lid van de Bestendige Commissie voor de Geschiedenis der
Wetenschappen en het Wetenschappelijk Comité Humanisme in de Nederlanden. In
2006 werd hij verkozen voorzitter van het Nationaal Comité voor Logica,
Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen. Hij had zitting in talrijke jury's
voor wetenschappelijke onderscheidingen van historische studies, in het bijzonder
van de drie historische prijzen van de Academie. Laureaten én niet gelauwerde
kandidaten werden achteraf steevast overstelpt met overvloedige suggesties over
literatuur en bronnen. Hij betreurde soms dat de Academie niet koos voor een meer
uitgesproken maatschappelijke rol en een meer toonaangevend interuniversitair en
interdisciplinair publicatiebeleid, maar steeds bleef hij een loyaal en actief lid. Hij
was verheugd over de recente oprichting van een Jonge Academie (naar buitenlands
voorbeeld), en was voorstander van een nieuwe wind in het Paleis der Academiën.
Maar wie hem kende, zal zich de historicus Jan Roegiers ook herinneren als
muziekliefhebber, parochiaan, levensgenieter en reiziger. Zijn manier van leven werd
wel eens geassocieerd met een bourgondische levensstijl, al droeg de Italiaanse
keuken en cultuur toch zijn voorliefde weg. Hij leerde hele generaties studenten
koken op kot door bijdragen te verzorgen in het kookboek van de Universitaire
Parochie. Zelf had hij een
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voorliefde voor ‘historisch koken’, en probeerde dan vooral recepten uit de
vroegmoderne tijd uit. In het eerste deel van zijn leven was hij actief voor de
emancipatie van homoseksuele studenten in kerk, universiteit en maatschappij. Toen
in Vlaanderen een vereniging voor muzikaal erfgoed werd gesticht, Resonant, werd
hij in 2003 meteen lid van de Raad van Bestuur, en kort nadien ook voorzitter en dit
tot enkele maanden voor zijn overlijden.
Ten slotte was Jan een geliefde huisgenoot en gastheer. Tijdens zijn licentiejaren
huisde hij met vrienden op de Naamsevest. Als doctoraats-student logeerde hij een
jaar bij de Kruisheren in de Penitentienenstraat. Tussen 1971-1973 verhuisde hij naar
het Universitaire Parochiecentrum in de Jan Stasstraat, en nadien huurde hij met
vrienden een huis in de Arendstraat, naast de universiteitsbibliotheek en vlakbij het
nieuwe faculteitsgebouw dat toen in de steigers stond. Later werd de ‘Quint’ in de
Naamsestraat zijn huis, thuis en ontvangstruimte voor familie, vrienden, collega's en
buitenlandse (academische) gasten. Zo kon hij zelf mee uitstraling geven aan ‘onze’
universiteit. Hij deelde de woning met huisgenoten met dezelfde blik op academische
gastvrijheid en de noodzaak van internationale uitwisseling, onder wie twee
uitmuntende kwantitatief geschoolde economisten, Anton Barten en economisch
historicus Herman van der Wee, die zijn loopbaan van vroeg had (op)gevolgd.
Op 19 juli 2013 namen collega's, familie en vrienden afscheid tijdens een viering
in de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof, de kerk van de Universitaire
Parochie waar hij zich zo lang had voor ingezet. Hij rust op de begraafplaats van de
Abdij van Park, een traditionele begraafplaats voor Leuvense professoren. Maar voor
hem hield het leven niet op bij de dood, en daarom mocht ook geschiedenis geen
dode letter blijven, of zoals hij dat zelf in zijn afscheidscollege verwoordde.
‘Ik heb gepoogd studenten in te prenten dat de eerste functie van geschiedenis is:
aan te tonen dat het vroeger anders was, fundamenteel anders. Historici die beweren
dat er in het menselijke doen en laten eigenlijk niets grondig verandert, dat
geschiedenis enkel bestaat uit patronen die zich herhalen, ondergraven hun eigen
vak en ontnemen ons elk perspectief. Het hoopgevende in goede geschiedenis, ook
al brengt ze het verslag van de grootste wandaden, is dat men ziet dat de tijden
veranderen, dat niets noodzakelijk moet blijven zoals het is. Geschiedenis ontneemt
het hedendaags bestaan zijn vanzelfsprekendheid, de illusie dat het altijd zo was en
altijd zo zal blijven. Integendeel, alles zal blijven verande-
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ren - al weten we niet hoe - en in die verandering kunnen ook wij een rol spelen.
Goede geschiedenis opent onze blik voor de toekomst.’1.
VIOLET SOEN

De bibliografie van Jan Roegiers tussen 1969-2009 van de hand van Jeroen Nilis
vindt men in D. Vanysacker, P. Delsaerdt, J.-P. Delville en H. Schwall (red.), The
Quintessence of Lives. Intellectual Biographies in the Low Countries presented to
Jan Roegiers (Bibliothèque de la Revue d'Histoire ecclésiastique 91).
Louvain-la-Neuve/Leuven/Turnhout 2009, xxi-xxxvii. Publicaties sinds 2009 werden
aangevuld op LIRIAS, de digitale repository van de KU Leuven:
https://lirias.kuleuven.be. In deze databank kan op auteursnaam worden gezocht. Het
persoonlijke archief van Jan Roegiers ging naar het Universiteitsarchief; Jan Roegiers
had daarvoor zelf al een ordeningsplan opgemaakt, waarop verder wordt gewerkt bij
de lopende inventarisering.

Voornaamste geschriften
J. Roegiers (coörd.), Erasmus en Leuven, tentoonstellingscatalogus. Leuven 1969.
J. Roegiers, De oprichting en de beginjaren van het Bisschoppelijke Seminarie te
Gent (1569-1623)’. Gent 1974 (voordien verschenen in: Handelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 27 (1973), p. 3-192).
J. Roegiers (red.), 550 jaar Universiteit Leuven, tentoonstellingscatalogus, 2 dln.
Leuven 1976.
J. Roegiers, De Leuvense theologen en de verlichting: onderwijs, wetenschap,
polemiek en politiek van 1730 tot 1797, 3 dln., onuitgegeven proefschrift, KU Leuven
1979.
E. Lamberts en J. Roegiers (red.), De Universiteit te Leuven, 1425-1985. Leuven
1986 (en feestuitgave 1988).
G. Tournoy, J. Roegiers en C. Coppens (red.), Vives te Leuven: Catalogus van de
tentoonstelling in de Centrale Bibliotheek te Leuven. 28 juni-20 augustus 1993.
Leuven 1993.
J. Roegiers e.a., Ex officina Lovaniensis: uit vijfentwintig jaar aanwinsten in de
Centrale Bibliotheek te Leuven. Leuven 1995.
J. Roegiers e.a., Leuven in Books - Books in Leuven: the Oldest University of the
Low Countries and its Library. (Tentoonstellingscatalogus Philadelphia en Leuven)
Leuven 1999.
J. Roegiers en N.C.F. van Sas, ‘Revolutie in Noord en Zuid (1780-1830)’, in:
J.C.H. Blom en E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn 2001
(derde herziene editie), p. 222-256.
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J. Roegiers en I. Vandevivere (red.), Leuven/Louvain La Neuve: Kennis Maken [Aller
Retour]. Leuven 2001.
J. Roegiers, ‘Catholic Universities and the Enlightened State: the Louvain Case’,
in: Université, Église, Culture. L'Université Catholique à l'Époque Moderne: De la
Réforme à la Révolution, XVIème-XVIIIème siècles. Parijs 2005, p. 266-270.
C. Coppens, M. Derez en J. Roegiers (red.), Universiteitsbibliotheek Leuven
1425-2000. Leuven 2005; Engelse editie: Leuven University Library 1425-2000.
Leuven 2005.
J. Roegiers, ‘Jan Frans van de Velde (1743-1823)’, in: M. de Schepper, A. Kelders
en J. Pauwels (red.), In de ban van boeken: grote verzamelaars uit de negentiende
eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België. Brussel 2008, p. 46-48.

Eindnoten:
1. J. Roegiers, ‘Universitaire heemkunde. Academisch erfgoed en universiteitsgeschiedenis’ (tekst
van zijn afscheidscollege op 19 februari 2010), in: Anima Academiae Bibliotheca, p. 145-154,
aldaar p. 154. Met oprechte dank aan de familie, vrienden en collega's van Jan Roegiers, in het
bijzonder Erik Aerts, Mark Derez, Hilde de Ridder-Symoens, Gustaaf Janssens en Johan
Verberckmoes.
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Jacobus Thomas de Smidt
Haarlem 19 december 1923 - Haarlem 17 februari 2013

‘Wat beweegt toch zovelen met zo veel liefde te werken aan wat 500 jaren geleden
zou hebben gegolden?’ Die vraag beantwoordde Tom de Smidt in 1973 met een
citaat uit Le petit prince van Antoine de Saint-Exupéry, eindigend met ‘C'est
véritablement utile puisque c'est joli.’
Toms vader Jan Reinier Hendrik de Smidt was een bakkerszoon uit
Zeeuws-Vlaanderen die onderwijzer werd en later leraar Frans. Jan ontmoette tijdens
zijn studie Frans aan de Rijksuniversiteit te Groningen (waar hij in 1924
doctoraalexamen deed en in 1932 promoveerde) Lien Molenaar. Zij trouwden en
vestigden zich in 1921 in Haarlem, waar De Smidt leraar Frans aan de HBS en tijdelijk
ook aan het Stedelijk Gymnasium was. Het gezin - in 1926 en 1934 uitgebreid met
een dochter en een tweede zoon - betrok in 1936 het door De Smidt met een architect
ontworpen huis Spaarnelaan 8.
Tom bezocht eerst het Stedelijk Gymnasium maar stapte na de verhuizing naar
het nieuwe huis over op het Christelijk Lyceum. Na het eindexamen gymnasium B
in 1942 liet hij zich door H. Schmidt Degener, leraar aan het lyceum, enthousiasmeren
en prepareren voor een rechtenstudie: Tom wilde rechter worden. In 1943 moest hij
onderduiken, waartoe het eigen huis met zijn vele plafonds de mogelijkheid bood.
De tijd
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tot aan de vrede werd besteed aan veel lezen, vooral over rechtsgeschiedenis en een van zijn vader overgenomen hobby - de geschiedenis van Haarlem. Direct na de
bevrijding kwam Tom in Leiden aan, vanaf 25 juni werden er weer colleges gegeven;
hij werd lid van het Leidsch Studenten Corps en kreeg een kamer aan de
Rijnsburgerweg 147 waar hij zijn hele studietijd zou blijven wonen. Een huisgenoot
was Nazir Pamontjak, de Indonesische nationalist die lid van de Eerste Kamer van
de voorlopige Staten-Generaal zou worden.
In 1946 nam De Smidt het initiatief tot heroprichting van het dispuut voor
oud-vaderlands recht, De Costumieren, dat in oktober 1940 zijn laatste vergadering
had gehad. De hoogleraar Oud-vaderlands recht en zijn geschiedenis H.F.W.D.
Fischer werd voorzitter, De Smidt secretaris, later vicevoorzitter (in 1955 werd hij
erelid, in 1965 q.q. voorzitter). Fischer vroeg hem in 1947, nog voor hij
doctoraalexamen had gedaan, assistent te worden. Dat doctoraal leek op de lange
baan te worden geschoven, onder meer door zijn inspanningen voor de herdenking
in 1947 in zijn vaders geboorteplaats Sas van Gent van het feit dat het 400 jaar geleden
was dat de sluis in het kanaal van Gent naar open zee was aangelegd. In 1948 kreeg
De Smidt een beurs voor archiefonderzoek in Gent en Brussel aangaande de
rechtsgeschiedenis van de Vier Ambachten in Zeeuws-Vlaanderen. In 1950 deed hij
doctoraal examen. Een van zijn keuzevakken was Lotharings recht, bij E.M. Meijers.
Een van diens nevenfuncties was die van voorzitter van de Commissie voor
rechtsgewoonten van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Secretaris van
die commissie was R. Feenstra, ook een leerling van Fischer en sinds 1952 hoogleraar
Romeins recht en zijn geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Op hun beider
initiatief kreeg De Smidt de opdracht een rapport over de nog bestaande
rechtsgewoonten te schrijven. Dat rapport leidde tot een dissertatie ‘Rechtsgewoonten.
De gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het Burgerlijk Wetboek verwijst.’,
waarop De Smidt op 13 april 1954 cum laude promoveerde; promotor was Fischer.
Voor zijn dissertatie gebruikte hij onder meer materiaal verzameld door de
Volkskundecommissie van de KNAW; van 1962 tot haar opheffing in 1981 was hij
lid van die commissie.
Een paar maanden na zijn promotie trouwde hij Marijke Oort, dochter van de
Leidse sterrenkundige J.H. Oort. Bruid en bruidegom waren 23 en 30 jaar oud. Zij
gingen wonen in Oegstgeest, waar in 1956 hun eerste zoon werd geboren. Later, na
de verhuizing naar Amsterdam, volgden nog twee dochters en een tweede zoon.
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In 1954 werd De Smidt assistent-griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
belast met het griffierschap van de Vaste Kamercommissie voor justitie. Die
behandelde onder andere de voorstellen voor een adoptiewet en een nieuw Burgerlijk
Wetboek. Het was aan de griffier om de vergaderingen voor te bereiden en het
voorlopig verslag over een wetsvoorstel samen te stellen. Het verwondert niet dat in
het verslag over de inleidende titel van het nieuw Burgerlijk Wetboek naar De Smidts
dissertatie wordt verwezen. De Smidt ervoer in die commissie dat ‘Liefde voor het
recht, eerbied voor elkanders overtuigingen en een open oog voor hetgeen praktisch
bereikbaar is, [...] de sfeer [bepalen] waarin de werkvergaderingen plaats vinden.’1.
Het zou zijn credo voor alle vergaderingen in de toekomst zijn.
Per 17 september 1956 werd De Smidt aan de Gemeente Universiteit van
Amsterdam hoogleraar in de Inleiding tot de rechtswetenschap en de grondslagen
van het Oud-Nederlands recht. Dit was de leerstoel die was bekleed door L.J. van
Apeldoorn tot diens ontslag op 8 augustus 1945. Daarna was het onderwijs in het
oud-Nederlands recht verzorgd door de hoogleraar Romeins recht H.R. Hoetink met
de nieuwe leeropdracht Historische ontwikkelingen van het recht, bezien in het licht
van de rechtstelsels uit welke het Nederlands recht zich heeft gevormd. De
Encyclopaedie der rechtswetenschap kwam in 1945 aan I. Kisch die ook Wijsbegeerte
des rechts en rechtsvergelijking in zijn leeropdracht had. Van Apeldoorns oud-leerling
Fischer was in 1946 zowel in Leiden, als in Amsterdam benoemd: in Amsterdam als
buitengewoon hoogleraar Oud-Nederlands recht.
Op 3 december 1956 sprak De Smidt zijn oratie uit. Daarin behandelde hij de
rechtsgeschiedenis van een door Meijers in het Nieuw Burgerlijk Wetboek
voorgestelde bepaling: was die in de zestiende eeuw een trouvaille en later zeker
nuttig, in de huidige tijd achtte De Smidt de bepaling overbodig: ‘Men late deze
bepaling zijn roemrucht verleden, maar hale hem niet weer uit de oude doos.’2.
Daarmee toonde de 32-jarige hoogleraar hoe eerbied voor en inzicht in het verleden
geen belemmeringen, maar juist hulpen voor heden en toekomst kunnen zijn.
In zijn onderwijs in het Oud-Nederlands recht volgde De Smidt de traditie van
Van Apeldoorn en Fischer door het oude privaatrecht te behandelen aan de hand van
Hugo de Groots Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid (1631). Fischer
had in 1950 het Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht van A.S. De
Blécourt (1922) grondig bewerkt,
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daarbij onder andere voortdurend verwijzend naar De Groot; in 1952 had Fischer
een compleet nieuwe editie van De Groots Inleidinge verzorgd. Aan beide uitgaven
had De Smidt meegewerkt. Het lezen van de originele tekst van Hugo de Groot viel
studenten niet makkelijk (in de jaren zeventig stopte De Smidt het boek voor te
schrijven), al moet niet vergeten worden dat de studenten tot in de jaren 70 ook het
Corpus Iuris Civilis in het oorspronkelijke Latijn moesten lezen.
In 1962 nam De Smidt het initiatief tot de samenstelling van een bibliografie van
de Nederlandse rechtsgeschiedenis. Dat project groeide uit tot het in 1967 gestichte
interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
Dit in Amsterdam gevestigde NCRD fungeerde ook - mede via het periodiek
Rechtshistorisch Nieuws - als forum voor hoogleraren en stafleden van de secties
rechtsgeschiedenis van de aangesloten universiteiten. Met grote frequentie werden
sets gestencilde systeemkaartjes met titelbeschrijvingen verspreid onder de
samenwerkende instituten. Een selectie uit de titelbeschrijvingen werd apart
uitgegeven (1971-1987). In 1990 ging men over op verspreiding op floppy disk. Het
NCRD ging op in de Koninklijke Bibliotheek, die de databank on-line ter beschikking
stelt. Ook op allerlei andere manieren droeg De Smidt bij aan versterking van de
infrastructuur van de beoefening van de rechtsgeschiedenis. Zo instigeerde hij, als
lid van de in 1971 gestichte Historisch-Wetenschappelijke Commissie van de KNAW,
het met de collegae proximi samengestelde rapport over de stand van het
rechtshistorisch onderzoek in Nederland en was hij nauw betrokken bij de oprichting
van de Vereniging Werkgemeenschap Rechtsgeschiedenis (1977). De
werkgemeenschap was bedoeld om in het kader van de Stichting Historisch Onderzoek
het onderzoek meer planmatig te structureren en er fondsen voor te werven. Daar
kwam weinig van terecht, zodat de werkgemeenschap rechtsgeschiedenis zich kon
(of moest) terugtrekken op de overlegfunctie en uiteindelijk een zachte dood stierf.
Per 1 oktober 1965 werd De Smidt hoogleraar Oud-vaderlands recht aan de
Rijksuniversiteit te Leiden. Daar was sinds 1963 J.A. Ankum hoogleraar in de
Grondslagen van het Romeins en Oud-vaderlands recht. Bij De Smidts komst ging
Ankum naar Amsterdam als hoogleraar Romeins recht, de Historische ontwikkeling
van het recht en de Juridische papyrologie; hij bleef echter nog drie jaar in Leiden
als buitengewoon hoogleraar in de Grondslagen van het Romeins recht. De Smidt
betrok met zijn gezin het ouderlijk huis in Haarlem, waar zijn ouders een eigen huis
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in de tuin hadden laten bouwen. Het huis kwam vol boeken, Marijke (een begaafd
zangeres en harpiste) gaf er muziekles, de vier kinderen wisten zich verzorgd door
grootouders en ouders. De Smidt hechtte er aan dat het gezin samen aan tafel kwam
- maar direct na het eten trok hij naar zijn studeerkamer. Ook in de vakanties in het
Oort-familiehuis in Haamstede bleef De Smidts schrijfmachine ratelen.
Haarlem lag voor De Smidt tussen Leiden en Amsterdam, waar hij het
hoogleraarschap Oud-Nederlands recht (per 1 januari 1965 was al de Inleiding tot
de rechtswetenschap uit de leeropdracht verdwenen) verruilde in een buitengewoon
hoogleraarschap. Daardoor kon hij één dag in de week in Amsterdam het Grote
Raad-project, dat de Amsterdamse faculteit en het Amsterdamse gemeentearchief
niet wilden laten gaan, voortzetten. Dat Grote Raad-project vond zijn oorsprong in
een voordracht die L. Th. Maes op 20 maart 1948 in De Costumieren had gehouden
over de Grote Raad van Mechelen, sedert de vijftiende eeuw tot de Opstand de
hoogste beroepsinstantie voor Holland en Zeeland. Daarin verhaalde deze hoe, na
de verovering van Mechelen in 1580, de dossiers van de beroepen uit Holland werden
weggevoerd met onbekende bestemming. De Smidt die in 1948 ook in het Algemeen
rijksarchief in Brussel onderzoek deed (en daarover op 13 december 1948 in De
Costumieren verslag deed), vroeg een der Brusselse archivarissen naar de dossiers
van de Hollandse beroepen. Die bleken niet verloren te zijn gegaan, maar gewoon
in het depot te staan. Zo ‘herontdekte’ de jonge De Smidt de verloren gewaande
bundels van de vanuit Noord-Nederland tussen 1460 en 1580 ingestelde beroepen
op de Grote Raad. Dat was een goudmijn die hij na zijn benoeming in Amsterdam
ging ontsluiten en ontginnen; hij had er al voor gepleit in de eerste stelling bij zijn
proefschrift. De Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
(zwo) subsidieerde het project (gestart in 1959), het Algemeen rijksarchief van België
leende de bijna 1400 dossiers aan het gemeentearchief van Amsterdam dat ze op
film zette en dat ook onderdak bood aan de projectmedewerkers. Het was teamwork,
in die tijd tamelijk uitzonderlijk in geschied- en archiefwezen waar bronnenpublicatie
of archiefontsluiting vooral eenmanswerk was. Even uitzonderlijk was de hoogleraar
als organisator, projectmanager, inspirator, propagandist en ondernemer. In 1964-1976
verschenen de tien rode banden van de Inventaris en beschrijving van de
processtukken (dossiers) behorende tot de Beroepen uit Holland en de drie groene
banden van de dossiers van zaken in eerste aanleg. Tot de circa 10.000
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sententies (en daarmee tot het gehele archief) van de Grote Raad wordt toegang
verschaft door de (sinds 1966 onder leiding van De Smidt en zijn Gentse collega Eg.
I. Strubbe en gezamenlijk door de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het
oud-vaderlandsch recht en de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude
wetten en verordeningen van België uitgegeven) Chronologische lijsten van de
geëxtendeerde sententiën en procesbundels (dossiers) berustende in het archief van
de Grote Raad van Mechelen. Van de aldus toegankelijk gemaakte archieven (al in
1978 werd daarbij de computer ingezet!) maakten De Smidt en anderen gebruik voor
onder meer dissertaties en (vaak in samenwerking met gemeentearchieven tot stand
gekomen) publicaties over rechtszaken voor de Grote Raad van Mechelen waarbij
inwoners van Amsterdam, Delft, Haarlem, Leiden en het Gooiland waren betrokken.
Een ander product van het Grote Raad-project was het Glossarium van Nederlandse
en Franse oude rechtstermen (1969, met medewerking van J.R.H. de Smidt; herziene
uitgave 1977).
Bleef voor De Smidt ‘Amsterdam’ vooral: Grote Raad, in Leiden kwam de aandacht
op de codificatiegeschiedenis en de rechtsgeschiedenis overzee. De Smidts Leidse
oratie (17 juni 1966), ‘Codificatie-perikelen’, behandelde de vraag wat sinds de
achttiende eeuw werd verstaan onder een nationale codificatie - niet (zoals wel is
gesuggereerd) om zich te verzetten tegen de mogelijkheid van een gemeenschappelijk
wetboek voor de Benelux. De Smidt was geen conservatief: de rechtshistoricus, zo
zei hij, ‘... is de tuinman in de hof van Themis; hij rooit hetgeen eruit moet; hij snoeit
de oude stammen; hij ent ook twijgen van het oude op het jonge hout. Kortom ook
hij heeft een werkzaam aandeel in de vernieuwing van deze hortus.’3.
Het onderwijs aan eerstejaars rechtenstudenten in Leiden werd aanvankelijk op
de Amsterdamse voet voortgezet: de geschiedenis van het privaatrecht werd
onderwezen aan de hand van Hugo de Groots Inleiding en het Kort Begrip. Maar
ook de codificatiegeschiedenis kwam in het onderwijs aan bod. De voor de colleges
en werkgroepen door De Smidt en zijn staf (in de jaren 70 twee wetenschappelijk
(hoofd)medewerkers en twee assistenten) samengestelde ‘Leidraad voor de studie
van het Oudvaderlands recht’ werd omgewerkt tot een Compendium van de
geschiedenis van het Nederlandse privaatrecht (1970, herziene drukken 1972 en
1977); daarnaast gaven Feenstra en De Smidt een collectie teksten met betrekking
tot de geschiedenis van het vermogensrecht uit (1973, tweede druk 1978). In 1982
verhuisde het onderwijs in de rechtsgeschiedenis van
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het kandidaatsexamen naar de doctoraalfase, waar het (zoals al tien jaar de opzet
was) naar de aard van de door de student gekozen studierichting gedifferentieerd
was: geschiedenis van het privaatrecht, strafrecht, staatsrecht, belastingrecht,
internationaal recht of de staatsinstellingen tot 1813.
De uitgave van de Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798 (BNC) was
geëntameerd door de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsch
recht, waarvan de Smidt 35 jaar bestuurslid en van 1963 tot 1974 secretaris was. Het
eerste deel (mede gebaseerd op materiaal verzameld door Hans Aa, een leerling van
Van Apeldoorn), bewerkt door De Smidt en zijn Amsterdamse assistent, later
wetenschappelijk medewerker, A.H. Huussen jr., verscheen in 1968 in de Werken
van de Vereeniging. Huussen promoveerde in 1975 op het tweede deel van de BNC
(met De Smidt als promotor en I. Schöffer als co-promotor). Vier andere promovendi
van De Smidt behandelden hoofdstukken van de codificatiegeschiedenis in hun
dissertatie. Twee van die dissertaties verschenen ook als delen van de BNC, welke
serie uiteindelijk acht delen omvatte (het deel zee- en assurantierecht verscheen
buiten de serie). Hiervan kwamen zes onder leiding van De Smidt en twee door zijn
Nijmeegse collega O. Moorman van Kappen tot stand. In 1967 verzorgde De Smidt
een uitgave van Van der Lindens ontwerp-Burgerlijk Wetboek uit 1807/1808.
In opzet gelijk aan het Grote Raad-project waren andere grote archief-projecten
die De Smidt organiseerde: na grondig archiefonderzoek (soms ook: inventarisatie)
werden archivalia gereproduceerd (microfilm, xerokopie) en door teams van studenten
en andere medewerkers ontsloten, in samenwerking met de archiefdienst, leidend
tot publicatie van repertoria, bronnenuitgaven en andere instrumenten voor het
(rechts)historisch onderzoek. Zo kwamen de uitgave van de Memorialen-Rosa (10
delen, 1982-1996 in de serie van de stichting Rechtshistorisch Instituut te Leiden,
waarvan De Smidt secretaris was) en het West-Indisch Plakaatboek (WIP, 5 delen,
1973-1979) tot stand. Aan het zesde en zevende deel van het WIP, over Guyana en
de Kust van Guinee, werkte De Smidt nog kort voor zijn dood; het deel Guyana
verscheen on-line in januari 2014 (bezorgd door H.J. van Dapperen van het Huygens
ING). Het voor de andere delen verzamelde materiaal deponeerde De Smidt in het
Nationaal Archief.
Het WIP project werd geleid door De Smidt en J.A. Schiltkamp, De Smidts eerste
promovendus in Amsterdam (1964) en (kandidaat)notaris
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in de Nederlandse Antillen. Dankzij zwo kon een team van Amsterdamse en Leidse
(oud)studenten en medewerkers (onder wie To van der Lee en Ria Deelen) aan het
project werken. In het verlengde van dit project lagen De Smidts activiteiten met
betrekking tot de archieven in de West. Hij bezocht de Nederlandse Antillen voor
het eerst in 1967 en maakte (samen met Marijke) kennis met Suriname in 1969. Vele
malen kwam hij er terug, niet alleen om zich in te zetten voor de oprichting van de
Rechtshogeschool (later Universiteit) van de Nederlandse Antillen, maar vooral om
door te dringen in de archiefdepots, met studenten de oude rechterlijke archieven te
selecteren, te inventariseren en te benutten voor onderwijs en voor het WIP. Ook in
Guyana vond hij de weg naar de archieven. Op De Smidts aanwijzing werden vele
bedreigde archieven gefilmd (vooral door het Nederlandse Algemeen Rijksarchief)
in het kader van de culturele samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk.
Niet alleen de West had De Smidts belangstelling: ook voor Zuid-Afrika zette hij
zich in. Al ver voor zijn eerste reis naar dat land (1977) had hij er contacten. Zijn
eerste wetenschappelijke publicatie (1945) verscheen in het
Zuid-Afrikaans/Nederlandse Tydskrif vir hedendaagse Romeins-Hollandse Reg ongetwijfeld op instigatie van Fischer die redactiesecretaris van het Tydskrif was. In
1972 promoveerde de Zuidafrikaan Badra Ranchod bij De Smidt (Feenstra was
co-promotor). In de jaren tachtig deed De Smidt onderzoek in het archief van de
Kaapse Raad van Justitie en inspireerde hij het project Kaapse rechtspraak 1806-1827.
Zelfs in de jaren van de culturele boycot van Zuid-Afrika schroomde De Smidt niet
zich - samen met zijn medewerkster Heleen Gall - in te zetten voor de
rechtsgeschiedenis en de rechtshistorische onderzoekers in Zuid-Afrika. In 2001
kreeg hij een eredoctoraat aan de Noordwes Universiteit in Potchefstroom. Zijn
erepromotor toen, Willemien du Plessis, roemde na zijn dood zijn ‘meelewing met
sy medemens en die empatie wat hy deur die loop van jare aan de dag bly lêt het vir
kollegas, studente en mense in nood.’4.
De Smidt was samen met Heleen Gall en Boudewijn Sirks voor de
rechtsgeschiedenis betrokken bij de juridische samenwerking tussen Nederland en
Indonesië. In dat kader brachten diverse malen Indonesische hoogleraren een bezoek
aan Nederland voor onderzoek in het Nationaal Archief. Andersom werden er
bezoeken aan Indonesië gebracht waar het nationaal archief en de nationale bibliotheek
werden bezocht. De deelnemende universiteiten verzorgden tijdens die bezoeken
seminars. Deze
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samenwerking startte in 1985 en werd in 1992 verbroken. Op informele basis werd
die nog enige tijd voortgezet.
De Smidt was ook actief als propagandist voor archieven. Van dichtbij volgde hij
de door algemeen rijksarchivaris J.L. van der Gouw in 1966 geëntameerde uitbreiding
en vernieuwing van de rijksarchiefdienst en de rijksarchiefschool. In 1967
promoveerde Van der Gouw tot doctor met De Smidt en A.E. Cohen als promotores.
Het jaar daarop stokte het vernieuwingsproces: de ongezouten uitlatingen van Van
der Gouw over de beroerde staat waarin de rijksarchiefdienst verkeerde, waren
aanleiding tot meer publiciteit, Kamervragen en het ontslag van de algemene
rijksarchivaris. De nieuwe archiefwet was inmiddels op 1 mei 1968 in werking
getreden. Daarin was de instelling van een Archiefraad voorzien. De (nog door Van
der Gouw aangezochte) voorzitter De Smidt deelde het ministerie mee dat hij, evenals
Hugenholtz, Slicher van Bath en enige andere voor dit college aangezochte leden,
zijn functie slechts wilde aanvaarden als de minister de Archiefraad zou opdragen
onderzoek te doen naar de gegrondheid van Van der Gouws kritiek. Zo startte direct
na de installatie van de Archiefraad (23 december 1968) het onderzoek dat in 1970
uitmondde in het rapport De rijksarchiefdienst -problemen, oplossingen en prioriteiten
(niet geheel ten onrechte op De Smidts naam opgenomen in zijn bibliografie en in
de catalogus van de KB). Dit rapport en latere bemoeiingen van de Archiefraad zijn
van grote invloed geweest op de door algemeen rijksarchivaris A.E.M. Ribberink
geleide vernieuwingen.
De Smidt heeft als voorzitter (1968-1973) vorm en inhoud gegeven aan de
Archiefraad. Vorm gaf hij aan de verhoudingen binnen de Raad en die met het
ministerie, met de algemene rijksarchivaris (ambtshalve lid van de Raad) en de rest
van het archiefveld. Inhoudelijk bracht De Smidt zijn grote archiefervaring in bij de
voorbereiding van de adviezen van de Raad. Zijn inzet in de Archiefraad vormde
een belangrijk argument voor de benoeming tot officier in de Orde van Oranje-Nassau
(1974). In 1985 werd De Smidt ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Verder
was hij onder meer lid van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis
(1968-1979; 1977-1979 vice-voorzitter), archivaris van de Leidse Senaat, voorzitter
van de Stichting E.M. Meijers-Fonds en lid van de commissie voor het Leidse
gemeentearchief (1968-1988). Samen met W.P. Blockmans en P.F.J. Obbema nam
De Smidt het initiatief tot de stichting van een leerstoel Archiefwetenschap aan de
Leidse universiteit (1992).
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Bij zijn afscheid in Leiden kreeg hij de Meijers-penning van de Faculteit der
rechtsgeleerdheid.
Bij de nadering van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van Archivarissen
in Nederland (VAN) in 1991 werd De Smidt voorzitter van de Stichting Eeuwfeest
VAN, die alle lustrumactiviteiten coördineerde én voorzitter van de Stichting Nationale
Archiefmanifestatie die de manifestatie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam (geopend
door de Prins van Oranje) organiseerde. Voor zijn inzet ontving hij de Hendrik van
Wijnpenning - als enige niet-archivaris onder de tot nu toe tien personen die zo door
de Koninklijke VAN geëerd zijn. Ook nadien bleef hij de lotgevallen van de vereniging,
van de Archiefschool, van archiefdiensten en van individuele archivarissen volgen
- als betrokken toeschouwer, maar ook met royaal gegeven raad en daad,
onbaatzuchtig, geïnspireerd door nieuwe ontwikkelingen en zelf weer inspirerend
om nieuwe wegen in te slaan.
In Amsterdam en Leiden heeft De Smidt 9 respectievelijk 14 mensen, jong en oud,
gepromoveerd; bij zes promoties was nog een co-promotor betrokken. Zoals een van
zijn promoti schreef: ‘Hij was ... voor velen een ideale begeleider en leermeester.
Hij wist als het ware mensen boven zich uit te tillen en tot wetenschappelijke prestaties
te brengen die zonder zijn inzet nooit gelukt zouden zijn.’5. Verder was De Smidt in
1968 promotor bij de verlening van het Leidse doctoraat honoris causa aan Strubbe
en in 1995 co-promotor bij het door de Universiteit van de Nederlandse Antillen aan
C.E. Dip verleende eredoctoraat.
De Smidt werd lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1967.
Gedurende enige jaren was hij lid van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde.
Sinds 1972 was hij lid van de (Koninklijke) Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen; in 1998 was hij jurylid voor de toekenning van de Shell Prijs door
de Hollandsche Maatschappij.
De redactie van het Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis (De Smidt was sinds 1966
lid van de algemene redactie) prees in een In memoriam de door De Smidt geleide
grote innoverende rechtshistorische onderzoeksprojecten, zijn engagement in
internationale netwerken en in het bijzonder zijn bijdragen aan de intensivering van
de betrekkingen tussen Nederlandse en Belgische rechtshistorici. De Smidt was, het
is al vermeld, van jongs af aan vertrouwd met België en Belgen. Op initiatief van
De Smidt en zijn Gentse collega J. van Rompaey kwam in 1975 voor het eerst het
Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Congres bijeen; vele van deze congressen,
afwisselend in Nederland en België, zouden volgen. De Bel-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

