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Universiteit en humaniora in de 21ste eeuw
Jaarrede door de voorzitter, Wijnand Mijnhardt
Waarde leden van de Maatschappij,
Vandaag, 226 jaar en drie dagen geleden, hield de jonge Friedrich Schiller aan de
universiteit van Jena zijn oratie als nieuwe hoogleraar Geschiedenis. De zaal was
afgeladen en op de trappen van de gehoorzaal en op straat verdrongen zich nog eens
honderden studenten. Ze veroorzaakten zelfs een volksoploop en besloten werd de
oratie naar het grootste auditorium van de stad te verplaatsen waarna Schiller,
voorafgegaan door een lange stoet toehoorders, naar de nieuwe zaal wandelde. Zo'n
enthousiast studentenpubliek voor een oratie heeft zelfs dit academiegebouw naar
mijn beste weten nog nooit meegemaakt. U kent allen Schiller als een Duitse dichter
en toneelschrijver, als een vriend van Goethe en de encyclopedici onder u is vast
bijgebleven dat hij een klassieke negentiende-eeuwse dichtersdood stierf, geveld
door de vliegende tering.
Friedrich Schiller was niet zo maar een hoogleraar. Hij zag er niet uit, zijn haar
zat altijd in de war en hij was doorgaans slordig gekleed wat bij zijn meer serieuze
collega's steeds opnieuw wenkbrauwenfronsen uitlokte. Schiller's onconventionele
voorkomen verklaart natuurlijk niet waarom de studenten aan de lantarenpalen hingen
om een glimp van hem op te vangen. Wanneer Schiller op 26 mei 1789 zijn voordracht
houdt, getiteld ‘Waarom studeren we wereldgeschiedenis’, is hij nog geen 30 jaar,
maar is hij al een echte Duitse superster. De Duitse jeugd is verzot op zijn
toneelstukken en verslindt zijn gedichten. Zijn eerste stuk, Die Raüber, is geïnspireerd
op het leven in de kazerne die hij een slavenplantage noemt en heeft als thema's
machtsmisbruik, corruptie en vooral beknotte vrijheidsdrang. Het verbaast niet dat
Schiller in de jaren tachtig toen hij arm en afhankelijk van de ene naar de andere
weldoener zwierf, gegrepen wordt door de politiek. Van nu af zijn burgers die in
opstand komen tegen een alles verstikkende overheid zijn belangrijkste thema. Het
zijn de jaren vlak voor de Franse Revolutie.
Nederland fascineert Schiller. Maar dan niet de neergaande Republiek van zijn
eigen tijd. Hij schrijft een grote studie over de Opstand tegen Philips II en een
aangrijpend toneelstuk, Don Carlos, ook weer met de Nederlandse Opstand als thema.
Don Carlos wordt een overdonde-
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rend succes, blijft steeds opgevoerd totdat het stuk door Verdi later in de 19e eeuw
als grande opéra onsterfelijk wordt. De auto-da-fé in de derde akte waarin de hemel
zich vol genade opent voor de tot de brandstapel veroordeelde Vlaamse slachtoffers
van de Spaanse religieuze terreur, is nog steeds een hoogtepunt in de operaliteratuur.
Eenzelfde triomftocht wacht Wilhelm Tell, Schiller's epos van de Zwitserse
onafhankelijkheidsstrijd tegen de tirannie van de Habsburgers. Ook Wilhelm Tell
zou onsterfelijk worden maar dan als opera van Rossini.
Wanneer Schiller dan in mei 1789, zes weken voor het uitbreken van de Franse
Revolutie, als professor aantreedt, hebben nog maar weinig studenten hem ooit in
levende lijve aanschouwd maar allen kennen ze het werk van de zwervende,
onhandige, maar politiek en literair o zo begaafde dichter en schrijver die belooft
hen de weg te wijzen naar het rijk der vrijheid.1.
Waarom val ik u hiermee lastig? Schiller's oratie liet niet alleen in zijn eigen tijd veel
stof opwaaien, het stuk heeft ons ook vandaag heel wat te zeggen. Schiller vestigt
de aandacht op twee grote problemen die ons nog steeds kwellen: wat is precies
kennis en welk doel heeft de universiteit. Over beide wil ik het met u hebben. Schiller
maakt ons er op attent dat onze definitie van kennis aan doorlopende verandering
onderhevig is. Dat geschiedenis een proces van voortdurende ontwikkeling inhield,
was destijds een nieuw maar eigenlijk nog steeds moeilijk te bevatten inzicht. Ook
moderne historici die uiteindelijk aan dit besef hun broodwinning te danken hebben,
maken zich keer op keer schuldig aan presentisme en kijken het liefst naar die
gebeurtenissen uit het verleden die ook in hun heden nog van betekenis zijn. Op de
gangbare geschiedschrijving over het kennisbegrip is dat presentisme wonderwel
van toepassing.
Wat we tegenwoordig als betrouwbare wetenschappelijke kennis beschouwen, is
namelijk een dramatische versmalling van wat rond 1500 als volwaardige kennis
werd aangemerkt. Op de grens van de moderne tijd was kennis een complex bouwwerk
van disciplines, kunsten en kundes. Ambachtelijk kunnen, religieus kennen en moreel
handelen maakten deel uit van een diep in de verstedelijkte samenleving van Europa
verankerde kenniscultuur met een eigen epistomologische traditie.2. Sinsdien heeft
de introduktie van nieuwe kentheoretische principes geleid tot een gewijzigde maar
steeds meer monopolistische mathematische kennisgrondslag die we, kort door de
bocht maar niet onjuist, kunnen samen-
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vatten als meten is weten. Dat was een langdurig proces dat rond 1900 zijn beslag
kreeg in de scheiding tussen de disciplines in het bolwerk van kennis en wetenschap
bij uitstek: de universiteit.
Er kwamen toen steeds meer geleerden die, net als de Duitse filosoof Wilhelm
Dilthey, de exacte of natuurwetenschappen op een ander plan stelden dan de alfaof cultuurwetenschappen. De natuurwetenschappen waren gericht op generalisering,
ze streefden naar de formulering van algemene wetten en formules en bestudeerden
de fysieke werkelijkheid. De alfawetenschappen waren individualiserend georiënteerd,
ze hadden het bijzondere en het eenmalige als object en bestudeerden de werkelijkheid
waarin waarden werden geconcretiseerd. Het behoeft natuurlijk geen betoog dat het
wetenschapsfilosofisch debat zich sindsdien nog oneindig heeft vertakt,
gespecialiseerd en verdiept maar dit grondpatroon zou tot de dag vandaag, zeker in
de beeldvorming, onveranderd blijven. Het is dan ook niet toevallig dat juist in deze
periode van de scheiding tussen cultuur- en natuurwetenschap het begrip
wetenschappelijke revolutie wordt gemunt die vervolgens in de 17e eeuw wordt
gesitueerd. De triomferende exacte wetenschappen kregen met dit concept een
glorieuze voorgeschiedenis en een gouden toekomst toegekend.
Er is geen twijfel aan dat de alfawetenschappen hun nieuwe isolement voor een
deel aan zichzelf te wijten hadden, maar opzet was dat natuurlijk niet. De adepten
van Dilthey's onderscheid waren vooral op zoek naar een eigen identiteit en hadden
juist een briljante toekomst voor de nu verzelfstandigde cultuurwetenschappen
voorzien. In die verwachting werden ze, zoals we allen weten, beschaamd. Vergeleken
bij de bèta's was de economische betekenis van de geesteswetenschappen onbeduidend
en gevoelens van inferioriteit begonnen langzamerhand deel uit te maken van de
standaard mental-make up van de alfa's en het calimero-syndroom regeert tot de dag
van vandaag.3.
Kortom, de rijke laat-middeleeuwse kenniscultuur die de onmisbare grondslag
vormde van wat we de wetenschappelijke revolutie zijn gaan noemen, heeft sinds
de zeventiende eeuw een ernstige verenging ondergaan. Ambachtelijke kennis was
een van de eerste slachtoffers, het religieuze kennen de volgende en de wereld van
de textuele cultuur is nu aan de beurt, stuk voor stuk getroffen door het oprukkende
getal en het mathematisch kennen.
Schiller zat midden in dat veranderingsproces en zijn oratie van 1789 laat zich
lezen als een scherpe aanklacht tegen het oprukkend monoli-
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tisch kennisbegrip van zijn tijd. Een fragmentering van het kennen in steeds meer
van elkaar afgesloten wetenschapsgebieden verwierp Schiller. Alleen de onderzoeker
die bereid is verder te kijken dan de grenzen van zijn eigen vakgebied zal iets nieuws
tot stand weten te brengen. Bovenal zijn de wereld van het verstand en die van de
zinnen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ging Schiller er vooral om de
abstracte wereld van de vakgeleerde aan de kaak te stellen. Diens denken was immers
door zijn beperkte reikwijdte volledig van de werkelijkheid losgezongen. Tegenover
dit fragmenterende analytisch denken stelde Schiller de synthetische vermogens van
de geleerde die vakgebieden en kennisdomeinen opnieuw met elkaar verbindt.4.
Ook de universiteit dreigde aan dit rationalistisch denken ten prooi te vallen en
het verbaast dan ook niet dat Schiller in 1789 zijn jubelende gehoor in twee groepen
indeelt. De universiteit wordt aan de ene kant bevolkt door wat hij de Brotgelehrte
noemde, carrièrejagers: zowel studenten als docenten, die nooit stilstaan bij wat ze
moeten leren of doceren, die niet geïnteresseerd zijn in de vraag hoe hun vak
samenhangt met dat van anderen en die geïrriteerd raken wanneer hierover vragen
worden gesteld. Het zijn lieden die een broertje dood hebben aan extra werk. Het
enige wat er toe doet, is het met zo min mogelijk moeite voldoen aan de eisen. En
eenmaal gearriveerd, zijn ze doorgaans gekant tegen vernieuwing, al was het alleen
maar omdat die nog meer werk met zich mee brengt. Met andere woorden, ze zijn
niet zozeer bereid de wetenschap te dienen, als er aan te verdienen, in geld en in
waardering. Het zijn, zoals Schiller het uitdrukte, kritiekloze lieden met een slavenziel
die per ongeluk in het rijk der vrijheid terecht zijn gekomen.
Het tegendeel van de Brotgelehrte is de philosophische Kopf, de ruimhartige en
creatieve geest, die stelselmatig op jacht is naar nieuwe kennis. Die in de eerste plaats
wil begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt en hoe de verschillende disciplines en
kensystemen met behulp waarvan we de wereld om ons heen bestuderen met elkaar
samenhangen, want de samenhang der dingen is het ultieme doel van de wetenschap.
Dit type student of docent begrijpt dat instant succes zeldzaam is omdat we in de
wetenschap steeds moeten terugkeren van doodlopende wegen. De philosophische
Kopf is grootmoedig en kan tegen kritiek omdat hij weet dat we uiteindelijk alleen
gezamenlijk op zoek kunnen zijn naar waarheid. Het gezelschap van superieure
geesten beschouwt hij als een uitdaging terwijl de Brotgelehrte hiervan van het zuur
krijgt. Ook de philosophische Kopf kan
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niet zonder brood maar voor hem zijn carrière en geldelijk gewin niet het doel van
een loopbaan aan de universiteit. Wat deze vrije geesten voortdrijft, is de zeldzame
maar alles overheersende vreugde wanneer een wetenschappelijk probleem voor
even opgelost lijkt.
Schiller's universiteit is vandaag herkenbaarder dan ooit en u kunt allen zoals u
hier zit moeiteloos uw eigen voorbeelden vinden bij zijn academische ideaaltypen.
Ook al zouden we de kwesties niet meer in de stijl van Schiller formuleren, zijn
bezwaren tegen de verschraling van de basis van onze kennis zijn nog even relevant
als destijds. Ook vandaag wordt keer op keer duidelijk dat we vele problemen in de
samenleving niet aankunnen wanneer we blijven weigeren allerlei meer traditionele
kennisvormen voor de oplossing ervan in te zetten.5. Ik houd geen pleidooi voor een
herstel van een mythische eenheid van kennis. Wel dienen we ons voortdurend bewust
te zijn van de nauwe verwevenheid van onze kensystemen en dat de keuze voor exact
of waardebetrokken doorgaans geen principiële maar een pragmatische is.6.
Wat de verschillende kensystemen bovenal verbindt, is dat ze geen van allen
onfeilbaar zijn. De wetenschapsgeschiedenis van de laatste decennia heeft korte
metten gemaakt met de illusie dat wetenschap, ook de exacte, definitieve oplossingen
kan bieden. De wetenschapsbeoefening is niet meer en niet minder dan een lawaaierige
marktplaats waar onduidelijkheid, aperte fouten en zelfs onenigheid, maar ook toeval
en teleurstelling zorgen voor creativiteit, vernieuwing én democratische tegenmacht.
Natuurlijk gaat het me er niet om de wetenschapsbeoefening in een kwaad daglicht
te zetten. Ik zeg dit alleen maar omdat deze werkelijkheid zich slecht verhoudt tot
het publieke verlangen naar onfeilbare kennis en naar onkreukbare hogepriesters die
die kennis vergaren, bewaren en toedienen.
Dat vele prominente wetenschappers, documentairemakers, museum-conservatoren
en wetenschapsjournalisten - soms onbewust, soms opgejaagd door de noodzaak
financiering te vinden - er toch voor kiezen het beeld uit te uitdragen van een
onfeilbare wetenschap is tragisch en ook pathetisch. Moeten we echt inzetten op de
100% zuivere kennis zoals politici maar wat graag van ons verlangen, of zetten we
onze kaarten op de trial and error, op de rumoerige arena waar feilbare kennis aan
de man wordt gebracht en zoeken we naar wegen om daar iets moois van te maken?
In dit trial and error-perspectief verliest het scherpe onderscheid tus-
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sen ideografisch en nomothetitisch, tussen exact en waardebetrokken, tussen alfa en
bèta, en tussen harde en zachte wetenschap veel van zijn pijnlijke randjes. De
technieken mogen dan verschillen, evenals de te onderzoeken objecten maar wat alle
onderzoekers uiteindelijk verbindt, is hun vertrouwen op hun geschoolde intuïtie en
op hun verbeelding, op hun door ervaring en ambachtelijkheid getrainde, oplossende,
maar feilbare, vermogen om wetenschappelijke kwesties aan te vatten. Dan ineens
blijkt de uitspraak van de befaamde Utrechtse historicus Pieter Geyl, dat geschiedenis
een discussie zonder eind is, op alle wetenschapsbeoefening van toepassing.
Het is aardig om gesteund door dit soort inzichten opnieuw naar de rol van de
humaniora te kijken in het universitaire bedrijf. We vinden het een teken van
beschaving op het belang van onderwijs te hameren. Toch vallen er steeds meer
twijfels te beluisteren. Is de externe democratisering van het onderwijs niet voltooid?
Levert investering in scholing nog wel de beloofde rendementen en valt de
emancipatoire opbrengst niet tegen? Blijven vele afgestudeerden niet met schulden
zitten zonder kans op een bevredigende en betaalde baan? Vandaar is het nog maar
een kleine stap naar het welbekende onderscheid tussen de zogenaamde nuttige
vakken als gezondheid, natuurwetenschap en techniek en de vakken waarin de meeste
hier aanwezigen hier gepokt en gemazeld zijn: de humaniora. Die trekken immers
teveel studenten en leiden slechts op voor de werkloosheid.
Geheel ongegrond is die claim natuurlijk niet. De humaniora worden nu eenmaal
geassocieerd met de hoge cultuur en de massa heeft de afgelopen decennia in
sneltreinvaart de media veroverd. Is Ortega y Gasset's Opstand der Horden inmiddels
niet bewaarheid? Het overweldigende succes van, ik noem maar, Geer & Goor en
Marco Borsato, moet ook de laatste gelovigen in de elitecultuur het besef hebben
bijgebracht dat hun tijd definitief voorbij is. Cultuurgoed daalt niet meer, maar stijgt
en de gevoelens en de interesses van hen die vroeger de doelgroep van het
beschavingsoffensief waren, bepalen zelf nu de culturele agenda.
Er is meer. Is de massacultuur ook niet veel spontaner, vrijer en vooral veel
makkelijker verteerbaar dan de elitecultuur? Die heeft zichzelf immers opgesloten
in de dwangbuis van het gesubsidieerde ‘vernieuwingsstalinisme’7.. Is het daaraan
ook te wijten dat grote delen van de culturele elite inmiddels enthousiast participeren
in de platvloerse wereld van televisie, voetbal, een gezellige dvd of een romantische
komedie?
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Kortom, moeten we maar niet gewoon accepteren dat de klassieke humaniora hun
tijd gehad hebben, verbonden als ze zijn met gedateerde cultuur en voorbije idealen?
Dergelijke opinies getuigen wat mij betreft niet alleen van een gebrekkig inzicht
in de ontwikkeling van de wetenschap maar ook van een laakbaar defaitisme. Verleid
door de vele modieuze kampioenen van de humaniora in binnen- en buitenland
hebben we de taak van de geesteswetenschappen ten onrechte versmald tot die van
hoeder van de hoge cultuur. We vergeten vervolgens hoezeer een
geesteswetenschappelijke opleiding afgestudeerden maatschappelijk bruikbaar en
economisch inzetbaar maakt. De hoofdtaak van de humaniora is niet de bescherming
van de hoge cultuur. We dienen leraren, ambtenaren en intellectuelen op te leiden,
gepokt en gemazeld in datgene wat in de humaniorafaculteiten van meet af aan de
kern is geweest: kijken, lezen, nadenken, schrijven en spreken - of om het te
formuleren in de klassieke termen van het trivium - grammatica, logica en retorica.
Gezien het snel groeiende belang van de digital humanities is het verstandig daar
nog wiskunde aan toe te voegen. Kortom, het lezen en begrijpen van teksten en
beelden, een kritische analyse ervan, rekening houdend met de context en het vellen
van verstandige oordelen erover en dat alles in helder en overtuigend proza.
Hoe kom je erbij dat er vraag is naar dit type afgestudeerden, zou u kunnen
tegenwerpen. Op dit gebied heerst veel misverstand. Vast staat dat in een wereld
waarin de veranderingen steeds sneller gaan, de nadruk ligt op intellectuele
weerbaarheid én wendbaarheid. Om het terecht veelgeprezen rapport ‘Naar een
lerende economie’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
te citeren: onderwijs moet niet inzetten op vakopleidingen maar op ‘leren leren,
inventiviteit en talenkennis’. Helaas gokt de politiek op specialisatie in vooral de
technische vakken. Dat mag voor de korte termijn nuttig zijn maar op de lange komen
we dan van een koude kermis thuis. Ik citeer weer de WRR: ‘Nederland ontbeert een
uitgewerkte en onderbouwde visie op de aard van de onderwijsinhoud. Vooral het
belang van metavaardigheden wordt ernstig onderschat’. En de humaniora kunnen
juist als het om die metavaardigheden gaat, een cruciale rol vervullen.8.
Voordat het zover is, dient er wel wat te gebeuren. Eerst moeten we een niet gering
deel van onze collega's en studenten genezen van de misvatting dat een
humaniorastudie als vanzelfsprekend opleidt voor een baan in de culturele sector.
Hun toekomst is de grote wereld van be-
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drijfsleven en overheid. Maar ook deze sectoren moet de ogen worden geopend. Dat
is in Engeland en de vs al gebeurd getuige deze kop in de Harvard Business Review:
‘Want innovative thinking? Hire from the humanities!’9., maar in Nederland hebben
we op dit gebied nog een wereld te winnen. Het vereist wel een grondige herziening
van de Masteropleiding. Na een hoogwaardige bachelor waarin het Trivium+ is
bijgebracht, dienen studenten zich nu op de samenleving te oriënteren. In zogenaamde
business courses leren ze oplossingen bedenken voor door bedrijfsleven en publieke
sector aangedragen problemen. Trajecten die een vervolg moeten krijgen in serieuze
stages bij overheid en bedrijf. Daar kunnen beide partijen leren dat de
humaniora-student in staat is oplossingsgericht te denken en te schrijven, gestuurd
door kritische zin.
Gaat de hoge cultuur dan toch over boord? In het geheel niet. We brengen onze
studenten die zo wezenlijke metavaardigheden bij aan de hand van de gehele
wereldproductie aan kunst, taal, literatuur en geschiedenis. Met Erasmus leren ze
over irenicisme als enige remedie in een religieus verscheurde wereld. De revolutionair
van Nederlandse afkomst, Anarcharsis Cloots, die als nummer 513 onder de guillotine
het leven liet, toont ons het vergezicht van een wereldrepubliek waarin voor alle
mensensoorten ruimte is en Stefan Zweig's Welt von Gestern helpt ons om te gaan
met de melancholie van de verandering en leert ons kiezen voor wat blijvend moet
zijn. Met ons humaniora instrumentarium kunnen we tenslotte evengoed een
massacultureel verschijnsel als de Volendammer volkszanger Jan Smit te lijf wanneer
hij dicht:
Ik lig gebroken in mijn bed,
Heb net de douche weer uitgezet.