180
gische regering beloonde De Smidts inzet met de benoeming (in 1981 bij zijn zilveren
jubileum als hoogleraar) tot officier in de Kroonorde van België en in 1988, bij zijn
afscheid in Leiden, tot commandeur in de Orde van Leopold II.
Archivarissen, juristen, rechtshistorici en bestuurders, zowel in Nederland als
elders: De Smidt wist ze steeds te charmeren, te enthousiasmeren en tot medewerking
te verleiden. Hij kon heel tactisch zijn: ontwapend en beminnelijk als het kon,
hardnekkig en onverzettelijk als het moest - en zijn enthousiasme was aanstekelijk,
vooral omdat het gepaard ging met werkelijke belangstelling voor mensen. Toch
ging het soms fout en kon hij in een conflict koppig volharden. Hij schonk zijn
medewerkers vertrouwen en vriendschap, bleef (samen met Marijke) betrokken bij
hun wel en wee ook als ze niet langer staflid of promovendus waren. De Smidts
verdienste voor de wetenschap is gebaseerd niet zozeer op zijn eigen onderzoek (al
waren er pareltjes van vernuftig archief- en bibliotheekonderzoek), maar vooral op
zijn succes als organisator van grote, arbeidsintensieve en langlopende projecten.
Daarin combineerde hij een helicopterview op de grote lijn met verrassende
duikvluchten in de details, precies zoals hij in een ordeloze massa paperassen de
essentialia kon ontdekken. Hij was een uitstekende docent en een begaafd redenaar.
Ook na zijn emeritaat in 1988 bleef De Smidt actief: aan de toen verschenen
bibliografie van ruim over de honderd publicaties konden in de jaren 1988-2011 nog
meer dan vijftig nummers worden toegevoegd. Het overlijden van zijn vrouw op 19
december 2008 was een enorme schok. Niet alleen ontviel hem zijn steun en
toeverlaat, hij kon als typisch gezelschapsmens niet goed tegen het alleen zijn, al liet
hij daarvan buiten de familie weinig merken. In de laatste jaren van zijn leven had
hij in zijn oud-medewerkster Ria Deelen een dierbare levenspartner; bij de uitvaart
in Driehuis-Westerveld ging zij met Toms vier kinderen voorop.
ERIC KETELAAR

Met dank aan Reinier, Yvette, Miekelien en Eelco de Smidt, Henk de Smidt, Ria
Deelen, Arthur Elias en Heleen Gall.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

181

Voornaamste geschriften
Lijst van geschriften in: J.M.I. Koster-van Dijk en A. Wijfels (red.), Miscellanea
Forensia Historica, Amsterdam 1988, p. 10-20, bijlage I; aanvulling hierop door
P.L. Nève en C.M. Cappon, ‘Tuinman in de hof van Themis’, in: Pro Memorie 16
(2014), p. 127-130.

Herdenkingen onder meer in:
Fundamina. A Journal of Legal History 19 (2013), p. 175-178.
Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 81 (2013), p. 341-346 en 82 (2014), p. 10-18.
Pro Memorie 16 (2014), p. 121-130.
De Smidt beschreef zelf zijn leven in een gesprek met Paul Nève en Theo Veen
in Pro Memorie 6 (2004), p. 312-329.

Eindnoten:
1. J.Th. de Smidt, Een nieuw huwelijksbeletsel? (Artikel 1.5.2.6. van het wetsontwerp 3767).
[oratie Amsterdam], Amsterdam 1956, p. 28.
2. Op. cit. n.1, p. 25.
3. J.Th. de Smidt, Codificatie-perikelen. [oratie Leiden]. Deventer 1966, p. 16.
4. Willemien du Plessis, ‘In memoriam’, Fundamina. A Journal of Legal History 19 (2013) 177.
5. A.M. Elias op
http://www.law.leidenuniv.nl/nieuws-2013/oud-hoogleraar-de-smidt-overleden.html
(geraadpleegd 26 oktober 2014).
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Hendrik Johan Lubert Vonhoff
Amsterdam 22 juni 1931 - Hilversum 25 juli 2010

Henk Vonhoff werd na zijn leraarschap geschiedenis aan een middelbare school
achtereenvolgens parlementslid, staatssecretaris, burgemeester en tot slot Commissaris
van de Koningin. Hij was een ambitieuze en onafhankelijke persoonlijkheid met veel
organisatietalent. Gecombineerd met zijn gevoel voor declamatie, theater en humor,
zijn krachtige stem en corpulente gestalte maakten die eigenschappen hem geknipt
voor een politieke carrière.

Jonge jaren
Henk Vonhoff groeide op in Amsterdam. Zijn vader was aanvankelijk
belastingambtenaar, schoolde zich bij tot accountant en vestigde na de oorlog een
zelfstandige praktijk als belastingconsulent. Zijn moeder was de spil waar het gezin
om draaide. Vonhoff ging in 1943 naar de Eerste Vijfjarige Hogere Burgerschool
(HBS). Evenals zijn medescholier Roel de Wit - later net als hij Commissaris van de
Koningin - was hij lid van de Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN).
Interesse voor de natuur was Vonhoff thuis met de paplepel ingegoten. Het gezin
trok er
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doorgaans op zondagochtend met de fiets op uit. Intussen was Vonhoff op school
een keer blijven zitten. Hij had moeite met de exacte vakken, zoals wiskunde. In
1946 stapte hij over naar de Eerste Openbare Handelsschool, met de nadruk op
cultuurvakken, zoals staatsinrichting. Dat was een hele verademing en in 1949
behaalde hij zijn diploma.1.
Al tijdens zijn middelbare schoolperiode ontwikkelde Vonhoff interesse in de
politiek. Hij meldde zich in 1946 aan bij de zojuist opgerichte Partij van de Arbeid
(PVDA), een brede volkspartij waarin de sociaaldemocraten (SDAP) en de
Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) waren gaan samenwerken. Men vond hem
echter te jong, zodat hij de ook zojuist opgerichte Partij van de Vrijheid (PVDV)
benaderde, een voortzetting van de behoudende Liberale Staatspartij (LSP), waar hij
aspirant-lid kon worden. In de daarop volgende jaren voelde Pieter Oud, de vroegere
voorman van de VDB, zich toch niet thuis bij de PVDA, zodat hij met de PVDV in 1948
besloot tot oprichting van de Partij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Vonhoff
sloot zich als zeventienjarige hierbij aan.
Naast de politiek hield Vonhoff zich bezig met toneelspel. Hij deed dit niet
onverdienstelijk en overwoog zelfs nog even acteur te worden. Maar in 1949 begon
hij met de studie Sociografie aan de toenmalige Gemeente Universiteit van
Amsterdam. Hij had eigenlijk Geschiedenis willen studeren, maar daarvoor was het
gymnasiumdiploma vereist en met een aanvullende cursus Latijn wilde het niet echt
lukken. Toen hij in Limburg met veldonderzoek bezig was, wist hij toestemming te
krijgen om een studievriend in de buurt op te zoeken. Daar ontmoette hij in 1952
zijn toekomstige vrouw Louise Luijendijk (1926). Loes volgde het laatste jaar van
de nieuwe opleiding bedrijfsmaatschappelijk werk aan de Sociale Academie te Sittard.
Zij moest stage lopen in Amsterdam en wilde zolang op de vrijgekomen kamer van
haar broer verblijven. Vonhoff zei direct tegen haar vader - opzichter bij de
Staatsmijnen - dat dit geen goed idee was omdat zij het stadsleven niet gewend was;
zij moest maar bij hem thuis komen logeren. Vervolgens begeleidde hij Loes elke
dag naar en van haar werk. Al de eerste avond sleepte hij haar mee naar een
VVD-bij-eenkomst en na een maand vroeg hij haar ten huwelijk. Ze trouwden in 1953.
Vanwege de sinds de oorlog heersende woningnood woonden Henk en Loes in
bij zijn ouders. Loes had een baan gekregen als maatschappelijk werkster bij de
Sociale Dienst van de gemeente Purmerend. Vonhoff hield zich vooral bezig met
politiek-organisatorische zaken. In 1952 werd
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hij op zijn eenentwintigste jaar verkozen tot bestuurslid van de VVD-afdeling
Amsterdam. Bij de verkiezingen ontmoette hij voor het eerst partijleider Oud. Het
verslag van diens toespraak was zo vertekend in Het Parool terecht gekomen dat
Vonhoff besloot om een rectificatie te regelen. Met deze doeltreffende actie had hij
zich bij Oud op de kaart gezet. In juni 1954 werd Vonhoff opgeroepen als
dienstplichtig soldaat, vermoedelijk omdat hij met zijn studie niet voldoende resultaat
had behaald. Hij wist te worden overgeplaatst naar de Generale Staf in Den Haag,
waar hij als burger op kamers ging. Zijn taak was om de munitiedepots, waarvan het
overzicht sinds het einde van de oorlog ontbrak, in kaart te brengen. Tijdens zijn
militaire dienst was hij een cursus Geschiedenis bij de Leidse Onderwijsinstellingen
(LOI) gaan volgen. In november 1955 uit dienst, schreef hij zich in voor de
MO-opleiding Geschiedenis bij de Vrije Leergangen. Hij verzocht de gemeente om
hem als werkzoekend docent Geschiedenis te registeren, want hij verwachtte in 1956
zijn akte te halen.2.
Een andere liefhebberij van Vonhoff was het voetbal. In 1948 werd hij na positief
advies van de scheidsrechterscommissie van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
(KNVB) aangesteld als kandidaat-scheidsrechter. Zo leidde hij in 1949 en de jaren
erna de toen gangbare wedstrijden tussen scholen. Hij wist bij de jeugd de wind
eronder te houden. In 1957 werd hij, na verlies van het schoolteam van de 2e
Driejarige HBS in de Zocherstraat, bij de directeur geroepen. Deze vroeg de
verbouwereerde Vonhoff of hij kon invallen als leraar Aardrijkskunde, want ‘hij kon
tenminste orde houden’. Wat scheelde, was dat Vonhoff ook een echte Amsterdammer
was, aldus zijn weduwe.3. In 1957 kregen ze hun eerste dochter en op de voorwaarde
dat Loes bleef werken voor de Stichting Gezinsverzorging Amsterdam-Noord, zorgde
de voorzitster ervan en tevens PVDA-gemeenteraadslid voor een huurwoning. In 1958
volgde de tweede dochter en haalde Vonhoff eindelijk zijn felbegeerde MO-akte. Van
1958 tot 1967 was hij geschiedenisdocent aan de 2e Driejarige HBS, die later naar
Osdorp verhuisde. Als docent had Vonhoff nog volop tijd voor andere zaken. In 1958
werd hij door de KNVB als scheidsrechter aangesteld, met een proeftijd van twee jaar
en een examenplicht voor het bondsdiploma. In 1959 bedankte hij voor het
scheidrechterschap, wellicht omdat de trainingen op dinsdagavond bij Ajax zich
moeilijk lieten combineren met het politieke werk en de situatie thuis. In hetzelfde
jaar was hij namelijk secretaris van de VVD-afdeling Amsterdam geworden, een
spilfunctie met regelmatige contacten met de landelijke VVD. Zijn benoeming had
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veel voeten in de aarde gehad. De overige bestuursleden waren behoudende bankiers,
die geen trek hadden in deze jonge nieuwlichter. Hans Gruijters had hem letterlijk
aan hen opgedrongen.
In 1961 werd Vonhoffs zoon geboren. De woning werd te klein, maar de nu
verantwoordelijke wethouder van ARP-huize voorkwam persoonlijk een ruimer
huurhuis, omdat Loes als moeder van drie kleine kinderen bleef werken. Vonhoffs
moeder greep in en kocht voor hen een woning. In 1966 werd Loes, na al in 1962
door de VVD-afdeling te zijn gevraagd, alsnog raadslid, en wel in een woelige periode
met onder andere de rellen tijdens het huwelijk van Beatrix en Claus. Wat haar man
ervan had gevonden dat zij zo snel een politieke carrière maakte, vond Louise
desgevraagd in 2014 een intrigerende vraag. Dat zij naast haar huwelijk en de kinderen
een baan had, vond Vonhoff in elk geval vanzelfsprekend. Hij was van huis uit niet
anders gewend.