Goed onderwijs aan de hand van die brede cultuur geeft niet alleen de
metavaardigheden die we aanleren diepgang, het maakt onze studenten ook tot
zendelingen van de werelden van waarden, gevoelens en verlangens die behouden
moeten blijven. Misschien wel het voornaamste wat mensen van dieren onderscheidt
- alle romanschrijvers en alle goede lezers weten dat - is hun vermogen de wereld
door de ogen van de ander te bezien. Juist dankzij de studie van taal, literatuur en
geschiedenis leren studenten - al op jonge leeftijd en dan is de mens het meest
ontvankelijk - dat meervoudigheid het kenmerk van het ware is en dat voor elk
probleem verschillende oplossingen mogelijk zijn. Alleen zo'n houding stelt
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mensen in staat tot afgewogen oordelen te komen.
De humaniora zijn derhalve niet een restant van Zweigs verloren wereld maar een
vitaal en onmisbaar zuurdesem dat niet alleen de civitas academica maar de
samenleving als geheel dient te doortrekken De logische consequentie van dit alles
is dan ook een universiteitsbrede, op de humaniora gebaseerde bachelor waarin ruim
plaats is voor een breed opgezette geschiedenis van de wetenschappen waarin het
kunstmatige want contingente karakter van de scheidsmuren tussen disciplines aan
de kaak wordt gesteld. Niet alleen tussen alfa en bèta, maar ook tussen kunst, religie,
techniek en geschiedenis. Zo'n bachelor legt de fundamenten voor allerhande
beroepsopleidingen inclusief die van onderzoeker. Een kans die we met de introductie
van ons halfhartige BAMA-stelsel van 2001 hebben laten lopen. Maar het is nog niet
te laat. Er is altijd een weg terug.
Wat hier ook van zij, we moeten wel de kans krijgen ook nu al dat onderwijs goed
te doen. Een samenleving die meent dat een universiteit, en al helemaal de
geesteswetenschappelijke faculteit, een productiefabriek is waarin de vervaardiging
van steeds grotere aantallen afgestudeerden als vanzelfsprekend een steeds lagere
kostprijs per eenheid product rechtvaardigt, heeft niets van effectief rendement
begrepen. Ze krijgt dan in plaats van de broodnodige eersterangs philosophische
Köpfe, een overvloed aan tweederangs Brotgelehrte om Friedrich Schiller tot slot
nog eens aan te halen. Goed onderwijs vereist nu eenmaal debat, aandacht, conversatie,
terugkoppeling en commentaar. Wanneer de dalende trend in de onderwijsuitgaven
zich voortzet - en de recente aankondiging van de minister om de budgetten te
verhogen is niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat, raken we onherroepelijk
en definitief in de problemen.
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Voordrachten bij de bijeenkomst na de
jaarvergadering
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[Vooraf]
Na het formele gedeelte van de Jaarvergadering op 29 mei 2015 had de Maatschappij
een bijeenkomst georganiseerd, die getiteld was ‘Wetenschap als verhaal’. De vraag
die de sprekers op die bijeenkomst was voorgelegd, luidde als volgt:
Iedere academicus zet literaire middelen in bij het verspreiden van zijn
wetenschappelijke bevindingen en gedachten, maar niet iedereen doet het even
enthousiast of geslaagd. Er lijkt schroom te bestaan om de wereld van de feiten in
pakkende taal vorm te geven. Of is die schroom verleden tijd?
Over deze kwestie liet de Maatschappij vier prominente academici aan het woord,
die - zo was de bedoeling en het gebeurde ook inderdaad - na een kort en stevig
statement met elkaar in discussie gingen. De discussie werd in goede banen geleid
door Barber van de Pol. De sprekers waren Thomas von der Dunk, Dirk de Geest,
Abram de Swaan en Natascha Veldhorst. Hierna vindt U alleen de teksten van Dirk
de Geest en Abram de Swaan.
Thomas von der Dunk gaf te kennen geen tijd en gelegenheid te hebben om zijn
voordracht tot een essay om te vormen, Natascha Veldhorst vond - helaas - bij nader
inzien haar tekst over haar onderzoek naar Van Gogh en muziek te provocatief
geformuleerd om in druk te kunnen verschijnen (maar gelukkig is er intussen haar
boek Van Gogh & muziek. Symfonie in blauw en geel, Amsterdam University Press,
2015, zodat we van haar ‘wetenschappelijke verhaal’ toch nog kennis kunnen nemen).
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Wetenschap als verhaal
De meeste academici schrijven als stuntels. Ze schrijven zoals ze zich kleden en ze
kleden zich zoals ze dansen en ze dansen zoals ze schrijven. Een stapje, een hink,
een struikel, een sprongetje en dan weer een stapje mis. Daar is een reden voor.
Wie zich kleedt met verve en wie danst met élan en wie de loop erin houdt bij het
schrijven, die heeft stijl. In het steile Nederland wordt de stijl strikt gescheiden van
de inhoud, als het pakpapier van het presentje. Stijl is bijzaak. Stijl dient om te
verfraaien, te verhullen en dus te vervalsen. Het gaat om de inhoud, de rest is frats.
Ik mag van geluk spreken dat mij de P.C. Hooft-prijs voor essayistiek eerst toeviel
na mijn afscheid als hoogleraar. Een paar jaar eerder, en mijn loopbaan als geleerde
was voorgoed geknakt. ‘Literatuur! Zie je wel. Dat heb ik altijd al gezegd van die
schrijfsels van De Swaan.’ Maar wel achter mijn rug. Dat klemt temeer omdat ik het
essay als genre heb omschreven als ‘een betoog dat zijn overtuigingskracht mede
ontleent aan zijn stijl’. Let op: ‘mede’.
De saaiste, meest stijlloze en minst emotionele stroming in de Nederlandse
schilderkunst heette De Stijl. Juist het ontbreken van stijl was haar kracht.
Dat stuntelig schrijven van Nederlandse academici is dus niet alleen maar
onvermogen, het is ook moedwil, de welbewuste afwijzing van een eigen stijl. Men
mocht zich eens gedachten maken. Maar inmiddels is het allang een aangeleerd
onvermogen, een gecultiveerde onkunde.
Wat het schrijven kan verbeteren, is de mogelijkheid om steeds weer te corrigeren
en te wijzigen: het schrijfwerk in het tijdperk van zijn onbeperkte verbeterbaarheid.
En het is ook handig dat de computer uit zichzelf de spelling corrigeert, want geen
verstandig mens zou ook maar een enkele hersencel, laat staan een occipitale lob in
zijn geheel willen reserveren voor de mallotige spellingshervormingen die in hun
ambt vergeten taalproffen in het geniep hebben bekokstoofd. (Je zult toch hoogleraar
zijn in de algemene orthografie of de bijzondere en hogere spellingskunde). Toch
zijn sinds de invoering van de elektronische tekstverwerker in het algemeen de
mensen niet beter gaan schrijven dan ten tijde van de ganzenveer en de kroontjespen,
alleen maar vlugger.
Dat is nog veel erger geworden door de invoering van de digitale to-
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verlantaarn, Power Point. Nadat ze al die beelden gesampled en gescand hebben en
op het screen gezet, staan de sprekers lamlendig te mompelen onder hun eigen
lichtscherm, half afgekeerd van hun publiek en blij opgelucht als het volgende plaatje
netjes op zijn beurt opflitst. Het gehoor hoort niet meer, heeft alleen nog oog voor
het scherm en kijkleest het betoog mee zonder dat het nog tot iemand doordringt.
Nee, dat wordt nooit wat. Het grote voordeel van een voordracht is dat je de spreker
in levende lijve hoort en ziet, plaatjes kijken kan je thuis ook.
De meeste wetenschap heeft met alle godsdienst gemeen dat de teksten zo
stomvervelend zijn. Maar de meeste wetenschap is toch verre daarboven te verkiezen.
Want de wetenschappelijke teksten zijn merendeels waar, althans de beweringen zijn
meer waar dan hun tegendeel, en meer waar dan inhoudelijke varianten. Daarvoor
zijn het wetenschappelijke teksten. (Ik zei niet ‘waar’, ik zei ‘meer waar’ dat wil
zeggen: in overeenstemming met meer bekende feiten en met de eisen van logische
argumentatie).
De narratieve en stilistische structuur van een wetenschappelijk betoog staat geheel
in het teken van dit waarheidsgebod. Het meest sprekende (of moet ik juist zeggen
verzwijgende) kenmerk van een wetenschappelijke tekst is het ontbreken van twee
woordjes: ‘ik’ en ‘jij’. Want wat beweerd wordt is waar onafhankelijk van degeen
die het beweert en onafhankelijk van degeen die het verneemt.
Ook al is het Harry Mulisch die het beweert en Hein Donner die het ontkent, een
steen valt met eenparige versnelling onder invloed van de zwaartekracht.
De ‘ik’ komt in een wetenschappelijk werk voor in het Voorwoord, waarin de
auteur dank zegt aan collega's en leermeesters, nog steeds in de derde persoon, dan
wordt waardering uitgesproken voor de studenten (‘van wie ik nog het meest geleerd
heb’ - bij deze eerste ‘ik’ dus al meteen een frontale leugen) en dan verschijnt de
tweede persoon in enkelvoud en meervoud, ‘jij’ en ‘jullie’, echtgenoot en kinderen,
die - dat meent althans de ‘ik’ van het voorwoord - de auteur schrijnend gemist
hebben in de jaren die hij offerde aan zijn grote werk.
Het zal dit gehoor van kenners niet ontgaan zijn dat in de vorige alinea het modieus
probleem van het vermijden der geslachten elegant werd opgelost. En in deze zin is
geheel naar academische trant het woordje ‘ik’ vermeden met een passivum dat
zozeer de wetenschappelijke stijl markeert.
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Ik zal hier weinig zeggen over de narratieve structuur van het academisch artikel.
Die heeft wel enige overeenkomst met literaire vertellingen, zelfs kinderverhalen.
Je begint met een korte enscenering in tijd en omgeving. Dan komt een
‘probleemstelling’, die wel wat lijkt op de ‘uitdaging’ waarvoor de hoofdpersoon in
een verhaal zich gesteld ziet. En uiteraard wordt niet meteen de afloop verklapt, de
spanning blijft erin tot op ongeveer twee derde van het betoog het hoge woord eruit
komt, dat achterstandskinderen niet naar de VPRO kijken, of het herpesvirus effectief
blijkt tegen huidkanker, of rondom een zwart gat een ring van licht laait. Waarop de
verteller zich nog enige tijd onder het hoofd ‘discussion’ of ‘conclusion’ over de
moraal van het verhaal buigt. Tenslotte wordt een vervolgvertelling aangekondigd
onder de kop ‘implications for further research’.
Uiteraard, elk wetenschappelijk vertoog heeft een narratieve structuur. Maar je
kunt dat niet omkeren. Een ‘verhaal’ is op zich nog geen wetenschappelijk betoog,
want het hoeft niet waar te zijn. Daar gaat het om. ‘Verhalende wetenschap’ dient
met het grootst mogelijk wantrouwen benaderd te worden. Let wel, ‘het verhaal’ kan
een ‘feit’ zijn, in de zin dat het inderdaad door een arme spoorwegarbeider of een
kampslachtoffer of een zakenbankier, of een therapiepatiënt zo is uitgesproken. En
dan moet het dus nauwkeurig, en ‘waarheidsgetrouw’ worden opgetekend. Daarmee
is het een ‘feit’, maar de inhoud van dat verhaal, de mededelingen die erin gedaan
zijn, kunnen heel wel onwaar zijn, en zelfs waar.
Antropologen, psychiaters, psychologen, historici, sociologen, letterkundigen
verzamelen zulke ‘verhalen’, als feiten voor verdere wetenschappelijke analyse, Dat
is nog geen verhalende wetenschap, maar een wetenschap die verhalen gebruikt
(analyseert, interpreteert, in onderling verband brengt, soms ook inhoudelijk toetst
op waarheidsgehalte). Des te erger als deze onderzoekers aankomen dragen met
verhalen die helemaal niet zo zijn verteld, of door iemand anders, of in een andere
context, want daarmee verdraaien ze de feiten.
Omgekeerd pretenderen beeldende kunstenaars of componisten tegenwoordig
graag dat zij onderzoek verrichten, naar beeld en kleur, of naar klank en ritme. Zij
hopen uiteraard dat het wat genereuzere subsidiebeleid voor onderzoekers in de
wetenschappen ook zal worden toegepast op deze zoekers in de kunsten. Maar een
kunstwerk is een ding of een daad, iets wat er is, niet iets dat waar is of onwaar, zoals
het resultaat van een onderzoek. Dat is het verschil, overeenkomst is er ook.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2015

28
Het zal ook duidelijk zijn dat ik niet veel op heb met de opvatting dat ‘het grote
verhaal’ is weggevallen. Bedoeld is dat één omvattende theorie niet langer alom in
een wetenschapsgebied aanvaard wordt. Maar het tegendeel is waar. Inderdaad, de
‘wetenschappelijke’ rassenleer en het ‘wetenschappelijk’ marxisme zijn in
vergetelheid geraakt, de psychoanalyse als verhaal over alle verhalen is grotendeels
verkaveld. Maar de genetica (DNA), de biologie (evolutietheorie), de astronomie (big
bang) en de fysica der elementaire deeltjes (standaardmodel) worden geschraagd
door een veel breder en veel beter onderbouwd wetenschappelijk wereldbeeld dan
ooit tevoren, een paradigma dat ook nog eens door nagenoeg alle vakgenoten
onderschreven wordt.
In de historische sociale wetenschap breekt nu de benadering van de ‘big history’
door, waarin de geschiedenis, van de ‘oerknal’ tot de huidige kredietcrisis, in één
omvattend en samenhangend kader komt te staan, een ‘groot verhaal’ zo men wil,
maar juist uit niemands duim gezogen, en meer waar dan andere verhalen.
Het waarheidsgebod eist ook dat mensen uitspraken doen waarvan het
waarheidsgehalte zo goed mogelijk valt na te gaan. Wartaal en prietpraat waarvan
niet te achterhalen is wat het betekent en wat het zegt over de wereld, op een manier
die te toetsen valt, is zinloos. Daar wordt graag en veel achter gezocht. Als het niet
te begrijpen is dan heeft het misschien een verborgen betekenis, dan geldt het als
‘diepzinnig’. Dat kan wel eens waar zijn. Niet alles is meteen en voor iedereen
begrijpelijk. Zulk begrip vergt soms veel voorkennis en kost veel moeite. Maar als
het ook na veel inspanning niet uit te leggen is dan neemt heel snel de verdenking
toe dat het niets betekent. Of, veel waarschijnlijker, dat het uiteindelijk wel iets
betekent, maar dat was zo ook al bekend en niet erg de moeite waard.
Wetenschap wil stijlloos zijn, onpersoonlijk en dus objectief. Dat ontaardt maar al
te gauw in gestuntel. Juist daarin verraadt de persoon zich. Een goede
wetenschappelijke stijl is eenvoudig, helder en eerlijk, en laat zien waar de auteur
voor staat.
ABRAM DE SWAAN
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Enkele noten zonder hoofdtekst
Schrijven over de relatie tussen wetenschap en verhaal blijkt alleszins nog moeilijker
dan ik aanvankelijk dacht. Om te beginnen gaat het in deze formulering niet om
‘wetenschap’ als zodanig, de abstracte discipline, maar veeleer om wat men een
‘wetenschappelijk betoog’ zou kunnen noemen. De (door de organisatoren van de
studiedag voorgestelde) titel suggereert dan dat er een verhouding bestaat tussen
wetenschappelijke teksten en verhalen, die men op uiteenlopende manieren kan
onderzoeken. Op zich is een dergelijke vraagstelling al vrij recent. In het verleden
ging het immers om een exclusief ‘en’, dat niet de minste ruimte liet voor
onderhandeling of nuance. Bepaalde uitspraken en een bepaalde vorm van gedrag
behoorden ofwel tot het wetenschappelijk bezig-zijn, ofwel vielen ze daar gewoonweg
buiten. Die disciplinaire tendens tot verwetenschappelijking heeft mettertijd ook
vaste grond gekregen in de diverse menswetenschappen. Om mij maar tot mijn eigen
domein te beperken: alleen al de oprichting van specifieke instituten voor
‘literatuurwetenschap’ aan de diverse universiteiten is daarvan een rechtstreeks
gevolg.
Toch lijkt het erop dat die evolutie een keerpunt heeft bereikt. Wetenschappelijk
is tegenwoordig vooral interdisciplinariteit en een zeker eclectisme in de mode.
Minstens even dwingend is daarenboven de vraag naar brede communicatie, naar
leesbaarheid en (misschien nog meer) publieksvriendelijkheid. Vulgarisatie komt
soms zelfs in de plaats van specialisatie, en vooral jonge wetenschappers worden
best tegelijk sterren in de publieke sfeer, ook buiten de grenzen van hun strikte
vakgebied. Dat zij tijdrovend maar uitdagend onderzoek verrichten is weliswaar
aardig meegenomen, maar ‘scoren’ in de media lijkt op zijn minst even belangrijk.
De column heeft de plaats ingenomen van het archief, de modieuze tweet die van de
grondige reflectie. Ik chargeer hier uiteraard, maar helaas toch minder dan ik zou
willen.
Mijn eigen positie in die kwestie lijkt ondubbelzinnig vast te staan. Ik sta immers
algemeen geboekstaafd als een saai ‘theoreticus’, iemand die verzot is op moeilijke
(voor outsiders bij momenten ronduit onbegrijpelijke) teksten, iemand die
onvoorwaardelijk het belang van een theoretische en methodologisch doordachte
literatuurstudie verdedigt. Het feit dat ik daarnaast ook meewerk aan zogenaamd
populariserende bladen als Ons
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Erfdeel of de Poëziekrant - om maar die twee respectabele ‘blijvers’ in het culturele
landschap te noemen - doet aan dat wetenschappelijke postuur geen afbreuk.
En toch, zo eenvoudig ligt het niet. In feite vertoon ik een hoogst schizofreen
gedrag, en wat meer is: daarin wijk ik niet af van heel wat van mijn briljante
soortgenoten. Ik hou namelijk erg van boeken die mij iets bijleren over wat buiten
mijn strikt professionele kader valt. Sterker nog, iets in mij is nooit de kleine jongen
ontgroeid die ademloos bladerde in encyclopedieën en allerlei boeken met plaatjes
die de wonderen van de wereld beloofden te ontsluiten. Dat ‘leergierige’ (en
ambitieus-dromerige) zappen van biologie naar geschiedenis of zelfs wiskunde,
natuurkunde en (para)psychologie heeft mij sindsdien nooit verlaten, ook al koester
ik niet langer de Mulisch-fantasie alles met alles in verbinding te kunnen brengen:
anders was ik dromer, auteur of kunstenaar geworden. Momenteel liggen bijvoorbeeld
binnen handbereik een boek over de geschiedenis van de menselijke soort vanaf de
prehistorie (Homo sapiens, van Yuval Noah Harari), over de sociologie van de liefde
(Waarom liefde pijn doet, van Eva Illouz), over geschiedenis (Duitsland. Biografie
van een natie, van Neil MacGregor), over filosofie en psychoanalyse (De stem van
je karakter, van Mari Ruti) en zelfs over informatie (een van de vele Elementaire
Deeltjes, een favoriete reeks na de oude Aula-boeken). Kortom, net zoals de culturele
zappers of omnivoren zijn er - en dat was vroeger vermoedelijk niet anders - tal van
wetenschappelijke zappers.
De eisen die ik aan dat soort boeken stel, zijn nochtans niet min. Allereerst verwacht
ik inzichten die aansluiten bij de jongste wetenschappelijke inzichten, geschreven
door toonaangevende wetenschappers en gepubliceerd bij een respectabele uitgeverij.
Ik hoop immers uit mijn lectuur iets op te steken dat mij op termijn dienstbaar zal
zijn: voor mezelf, voor een quiz of een of ander gesprek... Daarenboven reken ik
erop dat dit hoge informatieve gehalte mijn lectuur niet afremt. Het vertrekpunt is
weliswaar een zekere intellectuele nieuwsgierigheid, maar zo een boek functioneert
pas goed wanneer het mij aan het lezen weet te houden: die leesbaarheid hangt samen
met toegankelijkheid maar ook met een zekere spanningsopbouw of een soort van
boeiende intrige. Ten slotte moet een dergelijk boek goed in de hand liggen, liefst
typografisch mooi verzorgd en met een aantrekkelijke vormgeving. Het aloude
adagium utile dulcique (het nuttige, gepaard aan het aangename) lijkt hier, met andere
woorden, onverminderd van toepassing.
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Bij publicaties uit mijn eigen vakgebied overheerst echter een andere attitude. Hier
lijkt het wel alsof ik permanent met twee pennen in de aanslag zit. Met de blauwe
pen onderstreep ik en omcirkel ik gretig wat ik belangrijk of vernieuwend vind, en
in de marge voeg ik uitroeptekens, vraagtekens of eigen notities toe om mij de tekst
van anderen nog verder toe te eigenen. Daarnaast is er de rode pen, waarmee ik
fanatiek fouten aanstip: incorrecte of onvolledige informatie, plaatsen waar de auteur
in tegenspraak is met zichzelf of met gezaghebbende anderen, forse uitspraken die
mij vrijblijvend of overdreven lijken... Lezen lijkt zo een fragmentair debat op schrift,
met een gesprekspartner die mij niet tegenspreekt maar wiens lange monoloog ik
continu tracht te onderbreken. Zelfs in de beslotenheid van mijn eigen studeerkamer
lijkt het alsof ik onophoudelijk mijn eigen deskundigheid, mijn meerwaarde wil
(sterker nog: moet) bewijzen. Anders gesteld, als het om mijn eigen vakgebied gaat,
lijkt het verschil tussen wetenschap en niet-wetenschap van essentieel belang. Sterker
nog, ‘meeslepend’ lezen is hier een bijzaak of zelfs een valstrik. Ik betrap er mij vaak
op dat ik weiger te trappen in de retorisch-literaire trucs van sfeerschepping,
beeldspraak en andere pogingen om mijn kritische afstand te hypnotiseren.
Tegenspraak is de mens blijkbaar niet vreemd. Voor het bredere publiek zijn Simon
Schama of Alain de Botton sterren, met een grote schare fans, ook al is hun
deskundigheid bij vakgenoten minder onomstreden. Dat geldt overigens in nog grotere
mate voor de talloze amateurs die zich wagen aan journalistiek-wetenschappelijke
essays, ongeacht de waardering die ze bij een breed publiek oogsten. Om die tweespalt
nader verder te articuleren werk ik in deze notities in twee bewegingen. In eerste
instantie probeer ik enkele redenen aan te geven waarom wetenschap meer is (en
zou moeten zijn) dan een verhaal. Vervolgens draai ik echter de zaken om en
argumenteer ik hoe een verhaal in diverse opzichten meer kan bieden dan ‘zuivere’
wetenschap. De uitkomst blijft daardoor even ambivalent als mijn vertrekpunt. Ook
dat kan blijkbaar moeilijk anders.
De drang naar wetenschappelijk taalgebruik en verregaande specialisatie hangt samen
met de intense overtuiging dat de wetenschappelijke methode de primaire waarneming
en de loutere anekdotiek ver overstijgt. De wetenschap zorgt voor nieuwe kennis
(door bepaalde vooroordelen, verachtingen en clichés als fout te diskwalificeren) of
leidt op zijn minst tot een grondige precisering en precieze verklaring van wat wij
intuïtief
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menen te begrijpen. In die zin kan men stellen dat de wiskundige formule van de
zwaartekracht het moeiteloos wint van alle smeuïge anekdotes over Newton en zijn
appelboom.
In de menswetenschappen, en a fortiori in een discipline als de literatuurstudie,
heeft dat model slechts tot op zekere hoogte ingang gevonden. Dat hangt samen met
een veelvoud aan factoren, waarvan ik er hier slechts een paar vermeld. Allereerst
gaat het bij literatuur om een cultureel product en niet om een natuurlijk object. Dat
leidt ertoe dat literatuur bij uitstek flexibel is, afhankelijk van onze waardesystemen
en onze omgang met literatuur: veel literatuuronderzoek was er bijvoorbeeld op
gericht om de eeuwige kwaliteiten van erkende meesterwerken te bewijzen. De
klassieke, essentialistische benadering van literatuur heeft in toenemende mate plaats
gemaakt voor een functionalistisch perspectief, dat veeleer onderzoekt hoe literatuur
in een specifieke constellatie ‘werkt’. Algemene uitspraken worden daardoor
problematisch, laat staan de formulering van algemene wetten op een symbolische
manier (zoals in de wiskunde of de fysica). Daarbij komt dat ook op het persoonlijke
vlak een louter ‘objectieve’ insteek niet vanzelfsprekend is. Interpretaties van teksten
dragen een zekere subjectieve factor in zich, ook al streeft de onderzoeker ernaar
zijn observaties zoveel mogelijk te ‘objectiveren’. Ten slotte is ‘literatuur’ als
onderzoeksobject een uiterst complex gegeven, wat resulteert in sterk uiteenlopende
onderzoeksperspectieven (van de technische boekstudie of de tekstinterpretatie tot
het sociologisch of empirisch onderzoeken van literaire effecten), die niet per definitie
onderling onverzoenbaar (of, in de geijkte terminologie, incommensurabel) zijn.
Pogingen om hierin een absolute hiërarchie te onderkennen of bepaalde subdisciplines
uit te sluiten als niet-wetenschappelijk hebben (althans in mijn ogen) niet bijster veel
uitgehaald.
Dat streven naar verwetenschappelijking heeft, stilistisch en structureel gesproken,
geleid tot een grote argwaan voor het verhaal en het verhalende, dat immers al te
zeer met subjectieve, oncontroleerbare impressies wordt geassocieerd. In plaats
daarvan wordt een bepaald concept van wetenschappelijkheid gecultiveerd - dat
echter evenzeer als gedeeltelijk narratief gedeconstrueerd kan worden. Algemeen is
dat merkbaar in de publicatiepolitiek, de A-obsessie die zich ook van de academische
gemeenschap in ons vakgebied heeft meester gemaakt. Vrijwel alle artikelen die
verschijnen, vertonen onveranderlijk dezelfde argumentatieve structuur: een
onderzoeksvraag, een analyse die netjes is opgedeeld in
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overzichtelijke componenten, een tussentijdse evaluatie en uiteindelijk de weinig
verrassende conclusie dat de onderzoeksvraag tot een bevestiging van de initiële
basishypothese heeft geleid. Wie de noodzakelijke abstract van een paar tientallen
woorden heeft gelezen, wordt door het feitelijke betoog nauwelijks nog verrast.
Meer specifiek wordt het anti-verhalende programma ook in een aantal
subdisciplines uitgewerkt. Het meest opvallend zijn momenteel het sociologische en
het psychologisch-cognitieve onderzoek, vrij recente onderzoeksmethodes waarvan
de impact tot ver buiten het strikte domein van de insiders reikt. Vooral over dat
sociologische model is de jongste decennia in de neerlandistiek fel gedebatteerd, een
welles-nietes discussie waarbij alle denkbare demonen en clichés over en weer werden
uit de kast gehaald. Het valt echter op hoe zelfs notoire tegenstanders van zo een
cijfermatige benadering van de literatuur - waarbij de traditionele tekstinterpretatie
als een niet-wetenschappelijke praktijk wordt afgedaan - de facto de organisatie (en
de terminologie) van dat programma hebben overgenomen. Wat vroeger ‘literatuur’
heette, wordt tegenwoordig alom ‘het literaire veld’ genoemd (zelfs door wie nog
nooit een letter van Bourdieu heeft gelezen). Tegelijk is dat model een soort van
verhaal op zich geworden, met vertrouwde personages en bekende intriges. Iets
soortgelijks geldt ook voor het psychologische en cognitieve paradigma. Jaren geleden
sloot dat aan bij het receptie-onderzoek, dat empirisch de manieren test waarop
concrete lezers literaire teksten interpreteren en evalueren, bijvoorbeeld in vergelijking
met hun niet-literaire tegenhanger, en de manier waarop tekstbegrip tot stand komt.
Het is een model dat in de Nederlanden een tijdlang productief is geweest, maar
momenteel plaats lijkt te ruimen voor een meer interdisciplinair cognitief onderzoek.
Daarbij wordt de studie van cultuur gekoppeld aan theorieën over onze
hersenactiviteit, compleet met de MRI-scans die een haast goddelijke status genieten.
Ook hier wordt de ‘wetenschappelijkheid’ gegarandeerd door het overnemen van
methodes uit andere disciplines (die daar echter niet zo onomstreden zijn als
literatuuronderzoekers graag aannemen).
Dergelijke modellen zijn echter niet alleenzaligmakend in de literatuurstudie. Tal
van andere paradigma's blijven evengoed voortkabbelen: veel minder gericht op
vernieuwing of op de wetenschappelijke speerpunten van onderzoeksorganisaties,
maar daarom niet minder relevant. Veel historisch en biografisch onderzoek is
bijvoorbeeld nadrukkelijk verhalend van opzet, ook al wordt ernaar gestreefd om
zich qua grondig-
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heid en qua toon van het essayistische genre te onderscheiden. Hetzelfde geldt voor
het momenteel opnieuw populaire genre van de literatuurgeschiedenis. Ook al zijn
er pogingen ondernomen om deze tradities te vernieuwen, dan nog blijkt het
verhalende patroon onveranderlijk aanwezig als een fundamenteel principe.
Nederlandse literatuur, een geschiedenis (de NLG in de wandelgangen) pretendeerde
weliswaar een postmoderne herschrijving van de literatuurgeschiedenis te presenteren,
maar in de praktijk functioneert het boek toch anders: na de opheffing van het
overkoepelende verhaal wordt de lezer geconfronteerd met (en gefascineerd door)
een groot aantal miniverhalen die de episodische structuur van de kroniek overstijgen.
Dat narratieve principe geldt nog in sterkere mate voor de biografie; zelfs een
verregaand experiment als dat van Christine D'haen - die in haar monumentale
Gezelleboek alles deed om de biografie te laten verdwijnen in allerlei lijstjes, citaten
en losse feiten - ontsnapt niet aan de realiteit dat toch weer allerlei verhalen worden
gesuggereerd of door de lezer geconstrueerd. Andere types van onderzoek lijken zich
dan weer nauwelijks om die kwesties te bekommeren. Ik denk bijvoorbeeld aan de
tekstedities met ruime annotaties, aan studies over boekgeschiedenis (met de
bibliografische beschrijving van boektitels), aan allerlei types van onderzoek die
corpora samenstellen en in kaart brengen. De tekstinterpretatie lijkt mij in dit opzicht
een grensgeval. Enerzijds gaat het duidelijk om een analytische tekst volgens een
min of meer associatief betoog - bij een gedichtanalyse is bijvoorbeeld de volgorde
van de gegevens vaak ingegeven door de volgorde waarin elementen voorkomen in
de besproken tekst -, anderzijds zijn her en der verhalende kenmerken ook hier terug
te vinden. Het is echter geen toeval dat uitgerekend al die vakgebieden, hoe vruchtbaar
en noodzakelijk ze ook zijn, het tegenwoordig moeilijk hebben om hun waarde in
strikt (strak) wetenschappelijk opzicht aan te tonen.
Wat brengt onderzoekers - mezelf inbegrepen - ertoe om hun wetenschappelijke
activiteit te contrasteren met de verhalende aanpak, die doorgaans met het essay
wordt geassocieerd? Waarin ligt die zogenaamde meerwaarde van een
wetenschappelijke aanpak?
Wetenschappers dienen eerst en vooral zeer zorgvuldig om te springen met hun
materiaal. Ze kunnen zich niet de vrijheid veroorloven van meer verhalende collega's,
maar net daardoor bereiken ze een hogere graad van objectiviteit en
controleerbaarheid. Bepaalde relevante feiten
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kunnen in een wetenschappelijke context niet zomaar worden weggelaten (zelfs niet
als ze niet passen in het overkoepelende betoog), terwijl een verhalend essay zich
veel makkelijker kan beperken tot sprekende details of anekdotes; denk maar aan de
zogenaamde microstoria in de geschiedschrijving. Waar in een wetenschappelijke
uiteenzetting alle feiten correct en zo volledig mogelijk dienen te worden
weergegeven, kunnen verhalende essays sporadisch een beroep doen op
onnauwkeurigheden, achterhaalde feiten en zelfs fictieve elementen, zonder dat het
verhaal daarom in zijn geheel tekortschiet. Huizinga's geprezen Herfsttij der
Middeleeuwen zou vandaag nergens als proefschrift aangenomen worden, maar dat
doet niets af aan de blijvende waarde van het boek.
Hetzelfde geldt voor de manier waarop relaties tussen diverse feiten worden gelegd.
Literatuurwetenschappelijk onderzoekers streven naar een zekere causale verklaring,
eventueel in de vorm van hypothetische correlaties, en ze zijn daarbij gebonden aan
de regels die het wetenschappelijke discours beheersen. Dat geldt met name voor
het zogenaamde invloedenonderzoek, waarbij een literair werk of een bepaalde
stroming wordt gerelateerd aan (en gedeeltelijk verklaard uit) een ander werk, aan
andere cultuuruitingen, of een samenspel van maatschappelijke factoren. Zelfs het
lossere begrip ‘intertekstualiteit’ blijft, bij nader inzien, vrijwel steeds met die causale
logica verbonden. Het verklaringstype zal uiteraard van geval tot geval andere vormen
aannemen, maar dat neemt niet weg dat een onderzoeker - in tegenstelling tot de
essayschrijver - zijn argumentatie moet thematiseren en ten gronde toelichten: details,
voetnoten, bibliografie en eruditie zijn daarvan het haast logische gevolg.
Een verdere eis van het wetenschappelijke vertoog is die van veralgemeenbaarheid.
Ideaal gesproken blijven de resultaten van het onderzoek niet beperkt tot de
onderzochte feiten op zich, maar zijn ze ook toepasbaar of overdraagbaar op andere
corpora, op andere periodes, op andere culturele uitingen. Die zoektocht naar
universalia heeft geruime tijd de theoretische literatuurwetenschap beheerst.
Tegenwoordig springen de meeste theoretici behoedzamer om met dit soort van
universalistische pretenties, al blijven ze (als ideaal, bijvoorbeeld) op de achtergrond
aanwezig. Het literaire veld, de postuur, de canon, het postmoderne denken... zijn
allemaal sjablonen die hun succes mee ontlenen aan hun ruime (haast onbegrensde)
toepasbaarheid: het zijn deksels die op ongeveer alle potjes passen. Dat hoeft
overigens niet te verbazen. Als onze resultaten enkel van toepassing zouden zijn op
één specifieke casus, is dat nog-
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al nefast voor een onderzoeksstrategie die vooral gericht is op ‘onderzoeksvragen’
met een ‘ruime relevantie’ (zoals in tal van beleidsrapporten wordt aangegeven). Die
ambitie heeft er mee toe geleid dat de tekstinterpretatie, nochtans lange tijd het
paradepaardje van het literatuuronderzoek, sterk aan prestige heeft ingeboet.
Ten slotte is er - wellicht het meest vernietigend voor heel wat geïnteresseerde
leken - de eigen toon van het gemiddelde wetenschappelijke betoog. De drang naar
objectivering - of misschien vooral de angst voor subjectiviteit en privéopinies - heeft
ertoe geleid dat de wetenschappelijke activiteit gedragen wordt door obligate termen
en verwijzingen. De functie van dat jargon en die bibliografie is ongetwijfeld deels
sociologisch. Het correcte gebruik ervan helpt om toe te treden tot de
wetenschappelijke incrowd en tegelijk vormt het een afbakening van het
wetenschappelijke vertoog ten opzichte van andersgezinden of niet-geïnitieerde
leken. Op analoge manier worden ook binnen het onderzoek zelf uiteenlopende
paradigma's ontwikkeld en gepositioneerd, terwijl omgekeerd een eclectische houding
programmatisch gezien kan worden als een poging om aan de begrenzingen van één
enkel theoretisch model te ontsnappen. De sociologische dynamiek van ergens bij
horen en zichzelf distantiëren is, met andere woorden, al merkbaar op het niveau van
het gebruikte (of net geweigerde) jargon.
Toch is het misleidend enkel die sociologisch-strategische dimensie van het
wetenschappelijke vertoog te willen beklemtonen, zoals polemisch nogal eens gebeurt.
Een technische terminologie heeft wel degelijk een meerwaarde. Waar de essayist
kan terugvallen op een suggestieve beschrijving, een subjectieve indruk of een vage
omschrijving, beschikt de onderzoeker doorgaans niet over die vrijheid. Zijn
technische taalgebruik vloeit niet voort uit een zucht naar ondoordringbare termen
maar uit een poging om bepaalde verschijnselen zo precies en zo economisch mogelijk
te benoemen. Termen als ‘metonymie’, ‘nulfocalisatie’ of ‘quarto’ zijn voor
vakgenoten perfect verstaanbaar, en net voor hen is die informatie in de eerste plaats
bedoeld. Wij vinden het vanzelfsprekend dat medici onder elkaar gebruikmaken van
geleerde termen, en de onbegrijpelijkheid van magische formules wordt bij bèta's
zelfs hogelijk gewaardeerd, maar tegelijk storen dezelfde intellectuelen zich wel aan
een literairwetenschappelijk woord dat ze niet meteen begrijpen (ook al staat het
vaak gewoon in het woordenboek). Die wijdverspreide fobie voor wetenschappelijke
terminologie, tenminste als het om literatuur en cultuur
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gaat, leidt nochtans vaak tot omslachtige en bijzonder vage uitspraken, tot foutieve
aannames, tot slordig en impressionistisch onderzoek.
Dat geldt zelfs voor de beschrijving van algemene onderzoeksperspectieven.
Deconstructie is echt niet hetzelfde als close reading, en close reading is wat anders
dan hermeneutiek of dan tekstinterpretatie... De keuze voor een specifieke
wetenschappelijke methode verheldert de inzet van het betoog en vergemakkelijkt
tevens de discussie met vakgenoten, noodzakelijk voor het realiseren van productief
onderzoek. Het technische jargon vormt weliswaar niet het wezen van
wetenschapsbeoefening, maar het is wel een zinvolle component daarvan. Ik kan mij
moeilijk boekhistorische beschrijvingen voorstellen die dat achterwege laten, net
zoals een narratologische analyse een correct gebruik van de daartoe ontwikkelde
kaders veronderstelt. Wie opteert voor een verhalend essay is daarentegen zelf de
verteller van zijn eigen relaas; in hoeverre dat controleerbaar is voor de lezer, is
afhankelijk van de mate waarin die precisie wordt bereikt.
Van wetenschappelijke bijdragen verwacht ik bijgevolg niet prioritair dat ze
meeslepend geschreven zijn. ‘Saaiheid’ hoeft op zich immers geen bezwaar te vormen
voor een zinvol en innovatief betoog. Een tekst die voor buitenstaanders ‘saai’ en
technisch oogt (bijvoorbeeld een lange en bijzonder gedetailleerde analyse van een
literaire tekst) vind ik zelf vaak spannend, intrigerend en vooral verrijkend.
Omgekeerd erger ik mij blauw aan het slordige gebruik van vrijblijvend modieus
jargon en van geleerde pseudoverwijzingen naar het werk van auteurs die men niet
echt heeft gelezen. Literatuuronderzoek is, althans voor mij, iets anders.
Het voorgaande mag dan wel de eigenheid en de verdiensten van het
wetenschappelijke vertoog hebben beklemtoond, dat neemt niet weg dat de verhalende
non-fictie onmiskenbaar ook haar kwaliteiten (en zelfs haar meerwaarde) heeft. Dat
geldt niet enkel voor buitenstaanders, maar ook voor aanhangers van het
wetenschappelijke ideaal. In meer dan een opzicht kan een verhaal inderdaad ‘meer’
bieden dan een klassiek wetenschappelijk betoog en kan het zelfs bepaalde
wetenschappelijke inzichten extra ondersteunen.
De eerste vraag die daarbij rijst, is uiteraard: ‘welk verhaal’? Er zijn namelijk tal
van types van verhalen denkbaar, zelfs in het geval van het presenteren van
onderzoek(sresultaten). Een van de eerste keuzes is die van het hoofdpersonage
waarrond het centrale betoog wordt opgebouwd. Bij
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een klassieke biografie ligt voor de hand dat het om de gebiografeerde persoon gaat,
maar er bestaan evengoed biografieën van bepaalde personages, van afzonderlijke
literaire werken, van periodes en zelfs van ‘de literatuur’ als zodanig. De keuze van
dat centrale personage zal echter in hoge mate bepalen hoe het verhaal eruitziet,
welke dynamiek wordt onderzocht en geëvalueerd, welke factoren een beslissende
rol spelen bij de ontknoping of de evolutie, en vooral, welke elementen daarentegen
nauwelijks of niet aan bod komen. Feiten kunnen immers op uiteenlopende manieren
gecombineerd en verteld worden, ook in een betoog dat zichzelf wetenschappelijk
noemt. Narrativiteit is trouwens eigen aan elke onderzoeksvraag; zelfs wanneer men
zich tracht te beperken tot de loutere registratie van feiten en observaties, blijkt de
verhalende dimensie tot op zekere hoogte onontkoombaar. Via het verhaal worden
de afzonderlijke elementen bijvoorbeeld al samengesmeed tot een overtuigend geheel.
De verklaring van gebeurtenissen en evoluties kan slechts zelden teruggebracht
worden tot een eenduidige objectieve causaliteit, maar heeft veel meer te maken met
de manier waarop het betoog wordt opgebouwd, bijvoorbeeld al doordat veranderingen
in het tijdsklimaat of technologische evoluties worden verbonden met verschuivingen
in de literatuur of in de kunst.
Daarnaast hebben verhalen in de geesteswetenschappen een duidelijke cognitieve
meerwaarde, iets wat elke literatuurdocent uit ervaring zal beamen. Een verhaal valt
alleszins makkelijker te onthouden, niet enkel door zijn rechtlijnigheid maar ook
door het gebalde karakter ervan. Dat beseffen ook exacte wetenschappers, met hun
anekdotes over Galilei en Archimedes tot de terugkerende typevoorbeelden van
Einsteins relativiteitstheorie. De haast hypnotische fascinatie die uitgaat van het
sprekende voorbeeld, valt nauwelijks te overschatten, aangezien het een uitvoerige
technische argumentatie als het ware in één indruk kan samenballen. Het exemplum
neemt de plaats in van het exhaustieve corpus, de specifieke casus die van de algemene
statistische data. Daarenboven kan een verhaal een ‘echt’ totaalbeeld geven. Bepaalde
leemtes kunnen worden aangevuld om tot een samenhangend geheel te komen, iets
wat binnen de beperkingen van een strak wetenschappelijk betoog lang niet altijd
mogelijk is. De manier waarop context en teksten onderling verbonden worden, of
waarop een bepaalde visie wordt geduid vanuit contextuele veranderingen, biedt in
de context van een verhaal (ogenschijnlijk) veel meer plausibiliteit dan in een
nauwgezette (en daardoor meer precaire) argu-
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mentatiestructuur. Uiteraard roepen dergelijke verhalende strategieën, net door hun
retorische effectiviteit, vanuit wetenschappelijk oogpunt vragen op, maar dat neemt
niet weg dat de geloofwaardigheid van een aannemelijk betoog erdoor wordt versterkt.
Behalve een cognitieve en informatieve functie heeft een verhaal ook een
performatieve en emotieve meerwaarde ten opzichte van het gangbare
wetenschappelijke betoog. De lezer raakt in grotere mate geboeid wanneer de ruimte
om zich in te leven of zich te identificeren met het beschrevene maximaal wordt
benut. Hij maakt enerzijds als het ware de beschreven gebeurtenissen mee, kan zich
laten meeslepen, en krijgt anderzijds inzage in de mysterieuze kronkels van het
wetenschappelijk proces. Tegelijk biedt het verhaal de mogelijkheid tot een
geënsceneerde en gecontroleerde afstand. De tekst kan de lezer evenzeer tegenspreken
als aanspreken. Ironie, theatraliteit, zelfcorrectie zijn als stijlmiddelen aan een verhaal
niet vreemd.
Tot slot is er de activerende werking die van bepaalde verhalen kan uitgaan.
Verhalen kunnen ons gedrag en onze houding beïnvloeden en zelfs wijzigen. Ethisch,
politiek, wetenschappelijk kunnen ze ons tot andere meningen brengen, vaak op een
directere wijze en meer overtuigend dan een louter rationeel, op feitelijke gegevens
gebaseerd betoog. Tal van prangende maatschappelijke discussies - van het
vluchtelingenprobleem tot het ideologische fanatisme, het voedselprobleem en de
dierenrechten - vormen daarvan een sprekend bewijs. Een foto of een anekdote zijn
zoveel krachtiger dan systematiek en cijfermateriaal. Het is geen toeval dat de
literatuur zelf voortdurend dergelijke retorische trucs aanwendt. Het is echter een in
wetenschappelijke kringen weinig gebruikelijke en met argwaan bekeken strategie,
precies doordat de suggestieve verleiding het vaak wint van een doortimmerd en
grondig argument.
Het besluit van deze korte verkenning kan, met andere woorden, niet anders dan
genuanceerd zijn. Op zich is er niets op tegen dat wetenschappers verhalen gebruiken
om hun publiek te overtuigen. Soms kunnen ze gewoon niet anders. Zeker waar het
gaat om het meedelen van onderzoeksresultaten aan leken lijkt het verhaal in meer
dan één opzicht verkieslijk, of vormt het op zijn minst een valabel alternatief voor
het klassieke betoog. Toch is het van essentieel belang dat onderzoekers zich bewust
blijven van de retorische implicaties van hun keuze en dat zij hun wetenschappelijke
ethos daarop afstemmen: slordige wetenschap is geen
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wetenschap! Ook een goed verhalenverteller heeft zijn deontologie. Die is weliswaar
niet onwrikbaar, maar al evenmin eindeloos rekkelijk. Desinformatie en manipulatie
zijn uit den boze. Wat mij persoonlijk betreft, wint zelfs het meest spannende verhaal
het niet bij de precisie van het wetenschappelijk betoog, waarin alle kaarten op tafel
worden gelegd met het oog op een open discussie. Daarom ben ik per slot van rekening
geen romanschrijver geworden: gelukkig maar voor de literatuur...
DIRK DE GEEST
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Levensberichten ter gelegenheid van het
250-jarig jubileum van de Maatschappij
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[Vooraf]
Je hoort nogal eens zeggen: ‘Eigenlijk ben ik alleen lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde vanwege het Jaarboek, vooral omdat ik de levensberichten
- om zeer uiteenlopende redenen - zo de moeite waard vind.’ Vandaar dat de
Commissie voor het Jaarboek gemeend heeft de jubileumuitgave van een speciaal
tintje te voorzien, juist waar het de levensberichten betreft.
Zo gaat aan de levensberichten vooraf een essay van Kees Fens, verschenen in de
Volkskrant op 15 september 1980, dat op geestige wijze aandacht besteedt aan het
fenomeen ‘levensbericht’. Fens brengt het Jaarboek van dat jaar (1980) ter sprake,
omdat hij een groot bewonderaar is van de zogenaamde Obituaries in Engeland in
het dagblad The Times. Dagelijks! Hij betreurt dat zoiets niet in Nederland bestaat.
Vervolgens stelt hij tot zijn vreugde vast - want eigenlijk is in Engeland volgens Fens
alles beter - dat Nederland óók een erebegraafplaats heeft. Het Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Meer vertel ik niet. De titel geeft al
enigszins aan in welke richting Fens' stuk gaat: ‘De veenkoloniale Goethe en andere
leden.’
Maar daarbij hebben we het niet gelaten. Marita Mathijsen, eminent kenner van
de negentiende eeuw, maar ook goed op de hoogte van bepaalde auteurs uit de
twintigste eeuw, en Atte Jongstra, altijd op zoek naar auteurs, die andere
literatuurhistorici over het hoofd zien, zijn gevraagd om in hun ogen ten onrechte
vergeten auteurs uit het meer of minder recente verleden alsnog van een levensbericht
te voorzien in deze jubileumuitgave van het Jaarboek. Zo schrijft Marita Mathijsen
over Verena Lier (1863-1889) en Victor Bleck (1892-1957) en Atte Jongstra over
Arno Breekveld (1966-2015) en over Henry Fix, over wie vrijwel niets bekend is en
van wie zeer weinig bewaard is gebleven.
Het is een eenvoudige daad van rechtvaardigheid, dat deze auteurs nu een plaats
hebben gekregen in dit Jubileumjaarboek.
Namens de Commissie voor het Jaarboek,
Harry Bekkering, voorzitter
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De veenkoloniale Goethe en andere leden
In Engeland ben je pas dood als je leven beschreven is in de dagelijkse rubriek
Obituaries in het dagblad The Times. Aangezien de beperkte ruimte van de rubriek
het slechts een select groepje mogelijk maakt te sterven, moet de rest van de bevolking
maar gewoon zien weg te komen. Toen door een staking The Times bijna een jaar
niet verscheen, ging er dus officieel niemand dood. Alle stervenden wachtten en toen
het blad weer ging verschijnen, waren ze binnen veertien dagen allemaal dood, pagina
na pagina; de wachtkamer had de soorten wel bijeengebracht: 's maandags stierven
alle beoefenaars van de exacte wetenschappen, dinsdag de politici, 's woensdags de
sportlieden, enzovoort. Toen kon het nieuwe leven beginnen.
Binnen het selecte groepje ontbreekt standsonderscheid niet: men krijgt ruimte
naar belangrijkheid. En wie ontzettend belangrijk is, krijgt een foto. Een bekende
cricketer bijvoorbeeld. Het meest droevige deel van de rubriek is de staart - daar
moeten sommigen in enkele regels afgelegd worden, de weduwe van een admiraal
bijvoorbeeld die ook nog dochter was van een hertog. Die weinig regels krijgen,
gaan nooit dood uit eigen verdienste. Een enkeling mag twee keer overlijden. Een
paar dagen na zijn dood in de rubriek verschijnt er een altijd onder initialen optredende
intimus of intima, die eerst alle bewondering uitspreekt voor het herdenkingsartikel,
maar vervolgens meent erop te moeten wijzen dat de overledene ook een in zijn
vriendenkring gevierd wandelaar was.
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Eens in de zoveel jaar worden de belangrijkste doden bijgezet in een boek. Welk
voorbeschikkingssysteem bij die selectie werkt, weet ik niet. Maar wie het boek
heeft, bezit een schitterend naslagwerk over Engelse en andere doden, want de
obituaries munten uit door zakelijkheid en vooral feitelijkheid; een encyclopedisch
stuk geschreven door iemand met geest. En dan te bedenken dat een vrij groot aantal
leden van de selectie ook nog een biografie krijgt. ‘Op verzoek van de overledene
heeft de begrafenis in stilte plaats gehad’, dat kun je in Engeland wel vergeten als je
een beetje belangrijk bent. Het land komt zo nooit van zijn doden af. (Als je in deze
krant sterft, kom je met net benoemde burgemeesters en rechters in de rubriek
‘Personalia’, met als kopje voor het bericht gewoon je naam, zodat je nooit meteen
weet of X overleden is, jubileert of misschien ook burgemeester is geworden).