Landelijke politiek
De roep om meer inspraak en transparantie aan het begin van de jaren zestig ging
ook aan de VVD niet ongemerkt voorbij. Oud, partijleider en fractieleider in de Tweede
Kamer, en Harm van Riel, vicevoorzitter en fractieleider in de Eerste Kamer, kregen
een conflict over de verdeling van hun partijfuncties. Nieuwkomers als Vonhoff en
Frits Korthals Altes benutten de ruimte die dit conflict bood, en in 1962 vond een
reorganisatie plaats van de partijstructuur. De kamercentrales - verantwoordelijk
voor ledenvergaderingen en één of meer afdelingen - kregen een vaste
vertegenwoordiging in het partijbestuur. Zo trad ook Vonhoff tot het landelijke
partijbestuur toe. Hij werd er secretaris Voorlichting en als zodanig verantwoordelijk
voor ledenwerving en campagnes.
Naast zijn politieke en bestuurlijke besognes zag Vonhoff - hij had weinig slaap
nodig - gelegenheid om in 1965 het boek De zindelijke burgerheren te laten
verschijnen. In deze studie beschreef hij de liberalen in de eerste helft van de
twintigste eeuw, toen ze in de trant van zijn favoriete dichter Jan Greshoff nog
‘zindelijke burgerheren’ waren:
Ik houd zoo van die donkre burgerheeren
Die langzaam wandlen over 't Velperplein
In dezen koelen winterzonneschijn:
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De dominé, de dokter, de notaris
En 't klerkje dat vandaag wat vroeger klaar is.
Maar 't kan verkeeren.

Een recensent constateerde wat streng dat het ‘voor een breed publiek geschreven is
en meer documentatie (lange citaten uit liberale geschriften en redevoeringen) bevat
dan eigen historische visie’.4. Het boek paste in een nostalgische en wat ironische
terugblik op de vooroorlogse verzuiling, zoals dat ook bleek uit gelijkaardige
publicaties als Uit het rijke roomsche leven, Parade der mannenbroeders, Het beeld
der vad'ren en De taaie rooie rakkers. Intussen vielen de liberalen uiteen. De in 1966
door Hans Gruyters en Hans van Mierlo opgerichte partij Democraten '66 zette veel
kwaad bloed bij de achterblijvende VVD'ers. Bij Vonhoff thuis werd nog een vergeefse
poging gedaan om Gruyters van zijn beslissing af te brengen.
In 1967 werd Vonhoff gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Hij werd
verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, cultuur, recreatie,
maatschappelijk werk en defensie. Ook als Kamerlid kon hij zijn standpunt met een
zwaar en krachtig stemgeluid en een mengeling van anekdotes, venijn en humor
uitdragen. In 1969 stemden Vonhoff en Hans Wiegel als enigen van hun fractie voor
het voorstel om de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC
rechtspersoonlijkheid te verlenen; Vonhoff deed dat omdat hij vanuit de liberale
traditie voor gelijke rechten was. In 1971 al vroeg hij om een rookverbod in alle
onderwijsruimten. Zijn theatrale persoonlijkheid en levendige verteltrant zorgden
ervoor dat hij al gauw een veelgevraagd spreker werd. Zijn bekendheid nam verder
toe toen hij vanaf 1968 een column ging schrijven in het Algemeen Handelsblad,
waarin hij zijn mening over politieke issues kon ventileren. In 1967 werd hij lid van
de Amsterdamse vrijmetselaarsloge ‘La bien aimée’. Twee jaar later verscheen zijn
tweede boek, Bewegend verleden, een biografie van zijn politieke leermeester Oud,
die in 1968 was overleden. In dit boek wilde Vonhoff de invloed van Oud op de
ontwikkeling van het gedachtegoed van de VVD weergeven. Het betrof geen
systematisch en analytisch historisch werk, maar een anekdotisch verhaal op
hoofdlijnen. Bijzonder was dat Vonhoff tijdens zijn politieke loopbaan publiceerde,
zeker bij de liberalen die traditioneel meer doeners dan denkers waren.
In 1969 voelde Vonhoff zich niet helemaal lekker en werd hij door
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een internist van de Haagse Diaconesseninrichting Bronovo onderzocht. Het viel
allemaal goed uit en hij hoefde zich volgens de specialist niet ongerust te maken: ‘Ik
heb Uw huisarts wel geschreven, dat het mij noodzakelijk lijkt, dat U moet
vermageren.’5. Op 6 juli 1971 had Barend Biesheuvel (KVP) een vijf partijenkabinet
tot stand gebracht, waaraan ook de VVD zou deelnemen. Molly Geertsema zou
vicepremier worden en daarom het fractieleiderschap van de Tweede Kamer
neerleggen. Zowel Wiegel als Vonhoff waren daarvoor in de race, maar Geertsema
liet Vonhoff benaderen voor het staatssecretarisschap van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, met de portefeuille Jeugdzaken, sport, natuurbehoud en
cultuur. Vonhoff, op vakantie in Joegoslavië, was stomverbaasd en blij verrast. Tot
verbazing van zijn eigen partijgenoten had Geertsema zo de weg vrijgemaakt voor
Wiegel als fractieleider.6. Samen met een andere staatssecretaris werd Vonhoff voor
de beëdiging door de koningin uitgenodigd in haar buitenverblijf in Italië, met het
verzoek om zijn zwembroek mee te nemen. De voorwaarde van Biesheuvel was wel
dat Loes haar lidmaatschap van de Amsterdamse gemeenteraad neerlegde. Zij werd
daarop adviseur bedrijfsmaatschappelijk werk bij De Nederlandsche Bank.
Het staatssecretarisschap was voor Vonhoff een geweldige tijd. Hij initieerde
beleid om monumenten te beschermen door het oprichten van een nationale
contactcommissie. Verder stond hij voor een natuurbeschermingsbeleid waarbij de
landbouwbelangen werden gereguleerd. In dat verband besloot hij tot het instellen
van de Commissie Nationale Parken en Nationaal Landschapsparken tot een
natuurbeschermingsbeleid waarbij de landbouwbelangen werden gereguleerd. Op
het verzoek om financiële steun van het bestuur van het park De Hoge Veluwe
suggereerde hij de bezoekerstarieven te verhogen. Op hun reactie dat dit van het
ministerie niet mocht, antwoordde hij dat zij hierbij zijn toestemming kregen. Hij
genoot ervan om via directe en simpele maatregelen doeltreffende oplossingen te
bewerken: ‘Als staatssecretaris stelde hij een groot aantal subsidies ter discussie en
bracht daarmee de nodige demonstranten op de been. “Vonhoff grote lul” werd er
gescandeerd waarop hij op laconieke wijze reageerde: “Voorzitter, gelukkig wordt
mijn potentie niet in twijfel getrokken.”’7.
In de zomer van 1972 viel het kabinet, omdat er een conflict was over bezuinigingen
en DS'70 minister Willem Drees jr. moeite had met de regeerstijl van Biesheuvel.
Vonhoff, 's nachts uit bed gebeld, was diep ont-
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goocheld. Hoewel het kabinet voorlopig aanbleef als het
minderheidskabinet-Biesheuvel II, konden alleen nog lopende zaken worden
afgehandeld. Na de verkiezingen in november 1972 en de formatie van het
kabinet-Den Uyl in mei 1973, kwam de VVD in de oppositiebanken terecht. De daarop
volgende onderscheiding tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw was voor
Vonhoff een schrale troost. Hij was teruggekeerd in de Kamer en fungeerde als
lijsttrekker voor de provinciale staten van Noord-Holland. In 1974 werd hij benoemd
tot burgemeester van Utrecht. Tegelijk hoopte Loes wethouder in Amsterdam te
worden, doch zij besloot haar man naar Utrecht te volgen.

Burgervader van Utrecht en Groningen
Bij de vacature voor het burgemeesterschap van Utrecht was het een nouveauté dat
de gemeenteraad een profielschets kon opstellen. Vonhoff kwam als eerste uit de
bus, maar genoot een gemengd onthaal bij de bevolking. Bij zijn installatie werd er
stevig gedemonstreerd. Onder zijn burgemeesterschap werd Utrecht echter opgestoten
in de vaart der volkeren. De nieuwe burgemeester schoof aan bij het grootstedelijk
overleg met Utrecht als vierde grootste stad van Nederland en reorganiseerde de
gemeentelijke dienst, waarbij de onderdelen energie en vervoer werden
verzelfstandigd. Verder werd de bouw van het winkel- en kantorencentrum
Hoog-Catharijne afgerond, het universitair centrum ‘De Uithof’ tot ontwikkeling
gebracht en de woonwijk Lunetten uit de grond gestampt. Bij de opening van
muziekcentrum Vredenburg verwijderde Vonhoff hoogstpersoonlijk een onwillige
kraker. Hij genoot ervan om zaken te coördineren en het belang van Utrecht te
vertegenwoordigen in Den Haag. Uiteindelijk waren de Utrechters heel blij met hem.
Verder grossierde Vonhoff in nevenactiviteiten. Hij kon zijn interesse in de werking
van staatsstructuren en ambtelijke diensten kwijt in zijn voorzitterschap van de
Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst in de periode 1978-1981. De commissie deed
suggesties om de departementale organisatie te verbeteren, zoals met het aanbrengen
van onderscheid tussen beleid en uitvoering. Bij het Nationaal Park De Hoge Veluwe
was men de daadkracht van Vonhoff niet vergeten en in 1975 verzochten ze hem toe
te treden tot het bestuur; van 1978 tot 2006 was hij er voorzitter. Als toezichthouder
greep hij in toen de organisatie klaagde over het func-
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tioneren van de directeur, die hij vervolgens op non-actief stelde, overigens met een
prima regeling.8. Hij had ook wat toezichthoudende functies in de zijlijn, zoals
voorzitter van de Vereniging Nederlandse Frisdrankenindustrie. Loes miste de politiek,
meldde zich aan als kandidaat voor de Tweede Kamer, trok zich toch terug en werd
vervolgens in 1978 gekozen tot lid van de Eerste Kamer. Deze zetel gaf zij pas in
1991 op.
Hoewel hij als burgemeester nadrukkelijk boven de partijen stond, bleef Vonhoff
actief in de VVD. Hij vond dat de VVD ook andere wegen moest bewandelen. Zo
pleitte hij midden jaren zeventig voor toenadering tot de PVDA. Uit het oogpunt van
checks and balances leek het hem verstandig de dominantie van de confessionele
partijen te doorbreken. Met andere progressieve leden van de VVD zoals de jonge Ed
Nijpels en Annelien Kappeyne van de Coppello ontmoette hij in het Haagse Hotel
Des Indes geregeld leden van PVDA en D66 om over actuele politieke zaken te spreken.
Toen PVDA en VVD in 1994 besloten samen te werken in het paarse kabinet-Kok I,
juichte Vonhoff dit van harte toe.
In 1980 werd Vonhoff benoemd tot Commissaris van de Koningin in Groningen;
zijn partijgenoot Wiegel was toen minister van Binnenlandse Zaken. Ook in Groningen
werd hij niet unaniem enthousiast verwelkomd. Bij zijn installatie vloog iets door
de lucht waarop iemand riep: ‘Wat is dat nou?’ Vonhoff antwoordde ad rem: ‘Dat
is een ingekomen stuk.’ Het bleek een verfbom die op zijn pak was terecht gekomen.
Loes en hij waren echter wel wat gewend in Amsterdam, dus zij had een reservepak
bij de hand.
In Groningen wachtte Vonhoff een stevige klus, want de provinciale staten waren
op dat moment sterk gepolariseerd. Hij vond zijn positie als commissaris vergelijkbaar
met die van burgemeester in een grote gemeente en lobbyde actief in Den Haag voor
zijn provincie. Zijn aandacht ging uit naar de slechte sociaal-economische situatie
van de provincie en de herindeling van gemeenten, waardoor hij overtollige
burgemeesters moest herplaatsen. Om de afnemende industriële bedrijvigheid te
compenseren, hielp hij met succes enkele overheidsdiensten naar Groningen te krijgen,
zoals het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, PTT. In 1984 durfde
partijgenote en minister Neelie Smit-Kroes openlijk de wenselijkheid van deze
verplaatsingen aan de orde te stellen, waarop Vonhoff niet aarzelde om haar
‘illoyaliteit en onbetrouwbaarheid’ te verwijten.9. Uit hoofde van zijn functie was
Vonhoff ook bestuursvoorzitter van de Gasunie. De problematiek rond de
bodemdaling ten gevolge van
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de aardgaswinning was in die tijd al een discussiethema. Vonhoff regelde dat
Groningen daarvoor een vergoeding zou krijgen. Profetisch sprak hij de woorden:
‘Dat is van een gigantische omvang.’10.
Het vervullen van de representatieve taken paste wonderwel bij Vonhoffs levensstijl
en retorische gaven. Zo was hij na een diner gewoon naar de aanwezige dames toe
te stappen en te vragen welk woord in hun hoofd opkwam. Als de gastvrouw
vervolgens een thema koos, liep Vonhoff even nadenkend rond de tafel en
improviseerde hij vervolgens een gedicht waarin de woorden van de dames speels
binnen het thema aan de orde kwamen. Naast zijn commissarisschap had hij tal van
officiële en private nevenactiviteiten. Zo was hij van 1985 tot 1989 voorzitter van
het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en beijverde hij zich in die hoedanigheid
- tevergeefs - om de Olympische Spelen naar Nederland te krijgen. Ook nam Vonhoff
samen met de Nederlandse Sport Federatie (NSF) in 1988 het initiatief tot de in 1993
gerealiseerde fusie tussen NOC en NSF. Vervolgens wilde hij lid worden van het
Internationaal Olympisch Comité (IOC), maar hij moest het afleggen tegen oud-judoka
Anton Geesink. Hierna verliet hij het NOC. Een jaar later ontving hij de persprijs van
de Nederlandse Vereniging van Journalisten, mede omdat hij vanwege zijn
voorzitterschap van het NOC werd beschouwd als een mediagenieke persoonlijkheid.
In 1986 kon Vonhoff minister van Defensie worden in het kabinet-Lubbers II. Hij
besprak dit in het gezin. Zijn kinderen wilden graag in Groningen blijven vanwege
de ruime ambtswoning, terwijl Vonhoff nog steeds een nare bijsmaak had van het
kortstondig staatssecretarisschap onder Biesheuvel. Gelet op de samenstelling van
het nieuwe kabinet en de voor hem weinig aanlokkelijke portefeuille van Defensie,
besloot hij in Groningen te blijven. Daarbij speelde ook mee dat hij vreesde dat zijn
paradepaardjes, zoals de komst van het PTT-hoofdkantoor, bij zijn vertrek om zeep
zouden worden geholpen.11. Het jaar erna kreeg hij de onderscheiding Commandeur
in de Orde van Oranje-Nassau. Binnen de VVD en in Den Haag had hij nog steeds
veel invloed. Zo werd Vonhoff begin jaren negentig betrokken bij de oprichting van
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Van 1991 tot 1994 maakte hij deel
uit van de commissie kandidaatstelling VVD Tweede Kamer. In 2007 probeerde hij
in het conflict tussen de VVD-leiding en Rita Verdonk deze laatste te overtuigen om
uit de VVD te stappen. Hij kon zich moeilijk vinden in haar populisme of in dat van
Pim Fortuyn en Geert Wilders. Hij moest ook
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niets hebben van vernieuwing waarbij deskundigheid op het tweede plan kwam,
zoals voorstellen voor een gekozen burgemeester of minister-president. Ook was hij
een fel tegenstander van referenda. Centraal stond bij hem een evenwichtig, consistent
en goed bestuur.
Vonhoff bleef zich inzetten voor de belangen van de provincie Groningen, omdat
deze naar zijn mening nog steeds werd achtergesteld bij de Randstad. Hij kon zich
hier erg boos om maken. Toen het NOS-journaal geen aandacht wilde besteden aan
de op 30 mei 1992 in Groningen georganiseerde Nationale Open Dag Waterrecreatie
sommeerde hij hoofdredacteur Gerard van der Wulp dit alsnog te doen, maar vergeefs.
Toen dit conflict in de openbaarheid kwam, gaf de redactie van het
AVRO-radioprogramma Sugar in the morning hem een jaar lang elke dinsdagmorgen
een minuut spreektijd om Groningen te promoten: ‘de minuut van Vonhof’.12.
In 1996 ging Vonhoff formeel met pensioen en vestigden hij en zijn vrouw zich in
Hilversum, in de buurt van hun kinderen en kleinkinderen. Zijn nevenactiviteiten
werden zo zijn hoofdactiviteiten. Het aantal commissies waarin hij zitting had, was
talloos. Al een jaar vóór zijn pensioen werd hij op de Albeda-leerstoel bijzonder
hoogleraar Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid aan de Erasmus Universiteit
te Rotterdam. Van leraar tot hoogleraar, dat vond hij erg mooi. Het was een logisch
vervolg op zijn eerdere activiteiten op dit gebied, zoals zijn vicevoorzitterschap van
de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (commissie-Albeda) van 1984 tot
2009 en zijn voorzitterschap van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen
Overheidspersoneel (CAOP) van 1995 tot 2006. In 1998 publiceerde Vonhoff Liberalen
onder één dak, waarin hij de geschiedenis van de VVD vanuit zijn persoonlijke
betrokkenheid beschreef.13. Het boek beperkte zich tot het liberalisme van de VVD,
bestreek niet alle beleidsterreinen en had vooral betrekking op zijn eigen generatie.
Vanaf 1998 was hij erelid van de VVD.
Verder bekleedde hij een aantal bestuursfuncties op cultureel gebied, zoals het
voorzitten van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting die beoogde: ‘Het
oprichten en onderhouden van gedenktekens die herinneren aan Willem de Eerste,
Prins van Oranje [...] waar in ieder geval het gelaat van Willem de Eerste op
voorkomt.’14. Ook was hij van 1996 tot 2004 voorzitter van het algemeen
bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, van 1997 tot 2003
president-commissaris van de N.V. Ere-
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divisie, waarin belangenbehartiging en marketing van de topvoetbalclubs plaatsvindt,
en tussen 1998 en 2004 juryvoorzitter van het Groot Dictee der Nederlandse Taal.
In 1999, op vakantie in Denemarken, werd Vonhoff getroffen door een gescheurde
aorta, waarvan hij wonderwel herstelde. Hij ontving in november 2005 de zilveren
erepenning van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als dank
voor zijn inzet gedurende acht jaar als voorzitter van de Raad voor het Landelijk
Gebied en daarvoor als voorzitter van de Natuurbeschermingsraad.
Naast zijn nevenactiviteiten had hij nog hobby's, zoals schaken, bridgen en scrabble.
Bridgen deed hij zijn leven lang met vrouw en kennissen. Met schaken was hij
begonnen op de middelbare school. Sinds 1971 nam hij trouw deel aan het jaarlijkse
toernooi voor (oud)-parlementsleden in Wijk aan Zee. Ook in januari 2010 was hij
weer van de partij, maar in februari moest hij worden geopereerd aan zijn galblaas.
De artsen constateerden dat er meer aan de hand was, waarvan hij niet meer zou
kunnen genezen. In de paar maanden die hem restten, wilde hij zijn leven zo veel
mogelijk op de oude voet voortzetten en de buitenwereld er niet mee lastig vallen.
Onverdroten ging hij door tot de laatste week en belde nog met de Tweede
Kamerfractie om de VVD - tevergeefs - af te houden van samenwerking met de PVV
van Wilders. Ook deze actie getuigde van consistentie in zijn denken. Tot het einde
toe hanteerde hij de pen met een column in De Gooi- en Eemlander over wat er in
de wereld gebeurde. Traditioneel besloot hij deze column met een citaat van zijn
favoriete dichter Vondel, waarvan hij vele stukken uit het hoofd kende en regelmatig
citeerde.
DIEDERICK SLIJKERMAN

Archieven
Nationaal Archief, Collectie 265 H.J.L. Vonhoff, toegang 2.21.183.90
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Voornaamste geschriften
De zindelijke burgerheren: een halve eeuw liberalisme. Baarn 19662..
Bewegend verleden. Een biografische visie op prof. mr. P.J. Oud. Alphen aan den
Rijn 1969.
Liberalen onder één dak. VVD. 50 jaar liberale vereniging. Den Haag 1998.

Over Henk Vonhoff
P. Brood, ‘Een rebelse liberaal. Biografische schets van H.J.L. Vonhof’, in: C.J.N.
Versteden e.a. (red.), Liber amicorum H.J.L. Vonhoff. Opstellen over politiek, bestuur
en management. 's-Gravenhage 1996, p. 193-209.
M. Kranenburg, ‘Schatbewaarder van Thorbecke’, in: NRC Handelsblad, 26 juli
2010.
‘Vonhoff: ijdel, eigenwijs en zeer welsprekend’, in: de Volkskrant, 26 juli 2010.
T. Lagas, ‘Vonhoff kreeg de VVD'sers stil’, in: Trouw 27 juli 2010.
F. Korthals Altes, ‘Overtuigd liberaal, overtuigend redenaar en bestuurder. Henk
Vonhoff (1931-2010)’, in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2010, p. 159-162.

Eindnoten:
1. Veel informatie over Vonhoff ontleen ik aan interviews met zijn weduwe, Louise
Vonhoff-Luijendijk op 17 en 28 oktober, en 9 en 12 november 2014, naast onderzoek in
publicaties en het persoonlijk archief van Vonhoff in het Nationaal Archief.
2. Nationaal Archief, 2.21.183.90, inventaris 24: sollicitatiebrief uit 1955 aan College B&W.
3. Interview met Louise Vonhoff-Luijendijk, 17 oktober 2014.
4. A.A. de Jonge, ‘Geschiedschrijving over de Nederlandse politieke partijen’, in: Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 91 (1976), p. 94-105, aldaar 99.
5. Nationaal Archief, 2.21.183.90, inventaris 2.
6. F. Korthals Altes, ‘Overtuigd liberaal’, 160.
7. M. Kranenburg, ‘Schatbewaarder van Thorbecke’.
8. Nationaal Archief, 2.21.183.90, inventaris 285.
9. P. Brood, ‘Een rebelse liberaal’, 205.
10. F. van Exter, ‘Gedempte verkiezingen’, in: Trouw, 4 maart 1995.
11. Interview met Louise Vonhoff-Luijendijk, 28 oktober 2014; zie Vonhoff, Liberalen onder één
dak, 120.
12. B. Donker en Z. Luyendijk, ‘Vonhoff klaagt en krijgt minuut’, in: NRC Handelsblad 4 juni 1992.
Zie M. van Meurs, Een beeld van een provincie. Groningen in de twintigste eeuw. Assen 2006.
13. Cf R. van den Berg, recensie in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden 114 (1999), p. 644-646.
14. Eric Bais (red.), Willem van Oranje en Zeeland: persoonlijk, politiek en artistiek. Den Haag
2012, p. 13.
2. Nationaal Archief, 2.21.183.90, inventaris 24: sollicitatiebrief uit 1955 aan College B&W.
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Harmen Wind
Leeuwarden 24 december 1945 - Arnhem 1 oktober 2010 1.