Jaarboek
Nederland heeft ook een erebegraafplaats. Bijna niemand kent die. Hij wordt gevormd
door de verzamelde Jaarboeken van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden. Die Maatschappij is geen Maatschappij van Letterkundigen; schrijvers
vormen maar een heel klein deel van het bijna duizend man grote ledenbestand (als
alle echte schrijvers lid waren, was het aantal zeker het dubbele). De Maatschappij
is meer een genootschap van alfa-mensen: historici, theologen, taalkundigen,
literatuur-historici en andere academici. De leden vullen elkaar aan, zodat de
verschillende disciplines in de juiste verhouding vertegenwoordigd blijven.
De Maatschappij kent twee belangrijke activiteiten: de jaarvergadering waarop
bijna niemand komt en waarop Harry Mulisch een speech improviseert over het
ontstaan van de roman, welke toespraak wordt opgenomen op een bandapparaat dat
achteraf defect bleek, zodat we nooit meer zullen weten hoe een roman ontstaat. De
tweede activiteit is de uitgave van het Jaarboek, en dat krijgen alle leden
thuisgestuurd. Het is eigenlijk treurig dat dat boek niet in de handel is, want het gaat
hier om de enige uitgave in het Nederlands waarin een biografische traditie bestaat.
Want de hoofdinhoud van dat boek bestaat uit wat ‘Levensberichten’ heet en dat zijn
beknopte biografieën van overleden leden.
Het Jaarboek verschijnt doorgaans met vertraging. In de uitgave '75-76 zat een
los kaartje waarop de Commissie voor de Publicaties het late
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verschijnen van het bijgaande Jaarboek zegt te betreuren. Er zal naar gestreefd worden
de Jaarboeken '76-77 en '77-78 in één band te laten verschijnen. Dat is natuurlijk
niet gebeurd; deze zomer verscheen het Jaarboek '76-77. Zonder kaartje. Uiteraard
brengt dit vertragingen in herdenking der overledenen mee.
Daar komt bij dat sommige Levensberichten kennelijk met grote vertraging
binnenkomen. Twee van de herdachten in het dit jaar verschenen boek zijn al in 1973
gestorven. Het zal duidelijk zijn, dat een zo late herdenking de overledenen nog
belangrijker maakt; voor bijna iedereen is de eeuwigheid al begonnen, maar zij zijn
nog in de tijd van het jaar.

Keuze
Wat ik nu opschrijf, berust slechts op vermoedens door het lezen van tientallen
jaarboeken met levensberichten bij mij opgekomen als een gevoel van lichte zekerheid.
Allereerst: lang niet alle overleden leden worden herdacht. Uitgezonderd worden al
vrijwel meteen de echte schrijvers en dichters, al krijgt een enkeling zijn plaats. Men
gaat er van uit dat de bekenden al genoeg bekendheid hebben en houden. Terecht
misschien. Maar wie kent Gerri Hendrik Streurman, die leefde van 1992 tot 1976.
Toch werd hij de ‘veenkoloniale Goethe’ genoemd. Zijn levensbericht staat in het
jongste Jaarboek, het werd geschreven door H.P.H. Jansen, die ik ook niet ken.
Streurman werd in 1947 lid van de Maatschappij en dat is heel gelukkig: hij kreeg
er zijn biografie door. Wie zou anders buiten Veendam van hem gehoord hebben?
En Nederland zou deze zin hebben moeten missen: ‘Streurman en Veendam, ze zijn
onverbrekelijk met elkaar verbonden als Goethe en Weimar!’ De vijf bladzijden die
het Levensbericht telt, geven een onovertroffen beeld van het leven van een geleerde
of als geleerde beschouwde in een provinciestad.
Een klein citaat: ‘Streurman was dan wel een stads-Groninger, maar werd door
iedereen als een loot van eigen stam beschouwd. Zijn organisatorische gaven kwamen
in het vooroorlogse Veendam al spoedig tot hun recht. In 1927 stichtte hij het
Genootschap der Kunsten en Wetenschappen ter plaatse, als opvolger van de
kwijnende Volksuniversiteit. Hijzelf werd meteen voorzitter en is dat tweeënveertig
jaar lang gebleven. Het Genootschap organiseerde in het winterseizoen een aantal
lezingen in de sociëteit Veenlust, waarbij Streurman persoonlijk borg stond voor een
bezoe-
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kersaantal; de leerlingen van de hoogste klassen van Winkler-Prins-Lyceum werden
moreel verplicht acte de presence te geven.’
Ik wil nog graag twee titels geven van lezingen door het Genootschap, - men hield
niet van kleinigheden: ‘De zin des doods’ in 1932; ‘Betekenis van de kunst en de
wetenschap voor de samenleving’ in 1952. De schrijver veronderstelt dat Streurman,
die ongehuwd bleef, zijn leven lang deed wat Goethe niet te lang volhield: zijn
seksuele driften sublimeren. Zo overtreft de leerling de meester. Het opvallende aan
een dergelijk gecomprimeerd stuk als dat Levensbericht is de volledigheid: de man
komt er compleet uit, als persoon maar ook als representant van een soort en in de
laatste hoedanigheid met alle mogelijkheden voor een romanfiguur. De kracht van
stukken van deze soort - in de Jaarboeken staan er talloze - is de concentratie en elke
afwezigheid van perspectief. Ze leveren daarmee uniek proza en unieke figuren op.
Waar wordt nog een alinea geschreven als deze: ‘Uit het op 30 juni 1881 gesloten
huwelijk van Dirk Fock (1858-1941) en Wilhelmina Catharina Cornelia Doffegnies
(† 1913) werden twee zoons en een dochter geboren: Jan Josef zag op 31 oktober
1889 te Batavia het levenslicht. De uit Wijk bij Duurstede geboortige vader had toen
in Batavia een advocatenpraktijk. De moeder stamde uit een gefortuneerde familie.
Nadat het gezin Fock in 1897 via Japan en de Verenigde Staten naar Nederland was
teruggereisd, vestigde het zich aan de Westzeedijk te Rotterdam. Jan was toen acht
jaar en heeft zijn geboorteland nooit meer teruggezien.’ Jan Fock werd onbekend als
de schrijver Jan van Lumey, producent van heel veel proza dat altijd alleen
gewaardeerd werd door figuren als Ben van Eysselstein en Willem Brand en door
de schrijver van het levensbericht, Hans Edinga, die inmiddels zelf overleden is. Een
verslag van zo'n druk schrijversleven dat in niets resulteerde, - ik reken dat tot de
grote bekoorlijkheden van nogal wat Levensberichten uit de Jaarboeken, waarin
talloze onbekenden eindelijk gelegenheid krijgen zich bemind te maken.

Treurnis
De concentratie en het gebrek aan perspectief en ook het gebruik van een Nederlands
dat iedereen voor uitgestorven houdt, zijn mede verklaarbaar vanuit de keuze van de
schrijver van het bericht. De auteur is doorgaans vriend en vakgenoot van de geleerde,
soms ook nog diens bewonderende leerling. Hij kent de herdachte op pantoffels en
in toga of in zijn studeerka-
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mer. Hij kent hem dus in alle opzichten intiem. Hij heeft al zijn werken gelezen of
alleen zijn proefschrift, want sommige leden van de Maatschappij werden eens lid
op grond van hun dissertatie en publiceerden daarna nooit meer iets.
Wie buiten het vak staat, heeft van de betreffende geleerde nagenoeg nooit gehoord;
hij kent ook geen enkel boekwerk uiteraard, laat staan dat hij kan weten hoe de zorg
om zijn altijd ziekelijke vrouw zijn levensgang verzwaard heeft. Maar voor de
schrijver bestaat er nauwelijks iets anders en vanuit zowel een wetenschappelijke
als huishoudelijke intimiteit word ik, buitenstaander, aangesproken.
De schrijver is doorgaans iemand voor wie het schrijven geen dagelijkse bezigheid
is, zelfs geen wekelijkse. Hij zet zich ertoe en daar wolkt een Nederlands op waarvan
je in minder droevige omstandigheden gaat niezen. In feite zijn bijna al die
levensberichten op buitengewone wijze amateuristisch. En dat maakt ze zeer
fascinerend, wat droevig ook, want er worden nogal wat figuren vereeuwigd die met
deze herdenking hun laatste kans krijgen. Daarna zal er nooit meer iets over hen
geschreven worden. Allemaal samen geven de stukken uit de Jaarboeken een
schitterend, zelfs in veel opzichten onvergetelijk beeld van de achterkant van
Nederland, waar elke hoek door concentratie met isolatie als gevolg een uithoek
wordt. Zinnen als de volgende, - ik word niet moe ze te lezen en te herlezen: ‘Het
leven van mevrouw Jeanne Maria Cornelia de Loos-Haaxman ontving een helder
reliëf tegen de achtergrond van geschiedenis en kunst van het oude Nederlands-Indië.
Zij werd geboren als dochter van Janetta Maria Wijnkamp en de Haagse journalist
Pieter Anne Haaxman, “de begaafde en beminnelijke mens, die mijn vader was”,
zoals mevrouw De Loos haar vader schetst in Delftse burgers.’

Opwekkend
Er zijn wel opwekkender edities verschenen dan het laatst uitgekomen Jaarboek:
veel depressies, ellendige ziektes, niet vervulde ambities, frustraties, inzinkingen,
vroeg overleden familieleden, - enfin het dagelijks leven in de gewone maatschappij,
maar geconcentreerd binnen één boekband weinig opvrolijkend. En al die narigheid
is met een uiterste aan precisie opgeschreven, want de schrijvers kennen hun
historische verantwoordelijkheid en het nageslacht moet alles zorgvuldig worden
nagelaten. Mis-
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schien kun je zo'n Jaarboek nog het beste lezen als een verhalenbundel, - wanneer
je de levensbeschrijvingen van enkele echt bekenden overslaat.
Het leven van Streurman, van de Dominicaner pater De Witte, die in 1977 nog
altijd bezig was de door prof. Van Ginneken in 1945 voor hem uitgestippelde studielijn
te volgen, van de theoloog Anne Jippe Visser, van Jan van Lumey, het zou best
verzonnen kunnen zijn. De biografische schets geeft de lezer hier kansen die het
literaire verhaal hem zelden aanreikt.
Een Engelsman zal ervan dromen (of wakker liggen) dat hij ooit (of nooit) in de
rubriek Obituaries terecht komt. Een Levensbericht in het Jaarboek, - nee dan maar
in Personalia. Of geen lid zijn van de Maatschappij. Maar de verzamelde Jaarboeken
behoren in elke bibliotheek. Zoveel Nederlanders zo geportretteerd, - dat biedt geen
enkele publicatie. Met zoveel absolutering ook, dat het eigen leven heel betrekkelijk
wordt. En dat bijna al die levensberichten in feite overlijdensberichten zijn, maakt
alles nog relatiever. Ik kijk uit naar het volgende deel, zoals een enthousiaste recensent
hoort te zeggen.
KEES FENS

OBITUARY
DR. A.G. SANDERS
EARLY WORK ON PREPARING PENICILLIN
Dr. A.G. Sanders, who did important work on preparing penicillin, died
on August 31.
Arthur Gordon Sanders, the son of Dr. E.A. Sanders, was born in
Northampton in 1908. Educated at St. Paul's School, he qualified at St.
Thomas' Hospital and filled clinical posts at Northhampton, Reading and
elsewhere until 1936. In that year he joined Professor (later Lord) Florey
as a research worker at the Sir William Dunn School of Pathology, Oxford,
where, apart from several interludes abroad, he remained for the rest of
his working life.
Much of his work centred on the Sandison-Clark rabbit earchamber and
the hamster cheek pouch chamber, in which living tissue could
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be observed under the highest powers of the microscope; research students
from many parts of the world learned these techniques from him.
He also in the early years with Florey made beautiful colour films on a
variety of technical subjects. The technique mentioned lent themselves to
the study of the finest blood vessels, and his authority in this field was
marked by his election in 1963 as the first President of the British
Microcirculation Society, in the founding and running of which he played
an active part.
Early in the Second World War he was appointed Blood Transfusion
Officer in charge of the Southern Region, but he returned to the Sir William
Dunn School in 1942 where he built successively two penicillin extraction
plants. Some people have regretted that neither of these ‘museum pieces’
exists, not only because much of the first penicillin to be prepared in Britain
was extracted in them, but because of the ingenuity with which the proper
equipment unobtainable at that time was effectively replaced by milk
churns, baths, cisterns, ordinary plumbers fittings, letter boxes, pyama
cords, and so on.
In 1943 he accompanied Florey to Moscow for several weeks to exchange
scientific information, followed in 1944-45, by a year with the Sino-British
Science Cooperation Office in the British Council in Chunking. In 1949,
1951 and 1953 he spent several months at Canberra helping with the design
of the John Curtin School of Medical Research in the Australian National
University, to which Florey was adviser. He also made several long visits
to the United States in the course of his later work on the microcirculation.
In 1948 he was elected to one of the three Nuffield Penicillin Research
Fellowships which had just been endowed by Lord Nuffield at Lincoln
College, Oxford.
Though by nature reserved, he was a thoughtful and generous host; but in
1973 he left the pleasant house he had built in 1960 in Old Maraton. His
deteriorating health and his move away from Oxford deprived him of the
enjoyment of his garden, and of the simple pleasure he derived from
entertaining his friends or dining in college.
The sadness of his final years was cased by the devoted care of his
housekeeper and her family; she had been with him for 17 years, in five
different houses.
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Victor Bleck
Gablonz 10 juli 1892 - Haarlem 10 juli 1957