Ut ein, ‘Van start’, is de bundel waarmee Harmen Wind in 1985 debuteerde. Die
titel is achteraf bekeken goed getroffen. Na zijn debuut verscheen er gemiddeld
gesproken elk jaar een publicatie van zijn hand: negentien dichtbundels, acht romans
en een bundel met fabels. Als daar nog alle andere werk dat hij schreef bij wordt
gerekend blijkt hoe verbazingwekkend productief hij was.
Voordat zijn debuutbundel uitkwam had Harmen Wind al heel veel geschreven.
‘Jarenlang heb ik opgestapeld wat ik gemaakt had. Ik redeneerde, als het goed is, is
het over tien jaar ook nog wel goed. Dan hoeft het niet meteen te worden
gepubliceerd.’1. Zijn eerste vijf gedichten verschenen in een aantal jaargangen van
Spektator, het tijdschrift voor neerlandistiek dat tussen de vakartikelen door ook
ruimte bood voor poëzie. Ze zijn nu direct terug te vinden dankzij de zegeningen
van de DBNL; het debuutvers was ‘Reünie’ in jaargang 4, 1974/1975. Het anecdotische
karakter van de gedichten werd versterkt door de bijbehorende tekeningen van Pieter
Krijthe, die ook later met Harmen Wind zou samenwerken. De dichter gebruikte in
die tijd de schuilnaam H. Twirre (Fries voor ‘windvlaag’).
Een ander opvallend kenmerk van Harmen Winds literair kunstenaarschap is het
feit dat hij schreef in zijn moedertaal en in de taal van zijn
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vorming. ‘Toen ik begon met schrijven, deed ik dat in het Nederlands. Je maakt je
eerst los van je jeugd en van de provincie. Ik zag de waarde van het Fries niet in.
Maar later kwam het besef dat ik in die taal ben opgegroeid en dat mij dat heeft
gevormd. Die taal is ongelofelijk belangrijk voor mij. [...] Als het over de
gevoelswereld gaat en over alles wat met mijn jeugd heeft te maken of gebonden is
aan Friesland schrijf ik in het Fries. In het Nederlands schrijf ik anders. Dan ligt het
accent op het onderzoekende, het vragen. Zo wordt er nooit een taal overbodig, ze
hebben beide hun plek.’ Hij had geen moeite met het kleine bereik van zijn Friese
werk. ‘Het gaat erom wat die taal bij mij oproept. Ik schrijf wel vaak om en om in
het Nederlands en in het Fries. De talen doen niet voor elkaar onder. Ik hou de
behoefte in beide talen te schrijven en wil dat een beetje in evenwicht houden.’
Remco Ekkers zag interessante verschillen tussen Winds Friese en Nederlandse
poëzie: ‘Wind is in zijn moedertaal nog meer dan in het Nederlands in staat om de
muziek van de taal vanzelfzingend te laten horen. Klankeffecten, klanksymboliek
zijn rijker aanwezig. Bovendien komt zijn droge humor in het Fries beter naar voren.’
Harmen Wind schreef sneller dan dat er werk van hem kon worden uitgegeven.
Publiceren in twee talen voorkwam dat hij in ledige tijd zou vervallen. Na Diet Huber
was hij de tweede Friestalige auteur uit de naoorlogse periode die royaal in twee
talen publiceerde, een trend die de laatste decennia sterker is geworden. Hij had
bovendien een ongelofelijk goed taalgevoel. Hij leverde vertalingen voor de beide
edities van de Spiegel van de Friese poëzie. Het was inspirerend om met hem samen
te werken. Hij was het nooit moe verder te zoeken naar betere vertalingen, voelde
zich geen enkele keer aangevallen als je een bepaalde vondst niet waardeerde en was
snel in denken en werken. Hij vertaalde vrij; in zijn visie moest datgene wat de beide
taalvormen opriepen met elkaar corresponderen, niet de taalvormen zelf. Naar zijn
eigen schatting is ongeveer een kwart van zijn gedichten zowel in het Nederlands
als in het Fries verschenen. De varianten zijn daarbij vaker bewerkingen van elkaar
dan vertalingen. Een mooi voorbeeld is het gedicht ‘Om te laitsjen’ (‘Om te lachen’)
uit zijn debuutbundel. De Nederlandse titel is veranderd in ‘Opdracht’ en de vorm
van een twaalfregelig gedicht in een sonnet. Het is een van de zes gedichten die
Gerrit Komrij in 2004 van Harmen Wind opnam in zijn uitgebreide bloemlezing uit
de Nederlandse poëzie. Beide gedichten zijn te vinden in de tweetalige Friese ‘Spiegel’
van 2008.
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Hamen Wind vertaalde ook proza, voornamelijk zijn eigen. Daarnaast moet genoemd
worden Kikkerjaren (2001), de Nederlandse versie van Josse de Haans grote roman
Piksjitten op Snyp uit 1999; de auteur is hem ‘ivich tankber’ voor de goede vertaling.
Verder verzorgde Wind de vertalingen van de meeste songteksten op twee cd's Dylan
yn it Frysk.
Harmen Wind werd geboren op 24 december 1945 in Leeuwarden. Zijn ouders
woonden in Aldeboarn (toen nog officieel Oldeboorn). Later kwamen er nog een
broer en een zus. Vader Hotze Wind werkte als timmerman bij een aannemer, moeder
Lutske Akkerman kwam uit een familie van verhalenvertellers en dichters. Ze was
een nicht van de bekende Friese schrijver Paulus Akkerman. Het was een echt
gereformeerd gezin. Er werd veel gelezen, zowel Fries als Nederlands. Aldeboarn
aan het riviertje de Boorne was in de eerste decennia na de oorlog een levendig dorp
met de zuivelfabriek als belangrijkste werkgever. Het dorp, de Boorne, voorvallen
uit zijn jeugd, maar ook de latere achteruitgang ‘doordat mensen die het leven voor
zich hadden, vertrokken en het overlieten aan mensen die het leven achter zich
hadden’ - het komt allemaal terug in zijn werk, relatief het meest in de roman Het
verzet / It ferset maar ook in enkele andere romans en verspreid in de poëziebundels.
Harmen Wind ging naar de christelijke MULO in Heerenveen en volgde daarna de
kweekschool met hoofdakte in Drachten. Door de inspirerende literatuurlessen van
zijn leraar Nederlands op ‘de kweek’ leerde hij het werk van Achterberg en Nijhoff
kennen. Op zijn achttiende verjaardag kreeg hij de Verzamelde gedichten van
Achterberg cadeau van zijn moeder. Later zei hij daarvan dat ze niet beseft had wat
ze daarmee aanrichtte, hij was drie weken van slag. Hij schreef een scriptie over
Achterberg, wat hem op de smaak bracht van de neerlandistiek. Gerrit Achterberg
zou hem ook later nog geregeld ‘yn 'se plasse omnúnderje’2.. In 1965 en 1966 werkte
hij in de zomervakantie als broeder in de psychiatrische instelling Veldwijk in Ermelo.
De omgang met de patiënten, die gekweld werden door wanen en angsten, raakte
hem diep. Het leverde hem de inspiratie op voor de bundel waarmee hij ruim twintig
jaar later zijn eerste landelijke succes oogstte, Het gesticht.
In 1967 begon hij de studie MO-B Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam,
wat hem meer aanlokte dan te gaan werken in het basisonderwijs; bovendien hoefde
hij dan niet in militaire dienst. In zijn studententijd was hij lid van een schrijfgroepje
van vijf dat wekelijks bijeenkwam
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en waarin de leden elkaars literaire werk bekritiseerden. Er werd verder niet
gepubliceerd.
In deze tijd leerde hij Klasina Kuipers kennen, met wie hij in juni 1972 trouwde.
Zij kregen samen drie kinderen, die in Doesburg zouden opgroeien.
Van 1972-1976 werkte hij als leraar Nederlands aan het Nassau College voor
HAVO en VWO in Heerenveen. De eerdergenoemde Pieter Krijthe was er tekenleraar.
In 1976 werd hij leraar Nederlands aan PA Groen van Prinsterer (na een fusie vanaf
1985 PABO Oost-Gelderland, later Iselinge Hogeschool). Lesgeven op een PABO vond
hij aantrekkelijk. Hij had zelf goede herinneringen aan de kweekschool en op de
pedagogische academie kon hij meer kwijt over literatuur. Hij was van 1989-1997
lid van de directie van de PA, een functie die hem minder goed lag en waarvan hij
later zei dat hij er niet voor had moeten kiezen. Na 1997 werd hij opnieuw leraar
Nederlands, nu in deeltijd, wat hem meer ruimte gaf zich aan zijn schrijverschap te
wijden en om ook aan romans te gaan werken. Op 1 januari 2005 ging hij met
vervroegd pensioen.
Vanaf 1982 verschenen Friestalige gedichten van Harmen Wind in Hjir. Ze zijn
gedeeltelijk terug te vinden in het debuut Ut ein, waarvan het motto is ontleend aan
Achterbergs eerste gedicht ‘Afvaart’. Ut ein werd uitgegeven bij de Koperative
Utjowerij, een uitgeverij waarvan hij later ook een aantal jaren lid werd. Hij stapte
in 1992 over naar de Afûk, toen de KU geen perspectief meer leek te bieden. Voor
Ut ein kreeg hij in 1987 de debuutprijs van de provincie Fryslân, de Fedde
Schurerpriis. De jury prees de knappe uitwerking van de hoofdthema's, het gemis
van een veilige plek en de onontkoombare vergankelijkheid, en zag in de bundel een
belofte voor de toekomst.
In 1983 verscheen er ook weer Nederlands werk, deze keer in De Revisor. Zijn
Nederlandse debuut Een spoor van verbeelding kwam uit bij de stichting Mentor in
Wassenaar, die zich erop toelegde debuten van oudere schijvers uit te geven. Van
de volgende bundels Het gesticht en Het scheermes van Ockham bood hij De
Arbeiderspers tegelijk de manuscripten aan. Uitgever Theo Sontrop vond Het gesticht
een bijzondere bundel en wilde die eerst publiceren. De dichter had het liever anders
gezien, hij beschouwde op dat moment zijn anecdotische poëzie toch niet helemaal
als het echte werk. Het gesticht werd evenwel goed ontvangen. Wiel Kusters: ‘Het
beklemmende is [...] de opgelegde samenhang die een “hogere” vorm van waanzin
schept en die als metafoor voor het bestaan gaat functioneren.’
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Voor zijn verdere literaire carrière was het belangrijk dat Harmen Wind in het fonds
van een grote landelijke uitgeverij was opgenomen.
In september 2009 leverde Harmen Wind bij De Arbeiderspers het manuscript in
van zijn zevende roman De dwaling. Dat werd in overleg met zijn redacteur voorbereid
voor publicatie in het voorjaar van 2010. Op de website van ontwerpster Kiki Post
staan de drie omslagontwerpen die ze maakte. In november werd bij hem darmkanker
geconstateerd die niet te genezen bleek. Met veel inspanning en een strak werkritme
voltooide hij in zijn laatste levensjaar de dichtbundels Kilroy en Heechtiid. Op het
allerlaatste moment besloot de uitgever af te zien van uitgave van De dwaling vanwege
de economische crisis en de terugloop in de boekenverkoop. De teleurstelling bij de
schrijver was heel groot en als consequentie werkte hij het manuscript ‘Rekenschap’
waarmee hij bezig was om in het Fries. Hij kon slechts de eerste versie afmaken. Als
een vorm van eerbetoon besloot zijn Friese uitgever Afûk die toch postuum uit te
geven onder de titel Rekkenskip. In augustus 2013 verzorgde De Arbeiderspers voor
de erven Wind alsnog een zeer beperkte oplage van De dwaling en loste daarmee
een ereschuld in aan de auteur. De Afûk regelt de distributie.3.
Het dichtwerk van Harmen Wind, Fries zowel als Nederlands, maakt een
uitgebalanceerde indruk, het is doordacht, het is beschouwend, het is niet polemisch,
niemand roept ‘Chotferdomme!’ of smijt een vaas aan diggelen. Ook de taal wordt
niet in scherven geslagen: zijn werk is klassiek, in een verzorgde stijl en
weloverwogen gecomponeerd. De dichter zoekt meer de helderheid dan de
gevoelsuiting, hij wil ordening en structuur scheppen, hij is meer waarnemer dan
deelnemer - een zeer gevoelige waarnemer. De toon is overheersend ernstig, hoewel
de ironie niet ontbreekt. Piet Gerbrandy vergeleek de poëzie uit Plaatselijke tijd met
die van Jan Eijkelboom en Anna Enquist en karakteriseerde deze als ‘toegankelijk,
contemplatief van aard met een mild weemoedige inslag, en behoudend, ja bijna
traditioneel van vorm’, wat hem niet weerhield te veronderstellen dat Winds
vakmanschap geen behoefte had aan poëtische vernieuwing. Het Friese werk zou in
zijn doordachte en beschouwende inslag vergeleken kunnen worden met dat van
Willem Abma (van na 1980). Winds poëzie heeft een zeker aforistisch karakter. De
dichter houdt van het spel met de taal, van tegenstellingen, dubbelzinnigheden,
paradoxen. Soms lijkt het wel alsof hij inzicht laat ontstaan vanuit de taal
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zelf. Hij beschouwde dat als wat hem bij het dichten ‘uit de taal toevalt’.
Toen Pier Boorsma, Geertrui Visser en ik in 2007 bezig waren met de voorbereiding
voor de heruitgave van de Spiegel van de Friese poëzie gaf Harmen Wind aan hoe
hijzelf zijn poëzie zou indelen. Hij onderscheidde in zijn werk vier soorten gedichten:
anecdotisch, evocatief, flosofisch en poëticaal. Later zei hij: ‘Poëzie is mijn reflectie
op het leven, met een bezwerende werking. Of mij dat in een traditie plaatst, moet
een ander maar uitmaken. Ik hou niet van optochten.’
Een typerende karakteristiek van het werk van Harmen Wind is de focus op het
hier en het nu, de aandacht voor de intensiteit van het moment. ‘In mijn poëzie wil
ik leven onttrekken aan het voorbijgaan. Het gaat in poëzie niet om het ontvluchten
van de realiteit, maar om het verhevigen ervan.’ Een mooi voorbeeld daarvan is het
gedicht ‘Rêst’/ ‘Rust’, waarin de dichter aandachtig naar zijn lezende geliefde kijkt.
‘... // Jij leest. Je weet van niets. / Op dit kloppen gaat geen / deur open. Om je heen
/ geurt alle stilte naar jou // en ik zie je bestaan in / een blonde haar die / tastend uit
je slaap / het zonlicht zoekt.’ Ergens anders schrijft hij: ‘ik wol fan dy hâlde / lykas
fan in plak’4. - een metafoor die pas duidelijk wordt als je bedenkt hoe belangrijk een
woord als ‘plek’ voor de dichter is: de aanduiding voor wat hem bindt aan zijn aards
bestaan, het hier en nu, waar hij intens mee verbonden is. Uit Kilroy het gedicht
‘Hier’: ‘Hier is waar ik nu ben. Voortdurend / verschuift het, neemt mij mee, houdt
/ het mij aanwezig, plaatselijk, beperkt. // Vrijheid beweegt zich in stof, bestaan / is
een zwervende plek. Zie mij dan, / proef mij, kus de grond op mijn mond.’ En, in
een van zijn romans: ‘Nergens te zijn is erger dan alleen’. In allerlei variaties komt
dit inzicht terug. Ook het titelgedicht van Plaatselijke tijd gaat om de focus op het
hier en nu, uitgebeeld in het contrast tussen de rusteloze mens en de onaangedane
natuur. Van de eend en de lijsterbes zegt de dichter: ‘Hun leven vindt bestaan in
plaatselijke tijd.’ De titel van zijn laatste, postume bundel is Heechtiid, wat zowel
‘hoogtij’ als ‘de hoogste tijd’ suggereert. De gedichten zijn doordrenkt van een besef
van eindigheid en de nabije dood, maar tegelijk van een grote intensiteit van leven.
En in Rekkenskip: ‘De waarde van je bestaan wordt niet groter door langer te leven.
Het ging, gaat, om de intensiteit van het leven, om het besef van de kostbaarheid van
het moment.’ Ook in de erotiek kan de intensiteit van het hier en nu worden ervaren.
Bovengenoemd gedicht ‘Hier’ werd eerder opgenomen in Plak onder de titel ‘Hjir’.
De slotregels zijn daar ‘Kom dan myn leafste, kom, lit / my dyn lea, dyn waarme
notiid
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fiele.’5. In Kilroy richt de dichter zich tot de lezer in het algemeen en worden de
slotregels van hetzelfde gedicht: ‘Hoor eens, jij daar! Laat deze man die / strakjes
uit zijn hier verdwijnt jouw / warme tegenwoordigheid omarmen!’.
Harmen Wind dichtte niet alleen om te reflecteren op het leven. Hij wilde in zijn
werk ‘ferdwine om net fuort te reitsjen’6.. In de loop van zijn oeuvre wordt dat op
verschillende wijzen uitgewerkt. Al in het begin klinkt de notie van poëzie als een
gebrekkige poging het leven te omvatten en te bewaren. ‘Het meeste is gelogen’ is
de slotzin van Het gesticht. Ook over kunst in het algemeen zegt hij dat die een leugen
is, want ze is imitatie en onecht; leven en tijd zijn niet in bewegingloosheid te vangen.
Toch is er ook fascinatie voor kunst die juist zo de tand des tijds kan weerstaan, wat
al begint bij de paleolithische rotsschilderingen in Frankrijk. In het gedicht
‘Lascaux-1’: ‘Kunst: het simpele besef / dat wat beweegt verloren gaat’ en in ‘Grotte
Cosquer’: ‘Zij die ons voorgingen groeten ons.’ Door de stap te maken van ‘kunst
als leugen’ naar ‘kunst als fictie’ komt er meer ruimte voor iets wat bestand is tegen
verval en de angst daarvoor kan bezweren. Guus Middag over Plaatselijke tijd: ‘Bij
Wind is de leugenachtigheid van de poëzie om zo te zeggen psychologisch verankerd,
met een duidelijk omschreven therapeutisch doel’. Dat is de inzet van het bekende
gedicht ‘Remedie’: ‘Tegen de angst. Al wat ik schrijf / weerstaat mijn wanhoop, elke
zin / waaraan ik ademloos begin / jaagt mij de stuipen van het lijf.’
Verloren gaan en bewaard blijven, verdwijnen en verschijnen zijn begrippen die
steeds terugkomen, als uiting van een worsteling van de dichter met de
vergankelijkheid. Het verborgene, verlorene en ook de dood worden soms verbeeld
met de wereld onder water. Het intrigerende daarvan kende hij uit zijn jeugd, als hij
met zijn vrienden zwom in de Boorne of ging vissen in het natuurgebied de Deelen
onder Aldeboarn. In de poëzie raken de beide werelden elkaar. Een van zijn Friese
bundels heeft dan ook als titel Boppe wetter. In het gedicht ‘Gebeuren’ streelt de
dichter onder water op liefdevolle wijze een rondzwemmende blei en tilt hem eruit.
In het gedicht ‘Besit’ uit de bundel Wei vertelt hij hoe hij een zakmes (merk Herder
Solingen), dat hij ooit is kwijtgeraakt, uit het water opdiept: ‘Blakstil lei it op 'e /
boaiem, wachtsjend op dit stuit. Nea / ferliest it ferlerne syn eigner. Izeren wet.’7.
Eenzelfde strekking heeft ‘Verloren voorwerpen’, dat Komrij opnam in zijn
bloemlezing. Stefan van den Bossche merkt op dat het vergankelijkheidbesef van de
dichter haaks staat op
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‘de veilige, conservatieve geloofswijsheden die hem door zijn vader werden
ingeprent’.
Harmen Wind was afkomstig uit een orthodox-protestants nest. Die achtergrond
komt scherp in beeld in de roman Het verzet. Het scheermes van Ockham begint met
een gedicht over het religieuze besef van zijn moeder, en eindigt met een gedicht
over de bijbellezing van zijn vader na de maaltijd. De jongen aan tafel weet, aan alles
is gedacht, het komt wel goed, ‘en in dit waterlandschap werd de / waarheid een pad
door het moeras, / een weg veilig genoeg om er te / wandelen, zolang mijn vader
las.’ De subtiele laatste vier woorden geven aan hoe de dichter zich verhoudt tot die
herinnering aan zijn jeugd. Dit gedicht werd in 2013 opgenomen in het nieuwe
Liedboek. Harmen Wind maakte bezwaar tegen de kwalificatie ‘dichter van christelijke
poëzie’ die hem werd toegekend, omdat hij er geen behoefte aan had een boodschap
uit te dragen (hij publiceerde overigens wel in christelijke literaire tijdschriften als
Bloknoot en Liter). Het merendeel van Winds ruim zevenhonderd gedichten heeft
geen religieuze lading. Liturgische teksten schreef hij amper. Theologisch gezien
stond hij ver van het geloof van zijn ouderlijk milieu, wat onder andere blijkt uit
Rekkenskip. Dat neemt niet weg dat (christelijk) geloof hem wel degelijk bezighield
en inspireerde. Een voorbeeld is de bundel Tot zwijgen - een hymne / Ta swijen - in
hymne uit 2005 (Winds enige echte tweetalige bundel). Hierin brengt hij, associërend
op traditionele geloofstermen, tot uiting dat het wezenlijke van wat ons te boven gaat
zich niet in taal laat vangen. ‘Het zwijgen van de dichter’ is overigens een thema dat
al vanaf het begin in zijn poëzie terug te vinden is. Van den Bossche constateert in
zijn bespreking van Het scheermes van Ockham dat de dichter een machteloze
toeschouwer blijft, ‘die balanceert op de grenzen van spreken en zwijgen, daarbij
tastend naar het onuitsprekelijke van de rede, die met het scheermes van Willem van
Ockham voorgoed van geloofskwesties werd verwijderd.’
Harmen Winds romans hebben doorgaans een opbouw met verschillende verhaallijnen
en perspectieven die gescheiden aan de lezer worden gepresenteerd, soms nogal
fragmentarisch, met een grote mate van ordening om samenhang te geven. Ze
kenmerken zich door verrassende metaforen en woordkeuze. Hij is een man van
reflectie en beeldende scènes, meer dan een verhalenverteller. Een kenmerk van zijn
proza is ook zijn bewuste omgang met de taal. De verteller ‘proeft graag afkomst,
wortels,
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grondsoort’ van de woorden. De man van taal is dan sterker dan de man van het
verhaal.
Zijn prozadebuut is een historische roman over Jancko Douwama (ca. 1482-1533),
een lokale machthebber uit Aldeboarn die zich als vrije Fries verzette tegen het
bestuur van de hertog van Saksen dat in 1498 in Friesland was gevestigd. De
herdenking van vijfhonderd jaar centraal bestuur in Friesland in 1998 was de
aanleiding voor Harmen Wind over Douwama te schrijven; hij was dat al langer van
plan. Hij nam drie maanden verlof en schreef De izers fan 'e frijheid, gebaseerd op
eigen onderzoek en op de geschriften die Douwama in de gevangenis schreef. Die
houdt tot zijn dood vast aan zijn standpunten over vrijheid, recht en waarheid. In de
roman wordt verteld dat hij troost vindt in de gedachte dat hij alles op schrift heeft
gesteld en als eervol man zal sterven, ‘hij heeft zich leesbaar gemaakt’ - een typische
Wind-uitdrukking die ook in zijn poëzie voorkomt. Na het verschijnen van de roman
verzorgde Harmen Wind samen met Tresoar-historica Martha Kist een degelijk
ingeleide bloemlezing uit de nagelaten geschriften van Douwama, Een man van eer.
In mei 1998 overleed vader Hotze Wind. De schrijver verwerkte zijn ervaringen
met zijn vader in Het verzet. Hij schreef het met opzet in het Nederlands, om meer
afstand tot zijn onderwerp te scheppen. De roman geeft een liefdevol en doorleefd
portret van Homme Wisch, een calvinist van de oude stempel die zich vastklampt
aan zijn bijbelteksten, ‘het onwrikbare houvast van zijn volslagen gelijk’. Iemand
die zich verzet tegen het leven zoals het is, met inbegrip van de dood. Tegelijk is het
boek het relaas van zoon Hessel over zijn jeugd, over zijn verzet tegen het dwingende
geloof van zijn vader en over zijn ontdekkingen in de wereld van de taal.
Voor Het verzet kreeg Harmen Wind in 2003 de DebutantenPrijs (tegenwoordig
Academia Literatuurprijs). Juryvoorzitter Elsbeth Etty: ‘... ik kan u meedelen dat
Het Verzet van Harmen Wind voor ons een openbaring was, een ontdekking. De
roman is in geen enkel landelijk dag- of weekblad besproken, maar wij vonden het
tot de mooiste debuten van het afgelopen jaar behoren.’ Het verzet brak niet door
naar een groter publiek en de schrijver was er ook de man niet naar de publiciteit te
zoeken. De Friese bewerking verscheen als It ferset. In 2006 kreeg de schrijver er
de Rink van der Veldeprijs voor, de tweejaarlijkse literaire prijs van de Gemeente
Smallingerland.
Zijn volgende Nederlandstalige roman is de enige van Harmen Wind
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die speelt in de wereld van het onderwijs. Erik Huldiger, een 36-jarige gescheiden
docent Nederlands op een HAVO/VWO leeft in een verliteratuurde eigen wereld, wat
onder andere blijkt uit zijn ‘citeertic’. Erik speelt de rol van de joviale en erudiete
enigszins ouderwetse leraar die op school zeer wordt gewaardeerd. Zijn jeugd passeert
in flashbackhoofdstukken waarin parallellen met de jeugd van Hessel uit Het verzet
vallen te ontdekken: protestantse opvoeding op het Friese platteland. Veel meer dan
daar ligt in Meesterschap de nadruk op de seksuele ontwikkeling in een
verzwijgcultuur. Leraar Erik raakt op school verwikkeld in seksuele relaties met drie
leerlingen, zonder zich te bekommeren om de morele implicaties. Als hij tot zelfinkeer
komt en zichzelf ziet als ‘specialist van de verhulling, de meester van het bedrog’ is
het te laat. Volgens Henk van der Ent geeft deze roman een interpretatie van het
paradijsverhaal.
De roman vond een gemengd onthaal. Winds prachtige stijl, zijn ironische
commentaar op het moderne onderwijsdenken en zijn rake observaties werden
gewaardeerd, maar de intellectuele afstandelijkheid zou afbreuk doen aan de
emotionele lading en het reflectieve karakter de dialogen ondermijnen.
Een thema dat in Meesterschap aan de orde komt is het verschil tussen de feitelijke
wereld (‘werkelijkheid’) en de eigen belevingswereld (‘waarheid’), het gegeven dat
mensen elkaar niet kunnen bereiken omdat ze in verschillende werelden leven of
zich verbergen achter maskers. Dat thema komt in wisselende vormen terug in de
volgende romans Het talent, Om it libben en De dwaling. In Het talent is de
achttienjarige hoogbegaafde Jozef Kweest aan het woord, die over de eerste twaalf
jaar van zijn leven vertelt als verwerking van een dramatische gebeurtenis waar hij
als twaalfjarige jongen schuldig aan is. De reacties op het boek zijn net als bij die
op Meesterschap gemengd: originele stijl, goed gecomponeerd, maar met te weinig
emotie.
In Om it libben werkte hij het thema uit in een misdaadroman, voor de schrijver
een experiment waar hij zonder vooraf bedacht plot aan begon. Wat begint als een
‘whodunnit’ wordt meer en meer een psychologische roman over een vrouw met een
tunnelvisie die aan het eind bijna alle realiteitszin verloren heeft. Sommige critici
waren niet overtuigd door het plot, maar achtten het boek lezenswaardig door treffende
opmerkingen, beschrijvingen, overdenkingen over waan en geloof en het rijke
taalgebruik.
Met De dwaling volgde een hechter geconstrueerde Nederlandstalige
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roman over hetzelfde thema. Het verhaal is met vaart geschreven, zonder wijdlopige
flashbacks die de gang eruit zouden halen. De vijf delen zijn steeds verbonden met
weer een ander personage, die het verloop verder draagt. Het verhaal betreft een
moord (of is het doodslag?) waarbij de twee betrokkenen, Gerben Opmaat en Sanne
Visser, een verschillende lezing hebben over de toedracht. Bij de naderende
rechtszitting proberen ze in onderling contact een waarheid te construeren die voor
beiden goed uitwerkt, maar de last van Sannes verleden, de impact van wat er gebeurd
is en de inmenging van anderen maken dat het allemaal anders en dramatisch uitpakt.
De dwaling speelt in het stadje Veerburg, gelegen aan het water de Marswetering,
een setting die aan Doesburg doet denken.
Tot slot de roman Rekkenskip, die Harmen Wind schreef in zijn laatste levensjaar.
Hoofdpersoon Daniël Mûnema (letterlijk vertaald: ‘Mondema’) woont alleen. Zijn
vrouw is overleden, kinderen zijn het huis uit, de zuivelfabriek waarvan hij directeur
was, wordt gesloopt. Hij staat bekend als een integer man (‘sûnder wryt of slyt’).
Als hij daaraan gaat twijfelen door de confrontatie met zijn verleden besluit hij een
boek te schrijven om zijn zoektocht naar zichzelf vorm te geven; een vriend heelt
het over memoires. Tegen zijn zoon zegt hij: ‘Dit boek is mijn verhaal over de
werkelijkheid. In dit verhaal leef ik, kom ik aan het licht.’ Rekkenskip is zo beschouwd
Harmen Winds ‘waarheid’ over zijn leven. Daniël ontdekt dat hij van schrijven houdt,
hij noteert jeugdherinneringen die naadloos aansluiten bij It ferset en Meesterschap.
Zonder enige moeite en met veel plezier schrijft hij ook een aantal fabels. Ze hebben
allemaal te maken met trouw zijn aan jezelf of de klos zijn. Daniël heeft het gevoel
dat hij niet aan zijn roeping heeft beantwoord een waar mens te zijn. Hij heeft geen
religieuze achtergrond, zijn vrouw wel; door haar wordt hij bepaald bij een geloof
dat God ziet als het wezen van de mens. ‘Worden wie je werkelijk bent’ staat gelijk
met het vinden van God en te kunnen zeggen ‘Ik ben’.
Meer dan bij andere romans van Harmen Wind is in Rekkenskip het verhaal
ondergeschikt aan de reflectie. Henry Baron concludeert in World Literature Today:
‘This is clearly a theme-driven novel whose incidents and actions and dialogue
sometimes seem like constructions to carry the primary motif of a search.’ Jaap Krol
kwam in het Friesch Dagblad tot een vergelijkbare conclusie. Hij prees daarbij de
manier waarop de schrijver passages van haast religieuze troost weet te verbeelden.
De meeste fabels uit Rekkenskip verschenen in een eerdere versie in Lek
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en brek, een bundel moderne fabels zonder expliciete moraal. Jelle van der Meulen,
al sinds 1982 de Nederlandstalige NBD/Biblion-uitkijkpost in het veld der Friese
letteren, vond op zijn Friese-literatuursite Lek en brek uitermate goed geslaagd, met
de nodige ironie en een mix van precisie en nonchalance, in vlotgeschreven taal
zonder angst voor een ongebruikelijk woord.
Ter afsluiting nog twee andere wapenfeiten. Na de zomer van 2004 ging een groep
auteurs aan de slag met het schrijven van hoofdstukken voor het Friese
literatuurgeschiedenisboek Zolang de wind van de wolken waait, dat in april 2006
zou verschijnen. De beoogde auteur voor het hoofdstuk over de poëzie van de laatste
vier decennia moest helaas afhaken. Harmen Wind nam de taak over; hij had zich
in verschillende tijdschriften al een kundige criticus betoond. Wij als redactie hadden
geluk: hij ging net in dezelfde tijd met vervroegd pensioen en vond het een uitdaging
het overzicht te schrijven. Van januari 2006 tot de zomer van 2009 was hij
poëzierecensent voor de Leeuwarder Courant, waarbij hij gewetensvol te werk ging.
‘Je geeft je oordeel niet als een objectieve waarheid, maar je neemt er als criticus
wel de verantwoordelijkheid voor.’
TEAKE OPPEWAL