In twee opzichten was Victor Bleck een buitenstaander in de Nederlandse literatuur.
In de eerste plaats doordat Nederlands niet zijn moedertaal was en hij pas toen hij al
volwassen was het Nederlands leerde. Iets van zijn Oostenrijks-Duitse taaleigen is
altijd in zijn proza blijven doorklinken. Belangrijker voor zijn uitsluiting is echter
zijn houding in de Tweede Wereldoorlog geweest. Hij was weliswaar niet de enige
schrijver die sympathiseerde met de bezetter, maar hij is wel een van de weinige
auteurs die na de oorlog geïnterneerd zijn. Dat zijn boeken na de oorlog niet meer
herdrukt werden, is hieraan te wijten, en dat zijn naam in grote
literatuurgeschiedenissen van na de oorlog verzwegen werd of slechts in marginale
overzichten terechtkwam, is er ook op terug te voeren. Dat is des te pijnlijker omdat
de schrijver van de voornaamste naoorlogse literatuurgeschiedenis, Gerard Knuvelder,
zelf in de oorlog niet geheel zuiver op de graat was . Ook Garmt Stuiveling, die een
andere veelgebruikte literatuurgeschiedenis schreef, is verweten dat hij zich door de
Duitse bezetter liet ringeloren. Dat Victor Blecks unieke positie onder de Nederlandse
romanciers onderschat is, kan alleen maar betreurd worden en wellicht zijn er nu, na
zijn dood, uitgevers die het niveau erkennen van een schrijver die Europese allures
heeft, tussen Franz Kafka en Thomas Mann niet mis-
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staat, en hoog gewaardeerd werd door Menno ter Braak en Edgar du Perron.
Victor Bleck werd geboren in Gablonz aan de Neisse, een gebied dat thans deel
uitmaakt van Tsjechoslowakije, maar toen hij op 10 juli 1892 het levenslicht zag,
behoorde het tot Oostenrijk-Hongarije. Hij bezocht het Staats-Gymnasium in Bielitz
en na een jaar op een bank in diezelfde stad gewerkt te hebben moest hij onder dienst.
Hij vervolgde daarna zijn studie in Wenen aan de Handels-Akademie. In
Oostenrijk-Hongarije begon in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog. Bleck werd
gemobiliseerd en als kommandant van een batterij veldartillerie naar het Russische
front gestuurd. Hij klom op tot officier, kreeg diverse onderscheidingen en vocht op
Italiaans, Frans en Russisch grondgebied. In zijn legertas zaten behalve de militaire
benodigdheden ook altijd enige klassiekers uit de wereldliteratuur, bijvoorbeeld
Herman Hesse's Musik der Einsamen en Goethe's Faust, dat hij overigens van buiten
kende. Voor geïnteresseerde medemilitairen reciteerde hij, als er een pauze was in
de gevechten, graag passages uit Goethe, Schiller of Homerus. Bleck hield een
uitvoerig dagboek bij tijdens deze oorlog. Als officier was hij verplicht er een logboek
op na te houden, maar daarnaast had hij schriften waarin hij emotionele kanten van
het oorlogsverloop vastlegde. Toen de oorlog op zijn eind liep, verbleef Bleck met
Oostenrijks-Hongaarse en Duitse troepen in de buurt van Antwerpen. Daar maakte
hij kennis met de joodse bankiersfamilie Jacobsz, die na de oorlog uitweek naar
Nederland. Bleck nam na enige omzwervingen contact op met deze familie. Die hielp
hem aan een baantje, en zo kwam hij in 1920 in Amsterdam terecht. Hij was 28 toen
hij zich de Nederlandse taal eigen maakte. Dat deed hij door zijn oorlogsdagboek te
vertalen in het Nederlands, met behulp van woordenboeken. In de Amsterdamse
cafés maakte hij kennis met enkele jonge literatuurliefhebbers en aankomende
schrijvers, zoals de medicijnenstudenten Jan Slauerhoff en Simon Vestdijk, de student
geschiedenis Menno ter Braak, en de Haagse advocaat Ferdinand Bordewijk, die in
Amsterdam geboren was. Aan hen legde hij zijn vertalingen voor, en zij waren zo
onder de indruk van het dagboek dat zij hem overhaalden fragmenten ervan te
publiceren in De vrije bladen. Na de eerste publicatie zocht de uitgever Emanuel
Querido contact met Bleck en zo verscheen in 1922 het oorlogsdagboek De zaak
14/18, dat onmiddellijk heftige reacties opriep doordat in het neutrale Nederland tot
dan toe maar weinig bekend was over de hel die zich over een groot deel van Europa
voltrokken
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had. Door de positieve ontvangst in Nederland kon Bleck vervolgens zijn
oorspronkelijk Duitse dagboek bij Fischer Verlag uitgeven, de uitgeverij van onder
anderen Thomas Mann. In Duitsland maakte het dagboek minder opgang dan in
Nederland, niet om literaire redenen, maar omdat men daar nog niet bereid was de
mentale en fysieke nederlaag van de oorlog in literaire vorm te appreciëren.
Inmiddels had Bleck een relatie aangeknoopt met Alicia Jacobsz, de dochter van
de Antwerpse bankier die hem een baan in Amsterdam aangeboden had. In 1925
trouwden zij, nadat Bleck directeur was geworden van een andere kleine bank. Zij
vestigden zich in Haarlem, en Bleck ging voortaan elke dag met de trein naar
Amsterdam. In 1927 werd hun enige zoon geboren, Harry genaamd, die iets van het
talent van zijn vader lijkt te hebben geërfd en tegenwoordig onder jonge schrijvers
enige naam maakt. Het huwelijk hield geen stand: Victor en Alicia scheidden in
1936.
De literaire wereld was nogal verdeeld in de periode dat Bleck zijn intrede in de
Nederlandse literatuur deed. Duidelijke groeperingen waren er niet, en progressieve
schrijvers konden terecht in diverse bladen zoals de genoemde Vrije Bladen maar
ook Groot Nederland en De Gemeenschap. Bleck raakte via zijn Amsterdamse
vrienden bekend met schrijvers als Hendrik Marsman, Jan Greshoff en Victor van
Vriesland. In die tijd spraken zij af donderdags altijd open bijeenkomsten te houden
in Café Americain op het Leidseplein. Daar kwamen uitgevers, schrijvers en critici
bij elkaar en discussieerden over de wereldliteratuur en de politieke ontwikkelingen.
Bleck was degene die redacteuren en uitgevers op de nieuwste ontwikkelingen in de
Duitse literatuur wees, en hij bracht Querido in contact met Thomas Mann. Bij deze
donderdagbijeenkomsten is het plan geboren om een vrij discussietijdschrift op te
richten waarin ook Vlaamse auteurs een plaats zouden krijgen. Ter Braak, Bleck, de
Vlaming Maurice Roelants en de meestal in het buitenland verblijvende Edgar du
Perron richtten in 1932 het tijdschrift Forum op. In Duitsland werd het rond deze
tijd moeilijk zo niet ondoenlijk voor Joodse en linkse schrijvers om te publiceren.
Velen vluchtten naar Parijs of Amsterdam. Querido zette een fonds op voor deze
auteurs en gaf het tijdschrift Die Sammlung uit. Bleck werd Querido's voornaamste
adviseur voor uitgaven van Duitstalige schrijvers in ballingschap.
Al direct na de uitgave van zijn dagboek begon Bleck aan een grote familieroman,
die geïnspireerd was op de omzwervingen van adellijke families in de Napoleontische
oorlogen. Toen deze kroniek in 1926 uitkwam onder de titel Het verval der voornamen
was die een eclatant succes. Critici her-
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kenden direct de symbiose van negentiende-eeuwse vertelkunst en twintigste-eeuwse
thematiek, en de parallellie tussen de Napoleontische tijden en de jaren na de
wereldoorlog was meteen duidelijk. Dat Bleck zijn eigen oorlogservaringen erin
verwerkt had, bleek wel uit de aangrijpende scènes waarin hij de terugkomst van
verminkte soldaten beschreef. Ter Braak oordeelde in De Vrije Bladen dat Nederland
met deze roman eindelijk bevrijd was van het ‘Jordaan-realisme’ van schrijvers als
Israël Querido en Justus van Maurik en tegelijk ook van het overleefde naturalisme
van Couperus, Emants en Coenen. Hij herkende een uitgesproken persoonlijkheid
in Bleck, die de vorm niet boven de inhoud stelde. Er volgde herdruk op herdruk, en
uitgeverij Querido kon van de winst andere, minder succesvolle auteurs uitgeven.
Overigens bleef Bleck zijn positie als bankier aanhouden. Hij had de gewoonte na
zijn werk enige uren te slapen, daarna tijd voor vrouw en vrienden te nemen en
vervolgens tot diep in de nacht aan zijn romans te schrijven.
Na Het verval der voornamen zette hij zich aan een boek waarin hij zijn ervaringen
als bankdirecteur verwerkte. Onder de titel Dans voor munten (1928) voerde hij de
spreekwoordelijk geworden Meneer Tiennoppen op, die hij voorstelde als directeur
van een liefdadige volksbank, de ‘Wereldbank’, waar iedereen die daarvoor
belangstelling had kon speculeren met door hem gefourneerd geld. Tiennoppen
beloofde arme boeren in West-Friesland dat hij hen gouden aandelen zou verstrekken,
en bovendien zou hij spaargelden met zeer ruime rente uitkeren. Tiennoppens
constructie bleek zo wankel te zijn dat de bank als een kaartenhuis instortte toen
ongeruste boeren hun spaargeld kwamen ophalen. De voorspellende waarde van de
Dans voor munten bleek jammerlijk in de jaren dertig, toen na een enorme koersval
Amerika en Europa in een zware economische crisis terechtkwamen. Terecht maakte
het boek indertijd meer indruk dan Willem Elsschots' Lijmen (1924), dat ook over
een manipulerende zakenman gaat maar minder uitgewerkt en omvangrijk is.
In 1930 verraste Bleck de literaire wereld met een gedichtenbundel die enige
verwantschap vertoont met de uitgaven van modernistische dichters van die dagen,
zoals Martinus Nijhoff en Hendrik de Vries. In het blauwe bleef echter tamelijk
onbekend bij de grote groep liefhebbers van zijn proza. In 1934 kwam een nieuwe
roman uit, die ditmaal speelde in de kantoorwereld. Bleck liet daarin een
plichtsgetrouwe bediende zo in conflict komen met bureaucratische regels die elkaar
steeds meer gingen tegenspreken en een eigen universum gingen vormen, dat de man
tenslotte in
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wanhoop zelfmoord pleegde. Zijn volgende roman sneed een heel nieuwe
problematiek aan. Hij laat hierin een Vlaamse joodse man trouwen met een mooie
en frivole jonge Duitse vrouw, en de verschillende levensstijlen botsen zodanig met
elkaar dat de man zijn vrouw uiteindelijk tijdens een luxueuze boottocht op de
Middellandse zee overboord duwt. Ook in deze roman zijn duidelijk autobiografische
gegevens verwerkt, wat temeer duidelijk werd toen Becks scheiding kort na het
verschijnen van Het ongekende (1936) bekend werd. Weliswaar had Beck van zijn
joodse vrouw een stijve man gemaakt en van zichzelf een vrouwelijke
vertegenwoordiger van de Duitse cultuur, maar toch herkenden de lezers gegevens
uit Becks privéleven, doordat hij geregeld in De Gemeenschap columns publiceerde
over zijn dagelijkse bekommernissen.
In het privéleven traden meer veranderingen op. Ook Blecks eigen bank leed in
de crisistijd bankroet. Hij nam een baan aan bij de joodse bank Lippmann, Rosenthal
& Co. Met de redactie van Forum kwam hij in conflict omdat hij steeds meer
sympathie leek te ontwikkelen voor de nationaalsocialistische machtsontplooiing in
Duitsland. Toen Menno ter Braak in 1937 zijn Het nationaal-socialisme als
rancuneleer publiceerde, schreef Bleck nog enige kronieken voor De Gemeenschap
waarin hij betoogde dat de Duitse cultuur haar hoge peil ontlenen kon aan een
‘onbesmette traditie’. Een openlijke breuk volgde niet, want de vroegere vrienden
hadden toen al afstand van elkaar genomen.
Na de Duitse bezetting in mei 1940 confisqueerden de Duitsers de Lippman-bank
en maakten er een zogenaamde depositobank van. Alle Nederlandse joden moesten
voordat ze gedeporteerd werden naar Westerbork en vandaar doorvervoerd naar de
concentratiekampen, bij deze bank hun bezittingen afdragen. Deze werden
geregistreerd en hun werd beloofd dat ze die later weer terug zouden krijgen. Bleck
werd hoofd personeelszaken. Emanuel Querido brak direct in 1940 met Bleck en
weigerde zijn boeken nog te verspreiden. Querido dook onder, maar in 1943 werd
hij verraden en afgevoerd, ironisch genoeg nadat hij zijn bezittingen aan Lippmann,
Rosenthal & Co had overgedragen waar zijn vroegere vriend ook de registratie van
joodse goederen bijhield. Hij kwam om in Sobibor.
Bleck publiceerde sinds zijn breuk met Querido niet meer. Hij meldde zich niet
aan bij de Kultuurkamer toen dit vereist werd voor artiesten, omdat hij, volgens een
brief aan ‘het Letterengilde’, zichzelf niet meer als schrijver beschouwde en niet
meer van plan was nog boeken te publiceren nu zijn vaste uitgever niet meer
functioneerde. Voor Querido, die hij steeds
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als een vriend beschouwd had, kon hij niets betekenen. Zijn ex-vrouw wist hij wel
te redden van deportatie nadat zij in Amsterdam opgepakt was bij een razzia. Tegen
welke prijs dit gebeurde is niet bekend. Zij overleefde de oorlog zonder onder te
duiken en verhuisde later naar Amerika.
Op vijf mei 1945 vertrok Bleck zoals elke dag met de fiets vanuit Haarlem naar
de Lippmann-bank in Amsterdam, waar hij meteen werd gearresteerd. Na een verblijf
in Amsterdamse huizen van bewaring werd hij overgebracht naar kampen voor
oorlogsdelinquenten in Laren en Wezep. In de gevangenis werd Bleck katholiek en
liet hij zich dopen. Het is nooit duidelijk geworden waar deze ommezwaai vandaan
kwam. Weliswaar waren Blecks voorouders uit Oostenrijk katholiek geweest, maar
hijzelf had zich altijd agnostisch opgesteld. Wellicht had de katholieke schrijver Jan
Engelman invloed op hem. Hij was de drijvende kracht achter het tijdschrift De
Gemeenschap en bleef Bleck bezoeken in zijn cel. Met twee andere katholieke
vrienden uit De Gemeenschap, Henri Bruning en Albert Kuyle, had Bleck contact
toen hij in Wezep zat, waar ook deze schrijvers vanwege hun bijdragen aan het
nationaalsocialisme geïnterneerd waren. Bijna drie jaar zat Bleck in arrest voordat
hij buiten vervolging gesteld werd. Hij kwam als een wrak uit de internering: niet
alleen leed hij aan slapeloosheid en onderging hij heftige nachtmerries waarin hij
zich verbeeldde weer in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog te staan, ook
werd hij tijdelijk blind, bleef slechtziend en leed aan ernstige suikerziekte. Van zijn
vroegere vrienden kwam alleen Jan Engelman nadien nog bij hem op bezoek. Blecks
weigering om in de Tweede Wereldoorlog nog werk uit te geven, zette hij voort na
zijn vrijlating. Zelfs toen zijn oude uitgeverij contact opnam om opnieuw enige van
zijn vooroorlogse romans te herdrukken, weigerde hij dat.
Hij stierf op de dag dat hij 65 jaar werd, 10 juli 1957, in een Haarlems ziekenhuis,
in het bijzijn van zijn zoon. Volgens de zoon zijn de manuscripten die zijn vader
sinds 1940 nog geschreven had op diens verzoek vernietigd.
MARITA MATHIJSEN

Voornaamste geschriften
De zaak 14/18. Amsterdam 1922.
Het verval der voornamen. Amsterdam 1926.
Dans voor munten. Amsterdam 1928.
Het ongekende. Amsterdam 1936.
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Arno Breekveld
Bunnik 1966-2015

De tunnel waar ik in moest blijven
Macduff was from his mother's womb
Untimely ripped
Shakespeare