Met dank aan Klasina Wind-Kuipers en Cor Waringa.
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Eindnoten:
1. De citaten uit interviews met Harmen Wind zijn door waar nodig mij vertaald, evenals de
navolgende noten, behalve noot 5.
1. ‘in m'n hoofd rondneuriën’
2. ‘in m'n hoofd rondneuriën’
3. Zie websjop.afuk.nl/dedwaling.
4. ‘ik wil van je houden / zoals van een plek’
5. ‘Kom dan mijn liefste, kom, laat / mij jouw lijf, jouw warme nu toch voelen.’ Vertaling van de
dichter in P. Boorsma e.a., Spiegel van de Friese poëzie. Amsterdam 2008, p. 329.
6. ‘verdwijnen om niet weg te raken’
7. ‘Roerloos lag het op de / bodem, wachtend op dit moment. Nooit / verliest het verlorene zijn
eigenaar. IJzeren wet.’
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Jan Juliaan Woltjer
Leiden 24 januari 1924 - Oegstgeest 20 april 2012

‘Het betere is de vijand van het goede’. Met dit aforisme1. heeft de historicus Juliaan
Woltjer de schrijver van dit levensbericht en zijn andere promovendi er menigmaal
voor behoed van hun proefschrift hun levenswerk te maken. Voor zichzelf legde
Woltjer andere maatstaven aan. Hij was een perfectionist, die niet rustte voor hij alle
nuances van de complexe historische werkelijkheid in hun onderlinge samenhang
had blootgelegd en daarvan verslag had gedaan in glashelder proza. Hij was innemend
en bescheiden, kon goed naar anderen luisteren en deelde zijn grote kennis genereus
met zijn studenten, promovendi en vakgenoten. Bedachtzaam, rationeel en op het
eerste gezicht misschien wat afstandelijk, kon hij onverwachts fel reageren op wat
hij beschouwde als onrecht, domheid en vooringenomenheid.
Jan Juliaan (roepnaam Juliaan) Woltjer werd op 24 januari 1924 in Leiden geboren
als zoon van Jan Woltjer Jr. (1891-1946) en Hillegonda Hester de Vries (1890-1976).
Het gezin telde vier kinderen, naast Juliaan twee oudere zusters en een jongere broer.
De Woltjers vormden een ware hooglerarendynastie. Juliaans vader Jan Jr.
(1891-1946) was lector Theoretische sterrenkunde aan de Leidse universiteit; naar
hem zijn een krater op de maan en een planetoïde genoemd. Grootvader Jan Wol-
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tjer (1849-1917) was hoogleraar aan de Vrije Universiteit met als leeropdracht Griekse
oudheden en pedagogiek en Griekse taal en letterkunde.2. Diens zoon, Juliaans oom
Robert Herman (Rob) Woltjer (1878-1955) was hoogleraar Latijn, Grieks en Oude
Geschiedenis aan de Vrije Universiteit, eerst als naaste collega en vervolgens opvolger
van zijn vader.3. Juliaans broer Lodewijk (Lo, geb. 1930) zou het tot hoogleraar
Sterrenkunde aan de Columbia University in New York brengen.
De Woltjers waren niet alleen geleerd maar ook streng gereformeerd. Grootvader
Jan en oom Rob bekleedden vele functies binnen de antirevolutionaire zuil. Zo waren
beiden jarenlang lid van de Eerste Kamer voor de ARP. Spanningen ontstonden toen
Juliaans vader Jan Jr. zijn geloof verloor en de kerk verliet. Zijn ouders gingen uit
elkaar toen hij twaalf jaar oud was. Juliaan heeft zijn vader nooit meer teruggezien.
In Leiden bezocht de jonge Woltjer het Stedelijk Gymnasium. Ondanks aanleg
voor de exacte vakken koos hij voor de alfa-richting4. omdat hij zich had voorgenomen
dominee te worden. Het eindexamen gymnasium-A was destijds een vereiste voor
wie Theologie wilde studeren. In 1941 schreef hij zich in aan de Vrije Universiteit.
Tijdens het eerste studiejaar moet de roep van de kansel verflauwd zijn, want na het
behalen van de propedeuse Theologie ging hij verder met Geschiedenis. Al vanaf
het voorjaar van 1942 had hij naast zijn hoofdvak colleges Geschiedenis gevolgd.
De studie werd afgebroken doordat de Universiteit in april 1943 wegens de
oorlogsomstandigheden werd gesloten.5. De onderduik, noodzakelijk om aan
gedwongen tewerkstelling in Duitsland te ontkomen, zal hij met zijn neus in de
boeken hebben doorgebracht. In 1946 legde hij het kandidaatsexamen Geschiedenis
nog af aan de VU, maar stapte daarna over naar de Rijksuniversiteit Leiden voor de
doctoraalopleiding. Van 1948 tot 1950 was hij student-assistent bij de hoogleraar
Vaderlandse geschiedenis A.J.C. Rüter. Hij rondde de studie af met een scriptie over
de Reformatie in Friesland en behaalde het doctoraalexamen cum laude in 1950.
Na zijn afstuderen vond Woltjer een betrekking als vakreferent Geschiedenis aan
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. ‘Saai maar nuttig werk’, volgens zijn eigen
woorden. Hier ontmoette hij de bibliothecaresse Hillechina Tjeetska (Ien) Knoppien
(28 januari 1917-19 juni 2012). Zij trouwden op 8 mei 1955. Het echtpaar vestigde
zich op kamers in de Wasstraat in Leiden, waar twee zonen, Geert en Reinout, werden
geboren. In 1959 verhuisde het gezin naar een nieuwbouwwoning aan de
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Prinses Beatrixlaan in Oegstgeest, waar de Woltjers bijna hun hele leven zijn blijven
wonen.
In 1957 trad Woltjer in dienst van de Leidse universiteit, waar hij achtereenvolgens
als wetenschappelijk hoofdassistent, medewerker en hoofdmedewerker verbonden
was aan de leerstoel Vaderlandse geschiedenis, die tot 1961 door Rüter en vervolgens
door Ivo Schöffer werd bezet. In 1973 werd hij op persoonlijke titel benoemd tot
lector met als leeropdracht de Vaderlandse geschiedenis van de zestiende en de
zeventiende eeuw. Het lectoraat werd in 1980 omgezet in een (persoonlijk)
hoogleraarschap.6.
Woltjer promoveerde in 1962 bij Rüter. Zijn proefschrift Friesland in
Hervormingstijd is een klassiek werk geworden. In opzet een traditionele regionale
studie naar de protestantse Reformatie, doorbrak het boek het verzuilde en nationale
paradigma dat tot die tijd de geschiedschrijving over de Opstand had beheerst.7.
Doordat Friesland ver verwijderd lag van het politieke en economische centrum van
de toenmalige Nederlanden, waren de sociale, economische en politieke verhoudingen
er minder gepolariseerd. Waar in een verzuild en teleologisch perspectief de
tegenstellingen tussen katholieken en calvinisten haast onvermijdelijk moesten leiden
tot de scheiding van Noord en Zuid en de vestiging van een (protestantse) Republiek,
benadrukte Woltjer de doorslaggevende betekenis van de brede ‘middengroepen’ op
kerkelijk en politiek gebied. Tussen een kleine groep felle contrareformatorische
katholieken die alle ketterij met geweld wilden uitroeien ter rechterzijde en twee
eveneens kleine groepen doopsgezinden en calvinisten die definitief met de oude
kerk hadden gebroken op links, bevond zich een grote groep gematigden die uit
waren op compromis en verzoening. Binnen de middengroepen onderscheidde Woltjer
een groep ‘traditionele’ katholieken, die in de kerk wilden blijven maar bezwaar
koesterden tegen nieuwigheden als de invoering van de decreten van het Concilie
van Trente en de kettervervolgingen, en een groep ‘protestantiserende’ katholieken,
die een deel van de kritiek van de protestantse Reformatie op de katholieke kerk
deelden (celibaat, de verering van Maria en de heiligen, het kloosterleven). Ook de
laatste groep wilde niet met de oude kerk breken, maar deze hervormen. De religieuze
middengroepen speelden een cruciale rol in de politieke ontwikkeling van de Opstand,
doordat zij hun steun konden verlenen dan wel onthouden aan de extremisten op
‘links’ of ‘rechts’. In 1566 meenden zij dat een gematigde oplossing van het uit de
hand gelopen godsdienstvraagstuk mo-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

211
gelijk was, maar de gewelddadige Beeldenstorm dreef hen in de armen van de hertog
van Alva. Diens harde optreden leidde er in 1572 dan weer toe dat zij zich niet
verzetten toen Willem van Oranje en de Watergeuzen een gewapende opstand
ontketenden. De Pacificatie van Gent was in 1576 een overwinning van het gematigde
midden, maar zowel het onbesuisde optreden van de calvinisten als van de landvoogd
Don Juan van Oostenrijk leidde ertoe dat de weg van het centrum doodliep. Het
grootste deel van hen sloot zich aan bij de calvinisten, niet uit overtuiging, maar
omdat de extremisten aan beide zijden de middenweg, waaraan zij de voorkeur gaven,
hadden afgesloten.
Friesland in hervormingstijd is nog steeds een meesterwerk. Gebaseerd op grondig
archiefonderzoek, combineert het inzicht in de nuances en complexiteit van de
religieuze en politieke verhoudingen met een klare lijn van het betoog. Een echte
‘theorie’ kan men Woltjers opvattingen over ‘de middengroepen’ niet noemen. Hij
had een afkeer van abstract getheoretiseer en beschouwde gezond verstand als de
beste richtlijn bij historisch onderzoek. Het perspectief van de middengroepen afkeer van polarisatie en scherpslijperij, het zoeken naar compromissen, een open
en ondogmatische levenshouding - vormde ook Woltjers persoonlijke adagium. Het
is misschien geen toeval dat hij rond de tijd van zijn promotie de kerk definitief de
rug toekeerde.
Meende Woltjer aanvankelijk dat zijn inzichten vooral pertinent waren voor het
afgelegen Friesland, later kwam hij tot het inzicht dat de middengroepen ook voor
het begrijpen van de verhoudingen in het politieke zwaartepunt in Brabant en
Vlaanderen en in Holland essentieel waren. In een aantal artikelen, deels ontstaan
naar aanleiding van herdenkingen van belangrijke evenementen in de Nederlandse
Opstand, werkte hij zijn ideeën verder uit. Van groot belang zijn ‘De Vredemakers’,
geschreven naar aanleiding van de herdenking van de Pacificatie van Gent (1976)
en zijn oratie Kleine oorzaken, grote gevolgen (1975). Enkele opstellen over de
Opstand zijn in grondig gereviseerde vorm gepubliceerd in Tussen vrijheidsstrijd en
burgeroorlog (1994), nog steeds onmisbare lectuur voor wie iets van de Opstand wil
begrijpen. Zoals de titel van deze bundel aangeeft, zag Woltjer de Opstand, zeker in
zijn vroege fase, als een burgeroorlog, die vergelijkbaar was met de gelijktijdige
conflicten in Frankrijk. Een belangrijk verschil was echter dat in de Nederlanden de
leider van één van de oorlogvoerende partijen, de landsheer Filips II, tevens koning
van Spanje was. Dat verklaart waarom Spanje de royalistische en ka-
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tholieke partij in de Nederlanden materieel steunde, maar haar in moreel opzicht
compromitteerde.8.
Overigens beperkte Woltjer zich in zijn publicaties niet tot de geschiedenis van
de Opstand. Zo publiceerde hij in 1965 naar aanleiding van een lustrum van de
universiteit een kort en helder overzicht van de geschiedenis van de Leidse academie
en wetenschapsbeoefening. Gebaseerd op zorgvuldig bronnenonderzoek is dit
beknopte overzicht een voor een groot publiek leesbaar boek geworden, waarin
Woltjer ook over de negentiende en de twintigste eeuw - toch niet ‘zijn’ periode schreef met verstand en inzicht.
Woltjer werd de meest invloedrijke specialist op het gebied van de Nederlandse
Opstand. Dat kwam niet alleen door zijn publicaties, maar ook doordat hij in een
Contactgroep XVIe Eeuw, die regelmatig in informele sfeer in Leiden bijeenkwam,
een groep jongere historici uit heel Nederland en Vlaanderen aan zich bond.
Aanvankelijk opgericht om een thuisbasis te verschaffen aan een aantal buitenlandse,
vooral Britse en Amerikaanse, promovendi die onderzoek naar de Opstand en
Reformatie deden in Nederlandse archieven, werd de Contactgroep spoedig de
ontmoetingsplek voor alle historici die aan een zestiende-eeuws onderwerp werkten.
Hier werden de eerste versies van hoofdstukken van proefschrift en artikelen
bediscussieerd en tips over vindplaatsen in archieven en literatuur uitgewisseld. Met
de benaming ‘contactgroep’ wilde Woltjer duidelijk maken dat de bijeenkomsten
losstonden van enige universitaire organisatie. Tegenwoordig zijn dit soort clubjes
van promovendi en andere onderzoekers alomtegenwoordig, maar in de jaren zeventig
was Woltjer met zijn Contactgroep zijn tijd vooruit. Aan het einde van een
bijeenkomst liet Woltjer nooit na op de voor hem typerende vriendelijke maar ook
enigszins plechtige manier ‘de spreker te bedanken voor een boeiende voordracht,
die nog eens duidelijk maakt dat de verhoudingen in de zestiende eeuw veel
ingewikkelder en genuanceerder lagen dan men doorgaans denkt’.
Intussen werd Woltjer volop beziggehouden door het universitaire onderwijs en
de daarin opgetreden schaalvergroting. Toen hij in 1957 begon, hoefde hij weinig
anders te doen dan aan zijn proefschrift te werken en de hoogleraar te assisteren bij
diens colleges. Maar in de jaren zeventig werd de onderwijstaak, ondanks de
uitbreiding van de wetenschappelijke staf, steeds omvangrijker en zwaarder. Woltjer
heeft zich ten volle ingezet voor de sectie Vaderlandse geschiedenis door het geven
van talrijke
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hoor- en werkcolleges, het afnemen van tentamens en examens en het begeleiden
van vele werkstukken en scripties. Het geven van werkcolleges ging hem beter af
dan de steeds massaler bezochte hoorcolleges, die een zekere aanleg voor theater
vereisten die de bescheiden Woltjer vreemd was. Het was dan ook een opluchting
voor hem toen hij deze taak aan zijn collega's kon overlaten. Veel onderwijs betrof
de geschiedenis van de twintigste eeuw, waarvoor de belangstelling van studenten
nu eenmaal groter was (en is) dan voor Woltjers geliefde zestiende eeuw. Hij heelt
daar nooit over gemopperd omdat hij inzag dat historisch gefundeerde kennis van
de eigen samenleving onmisbaar is voor jonge mensen die in de meeste gevallen niet
in de wetenschap zullen doorgaan.
Ook op bestuurlijk gebied deed Woltjer wat van hem verwacht werd, zij het eerder
plichtsgetrouw dan enthousiast. Hij nam de hoogleraar Vaderlandse geschiedenis
Schöffer veel werk uit handen, die hem typeerde als zijn ‘collega proxisissimus’.9.
Ook buiten de universiteit deed men nooit tevergeefs een beroep op hem. Hij zette
zijn krachten in voor de Nederlandse geschiedwetenschap als
secretaris-penningmeester van het Nederlands Comité van Geschiedkundige
Wetenschappen, bestuurslid van het Nederlands Historisch Genootschap, lid van de
Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, lid van de Staatscommissie tot het
afnemen van archiefexamens en lid van de redacties van de Acta Historiae
Neerlandicae en het Biografisch Woordenboek van Nederland. Hij verrichtte het
bestuurlijke werk consciëntieus, of opnieuw in de woorden van Schöffer ‘met verstand
en geduld, met vooral een nuchter besef van het betrekkelijke ervan’.10.
De lange reeks bestuurlijke reorganisaties die vanaf 1969 over de Nederlandse
universiteiten werden uitgestort, hebben Woltjer buitengewoon geërgerd. De eindeloze
vergaderingen, de papierwinkel en de oneindige hoeveelheid details waarover staf
en studenten verondersteld werden hun mening te geven dreven hem menigmaal tot
gefrustreerde irritatie. Het onvermogen van de universitaire bureaucratie om het
wetenschappelijk onderzoek te sturen bereikte een dieptepunt met het besluit van de
Faculteit der Letteren om Woltjers lopende en voorgenomen onderzoek niet op te
nemen in de zogenaamde voorwaardelijke financiering. Bescheiden als hij was in
het persoonlijke leven, was hij zich ten volle bewust van het belang van zijn
wetenschappelijke werk. Tot zijn opluchting kon hij in 1985 gebruik maken van een
gunstige regeling om vervroegd uit te treden. Bij zijn afscheid boden zijn collega's,
leerlingen
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en vakgenoten hem een bundel opstellen aan. Het tweede deel van de titel Bestuurders
en geleerden was meer van toepassing op de scheidende hoogleraar dan het eerste.11.
Bevrijd van de lasten van onderwijs en bestuur, zette de jonge emeritus zich vol
overgave aan de taak die hij zichzelf had gesteld: het schrijven van twee kloeke
overzichtswerken, een over de twintigste en een over de zestiende eeuw. Recent
verleden: de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw (1992) steunde op
de werkcolleges die Woltjer jarenlang over dat onderwerp had gegeven. Het
onderwerp is de politieke (dus niet de parlementaire) geschiedenis van Nederland
tussen 1917 en 1989, gezien als ‘vormgeving van de maatschappij in de breedste zin
van het woord’, dus de problemen waarmee ‘de politiek’ zich bezighoudt en de
invloeden die op de politieke besluitvorming werkzaam zijn. In de toch beperkte
omvang van ruim 500 bladzijden tekst moest Woltjer scherpe keuzes maken. Veel
bleef daarom onbesproken. Aan de Tweede Wereldoorlog besteedde hij weinig ruimte
omdat daarover al een zee van literatuur bestond. Beschrijvingen van maatschappelijke
toestanden (bijvoorbeeld de armoede in de jaren dertig) ontbreken omdat Woltjer
van zichzelf vond dat hij beter kon uitleggen dan beschrijven: hij legde de klemtoon
niet op maatschappelijke problemen ‘maar op diagnose en therapie’.12. De toon van
het boek is over het algemeen gedistantieerd, rationeel en soms ironisch, behalve in
het lange hoofdstuk over de dekolonisatie van Indonesië, waar Woltjer het
Nederlandse beleid streng veroordeelt als ‘paternalistisch, moralistisch, legalistisch
en provinciaals, weinig geneigd tot een reële taxatie van onaangename feiten’.13.
Recensenten hebben het boek niet onverdeeld positief ontvangen.14. Kritiek gold
vooral de vele onderwerpen die buiten beschouwing waren gebleven, zoals kunst en
cultuur en de geschiedenis van sociale bewegingen. Minder oog had men voor het
bijna tragisch te noemen grondthema van het boek: hoewel de macht van de staat
sterk toenam en deze steeds sterker verweven raakte met de maatschappij, slaagden
politici en bestuurders er niet in het economische en maatschappelijke leven te
beheersen of te sturen. De maatschappelijke werkelijkheid was domweg te complex
om er greep op te krijgen. Niet voor niets had Woltjer het boek als motto een paradox
van Francis Bacon meegegeven: ‘Wij kunnen de natuur slechts overwinnen door
haar te gehoorzamen.’ Dat geldt ook voor de menselijke samenleving, voegde hij
hieraan toe. ‘De maakbare samenleving’: hij geloofde er niet in.
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Zo sluit de thematiek van Recent verleden aan bij Woltjers eerdere werk over de
Nederlandse Opstand. Ook toen stonden de machthebbers, bestuurders, rebellen en
hervormers met hun rug naar de toekomst. Zij wisten niet waarop het conflict zou
uitlopen, maar probeerden tevergeefs remedies die zij kenden uit het verleden toe te
passen op de problemen van hun eigen tijd. Dat werd ook het thema van Woltjers
laatste boek, Op weg naar tachtig jaar oorlog (2011), waaraan hij vijftien jaar heeft
gewerkt. Niemand stuurde aan op een scheiding van de Nederlanden, dwars door het
hertogdom Brabant heen, noch naar een scheuring van de ene universele kerk. Toch
was dat het onbedoelde en in veel opzichten tragische resultaat van de Opstand en
tegelijk ‘het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond’. Woltjer beoogde met
zijn boek de Opstand begrijpelijk te maken voor een jongere generatie, die op school
weinig geschiedenisonderwijs heeft genoten en van godsdienst al helemaal geen
verstand heeft. Dat verklaart de wel zeer ruim bemeten aanloop over de Bourgondische
staat, de middeleeuwse kerk en de reformatiebeweging, die ongeveer de helft van
het boek inneemt. Net als Friesland in hervormingstijd volgt dit boek de Opstand
tot omstreeks 1580, toen de verzoeningspoging van de Pacificatie van Gent definitief
was mislukt en de toenemende polarisatie de ‘middengroepen’ dwong om tegen hun
zin partij te kiezen.
Met de uitgave van Op weg naar tachtig jaar oorlog had Woltjer weinig geluk.
Het manuscript dat hij inleverde was klaar, maar niet persklaar. Nalatigheid van de
uitgever leidde ertoe dat enkele identieke passages meermaals afgedrukt werden in
verschillende hoofdstukken en dat het notenapparaat rommelig was. De uitgever zag
zich genoodzaakt de hele oplage terug te nemen en een verbeterde editie uit te
brengen.15. Het deerde Woltjer niet. Hij was tevreden en opgelucht dat zijn levenswerk
was voltooid.
Het afmaken van zijn laatste boek is Woltjer niet gemakkelijk gevallen. ‘Zorg dat
je alles voor je tachtigste af hebt’, adviseerde hij zijn leerlingen. Naast het onderzoek
en het schrijven besteedde hij veel aandacht en tijd aan de zorg voor zijn vrouw Ien,
die een zwakke gezondheid genoot. Ook zijn eigen gezondheid werd brozer. Op 20
april 2012 is hij overleden. Ien volgde twee maanden later.
HENK VAN NIEROP