Een van zijn psychiaters schreef me eens dat het weliswaar tegen de medische zeden
en gebruiken indruist, maar dat hij me desondanks wilde toevertrouwen dat er bij de
geboorte van Arno Breekveld iets danig mis is gegaan. ‘Patient B. is zeer traag het
geboortekanaal gepasseerd. Dit gaf hem gelegenheid stil te staan bij vragen omtrent
de rol die hij moest gaan vervullen, bij zijn identiteit. Deze gedachtegang heeft
meerdere minuten in beslag genomen. Dat is te lang voor een kind in nataal stadium.
B.'s vooruitzichten moeten hoe langer hoe somberder zijn geworden, tenslotte kwam
hij blauw van benauwdheid ter wereld. Ik heb dit opgemaakt uit zijn geboortedossier,
waarin mijn gynaecologische collega tenslotte nog opmerkte dat dit de eerste casus
was, waarbij het verplegend personeel een pasgeboren baby moest verhinderen
onmiddellijk terug te keren naar de moederschoot. Dat de behandelend geneesheer
destijds de moeder niet
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heeft geadviseerd veel aandacht aan dit kind te besteden acht ik een ernstige fout. B.
kreeg in zijn jeugd slechts wat ieder normaal kind aan attentie verdient. Dat kon niet
goed gaan en het ging niet goed.’
Arno Breekveld (geboren in Bunnik) begon in zijn puberteit te lijden aan schizofrenie.
Ik weet niet of die moeilijke geboorte daar de oorzaak van is geweest. Zijn ouders
heb ik niet kunnen opsporen, de psychiater die ik noemde weigerde op grond van
zijn zwijgplicht verdere informatie, maar hij leek wel degelijk verband te suggereren.
Misschien had ik in de medische boeken in mijn bibliotheek moeten nakijken waar
patiënten volgens de gangbare theorieën hun ‘splitszinnigheid’ vandaan halen, maar
ik begreep dat Breekveld in veel opzichten een uitzonderlijk geval was. Daarbij had
ik zelf een theorie, die ik niet graag zou opgeven.
Die theorie gaat zo. De zwager van een van mijn Zweedse vrienden werkt bij
Vägvärket, de dienst ‘Wegen en Bruggen’. Hij heeft zich gespecialiseerd in tunnels,
die hij controleert op loszittende rotsblokken. Die zwager reist alle Zweedse tunnels
af, plaatst uitgekiende, explosieve ladingen naast losse blokken, ontsteekt die en reist
verder.
We gingen eens bij hem op de koffie en troffen hem zeer alcoholisch in een
huiskamerhoek aan.
‘Wat is dit?’ vroeg ik. ‘Om elf uur 's ochtends!’
‘Hij heeft een snipperdag’, zei mijn vriend. ‘Problemen dus. Ze hebben hem
vanmorgen naar de dichtstbijzijnde tunnel gereden, anders was het nog erger geweest.’
Iets dergelijks moet Arno Breekveld zijn overkomen, al heeft hij nooit gedronken.
In het geboortekanaal, die smalle tunnel die hem maar niet scheen te willen loslaten,
in de tijdsspanne waarin niemand nog wist wie hij was, of hoe hij eruit zag... Hij
heeft er teveel tijd doorgebracht. Terwijl hij zich afvroeg wat er buiten was, wat hij
daar eigenlijk te zoeken had, doemde er een talloze hoeveelheid mogelijkheden op.
Hij kon niet kiezen, daarvoor ontbrak hem uiteraard elke vorm van levenservaring.
Dus besloot hij zich op zijn minst in tweeën te splitsen, om zoveel mogelijk van die
mogelijkheden te kunnen benutten. Aan de andere kant: hij wilde liever niet naar
buiten. Want het mocht dan benauwd zijn in de gang waar hij verkeerde, hij genoot
intussen van zijn binnengedachten. Zonder ooit internet, telefoon, of zelfs maar
brievenpost te hebben gezien, droomde hij er al van zich on-
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bereikbaar te houden. Als een soort sfinx. In vele tongen spreken als er beslist iets
gezegd moet worden: misschien ook dat. Toen hij eindelijk ter wereld was gekomen,
werd gereanimeerd en opgroeide, was dit in ieder geval wat hij deed.
Ik ken Arno Breekveld als vriend en dichter. Hij was poëet in het literaire tijdschrift
Optima, waar ik redacteur van was. Later publiceerde hij een bundel met de
veelzeggende titel De hortus (1992). Het gaat hier niet zomaar om een tuin. Breekveld
zinspeelt op de hortus conclusus, de ommuurde tuin, een ruimte waar je niet uit kunt,
en waar volgens de dichter ‘dus’ de mooiste en zuiverste gedachten opbloeien. De
hortus verraadt op veel plaatsen een ongeoefende hand, van een dichter op zoek naar
zijn toon. Breekvelds tweede bundel Zeppelin (1994) laat een veel rijper geluid horen.
De toon zwalkt minder, de inhoud is rijker, de beelden treffender, en de taal lijkt
terecht te zijn gekomen in de wereld waar Breekveld ook inderdaad fysiek verkeert.
Een locus conclusus opnieuw, ditmaal de ziekenzaal van de psychiatrische inrichting
waar Breekveld de laatste tien jaar van zijn leven verbleef. Daar bloeien inderdaad
zuivere gedachten op, in poëzie die verrast door een prachtig verwoorde
eigenzinnigheid. Poëzie ook die helemaal gericht lijkt op wandelingen in de besloten
tuin van de taal. Waarin mogelijkheden worden gewogen en herwogen, maar
hardnekkig wordt gezwegen over de benutting ervan. Kennelijk verwacht Breekveld
van zijn lezers dat die zelf maar moeten kiezen. Begrijpelijk, want tot de praktijk
van het leven waarin kiezen nu eenmaal noodzakelijk is, is Breekveld zelf nooit
geroepen. Hij werd opgenomen op zijn achttiende. In die zin is Breekveld wat hij
schrijft: een optelsom van in taal vervatte (autobiografische) mogelijkheden.
De onderafdelingen van Zeppelin zijn voorzien van sprekende titels: ‘Compressie’,
‘Intake’, ‘Pijngedichten’ en ‘Binnensport. De gedichten zelf zeggen nog meer.
Breekveld gebruikt vaak woorden als ‘sluitinrichting’, ‘indiep’, of ook ‘stuifdwingen
in kaders van tussengeworpen Zweeds hout en bandijzer’. Als hij zich ergens een
geliefde voorstelt, vraagt hij haar zich ‘in zijn reuzenkast te drukken’ en daar, in zijn
binnenste, ‘blauw te schijnen eens’. Breekveld zit ‘er in’. Hij denkt weliswaar aan
een vlucht, maar overal waar je hem dat in Zeppelin onder woorden ziet brengen, is
de ‘neerstorting’ nabij. Hij beschouwt zijn poëzie in zekere zin als een ontsnapping
uit de beslotenheid, maar realiseert zich de ijdelheid van zijn pogingen.
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‘De poëzie van Arno Breekveld sluit aan bij een traditie’, schrijft de uitgever in de
flaptekst van Zeppelin. Terecht. De dichter legt er in zijn tweede bundel ook
persoonlijk rekenschap van af. Zo duikt de naam van de Zwitserse, schizofrene
schilder/schrijver Adolf Wölffli herhaaldelijk op, en valt in Zeppelin tevens de naam
van de Berlijnse dichter Oskar Pastior, ook een dichter die aanleunt tegen ‘gestoorde
teksten’.
Gelukkig heeft Breekveld daar nooit over nagedacht. Hij dicht, meer niet. Wölffli
zal er zich evenmin druk om hebben gemaakt. Hij had er trouwens geen tijd voor,
bezig als hij was met het ontraadselen van de reusachtige grammatica van het
universum. Je zou kunnen zeggen dat hij het ontdekte, terwijl hij het bouwde.
Breekveld is niet zo'n bouwer en in die zin is zijn allure bescheidener dan die van
Wölffli. Breekveld is verkenner, de cicerone.
In Breekvelds voorwoord in Zeppelin schrijft hij in de hem typerende stijl: ‘De dichter
als hier ondertekend Breekveld, Arno heeft op zijn begrensde rondwandelingen het
ganse volk van zijn gedachten onder de arm genomen en uit de gevangenschap geleid
voor zijn eigen bestwil, genieting en verlossing en dat van anderen die wij U noemen
moeten.’ Tegelijkertijd doen Breekvelds woorden nauwelijks een stap buiten de
‘indiepe beslotenheid’, waarin zijn geest verkeert.
Ik zag Arno Breekveld voor het eerst op een literaire manifestatie, het Groningse
‘Winterschrift’, waar hij in 1993 voordroeg uit eigen werk. Ik voelde vriendschap
op het eerste gezicht. Het leek niet goed met hem te gaan. Zijn dictie was overspannen
en ondanks de dwangbuis waarin hij was gestoken, hadden de beide begeleidende
broeders grote moeite hem in bedwang te houden. Uiteindelijk moest de dichter
achter de katheder worden weggesleept.
Ik had me voorgesteld na het optreden even met hem te praten. Bij navraag bleek
hij al per ambulance te zijn afgevoerd.
Tussen Breekvelds De hortus en Zeppelin, zo schreef ik al, ligt de ontwikkeling van
debutant naar rijper dichterschap. Zeppelin bevat verontrustende klanken. In de
afdeling ‘Intake’ vinden we nog euforische woorden terug, als
‘O wonder en verrukking. O prachtig evenwicht!’
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De klinkende ikken spatten van ons allen af, maar in ‘Pijngedichten’ zien we duistere
randjes aan Breekvelds poëtische existentie. Hier worden opgewekte klanken als in
het tweedelige ‘Wondafwijzing’ overschaduwd door extreem sadistische, soms ook
masochistisch aandoende uitingen. Breekveld lijkt te worden gedreven door een
agressieve dadendrang jegens de vrouw. Zijn verzen tonen een persoonlijkheid,
behept met grote liefde voor de vrouw als algemeen verschijnsel, maar als er zich
één speciale geliefde aan hem voordoet, wordt hij vervuld van de behoefte haar in
het gunstigste geval te bijten: ‘Op vier poten/ ren ik bloedblaffend witte zusters na,/
ik loof mijn eigen bijters,/ lof mijn poten ook/ en mijn hondenstaart.’
Of - erger - te slachten en op te eten: ‘Val ik over Haar als een beest,/ versnij haar
neusgaten tot bloedbanen/ eet het hart voor de moed/ eet de gal voor bitterheid/ wind
de kronkels om mijn arm/ prop Haar lokken in mijn mond// in woordeloos en scherp
genot.’
Het heeft er alle schijn van dat Breekveld zijn felste aandriften in zijn poëzie heeft
kunnen bezweren, geholpen door de zorg van inrichtingswerkers en medische staf.
Dit laatste is niet altijd zo geweest. Breekvelds toenmalige uitgever gaf mij inzage
in de correspondentie met de dichter, waaruit blijkt dat zijn scheppingskracht tijdens
het werken aan De hortus met grote reserve werd bejegend. De toenmalige
geneesheer-directeur heeft er alles aan gedaan de publicatie van De hortus tegen te
houden, tot hij vervroegd uittrad en werd vervangen door een jongere arts, met
moderner methoden en meer gevoel voor poëzie.
Breekvelds poëzie heeft mij vanaf de eerste gedichten die ik las gefascineerd. Ik
informeerde uit hoofde van mijn redakteurschap van Optima naar zijn adres en schreef
vervolgens een uitvoerige brief naar de inrichting waar hij verbleef. Tot mijn grote
verrassing kreeg ik spoedig antwoord van de psychiater die hem behandelde, ‘buiten
medeweten van mijn chef, vanwege andere therapeutische overtuigingen’. Met
informatie over de dichter ‘hoewel dat tegen de medische zeden en gebruiken indruist’
en een aantal nieuwe gedichten: ‘publicatie strekt tot voordeel van patient B. meen
ik’.
Mijn belangstelling voor Arno Breekvelds poëzie kan met mijn interesse in ‘gestoorde
teksten’ in het algemeen te maken hebben. Breekveld moet eveneens zijn - letterlijk
- eigenaardige collega's hebben bestudeerd. Ik schreef al over zijn Wölffli- en
Pastiorbewerkingen. Verder had ik, vooral
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in Zeppelin, reminiscenties aan gestoord, door de Oostenrijkse psychiater Leo Navratil
bezorgd werk van een kunstenaar als August Walla, aan de encyclopedist Armand
Schulthess uit Ticino, aan de wonderlijke, negentiende-eeuwse, Engelse schilder
Richard Dadd, aan de Amerikaanse fietsenmaker/ evangelist/kunstenaar Howard
Finster, aan de postbode Cheval van het ‘Palais Idéal’.
Ondanks alle bewuste (en onbewuste) verwantschap weet Arno Breekveld echter
een geheel eigen toon te treffen. Uit zijn poëzie komt de dichter tevoorschijn als
iemand die zich voortdurend opnieuw moet vormen. Iemand die onder hoge druk,
‘piepend als een schelgeel kanariepietje’ zoals hij het ergens schrijft, de woorden op
papier uitperst, die bij elkaar zijn zelfportret uitmaken. Zo ongeveer:
Ik raak in schelle verven weg, volumen
worden uitgevuld in verten, mij voorbij
gesodemieterd. Spermatisch is die uitvloed,
weggesmeerd in doeken zonder doel. Ik
hou niet van die streken in tabakasgrijs
vergaan. En het valt niet mee je hoge,
rooie kop te persen, craquelé gehoor
en ogen daar weer naast. Komt
pompen aan te pas. Wortelkwast,
revolverspuit, naar 't verhemelte
op penselen, tot heel die verdomde
lap weer leeg begin opdondert.

Arno Breekveld redeneert zich voortdurend terug naar ongeboren staat, naar de
geborgen anonimiteit van de besloten ruimte. Of zoals hij het zelf aan zijn uitgever
schreef: ‘het tunneltje waar ik uit moest komen met mijn pen, maar waar ik liever
was ingebleven.’ Hoe schuldig zijn gedachten soms ook mogen lijken, voor mij is
de poëzie van Arno Breekveld nu al een bescheiden monument voor de
schuldeloosheid, voor de ongeboren zuiverheid. Zijn domein, de ziekenzaal, heeft
hij doen uitgroeien tot een bijna paradijselijke, besloten tovertuin met een niet zelden
angstaanjagende, maar uiteindelijk toch altijd zeer vertederende fauna.
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Arno Breekvelds lidmaatschap van de Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde?
Hij waardeerde de erkenning er bij te worden gerekend. Hij moest er echter buiten
blijven, omdat hij binnen zat, op zijn vertrouwde afdeling. Dat was voor hem het
beste, maar zeker ook voor de Maatschappij. Niettemin betreuren wij zijn heengaan
zeer.
ATTE JONGSTRA
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Henry II Fix
Zwolle 23 maart 1774 - Zwolle 16 april 1844

Op 16 april 1844 ontviel de Maatschappij een van haar minst bekende leden, de Heer
Henry II Fix, die in het jaar 1839 tot onze rijen was toegetreden. Slechts eenmaal
bezocht hij Leiden, niet om zich tijdens een van onze jaarvergaderingen te verheugen
in de gezelligheid van de maaltijd, maar om in onze stad verlichting te zoeken voor
zijn lijden aan gewrichtspijnen. Afgezien van dit bezoek bepaalde de achtbare Fix
zijn aanwezigheid levenslang tot Zwolle en omstreken, als gevolg van zijn innige
band met Overijssels hoofdstad. Wij mogen daar niet schamper over doen. Naast
streven naar het bewaren van de eigenheid van ons vaderland als geheel, heeft onze
natie ook mannen nodig die het specifieke karakter van de afzonderlijke gebiedsdelen
daarvan blijvend in onze aandacht aanbevelen. In dat opzicht mag Fix ons allen tot
voorbeeld strekken. Zoals wij vanuit de Maatschappij Leiden als centrum van de
Nederlandse wetenschap beschouwen, zelfs als brandpunt van de Europese
beschaving, zag Fix Zwolle als middenpunt van de wereld. Hij gaf dit idee gestalte
in de merkwaardige wereldkaart, die is opgenomen in zijn Handboek der
Aardrijkskunde, ten Dienste van alle Zwollenaren (1821). Ook in een ander opzicht
is dit in al haar eigenaardigheid een briljant werkje. Fix beschrijft de plaatselijke
rivier het Zwarte Water als een levensstroom, gelijk de Nijl. Dat geeft hem
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de ruimte Zwolle en haar beschaving niet minder dan Egyptische allure te verlenen,
hier en daar zelfs letterlijk. Hij bedient zich daarbij soms van verbeeldingrijke
etymologieën. Zo zou de Zwollenaar als hij zegt ‘Hoor es...’ verwijzen naar de
Egyptische valkgod Horus. Het is duidelijk dat het de dichter in Fix is die hier spreekt.
En zijn Afstands-wijzer voor het Koningrijk der Nederlanden: vervaardigd aan het
topografische bureau des Heeren Henry II Fix, met een iteneraire kaart (1818) mag
dan in haar uitwerking een stuk zakelijker zijn, het uitgangspunt is toch ook dichterlijk
van aard. Opgegeven worden hier de afstanden tot Zwolle (in uren of dagen gaans)
van een enorme reeks steden en gehuchten overal ter wereld. Dit mag een nutteloze
onderneming schijnen, Fix was er echter van overtuigd dat de stad Zwolle in de
oudste tijden de plaats was waar zich het Paradijs bevond. Zo zou bij voorbeeld
‘mast’ in de naam ‘Mastenbroek’ (een gehucht in de nabij Zwolle gelegen
Mastenbroeker Polder) verwijzen naar het hout van de Boom van Goed en Kwaad
in de Hof van Eden. We kunnen dit alles nalezen in Henry Fix' brochure De
vóór-wereld, of Bewijzen voor het Bestaan van de Aardschepping te Zwol (1819).
Het is natuurlijk de vraag of zulke proposities stroken met de stand der wetenschap.
In hun tijd van verschijning wekten Fix' brochures dan ook verwondering, ja, zelfs
heftige weerstand. In de eerste plaats de idee dat Zwolle als het brandpunt van 's
werelds beschaving moet worden beschouwd. Te Kampen - eeuwenlang rivaal van
Zwolle - maar ook in andere steden (Leiden in de eerste plaats, eveneens in het Friese
Franeker) werden strijdschriften in het licht gegeven, die Fix' aanspraken fel
betwistten. We vinden Fix' even vurige replieken in afleveringen van de publicaties
die hij bundelde in Verhandelingen (1825), Nieuwe verhandelingen (1826), Nieuwere
verhandelingen (1827) en Nieuwste Verhandelingen (1828). Met name deze reeks
weerspiegelt de schier onbegrensde belangstelling die Henry Fix bezat.
Wagenmakerscultuur, oude genotsvoorwerpen (getuige zijn bladzijden over godmiché
en vrijgezellenmachine), economie (in verband met toerisme), erfgoedbewaring
(eveneens in verband met toerisme), melkveehouderij, waterloopkunde,
wolkenschouwing - als er al buitengrenzen aan Fix' reikwijdte waren, binnengrenzen
bestaan zeker niet in zijn alzijdige interesse. In alles ziet hij alles. Heel zijn oeuvre
ademt een onnavolgbaar vloeiende intuïtie, een karaktertrek die maar al te vaak
ontbreekt in de wetenschap van onze dagen. In die zin mogen wij ons gelukkig prijzen
dat Henry II Fix lid heeft willen zijn van onze Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde.
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Ik sprak over Fix als dichter. Soms vervatte hij zijn brochures in een taal die zo wel
in hemd als rok de poëzie nadert. Ik wijs nu op zijn manifest SENATUS POPULUSQUE
ZWOLLENSIS! (1835), gericht aan het Zwolse stadsbestuur: ‘Heren Magistraten SSTT,
vannacht ter stede een/ brandhaard waargenomen, d.d. 23 juni (volle maan)/ in 't
eerste kwartier na middernacht. Aangetekend!/ De waker op de torentrans moet
geslapen hebben,/ hij maakte van de toren door de klok of anderszins/ niets ruchtbaar,
terwijl de rode haan toch zeer ontstoken/ uit en ging te kraaien, en er werk te over
was voor/ brandmeesters, alsmede spuitgasten, fakkeldragers/ en een genoegzaam
getal van andere personen,/ laatkomers inbegrepen. Er was licht genoeg, alles/ kon
gesnoten: reppen van de volle maan dat deed ik al.// Maar lekken dat de vlammen
wilden, heren S.P.Q.Z!/ En of ze uitslaan wou tussenbeens. Er was brandgrond/ (meer
dan voldoende) om een aantal schippers, leidekkers,/ metselaars, alsmede
stratenmakers, wijn - en bier- en/zakkendragers, turf- en zaadmeters met alle daartoe/
behulpzame en dienstige hulpmiddelen naar de plek des/ onheils te geleiden, en
angstvallige maatregelen te nemen/ - onmiddellijk - om vrouwen en onnoozle kinderen
van de/ vuurzee weg te houden.// Dit geeft inzicht in aard en hoedanigheid van het
bluswerk/ door dichter dezes verricht, ter redding van uw stad en de/ mijne, werk
voor méér dan 1 regiment, verricht door een/ enkel manspersoon. Ik heb mij in de
brand gewaagd, die/ woedde in de nauwe steeg ter stede, ongewaand, door/ niemand
opgemerkt, en geblust, volgens alle regelen der/ handelswijze in deel II der vernieuwde
en vermeerderde/ ordonnantie op 't stuk van brand.// In een stad is overal open vuur,
de kans op catastrofen/ mag nooit te nimmer worden onderschat. Aantekenen!/ De
situatie (volle maan noteren!) is kritiek, aangezien/ mijn bluswerk ook haar grenzen
kent. Ter bestrijding/ en voorkoming tevens, mijn Heren S.P.Q.Z., is mij door/ de
Hoogste Authoriteit (God) ingegeven, ten principale,/ ten dringendste, ter voorkoming
van algemene schade/ tot plaatsing over te gaan, van/ spuiten door de hele stad
verspreid.’
Ook zijn Uren van rust, ter gelegenheid van de cholera te Zwolle: met bijvoegselen
(1833) en Des Heilands dood, plegtig gevierd op den Besten Vrijdag te Zwolle (1833)
vertonen in taal en uitdrukkingswijzen een hoogst bevlogen karakter.
Over het leven van Henry II Fix is mij weinig tot niets bekend. Zijn bezoek aan
Leiden is mij toevallig ter ore gekomen, uit dezelfde bron vernam ik dat