Met dank aan Geert Woltjer en Nicolette Mout.
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Een volledige bibliografie tot 1985 is te vinden in S. Groenveld, M.E.H.N. Mout en
I. Schöffer (red.), Bestuurders en geleerden: opstellen over onderwerpen uit de
Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw,
aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de
Rijksuniversiteit te Leiden. Amsterdam/Dieren 1985, p. 218-224.
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Juryadviezen en toespraken
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Frans Kellendonk-prijs 2014
Advies van de commissie van voordracht
De schrijfster Esther Gerritsen (1972) zoekt in haar proza voortdurend de grens op
tussen normaal en zonderling gedrag, en tussen publieke zaken en privézaken. Haar
inzet is iets van mensen te snappen, en ‘fictie is dé manier om te onderzoeken hoe
mensen in elkaar zitten’, aldus Gerritsen zelf. Haar romans gaan over de binnenwereld
van vrouwen, en hoe die intieme wereld kortsluiting maakt met de buitenwereld.
Vervreemding, onvertrouwdheid, onhuiselijkheid: de gezinsverbanden in Gerritsens
boeken zijn geen havens of bakens, maar plekken waar het leven een gevecht is. Dat
gevecht beschrijft ze niet zonder humor. Gerritsen ziet het pijnlijke in het grappige,
en het grappige in het pijnlijke, in de relaties tussen mensen.
Elisabeth, de moeder in Gerritsens laatste en indrukwekkende roman Dorst (2012),
komt er rond voor uit dat ze niet geschikt is voor het moederschap en dat ze zonder
haar dochter kan. Als haar dochter Coco toch bij haar gaat wonen omdat Elisabeth
ongeneeslijk ziek is en binnenkort zal sterven, zorgt deze ‘ongewenste zorg’ voor
een precaire en verwrongen situatie in huis. Net als bij haar eerste roman Tussen een
persoon (2002) waarin hoofdpersoon Lucie haar man met duct tape vastbindt op bed
omdat ze niet wil verhuizen. Coco sluit haar moeder uiteindelijk op, en Elisabeth
sterft een eenzame dood. Maatschappelijk gezien zijn dat ongewilde situaties, die
afschuw en verontwaardiging oproepen. In Superduif (2010) wil Bonnie, de
dertienjarige hoofdpersoon, het liefst dood, maar door te transformeren in een
reddende superduif verdwijnt ze in haar fantasiewereld. Dominique in Een kleine
miezerige god (2008) verzint haar eigen godje om het leven aan te kunnen, en ook
zij eindigt helemaal alleen. Geen van allen passen ze zich aan aan wat de omgeving
van ze vraagt of verlangt. ‘Wel of niet deugen, dat bestaat niet voor mij,’ zegt
Gerritsen er zelf over. Dat leidt er wel toe, dat in al haar romans eenzaamheid het
slotstuk is.
Haar personages balanceren vaak op de rand van de psychose, en juist daar is voor
de lezer scherp te zien hoe hoog de eisen zijn die de maatschappij aan mensen stelt,
en hoe velen ten onder gaan. De gebruikelijke sociale logica en omgangsvormen
worden door de schrijfster meteen buiten werking gesteld. Zodra het irrationele
leidend wordt in het verhaal, is Gerritsen op haar best.
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Ook op de korte baan is Gerritsens werk maatschappelijk onaangepast te noemen.
Haar columns, gebundeld in Jij hebt iets leuks over je en Ik ben vaak heel kort dom
zijn stuk voor stuk kleine case studies van personages en verhaallijnen; de grens
tussen werkelijkheid en verhaalwereld lijkt vaak bescheiden. Of Gerritsen nu schrijft
over haar liefde voor tv-series als Dallas (‘Ik denk dat mijn wereldbeeld is gevormd
in de jaren tachtig door de eerste soap die ik in mijn leven zag’) of over de
onwenselijkheid van het niet nuttigen van een bestelde kop koffie (‘Waarom zou het
geen verspilling zijn wanneer die koffie opgedronken wordt, maar wel wanneer die
koffie daar blijft staan?’), Gerritsen stelt vragen bij de sociale conventies rond ons
handelen en denken, conversaties en andere menselijke interacties. Ze onderwerpt
het dagelijks leven aan een minutieus onderzoek, niet zozeer uit een diep verlangen
dit werkelijk te begrijpen, maar om een werkelijkheid te scheppen waarmee zij uit
de voeten kan. In ‘In mijn bibliotheek kan dat’ schrijft Gerritsen dat ze als kind
besefte dat ze ‘nieuw was in een oude wereld en dat alles wat ik was (dacht en voelde)
ergens in zou passen, omdat er al zoveel was, zoveel dat ik nog onmogelijk kon
overzien. (...) Door het schrijven leerde ik later de dingen steeds weer anders te
zeggen, te herschrijven dus. Net zolang tot het klopte en ik mijn gedachten had
omgezet in iets tastbaars en zo had ontdekt waar die gedachte in paste.’ Het resultaat
is een particulier universum waarin het voor de lezer verwonderd dwalen is.
In haar romans zet Gerritsen tegenover de maatschappelijke verwachtingen die
aan haar personages gesteld worden, de kracht van de intimiteit. Oek de Jong schreef
onlangs in zijn essay Wat alleen de roman kan zeggen dat de ‘verbeelding van het
intieme’ een van de kenmerken is waarin de roman zich onderscheidt van andere
kunstvormen. De roman kan bij uitstek onze ‘innerlijke wereld’ beschrijven. En dat
doet Gerritsen, en wie weet is dat ook de reden waarom ze van toneel naar de roman
is overgestapt. De lezer wordt verleid de kronkelige gedachtegangen te volgen van
haar onconventionele vrouwen. Hun intieme binnenwereld zien we, en we kijken
door hun ogen naar buiten. Het is een unieke blik.
Niet alleen in haar onderwerpkeuze, maar ook in haar stijlgevoel is Gerritsen een
buitencategorie. Haar absurdistische logica en subtiel-humoristische stem maken
iedere zin in haar romans en columns een ‘typische Gerritsen’. Dat is bijzonder in
de Nederlandse letteren en dat is een belangrijke overweging geweest van de jury
om Esther Gerritsen te nomineren voor de Frans Kellendonk-prijs. Voor Kellendonk
was een su-
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perieure en onderscheidende stijl hét mes om de maatschappij, sociale gewoontes
en vooronderstellingen mee te fleren. Dat lemmet past wonderwel in de hand van
Gerritsen. Daarom draagt de jury haar op grond van haar gehele oeuvre en met volle
overtuiging voor voor de Frans Kellendonk-prijs 2014.
Jasper Henderson
Ton van Kalmthout
Maria Vlaar
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op grond van
het advies van de Commissie van voordracht besloten de Frans Kellendonk-prijs
2014 toe te kennen aan Esther Gerritsen.
De prijs is uitgereikt tijdens een bijeenkomst waarin ook de jaarlijkse Frans
Kellendonk-lezing werd gehouden, op maandag 24 februari in De Vereeniging in
Nijmegen.
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Frans Kellendonk-prijs 2014
Dankwoord, uitgesproken door Esther Gerritsen bij de overhandiging
van de Frans Kellendonk-prijs op 24 februari 2014 te Nijmegen.
Dank je wel
Ik schreef gisteren een dankwoord. Ik schreef eerst bovenaan: ‘Dank je wel’, en toen
kwam er heel lang niks.
Ik geloof niet dat ik ooit eerder een dankwoord heb geschreven, laat staan
uitgesproken. Het lijkt nog het meest op wanneer je een praatje moet voorbereiden
voor op een begrafenis of een huwelijksfeest. De taal doet ineens nog minder
onschuldig aan dan wanneer ik fictie schrijf of een column.
Of je maakt je ervan af met: ‘Dankjewel jury, uitgever, vrienden en familie’, of
je gaat echt iets zeggen.
Misschien moet ik Frans Kellendonk bedanken.
Soms denk ik tijdens het schrijven: Mag dit? Het is een rare vraag. Het is niet
werkelijke twijfel over wat ik wil zeggen maar het is de angst dat ik alleen sta en
iedereen zegt: ‘Nee, daar willen wij geen boeken over lezen.’ Als ik bijvoorbeeld
drie bladzijden lang over een tafel wil schrijven of een kop koffie. Dan ga ik in mijn
boekenkast zoeken naar ‘toestemming’. Ik zoek naar verwanten
Ik wil helemaal niet vernieuwend of origineel zijn, dat interesseert me niet. Ik wil
niet alleen zijn. Ik wil dan even iemand lezen die ook zoiets doet en dan denk ik:
kijk, het mag, het kan.
Frans Kellendonk heeft dingen geschreven waardoor ik me minder alleen voelde
en ik wil iets voorlezen dat hij schreef. Dat is het.
‘Als je vindt dat je moet schrijven over spectaculaire en schokkende gebeurtenissen,
kun je beter gaan werken bij de stadsredactie van Het Parool. Met literatuur heeft
dat niets te maken. Wat literatuur moet doen is: vragen stellen, en wel zo zuiver en
scherp mogelijk. Als ik achter mijn tafel zit en een paar regels heb neergeschreven,
dan vraag ik me af: “Wat bedoel ik? Ben ik wel eerlijk? Ben ik wel precies?” en ik
herschrijf net zo lang tot ik zeker weet dat er iets staat. Dat is, bij alle onrust en
oorlog, een politiek daad van de eerste orde. Een schrijver is op de eerste plaats met
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taal en denken bezig. Hij dient ervoor te zorgen dat er zuiver geschreven en zindelijk
gedacht wordt.
Ik probeer een eenheid te scheppen, zin te geven, hoe voorlopig ook, aan alles wat
ik om me heen zie, orde op zaken te stellen; en wereldbeeld, een levensbeschouwing
te vinden, niet door die abstract te formuleren, maar concreet, door situaties te
onderzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat dat esthetische bezig zijn van mij, dat
toewerken naar een structuur, naar een fraaie boog, niet zomaar een willekeurige
neurose is, maar verband houdt met de manier waarop iedereen in het dagelijkse
leven met zijn bestaan in het reine moet zien te komen. Iedereen probeert eenheid te
scheppen. In feite doet een schrijver wat iedereen altijd doet: je geheugen is een
werkplaats waarin voortdurend je verleden vertimmerd, geschaafd en met goudverf
opgeschilderd wordt, in afwachting van de Grote Première.’
Esther Gerritsen
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Henriette Roland Holst-prijs 2014
Advies van de commissie van voodracht
Op 28 februari 2014 heeft de ondergenoemde Commissie van voordracht tijdens een
vergadering in Utrecht unaniem besloten om het boek Tegen verkiezingen (2013)
van de Vlaamse auteur David Van Reybrouck voor te dragen voor de Henriette
Roland Holst-prijs 2014. De Commissie verzoekt het bestuur van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde om instemming met deze voordracht.
Henriette Roland Holst-van der Schalk (Noordwijk 1869-1952 Amsterdam) was
behalve dichteres en schrijver een hartstochtelijk socialiste. Zij had contact met
Herman Gorter, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, was betrokken bij de Nederlandse
poging tot revolutie in november 1918, schreef de Nederlandse tekst voor De
Internationale en was als orthodox marxiste geruime tijd lid van de voorloper van
de Communistische Partij Nederland (CPN). Literatuur diende volgens Roland Holst
vooral geëngageerde literatuur te zijn, met als doel de emancipatie van de
arbeidersklasse en het verwoorden van de onvrede met de bestaande wereld. Het
omvangrijke oeuvre van Roland Holst bestreek vele genres: dichtbundels (al dan niet
van socialistische aard), politiek werk (o.a. Kapitaal en arbeid in Nederland uit
1932), biografieën, toneelstukken, hoorspelen en een autobiografie.
De geëngageerde literatuur van de eenentwintigste eeuw is niet meer die van
Henriette Roland Holst. De tijd van grote linkse idealen lijkt voorbij te zijn. In een
tijd waarin de Partij van de Arbeid (de opvolger van de SDAP waarvan Roland Holst
ooit lid was) bereid is om zwaarbevochten verworvenheden als pensioenleeftijd en
zorg in te ruilen voor regeringsdeelname en aankoop van gevechtsvliegtuigen, lijkt
engagement een moeilijk te traceren fenomeen. Toch is het er nog, alleen vorm en
aard verschillen tegenwoordig. Het boek Tegen verkiezingen van de Vlaamse auteur
David Van Reybrouck is een bijzonder geëngageerd, eigentijds en confronterend
pamflet.
Van Reybrouck (Brugge, 1971) weet in een sterk, kort en zeer vlot geschreven
boek de lezer te overtuigen dat het instrument van loting een effectieve mogelijkheid
is om onze machteloos geworden democratie weer tot leven te wekken en burgers,
die steeds grilliger en minder gaan stem-
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men, weer te betrekken bij iets wat hen allen aangaat. In plaats van daadkrachtig
besturen zijn politici grotendeels bezig met de volgende verkiezingen. Van Reybrouck
doorbreekt dit ‘democratisch vermoeidheidssyndroom’ met een oud democratisch
principe uit het klassieke Athene en de Renaissance (Venetië en Florence). De
Commissie is ervan overtuigd dat Henriette Roland Holst de sociale bevlogenheid
van de auteur en de originaliteit van zijn oplossing voor de eroderende democratie
zou hebben kunnen waarderen.
Elsbeth Kwant
Perry Moree
Gea Schelhaas
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie van voordracht, de Henriette Roland
Holst-prijs 2014 toe te kennen aan David Van Reybrouck voor zijn boek Tegen
verkiezingen.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014
Advies van de commissie voor schone letteren
De Commissie voor Schone Letteren moest dit jaar een grote hoeveelheid
prozadebuten beoordelen, verschenen in 2012 en 2013. Een constatering die aanleiding
lijkt te geven tot blijdschap, want de conjunctuur zit tegen en de boekenbranche
maakt moeilijke tijden door.
Helaas rechtvaardigt de kwaliteit van veel van deze debuten nauwelijks een uitgave
in boekvorm. Het betreft meestal autobiografische anekdotiek, die zonder veel literaire
stilering de wereld in is gezonden. Originaliteit in de vormgeving is ver te zoeken
en het experiment is zelfs morsdood. Het gebruik van de genreaanduiding ‘roman’
lijkt vooral commerciële doeleinden te dienen.
Het is al te makkelijk alleen geldbeluste uitgevers verantwoordelijk te stellen voor
deze situatie, al zouden zij scherper mogen selecteren en meer zorg kunnen besteden
aan de tekstredactie. Ook de debuterende auteurs gaan niet vrijuit. Zij zouden minder
snel tevreden kunnen zijn over hun werk en zich hoeden voor premature publicatie
ervan.
Tot haar vreugde is de jury ook op verhalen en romans gestuit die getuigen van
talent en inzet. De verhalenbundel Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde,
geschreven door Sander Kollaard, maakte in dit opzicht de meeste indruk.
Het boek van Kollaard bevat veertien verhalen (de achterflap noemt abusievelijk
het getal dertien), alle met dezelfde hoofdfiguur, Erik van Duijn, die tevens als
verteller optreedt. De verhalen zijn chronologisch gerangschikt: in het eerste verhaal
is Erik acht jaar oud en in het laatste is hij een man van middelbare leeftijd die mijmert
over de dood. Dat het steeds om hetzelfde personage gaat, blijkt uit de dwarsverbanden
tussen de verhalen. Zo wordt in het verhaal ‘Hoe ik een man met baard werd’
herinnerd aan de periode van somberheid die Erik als student beleefde, beschreven
in ‘Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde’, en aan de mislukking van zijn eerste
huwelijk, vermeld in ‘En Dassajev verbijsterd achterliet’.
Het boek van Kollaard behelst meer dan een willekeurige reeks autobiografische
lotgevallen. De verhalen dwingen de lezer de wereld met nieuwe ogen te zien, hetgeen
als het waarmerk van goede literatuur mag gelden. Na de lectuur kijkt hij anders naar
wat doorgaans achteloos als
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‘de werkelijkheid’ wordt aangeduid. De verhalen van Kollaard demonstreren dat die
werkelijkheid geenszins solide is, met alle consequenties voor de identiteit van het
centrale personage.
In het openingsverhaal van de bundel, ‘Onder het zand’, beeldt de achtjarige Erik
zich in dat hij wegzakt in het zand van het strand: ‘Ik stelde mij voor hoe ik in het
zand wegzakte en huiverde; razendsnel kroop de angst omhoog, alsof de kilte van
die natte wereld optrok langs mijn benen. Ik probeerde mijn voeten los te trekken,
maar kon mij niet bewegen’ (p. 11). Zijn reactie tegenover zijn vader, die hem is
komen redden, getuigt van de beangstigende confrontatie met een onbekende wereld:
‘“Onder het zand is ook heel veel, (...) allemaal dieren en schelpen...”’ (p. 15) In het
onderhavige geval contrasteert de angstervaring met de sensatie die Erik ondergaat
tijdens het zien van Neil Armstrongs landing op de maan. Erik voelt zich ‘verbonden
met de hele wereld’ (p. 13). Bevrijd uit het zand beweegt hij zich voort met de allure
van de Amerikaanse astronaut: ‘Al rennend stelde ik mij voor dat ik op de maan liep.
Mijn passen vertraagden en verlengden zich. Mijn voeten raakten het zand nauwelijks:
ik vloog bijna.’ (p. 16).
Dat de wereld gevaarlijk instabiel is, ervaart Erik ook op latere leeftijd. In zijn
studietijd kent hij een periode waarin hij zijn hand niet als de zijne herkent en zijn
kamer slechts kan waarnemen als een onsamenhangende verzameling losse
voorwerpen. Deze sensatie van desintegratie wordt afgewisseld met momenten
waarop hij lijkt te versmelten met zijn omgeving. Op zoek naar hulp maakt hij bij
toeval kennis met een eenzame oude man, die zijn vrouw heeft verloren. Erik ervaart
‘geborgenheid’ (p. 37) bij de man, een liefhebber van stijldansen. Samen dansen zij
de foxtrot in een prachtige scène die het schrijnende hoogtepunt vormt van het
titelverhaal.
Het woord ‘werkelijkheid’ mag robuust klinken, de hoofdfiguur van Onmiddellijke
terugkeer van uw geliefde kan zich er vaak nauwelijks in handhaven. De wereld roept
vragen op en vervolgens angsten. In ‘En Dassajev verbijsterd achterliet’ zoekt Erik
van Duijn naar een verklaring voor het merkwaardige doelpunt dat Marco van Basten
scoorde in de finale van het Europees Kampioenschap voetbal in 1988. Waarom liet
de Russische keeper de op het oog houdbare bal gaan? Dassajev zelf gelooft in een
wonder, veroorzaakt door een hogere macht. Hij is dan ook gelovig geworden en
ziet onvermoede samenhangen, bijvoorbeeld tussen het verlies in de finale en het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
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Erik van Duijn geeft zich niet gewonnen aan het geloof. In plaats van deze capitulatie
kiest hij voor een rationele benadering, als de werkelijkheid hem op ongerijmdheden
vergast. In ‘Hoe ik een man met baard werd’ doet Erik een angstige ervaring op
tijdens zijn ochtendlijke scheerritueel: ‘Mijn eigen gezicht kwam me voor als een
masker waarachter een ander school, die er onmiskenbaar doorheen schemerde’ (p.
78). Het gevoel van vervreemding voert hem achtereenvolgens naar een neuroloog
en een psychiater. De laatste plaatst Eriks angst in een evolutionair perspectief: ‘Dat
is wat u parten speelt: een miljoenen jaren oude angst voor een onbegrepen wereld,
die elk moment kan toeslaan met een fatale wending van het lot’ (p. 84).
Ook in dit verhaal weet Erik van Duijn zijn crisis te overwinnen. Hij is niet iemand
die zich overgeeft aan de verwarring. Integendeel, hij houdt van ‘de schoonheid die
voortvloeit uit een trefzekere ordening’ (p. 18), streeft ernaar zijn periodieke reizen
zo precies mogelijk te herhalen en kent een hang naar ‘orde’ en ‘doelmatigheid’ (p.
142). Het verbaast dan ook niet dat hij behept is met een fobie voor slangen, die
vanuit ‘een volstrekte roerloosheid’ tot ‘een razendsnelle beweging’ kunnen komen,
aldus ‘het noodlot’ symboliserend (p. 126).
Het werk van Sander Kollaard biedt de lezer een boeiende, maar verontrustende
visie op de wereld. De vertrouwde grenzen en verbanden zijn daarin niet langer van
kracht. De verhalen zijn zorgvuldig geschreven, in een mild ironische stijl. Een fraai
voorbeeld van deze schrijftrant vormt het visitekaartje in het titelverhaal waarop een
helderziende alle denkbare problemen belooft op te lossen, variërend van ‘examens’
en ‘opheffen van vervloekingen’ tot ‘auto’. De jury kan een dergelijk voertuig niet
in het vooruitzicht stellen: het zou een te forse aanslag betekenen op het budget van
de Maatschappij. Zij draagt Sander Kollaard met zijn verhalenbundel Onmiddellijke
terugkeer van uw geliefde echter wel unaniem voor ter bekroning met de Lucy B. en
C.W. van der Hoogt-prijs 2014.
Kester Freriks, voorzitter
Pia de Jong
Ester Naomi Perquin
Gerard Raat
Yves T'Sjoen
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Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie voor schone letteren, de Lucy B. en
C.W. van der Hoogt-prijs 2014 toe te kennen aan Sander Kollaard op grond van zijn
verhalenbundel Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014
Dankwoord, uitgesproken door Sander Kollaard bij de overhandiging
van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2014 tijdens de
Laureatenmiddag van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op
20 september 2014 te Leiden.
Geacht bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, geachte leden
van de Commissie voor Schone Letteren, lieve familie, vrienden, dames en heren.
De commissie schrijft in haar - zojuist voorgelezen - advies dat mijn verhalen de
lezer dwingen de wereld met nieuwe ogen te zien. Zij noemt dat een waarmerk van
goede literatuur. Ik laat mij dat compliment maar al graag aanleunen omdat alle
boeken waar ik veel van houd precies dat deden: ze lieten me opnieuw naar de wereld
kijken.
We prijzen onszelf gelukkig met de schitterende machine in onze schedel, maar
het apparaat heeft evidente nadelen. Het houdt erg weinig vast. Van wat er elke dag
doorheen spoelt, beklijft weinig meer dan wat sediment, en dat schamele sediment
wordt in de dagen en weken die volgen grotendeels weer weggespoeld. Het overgrote
deel van onze indrukken, schrijft Rudy Kousbroek in Gedroomd museum, ‘verdwijnt
als het landschap langs de spoorbaan, kortstondig waargenomen door het
coupéraampje.’ En als we al iets onthouden, begint dat terstond te eroderen: we
verliezen details en nuances, kleur en smaak. Vergeten is kenmerkender voor het
geheugen dan herinneren. De meest ontmoedigende formulering die ik van dat
verschijnsel ken, is van Milan Kundera, die in The art of the novel schrijft dat ‘even
the greatest love ends up as a skeleton of feeble memories.’
Op zich valt hier weinig aan te doen: wat ik erosie noem, is een efficiencymaatregel
van de hersenen, een biologische vereenvoudigings-drift, vergelijkbaar met het
opruimen van het bureau. Maar het is wel zaak er iets tegenover te stellen. Kousbroek
schrijft terecht dat we ons volledig in de macht van onze herinneringen bevinden:
‘geen handeling die niet door de herinnering wordt bestuurd’. Het gevolg van die
vereenvoudigingsdrift laat zich dus raden. Zonder tegenmaatregelen zou ons leven
verglijden tot een enkelvoudig, vlak bestaan, losgezongen uit de tijd, een
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leven zo plat als een dubbeltje, zoals ik me dat voorstel van een marmot in een kooi,
op de kamer van een meisje van dertien, op een zaterdagmiddag, als zij naar het
hockeyen is.
Literatuur - in het algemeen de kunst - komt mij voor als een van de beste
tegenmaatregelen die we hebben. Goede literatuur staat immers tegenover
vereenvoudiging. Het gaat juist om complexiteit, om twijfel, ambiguïteit en nuance.
Het gaat niet om grote lijnen, maar om detail en precisie. Vragen zijn belangrijk,
antwoorden niet. De boeken die mij bijblijven, hebben altijd iets van een onderzoek,
van zoeken en tasten, en zijn niet geïnteresseerd in een uitkomst of oplossing. Goede
schrijvers zaaien verwarring, daar komt het op neer, hoe meer, hoe beter. Dat betekent
overigens niet dat zij obscure boeken schrijven. Integendeel. De beste boeken zijn
als een labyrint: een orde die dwingt tot dwalen. Op de lezer heeft zo'n dwaaltocht
een reinigend effect: hij of zij ziet de wereld als met nieuwe ogen en is zo een echte
ervaring rijker.
Verwarring zaaien, daar gaat het om. Oscar Wilde vatte die opvatting samen met
het aforisme: ‘When the critics disagree, the artist is in accord with himself.’ Tot
mijn verdriet heeft mijn boek veel lof gekregen, nauwelijks kritiek, en nu krijg ik er
goddikkie ook nog een prijs voor. Het is dan een troost dat mijn werk, aldus de
commissie in haar advies, een ‘verontrustende kijk op de werkelijkheid’ biedt en de
lezer dwingt anders te kijken naar die werkelijkheid. Een zekere verwarring zaai ik
dan wellicht toch.
Ik ben de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heel erg dankbaar voor deze
mooie, eerlijke prijs. Ik zal mij er zeker door laten aanmoedigen en mijn uiterste best
doen nog heel wat verontrustende, verwarrende boeken te schrijven.
Ik dank u wel.
Sander Kollaard
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Prijs voor meesterschap
Advies van de commissie voor taal- en letterkunde
De Commissie voor taal- en letterkunde stelt het bestuur van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde voor de Prijs voor Meesterschap in 2014 toe te kennen aan
prof. dr. Roland Willemyns voor diens gehele wetenschappelijke oeuvre. Haar voorstel
berust op de volgende overwegingen.
Roland Willemyns (Diksmuide, 1943) is emeritus gewoon hoogleraar Nederlandse
taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn wetenschappelijke loopbaan begon
in 1961 met een studiekeuze voor Germaanse filologie aan de Université Libre de
Bruxelles. Hij kwam er op het pad van de dialectologie en de historische taalkunde
onder de vleugels van zijn leermeester Adolphe van Loey. Deze eminente grand old
man van de medioneerlandistiek begeleidde zowel Willemyns' scriptie over de
woordenschat voor ‘de pit van een peer’ in West-Vlaamse dialecten, als zijn doctoraat
over het vijftiende- en zestiende-eeuwse Brugs. Het proefschrift getiteld ‘Bijdrage
tot de studie van de klankleer van het Brugs op het einde van de Middeleeuwen’
werd in 1968 bekroond door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde. Na een postdoctoraal traject bij het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek werd Willemyns in 1974 voltijds docent aan de Vrije
Universiteit Brussel, zes jaar later gevolgd door de promotie tot gewoon hoogleraar
(een ambt dat hij tot zijn emeritaat in 2008 bleef bekleden).
De loopbaan die Roland Willemyns nadien ontplooide, wordt gekenmerkt door
een bijzondere veelzijdigheid en een verregaande invloed op de neerlandistiek in
binnen- en buitenland. Hij maakte school in diverse takken van de taalkunde met
een coherent oeuvre van briljante publicaties. Bovendien combineerde hij een sterke
sociale bewogenheid met een groot engagement in de geïnstitutionaliseerde
neerlandistiek. Het samengaan van al die kwaliteiten in één persoon is een
indrukwekkende krachttoer en de Commissie erkent dan ook uitdrukkelijk het
onbetwiste meesterschap dat hieruit spreekt.
Willemyns' carrière begon als medioneerlandicus en dialectoloog. Hoewel die
klassieke combinatie (met ook historische grammatica) nog typerend was voor de
Germaanse filologie in de jaren zestig van de vo-
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rige eeuw, verried zijn jonge wetenschappelijke werk al een duidelijke voorkeur voor
nieuwe en onontgonnen paden in het vak. Zo bezorgde hij als jonge vorser onder
meer de uitgave van een door hem teruggevonden handschrift van de zestiende-eeuwse
Bruggeling Willem Weydts en zocht hij aansluiting bij de prilste digitale revolutie
in de dialectgeografie. Toen de wetenschappelijke paradigma's in de taalkunde
ongeveer op hetzelfde ogenblik een ommekeer ondergingen, was Willemyns bij de
eersten in de Lage Landen om de opkomende sociolinguïstiek voluit mee vorm te
geven. Hij gaf de variationistische theorieën van Labov en de taalsociologie van
Fishman in bepalende mate een plaats in de studie van de Nederlandse taal, zonder
daarom de klassiekere onderzoekslijnen in zijn curriculum te verloochenen. Vanuit
die voortrekkerspositie drukte hij zijn blijvende stempel op de studie van
taalverandering en taalcontact in ons taalgebied, en in het verlengde daarvan ook op
de ontwikkeling van inzichten in taalplanning en taalpolitiek in Nederland en België.
Beslist bijzonder is de wijze waarop het uitwaaieren van die expertise steevast
gepaard ging met een verbreding en verdieping van zijn bestaande
onderzoeksportfolio. Willemyns' introductie van de historische sociolinguïstiek in
ons taalgebied mag de recentste illustratie heten van zijn blijvende veelzijdigheid.
Bij dit alles was hij ook nog een van de prominentste taalhistorici van het Nederlands
en de Germaanse talen, en herhaald chroniqueur van de Nederlandse taalgeschiedenis.
De wetenschappelijke ontwikkeling van de neerlandistiek in binnenen buitenland
heeft Willemyns onmiskenbaar mee vorm gegeven tijdens de vier voorbije decennia.
Vooral die extramurale invloed is opmerkelijk: hij was een van de eersten die lokale
taalkundige onderzoeksthema's echt internationaal op de kaart zette. Willemyns ging
onmiskenbaar voorop in het breken met de vastgeroeste idee dat een neerlandicus
of dialectoloog per definitie enkel voor een lokaal publiek werken kon (hoe evident
dat voor een jonge taalkundige vandaag ook zijn mag). De klassieke ‘internationale’
publicatiekring van de dialectologie en de filologie bleef lang beperkt tot de
Duitstalige wereld, maar toen samen met de paradigma's in zijn wetenschapsbranche
ook de internationale voertaal veranderde, koos Willemyns voluit voor de introductie
van neerlandistische thema's in een Angelsaksische werkomgeving; hij bleef wel
ook als een van de weinigen systematisch in het Duits publiceren.
Ook op andere (niet neerlandistische) vakdomeinen was Willemyns' invloed
constant. In het sociolinguïstische en taalsociologische veld was
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zijn eigenzinnige stem jarenlang toonaangevend, ook op het internationale plan. In
Québec kwam het bijvoorbeeld tot een langdurige onderzoekssamenwerking rond
taalplanning en taalcontact, waarbij de Belgische en Brusselse casus
standaardreferenties werden.
Impact op het vak was er tevens door toonaangevende publicaties die het curriculum
van de (inter)nationale neerlandistiek bepaalden. Willemyns' handboek over Het
niet-literaire Middelnederlands was jarenlang het enige in zijn soort en werd tot in
de Verenigde Staten als course book gebruikt.
Dat Willemyns ook op institutioneel vlak mee ‘aan de kar trok’ aan de extramurale
neerlandistiek in de jaren tachtig en negentig is meer dan een voetnoot: als voorzitter
van de ‘Commissie Buitenland’ was hij het kompas voor het internationale beleid
van de Taalunie.
Willemyns verzette niet enkel bakens in de eerder vermelde vakgebieden, maar
maakte in de laatste twee decennia van zijn loopbaan ook letterlijk school met een
‘stamboom’ aan onderzoekers in de historische sociolinguïstiek en de taalplanning.
Elk nieuw hoofdstuk van zijn carrière in die domeinen ging gepaard met
promotiekansen voor aanstormend jong talent. Zo werd niet enkel de kennis- en
expertisetransfer verzekerd naar een nieuwe generatie, maar ook de zo belangrijke
uitbouw van een middenkader dat op haar beurt het onderzoek verderzetten en
vernieuwen kon, ook over de grenzen van de neerlandistiek heen. Dat diverse
buitenlandse onderzoeksteams binnen en buiten Europa vandaag Willemyns'
onderzoekslijnen als blauwdruk gebruiken voor projecten rond sociale
taalgeschiedenis, illustreert treffend het succes van die ‘successieplanning’.
Willemyns' aanzien bij vakgenoten en zijn sturende rol in het wetenschapsbedrijf
bleven in beginsel uiteraard gestoeld op de onbetwiste kwaliteit van zijn
wetenschappelijke output. Het publicatiedossier is met een 280-tal titels
indrukwekkend, zowel wat nationale als internationale bijdragen betreft. Dat laatste
is - nogmaals - veelzeggend: Willemyns publiceerde ver buiten de landsgrenzen
(zowel in Europa als in de VS en Canada) en in meerdere talen (Engels, Duits, Frans)
op een ogenblik dat dit in zijn disciplines allesbehalve vanzelfsprekend was (of
verwacht werd). Wars van bibliometrische dwang gebeurde dit bovendien in
vooraanstaande vaktijdschriften en boekenreeksen. Editors van belangrijke
(inter)nationale naslagwerken over taalvariatie, taalcontact en taalgeschiedenis
verzochten hem bovendien gedurende zijn hele loopbaan
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om de bijdragen over het Nederlands en/of het Nederlandse taalgebied te schrijven.
Die grote en constante wetenschappelijke productie ging in retrospect gepaard
met een opmerkelijke interne samenhang. Willemyns' ‘oeuvre’ is inderdaad erg
consistent in zijn verscheidenheid: over alle specialismen heen schreef hij een
coherente, exhaustieve en toonaangevende analyse bij elkaar van de sociale en
regionale variatie in het historische en hedendaagse Nederlands. Van dat academische
werk verschenen (naast talloze populariserende lezingen) drie syntheses voor een
ruimer publiek met Willemyns als (co-) auteur: Het verhaal van een taal (met zes
herdrukken nog steeds een van de grootste bestsellers in het genre), Het verhaal van
het Vlaams en Het verhaal van het Nederlands. Deze werken werden en worden wijd
verspreid gebruikt als handboek - tot en met zijn recentste Engelstalige Dutch:
biography of a language (Oxford University Press).
Wie het academische werk van Willemyns als taalkundige overziet, ten slotte, kan
niet voorbij aan de sociale bewogenheid en de duidelijke taalintegrationistische visie
die er als een rode draad doorheen lopen. Onderzoek naar regionale en sociale
taalvariatie was onlosmakelijk verbonden met het actief verdedigen en koesteren van
talige diversiteit (en van dialecten in het bijzonder), enerzijds, en met de overtuiging
dat sociolinguïsten en taalhistorici een cruciale emancipatorische rol te spelen hadden
in situaties van taalcontact en taalconflict. Willemyns stond voorop in de verdediging
van de Nederlandse standaardtaal als symbool van de talige eenheid van Noord en
Zuid én als volwaardige prestigetaal in de heikele taalpolitieke context van België
en Brussel. Bij de oprichting van de Nederlandse Taalunie in 1980 werd hij dan ook
overtuigd lid (en later bestuurslid) van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren,
een engagement dat bijna 20 jaar zou duren. Ook zijn jarenlange bestuursfunctie bij
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en zijn werk over de Germaans/Romaanse
taalgrens en de Brusselse taalsituatie kaderden expliciet in die actieve
taalplanningsvisie, met dien verstande dat wetenschappelijke inzichten voor hem
altijd soeverein waren, en zich nooit mochten onderwerpen aan enig politiek belang.
Sociaal engagement betekende voor Willemyns overigens ook kansen geven aan
aankomende onderzoekers in zijn vakgebied; tien jaar lidmaatschap van de commissie
taal- en letterkunde van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
liet hem dan ook toe om zich voluit te engageren voor de carrière van jonge academici.
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De commissie weet zich in haar voordracht gesteund door de ruime erkenning voor
Willemyns' meesterschap gedurende zijn loopbaan, zowel binnen als buiten de
landsgrenzen. In zijn prille carrière werd hij verkozen tot het jongste lid ooit van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Nadien bekleedde
hij ere-leerstoelen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk: hij was een
van de eerste houders van de P.P. Rubens Chair in Berkeley en mocht ook de Belgian
Chair aanvaarden van University College London; aan die laatste instelling hield hij
verder de prestigieuze Pieter Geyl Memorial Lecture. De indrukwekkende lijst van
gastprofessoraten binnen en buiten Europa omvat aanstellingen in Duisburg, Stanford,
Austin, Chapel Hill en Ann Arbor, naast talloze uitnodigingen voor plenaire lezingen.
Onder de burgerlijk onderscheidingen verdient zijn benoeming tot Commandeur in
de Orde van Oranje-Nassau ten slotte beslist een vermelding.
Op grond van al deze overwegingen is prof. dr. Roland Willemyns een waardig
laureaat voor de Prijs voor Meesterschap van onze eerbiedwaardige Maatschappij,
en draagt de Commissie voor taal- en letterkunde hem met unanimiteit voor.
De Commissie voor taal- en letterkunde, in haar opdracht: (w.g.)
Ronny Boogaart
Wim Vandenbussche
Nicoline van der Sijs
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op 20 maart
2014, overeenkomstig het advies van de Commissie voor taal- en letterkunde, besloten
de Prijs voor Meesterschap 2014 toe te kennen aan prof. dr. Roland Willemyns.
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Prijs voor meesterschap 2014
Dankwoord, uitgesproken door Roland Willemyns bij de overhandiging
van de Prijs voor Meesterschap 2014 tijdens de Laureatenmiddag van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op 20 september 2014 te
Leiden.
Dames en Heren,
Het krijgen van de prestigieuze Prijs voor Meesterschap van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde is een geweldig eerbetoon en ik dank de Maatschappij van
harte, te meer omdat het 45 jaar geleden is dat een linguïst deze grote eer te beurt
viel. Dat was Maurits Gysseling.
Wanneer je zo'n prijs krijgt, ben je niet alleen aangenaam verrast en heel blij, je
gaat ook even nadenken over wat er in de loop van je carrière is gebeurd. Mijn eerste
wetenschappelijk werk was mijn licentiaatverhandeling, die ik schreef in de jaren
1964 en 1965. Dat wil zeggen dat ik nu precies 50 jaar in het vak zit. Dan is de
verleiding groot even na te gaan wat er in die periode is gebeurd, in de linguïstiek
in het algemeen, en met je eigen inbreng in het bijzonder. Maar daar is uitvoerig over
gesproken in het juryrapport dat u net hebt gehoord.
Ik wil veel meer iets vertellen over de schouders waar ik op kon staan. De sterkste
waren ongetwijfeld die van mijn leermeester Dolf van Loey, de man die ons allemaal
Middelnederlands en de historische grammatica van onze taal heeft geleerd. De
meesten gebruikten daarvoor zijn nog altijd onvervangbare boeken, ik kreeg het in
zijn colleges en seminaries te horen. Een onschatbaar voordeel, zoals ik zelfs nu nog
elke dag ervaar. In de vele congressen (filologische en andere) die vroeger de
Neerlandici van het hele taalgebied nog regelmatig samenbrachten, leerde ik al vroeg
de fine fleur van ons bent kennen en dat heeft mij heel erg geholpen. Ook de Duitse
collega's hebben veel voor mij betekend: eerst de dialectogen die ik tijdens en na
mijn studie in Marburg, het Mekka van de dialectologie, leerde kennen, later ook en
vooral de Duitse sociolinguïsten.
Toen ik na het voltooien van mijn proefschrift in 1969 weer opdook uit de archieven
waar ik vier jaar in had doorgebracht, bleek dat een aantal ‘nieuwe’ theorieën of
uitgangspunten om de gunst van de linguïsten aan het dingen waren. Vooral de
correlationele sociolinguïstiek van La-
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bov en, misschien nog meer, de taalsociologische benadering van Fishman spraken
mij zeer aan en hebben mij tot vandaag beïnvloed. De historische linguïstiek heb ik,
zoals gezegd, als het ware met de paplepel binnengekregen en ik was, samen met
vele van mijn generatiegenoten, ook zeer onder de indruk van de baanbrekende
publicatie in 1968 van Weinreich, Labov en Herzog, waarin de empirische aspecten
van taalverandering - en dus van historische linguïstiek - op een verfrissend nieuwe
manier werd bekeken en waarin voor velen van ons de te volgen koers werd blooten vastgelegd. Taalverandering en empirie, dat was een toen uiterst zeldzame
combinatie.
Een huldiging zoals vandaag heeft natuurlijk ook een vrij groot In Memoriam
gehalte. Daar komt bij dat een prijs ‘voor het hele wetenschappelijke oeuvre’, een
beetje zoals een Oscar voor een hele carrière, iets is waarin een woordje nooit gezegd,
maar door iedereen erbij gedacht wordt, namelijk ‘afgesloten’. Ik heb echter niet het
gevoel dat mijn werk afgesloten is en ik wil, vanuit de achtergrond weliswaar, wel
degelijk bezig blijven, ook met de dingen waar de jonge wolven zich nu met zoveel
enthousiasme op hebben geworpen.
Ik had destijds, nog voor er een discipline met die naam bestond, al een beetje
historisch-sociolinguïstisch geëxperimenteerd met taalmateriaal uit de 16de eeuw.
Maar het was natuurlijk duidelijk dat de 19de eeuw meer perspectieven bood. Het is
een periode die nog niet zo ver achter ons ligt, waar veel archiefmateriaal over bestaat
en die we goed meenden te kennen. De laatste van die drie assumpties bleek veel te
optimistisch te zijn. Toch is het onder meer daardoor dat ik achteraf
taalgeschiedenissen ben gaan schrijven: ik hoopte op die manier een heleboel
misverstanden uit de wereld te helpen. De Nederlandse Taalunie en haar toenmalige
Algemeen Secretaris Oscar de Wandel heeft het materieel mogelijk gemaakt en vele
mensen hebben mij geholpen (doctorandi en andere). Vooral overleg en uitwisseling
van ideeën en aanzetten met collega's uit binnen- en buitenland zijn uiterst nuttig
gebleken en gebleven. Dat ik vorig jaar (2013) een taalgeschiedenis van het
Nederlands in het Engels heb geschreven en gepubliceerd, is mede aan hen te danken
en ook aan vele collega's uit de hele wereld die er zeer op hebben aangedrongen dat
ik ‘Dutch. Biography of a Language’, verschenen bij Oxford University Press, zou
schrijven.
In het bijzonder verheugt het mij dat er nu een interdisciplinaire en internationale
research groep bestaat die zich met het Verenigd Koninkt-
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rijk bezighoudt. Naar die periode tussen 1814 en 1830 is, binnen de negentiende
eeuw, altijd al mijn voorkeur uitgegaan. Nooit is immers in die mate aan taalplanning
gedaan, nooit heelt het openbaar gezag zich zo in kwesties van officieel taalgebruik
op alle niveaus zozeer geëngageerd als toen, onder impuls van koning Willem I, de
eerste en ook de enige Nederlandstalige koning die de Belgen ooit hebben gehad.
Het zijn linguïsten geweest die massaal archiefmateriaal hebben opgediept en dat,
voor de allereerste keer, voor linguïstisch onderzoek en analyse hebben gebruikt. Zo
is ons duidelijk geworden dat de Verenigd Koninkrijk periode, en de negentiende
eeuw in het algemeen, ongemeen spannend en boeiend was en onze Brusselse
publicaties daarover zijn zowel factisch als methodologisch een stimulans geweest
voor binnen- en buitenlandse linguïsten. Dat is een ontwikkeling die mij met grote
vreugde vervult en ik ben de Nachwuchs bijzonder dankbaar dat zij de fakkel hebben
overgenomen, in het bijzonder mijn zeer geëngageerde en competente opvolger prof.
Wim Vandenbussche. Ook het interdisciplinaire en internationale, dat bij mij altijd
al voorop stond, heeft hij nog verder doorgedreven.
Bij de Romeinen, dames en heren, bestond het gebruik om succesrijke generaals
een triomftocht te gunnen, waarbij ze hun buit konden etaleren en zich uitbundig
konden laten vieren. In de strijdwagen waar ze mee door de stad trokken stond echter
achter de imperator een slaaf wiens enige taak het was de triomferende generaal in
het oor te fluisteren dat hij slechts een mens was en dat ook op het toppunt van zijn
glorie toch maar niet zou vergeten.
Ik heb strijdwagen noch slaaf, maar in mijn achterhoofd toch een virtueel slaafje
dat mij hetzelfde influistert en dat er mij aan doet denken dat ik deze tromftocht niet
alleen aan mezelf te danken heb.
Mijn dank gaat daarom niet alleen naar de Maatschappij, maar ook naar allen die
mij hebben bijgestaan, naar mijn collega's in de hele wereld, naar de co-auteurs van
mijn boeken en naar de medewerkers, doctorandi en post docs in mijn researchteam,
zonder wier hulp ik hier vandaag niet zou staan. En ten slotte naar mijn vrouw Helga
Bister, die ook mijn collega is, en die mij in beide hoedanigheden op mijn weg heeft
begeleid.
En naar u allen, dames en heren, voor uw aanwezigheid, uw geduld en uw aandacht.
Roland Willemyns
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
De jaarvergadering is op zaterdag 24 mei 2014 gehouden in het Klein Auditorium
van het Academiegebouw te Leiden. Er zijn tijdens het besloten gedeelte 33
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: de heer dr. J. Gerritsen, mevrouw H. de Graaf, de heer H. Groenewegen,
de heer F.A.M. Hoppenbrouwers, de heer dr. M. Janssens, de heer R.M. Kemperink,
de heer dr. J.K. van der Korst, mevrouw dr. O. Krijtová, de heer M. van der Plas, de
heer A.M. Putman, de heer J. Roegiers, de heer dr. H. Brandt Corstius, de heer dr.
R.L.J. Bromberg, de heer I. Gay, de heer dr. J.C. Heesterman, de heer dr. A.J. Jelsma,
de heer mr. J.C.M. Leijten, de heer E. Menkveld. Pas onlangs bereikte ons het bericht
dat de heer E. Zielinski in 2012 is overleden.
Bij agendapunt 1 deelt de voorzitter deelt mee dat het bestuur grote interesse houdt
in het voortbestaan en de kwaliteit van de DBNL. Hij deelt mee dat op 4 december
een bronzen plaquette is onthuld van M. Vasalis op het huis, Lijsterstraat 36, waar
de dichteres als student heeft gewoond. Vervolgens deelt de voorzitter mee dat met
de UB een overeenkomst over bruikleen van de archieven van de Maatschappij tot
stand is gekomen. Nu kan daadwerkelijk worden overgegaan met het verwerven en
toegankelijk maken van de archieven. Tot slot deelt de voorzitter mee dat de
prijsuitreikingen zijn losgekoppeld van de jaarvergadering om meer ruimte te maken
in het middagprogramma van de jaarvergadering. Op 20 september zal de
laureatenmiddag worden gehouden, waarin meer aandacht kan worden geschonken
aan de laureaten en de prijzen nog beter onder de aandacht kunnen worden gebracht.
De secretaris leest de berichten van verhindering voor: mevr. J. Holman, mevr. J.
Verbij, mevr. Kossmann-Putto en de heren G. van der Stroom, J. Bervoets. D.
Braggaar, C. Heesakkers en W. Hilberdink.
De stembiljetten voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden en het commissielid
voor de bibliotheek (2) worden uitgedeeld en na het stemmen weer verzameld. De
voorzitter deelt mee dat het stembiljet zon-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2014

246
der dubbeltallen vooruit loopt op de beslissing Voorstel wijziging wet bij agendapunt
28. De uitslag zal bij agendapunt 25 bekend worden gemaakt. N.a.v. het verslag van
de staat der Maatschappij (3) vraagt Dick Welsink of Anne Vegter is gekozen of
door het bestuur is benoemd. Zij blijkt in de bestuursvergadering van maart 2014 tot
lid te zijn benoemd. Het verslag wordt vastgesteld.
De verslagen van de Noordelijke Afdeling (4), van de Zuidelijke Afdeling (5),
van de vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika (6), van de Commissie voor Zuid-Afrika
(7) en van de bibliothecaris (8) worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
De penningmeester deelt ter vergadering een nieuw A4'tje uit dat beter aansluit
op de rest van de financiële stukken. (9). Hij licht vervolgens het beheer der gelden
toe. Het exploitatiesaldo is toegevoegd aan de reserve. De rentebaten heeft hij verdeeld
over de verschillende bestemmingsfondsen. De bestemmingen voor de overige
reserves heeft de penningmeester opgeschoond zonder het totaalbedrag aan te tasten.
De begroting 2015 is vergelijkbaar met die van 2014. 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 2013 en gaat akkoord met het voorstel
de contributie voor het jaar 2015 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 Nederlandse Boekhistorische Vereniging (18), de werkgroep
Caraïbische Letteren (19) en van de redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn
(20) worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 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 Slijter-Seijffert, voor haar laatste Jaarboek. Zij
treedt af als secretaris en het bestuur is haar veel dank verschuldigd. M.i.v. 1 augustus
zal haar functie worden ingenomen door mevrouw Marijke Tolsma. De voorzitter
be-
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dankt de heer Dick Welsink voor zijn vóór de vergadering ingediende correcties op
de jaarstukken.
De voorzitter deelt mee dat de Prijs voor Meesterschap (21) is toegekend aan dr.
Roland Willemyns voor zijn gehele oeuvre, de Frans Kellendonk-prijs (22) aan Esther
Gerritsen voor haar gehele oeuvre, de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs (23) aan
Sander Kollaard op grond van zijn verhalenbundel Onmiddellijke terugkeer van uw
geliefde en de Henriette Roland Holst-prijs (24) aan David van Reybrouck voor zijn
boek Tegen verkiezingen.
De voorzitter gaat over tot agendapunt 28, voorstel conceptwijziging Wet 2003.
A: Nicoline van der Sijs geeft een toelichting op het voorstel om het huishoudelijk
reglement van de Commissie voor taal- en letterkunde aan te passen. Zij legt uit dat
het verzoek door de commissie is gedaan omdat formeel alleen actieve, dat wil zeggen
niet gepensioneerde leden stemrecht hebben. Na enige discussie gaat het bestuur
akkoord met het verzoek van Eep Francken nog eens goed naar de formuleringen te
kijken.
B: Instelling nieuwe prijzen. Na uitvoerige discussie met de aanwezigen besluit
het bestuur het voorgestelde reglement zo aan te passen dat de academische prijzen
alternerend aan publicaties op het gebied van de letterkunde én de taalkunde worden
toegekend, te beginnen met de letterkunde. Het voorstel om alleen in het Nederlands
gestelde publicaties te bekronen wordt door de vergadering verworpen.
C: Artikelwijzigingen. Met 2 tegenstemmen gaat de vergadering akkoord met de
voorgestelde wijziging van Artikel 22. De voorzitter geeft een toelichting bij Artikel
39. Om het besloten gedeelte van de jaarvergadering zakelijk te houden wordt
voorgesteld de toespraak van de voorzitter onder de verplichting weg te laten vallen,
en de toespraak bijvoorbeeld in het middaggedeelte op te nemen voor een breder
gehoor. De vergadering stelt voor deze ruimte te zoeken binnen de grenzen van de
bestaande Wet. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van
Artikel 55.
De Commissie voor stemopneming bestond dit jaar uit het bestuurslid Nicoline van
der Sijs en Andy Wieles-Maathuis. Er zijn 250 geldige stembiljetten binnengekomen,
zodat de kiesdeler volgens de Wet moest worden vastgesteld op 50. Na de telling
bleek dat er 78 kandidaten waren die 50 of meer stemmen op zich hadden verenigd,
zodat zij tot lid zijn
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gekozen. De naam van een kandidaat, die geen prijs stelt op het lidmaatschap, is
abusievelijk in de lijst terecht gekomen. Hun namen zijn: mevrouw dr. L.W.S.W.
Amkreutz, mevrouw dr. Kim Andringa, mevrouw Evelien Bachrach-Seeger, de heer
dr. Leo W. Balai, mevrouw Yvonne van den Berg, de heer Eric C. de Brabander, de
heer Jeroen ter Brugge, mevrouw dr. Adelheid Ceulemans, de heer dr. Johan Cilliers,
de heer Luc Coorevits, de heer dr. Remmelt Daalder, de heer dr. P.H. van Dam, de
heer Jerry Dewnarain, de heer Sebastiaan Derks, mevrouw dr. I.M. Diependaal,
mevrouw Femke Diercks, mevrouw dr. Sophie Elpers, de heer P.M.Th. Everard, de
heer dr. A.C. Flipse, mevrouw dr. P.H. Foster-de Goede, de heer dr. Jan Hein Furnée,
mevrouw Ingrid Glorie, de heer dr. Johan Goud, de heer René van Gruting, de heer
dr. F.E. Guadeloupe, de heer dr. Richard Harmanni, de heer Jasper Hillegers, de heer
Kees van 't Hof, de heer Jaap den Hollander, de heer Fokas Holthuis, de heer Auke
Hulst, de heer dr. Thys Human, de heer Pieter Jonker, mevrouw dr. Wilma Keesman,
mevrouw Marsha Keja, de heer dr. M. Kestemont, mevrouw dr. Erna Kok, de heer
Justin Kroesen, de heer dr. H.A. Krop, mevrouw Tessa Leuwsha, de heer J.L. Marteel,
de heer J. van der Meij, mevrouw dr. M.J. Melchers, de heer Peter Middendorp, de
heer dr. Ivo Nieuwenhuis, mevrouw dr. Judith Nobels, de heer Joost Oomen, mevrouw
dr. Roos van Oosten, mevrouw dr. Annemiek Ouwerkerk, mevrouw Ester Naomi
Perquin, de heer mr. Th.A. Phijffer, mevrouw dr. Yvon van der Pijl, de heer dr. David
Rijser, de heer Cefas van Rossem, mevrouw Hilda Schalck, de heer dr. D.H.E.M.
Schouten, de heer Omert J. Schrier, de heer dr. J. Schuster, de heer dr. Ronald
Severing, mevrouw dr. Tanja Simons, de heer dr. Bart Slijper, de heer Marc Somers,
de heer dr. Kris Steyaert, de heer J.A.M. Straver, de heer Meindert Talma, de heer
Peter Theunynck, mevrouw M. Tolhuisen, de heer dr. Bert Treffers, mevrouw Janneke
van der Veer, de heer dr. Gerard Verhoeven, de heer dr. Gerrit Verhoeven, de heer
dr. Mr. Robert Verhoogt, de heer mr. Karel de Vey Mestdagh, de heer dr. Cas Vos,
de heer dr. Cas Wepener, de heer dr. F. Westra, de heer dr. Jeroen van Zanten.
Van de rondvraag (29) wordt gebruik gemaakt door de heer dr. G.R. Zondergeld.
Hij betreurt de loskoppeling van de prijsuitreikingen tijdens het openbare
middaggedeelte van de jaarvergadering. De voorzitter toont begrip, maar antwoordt
dat het bestuur zoekende is naar een substantiëlere invulling van de bijeenkomst 's
middags. Het aantal bezoekers is steeds erg teleurstellend.
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Na telling van de uitgebrachte stemmen blijkt dat Rick Honings, Gijsbert Rutten,
Wijnand Mijnhardt en Barber van de Pol tot bestuurslid zijn gekozen. Berry
Dongelmans is herkozen als secretaris (25). De voorzitter dankt Ton van Kalmthout,
Nicoline van der Sijs en Aleid Truijens die met deze jaarvergadering aan het einde
van hun termijn als bestuurslid zijn gekomen. Vervolgens dankt ondervoorzitter Kris
Humbeeck voorzitter Peter Sigmond, die eveneens het bestuur zal verlaten, hartelijk
voor de uitmuntende, constructieve en charmante wijze waarop hij de vergaderingen
heeft geleid. De heer Bedaux wordt benoemd tot nieuw lid van de Commissie voor
de bibliotheek.
Bij acclamatie wordt Wijnand Mijnhardt voor het jaar 2014-2015 gekozen tot
voorzitter (26).
De vergadering wordt geschorst voor de lunchpauze.
De voorzitter heropent om 14.00 uur het openbare gedeelte van de jaarvergadering
in het Klein Auditorium. Onder leiding van Aleid Truijens debatteren de schrijvers
Kevin Absillis, Dirk Van Bastelaere, Thierry Baudet en Mano Bouzamour over tal
van brandende literaire kwesties, waaronder de vraag of literatuur nog een rol speelt
bij de vorming van een wij-gevoel.
De middagbijeenkomst wordt besloten met een geanimeerde receptie.
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Besturen en commissies per 24 mei 2014
Algemeen bestuur
Voorzitter: de heer Wijnand Mijnhardt
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 Rick Honings, mevrouw Nelleke Moser, mevrouw Barber van de
Pol, de heer Gijsbert Rutten

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 Ingrid Glorie,
mevrouw Ena Jansen, de heer Robert Ross
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Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: Vacature
Leden: de heer J.C. Bedaux, 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: de heer dr. B.E. van der Boom
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. M. van Tielhof, mevrouw
dr. E.G.E. van der Wall

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: mevrouw dr. Nicoline van der Sijs
Secretaris: de heer dr. Ronny Bogaart, r.j.u.boogaart@hum.leidenuniv.nl
Leden: mevrouw dr. Jacqueline Bel, de heer dr. André Bouwman, 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 Noordegraaf, de
heer dr. Jan Oosterholt, de heer dr. Olf Praamstra, mevrouw dr. Margit Rem, de heer
dr. Gijsbert Rutten, de heer dr. Remco Sleiderink, 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
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Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde
Voorzitter: mevrouw Yra van Dijk
Secretaris: mevrouw Lies Klumper, Oranjegracht 95, 2312 NE LEIDEN
Leden: mevrouw Arianne Baggerman (extern adviseur), mevrouw Sabrina
Corbellini, mevrouw Lotte Jensen, mevrouw Olga van Marion

Commissie voor schone letteren
Voorzitter: de heer Kester Freriks
Leden: mevrouw Pia de Jong, mevrouw Ester Naomi Perquin, de heer Gerard F.H.
Raat, de heer dr. Y.G.R.N. T'Sjoen

Commissie voor het Jaarboek
Voorzitter: de heer dr. H. Bekkering
Secretaris: mevrouw Marijke Tolsma, Vronkenlaan 37, 2352 EL LEIDERDORP
Leden: de heer dr. M. Barnard, mevrouw dr. Jacqueline Bel, mevrouw Toef Jaeger,
mevrouw dr. Olga van Marion, mevrouw dr. Nicolette C. Sluijter-Seijffert, de heer
dr. J. Tollebeek

Werkgroep zeventiende eeuw
Voorzitter: mevrouw J. Pollmann
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, de heer G. Verhoeven

Werkgroep 18e eeuw
Voorzitter: mevrouw Inger Leemans
Secretaris: de heer Ivo Nieuwenhuis, Kwartelstraat 18A bis, 3514 EV UTRECHT
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Penningmeester: de heer Henk Boels
Leden: de heer Klaas van Gelder, mevrouw Alicia Montoya, 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 Pauline Schuurmans, mevrouw Inge Tromp, mevrouw Adrienne
Zuiderweg

Werkgroep biografie
Voorzitter: de heer Herman Langeveld
Secretaris: mevrouw Eva Rovers, Admiraal de Ruijterweg 297 II, 1055 LW
AMSTERDAM Penningmeester: de heer Harm Kaal
Leden: mevrouw Nele Beyens, de heer Hans van der Jagt

Werkgroep Nederlandse boekhistorische vereniging
Voorzitter: de heer Jan Bos
Secretaris: mevrouw Marijke Huisman, Pauwstraat 8, 3512 TG UTRECHT
Penningmeester: de heer Roeland Harms
Leden: de heer Edwin Bloemsaat, de heer Steven Claeyssens, mevrouw Monika
Lechner, mevrouw Nelleke Moser, mevrouw Fleur Praal
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Werkgroep Caraïbische letteren
Voorzitter: de heer Peter Meel
Vice-voorzitter: mevrouw Igma van Putte-de Windt
Secretaris: vacature
Penningmeester: de heer Aart Broek
Leden: mevrouw Noraly Beyer, de heer Carl Haarnack, de heer Michiel van
Kempen, 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 Joost van Driel, de heer Rick Honings, de heer Gijsbert Rutten, de
heer Menno Voskuil
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