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2015

68
Fix een welbespraakt, overvloedig sprekend man was, die uitgebreid vertelde over
een lijvig prozastuk waar hij aan werkte en dat De bekeerde weduwe: waarschijnlijk
geen roman zou gaan heten. Het is tot op heden niet verschenen. Ook de door hem
aangekondigde beschrijving van zijn eigen leven zag tot nog toe niet het licht. Hopelijk
bevindt die zich in zijn nalatenschap, en zal deze nog eens met wetenschappelijke
toelichtingen en biografische aanvullingen worden bezorgd.
Om het in cartografische termen uit te drukken: niet slechts onze bekendheid met de
binnenlanden van Fix' bestaan vertoont vele witte plekken, dit geldt ook voor de
buitenlanden. Eerlijk gezegd is het bestaan van onze overleden medelid te Zwolle
één witte vlek. Zulk een man was Henry II Fix. Dat zijn nagedachtenis bij alle
hoogschatters van uitstekende begaafdheden, ware verdiensten en echte mensenwaarde
in zegening blijve.
ATTE JONGSTRA
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Verena Lier
Den Haag 20 januari 1863 - Den Haag 15 mei 1889

Het is in zekere zin schrijnend dat de roman die na de vroege dood van Verena Lier
verscheen, haar meest bekende is geworden. De titel Geen medelijden had zij ontleend
aan een aria van Ludwig von Beethoven. De kritiek, die haar eerdere boeken vaak
schamper als ‘geparfumeerde damesromans’ of ‘boeken van het kleine burgerleed’
had afgedaan, was nu unaniem van mening dat er een groot talent teloor was gegaan,
dat een veel origineler en toegankelijker thematiek aangesneden had dan haar
vrouwelijke voorgangster, mevrouw Bosboom-Toussaint. In Geen medelijden
beschreef Lier de teloorgang van een begaafd meisje uit de hogere burgerij die
ondanks alle kansen die haar aangereikt werden, onbekwaam was om van het leven
te genieten, zichzelf voortdurend in situaties bracht die tot mislukken gedoemd waren,
uiteindelijk zichzelf verloor in grote mistroostigheid en geen andere uitkomst zag
dan zelfmoord. De treurige omstandigheden van Verena Lier's eigen dood zullen er
zeker toe hebben bijgedragen dat de critici het boek als autobiografisch zijn gaan
interpreteren, en het schrijnende verhaal hoger gingen waarderen dan haar vorige
boeken, terwijl zij zich niet de vraag stelden of hun eerdere kritieken en hun
miskenning van Lier's talenten wellicht hebben bijgedragen aan haar vroegtijdige
einde.
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Verena Lier werd geboren op 20 januari 1863 in Den Haag, vier jaar na haar zus
Betsy. Haar vader was de bekende kunstschilder Jacobus Lier, die een opleiding
gevolgd had aan de Rijksacademie in Amsterdam, waar hij tot de begaafdste leerlingen
van August Allebé behoorde. Echter was Lier een sombere persoon die zelden tot
de verkoop van zijn schilderijen over kon gaan en ontevreden was met hetgeen hij
schiep. Toch zijn enkele van zijn schilderijen aangekocht door de directeur van het
Rijksmuseum, waaronder een kinderportretje van Verena waarin hij haar melancholie
al onontkoombaar vastlegde. Het lijdt geen twijfel of Jacobus Lier herkende in zijn
dochtertje zijn eigen karakter. Hij was op jonge leeftijd getrouwd met de welgestelde
freule Eveline van Erven Tedema, die enige jaren ouder was dan hij en die niet alleen
door haar kapitaal ervoor zorgde dat Jacobus zich geheel aan zijn werk kon wijden,
maar ook verder alle praktische beslissingen in het huishouden voor haar rekening
nam. Jacobus was nog geen dertig jaar toen hij stierf aan een longziekte. Twee jaar
later overleed ook Eveline Lier-van Erven Tedema, die ondanks haar energieke
levensinstelling steeds aan een hartkwaal had geleden. De twee zusjes kwamen
vervolgens in huis bij een tante, een weduwe zonder kinderen, die in Den Haag aan
de Mauritskade woonde. Verena heeft een portret van de tante geschetst in haar
novelle De grijze sluier, waarin ze de vrouw beschrijft als ouderwets, eeuwig treurig
en altijd met een breiwerk in haar handen dat de ledigheid van haar bestaan moest
verbergen. De meisjes waren haar niet tot last, maar vreugde ontleende ze er ook
niet aan. Verena en haar zuster werden naar de Hogere Burger School voor meisjes
gestuurd, die ze beiden met goed gevolg voltooiden. Daarnaast kregen ze van
privéleraren piano- en zanglessen en conversatielessen in het Frans. Bovendien
volgden zij lessen in voordracht bij de bekende Haagse literator en leraar Jan ten
Brink. Verena bleek meer op haar vader te lijken en zijn zenuwachtig gestel geërfd
te hebben, terwijl Betsy meer naar haar moeder aardde en de leiding over haar zus
op zich nam, die Verena niet van de in zichzelf gekeerde tante kreeg. Betsy was zo
gewend alles voor haar zuster te regelen, dat zij het vanzelfsprekend vond dat deze
na Betsy's huwelijk met de makelaar Hendrik van Raat bij het jonge echtpaar in
kwam wonen. Inmiddels had Verena aan haar vroegere leraar voordracht, Jan ten
Brink, enige zelfgeschreven gedichten laten lezen en deze had haar talent herkend.
Hij introduceerde haar in De Nederlandsche Spectator, waarvan hij redacteur was,
en zo verscheen in 1884 haar debuut met het lange vers De dood van Cleopatra, dat
gebaseerd was op het gelijknamige schilderij van Lourens
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Alma Tadema, dat Verena in 1883 gezien had bij de Haagse tentoonstelling van
levende meesters. Zij werd toen geprezen om de lichte gloed waarin ze het oude
Egypte gezet had, terwijl de bonte oriëntaalse pracht van Cleopatra, die zich scheen
te verlustigen in haar aanstaande dood, onweerstaanbaar genoemd werd. Ook de
verzen die zij in de loop van dat jaar nog in De Nederlandsche Spectator publiceerde,
werden zeer goed ontvangen. Door de bemiddeling van Jan ten Brink kwam zij in
contact met de Haarlemse uitgever Willem Gosler, en deze gaf in 1885 haar eerste
dichtbundel uit, Een gerijmde herfst. In De Gids en in De Nederlandsche Spectator
werd er vervolgens zeer gunstig op dit nieuwe talent gereageerd. De recensent van
De Gids, J. van Hall, meende dat er eindelijk weer een vrouwelijke dichter geboren
was die aansloot bij andere jonge talenten zoals Fiore delle Neve en Guido. Te lang
hadden de vrouwelijke schrijvers, volgens hem, hun heil gezocht in het proza, terwijl
in het begin van de eeuw toch zoveel dichteressen zoals Petronella Moens en Vrouwe
Bilderdijk de toon hadden aangegeven. In De Nieuwe Gids echter was de kritiek van
Willem Kloos in zijn Literaire kroniek een stuk minder bemoedigend: als Verena
Lier eens wat minder aan mierzoete oosterse parfums snoof zou zij wellicht tot minder
geëxalteerde impressies komen, die nu ingegeven leken te zijn door aangewaaide
voorbeelden en veel te weinig haar eigen gemoedsbewegingen lieten zien.
In Den Haag bracht Jan ten Brink Verena in contact met de schrijver en jurist Carel
Vosmaer, en deze kreeg een overweldigende invloed op haar. Hoewel hij bijna veertig
jaar ouder was dan zij, vatte zij een vérgaande bewondering voor hem op en volgde
ze hem in zijn meningen, met name op esthetisch gebied. Hij verschilde wat dat
betreft van zijn vriend en mederedacteur Jan ten Brink. Deze was een groot
bewonderaar van Emile Zola en verdedigde het naturalistisch proza, terwijl Vosmaer
toch meer zag in een idealistische kunstopvatting. Vosmaer bracht haar in contact
met jonge schrijvers als Willem Kloos in Amsterdam, met wie hij in goed contact
stond. Lier brak echter met Vosmaer toen de kritiek van Kloos op haar eerste bundel
uitkwam. Zij meende dat Kloos' woorden ingeblazen waren door Vosmaer, die ze
ervan verdacht eigenlijk op haar neer te zien. Haar vroegere bewondering sloeg om
in een minachting die ze in de sonnettenreeks Impressies van vergankelijkheid
neerschreef.
Vanaf haar breuk met Vosmaer zocht Lier juist meer contact met de Amsterdamse
en Haagse groep schrijvers en schilders die zich rond het tijdschrift De Nieuwe Gids
verzameld had. Ook kwam zij in contact met de Be-
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gische schilder Alfred Stevens, die een wonderwel gelijkend schilderij van haar
maakte. De jonge schilder Willem Witsen, uit de bekende Amsterdamse
burgemeestersfamilie, maakte haar het hof en zij verloofden zich in 1887. Er is een
waaier bewaard gebleven die Witsen haar schonk en waarop hij in fijn penseel een
bloemenimpressie geschilderd had. Ook schonk hij haar een gouden medaillon waarin
hij een klein maar fijnzinnig zelfportret gemonteerd had. Zij leerde via hem de jonge
Nederlandse naturalistische schrijvers, zoals Frans Netscher en Ary Prins, kennen,
sprak met hen over de verschillen tussen proza en poëzie, de mogelijkheden van
proza en begon toen ook zelf aan prozaverhalen. Met hen voelde zij zich verwant.
Het eerste van haar verhalen bood zij niet aan De Nieuwe Gids aan, nog steeds beducht
voor Kloos, maar aan het tijdschrift Nederland, dat meteen overging tot plaatsing
van De nachten der Ferelijns. Dit lange verhaal, dat in afleveringen verscheen, ging
over een verarmde Haagse familie die in benauwde zuinigheid boven een kruidenier
woonde en probeerde haar vroegere stand op te houden. Lier beschreef hoe kinderen
in dit milieu gedoemd zijn tot lichamelijke en geestelijke zwakte. Achteraf gezien
is dit misschien wel haar meest geslaagde roman, waarin zij naturalistische decadentie
verenigde met een fijnzinnige analyse van mensen die door economische
omstandigheden gedwongen zijn beneden hun stand te leven. In 1887 kwam De
nachten der Ferelijns in boekvorm uit met als ondertitel Roman van een familie. In
Haagse kringen sloeg het boek aan, en het werd veel besproken in salons en dagbladen,
maar in De Nieuwe Gids had Kloos het opnieuw over Liers geparfumeerdheid en
gebrek aan originaliteit. De literatuur, zo schreef hij, heeft geen behoefte aan
zachtogige schrijfsters die de lezer helpen hinderpalen in het leven te overwinnen.
Hij wilde dat Lier rauwer en kwetsender de achteruitgang van de Ferelijns zou hebben
beschreven, en verweet haar teveel mededogen. ‘Dat Verena Lier de lezer spaart is
een zacht-vrouwelijke onderschatting van wat deze werkelijk wil,’ schreef op zijn
beurt Lodewijk van Deyssel. Het is bekend dat Lier zich weinig gelegen liet liggen
aan het Haagse succes, maar leed aan het gebrek aan erkenning bij de Amsterdamse
leidende literaire kring.
Enige weken na de recensie van Kloos verbrak Verena de verloving met Witsen
en naar aanleiding daarvan kwam het ook tot een breuk met haar zuster. Wat de
aanleiding tot de verbreking van de band met Witsen was, is nooit naar buiten
gekomen. In haar roman Het geluk is een kapel lijkt de hoofdpersoon, een
maatschappelijk zeer aanvaarde kunstschilder, enigszins gemodelleerd te zijn naar
Witsen. In dit verhaal verwijt een van de per-
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sonages de kunstenaar zijn voorspelbaarheid en zijn verstikkende eeuwige kalmte,
die hem ertoe brengt iedereen gelijk te geven en nooit eens een standpunt in te nemen.
Mogelijk dat dit ook in werkelijkheid de nerveuze Verena tegenstond in Witsen, die
binnen de kring van de Tachtigers als de meest stabiele bekend stond en elke ruzie
tussen de bentgenoten trachtte te sussen.
Na de breuk met haar zuster vertrok Verena naar een oom in Brussel en met hem
en zijn jonge vrouw maakte zij reizen door Zuid-Europa. Ze leerde via hem en zijn
vrouw de mondaine wereld kennen, die haar in een heel andere dan de Haagse sfeer
bracht. Ze begon nu aan een reeks reisverhalen die onder de titel Luchtspiegelingen
verschenen in de Haagsche Courant. Toen deze in een boekuitgave op de markt
kwamen, was er binnen twee weken een nieuwe druk nodig. Opnieuw deed zich het
verschijnsel voor dat critici van de gematigde bladen enthousiast waren, terwijl in
De Nieuwe Gids en nu ook in De Nederlandsche Spectator de ‘damesreizigster met
een donzen schrijfveer’ neergezet werd als een modieus talent dat zichzelf niet
voldoende onttrok aan de smaak van het publiek. Verena Lier trok zich deze kritieken
tot ziekwordens toe aan. Ze kreeg een longkwaal en kwam onder behandeling van
Brusselse artsen. Toen zij in 1889 terugkwam in Nederland, leek haar literaire carrière
haar niet meer te interesseren. Ze nam geen contact op met haar oude letterkundige
kennissen, ging bij een oude weduwe inwonen en kwam vrijwel niet meer buiten de
deur. Wel wendde zij zich nog tot Willem Witsen, maar die had zich inmiddels
verloofd met Elisabeth van Vloten, en weigerde een verzoening. Enige tijd zocht
Verena haar heil bij een liefdadige vrouwenvereniging en bezocht ze
liefdadigheidsinstellingen, maar toen een van de bestuurders opmerkte dat zij dit
wellicht deed om nieuwe stof voor een roman op te doen, brak zij hiermee. In het
geheim was zij inmiddels wel aan het schrijven geslagen aan het boek dat haar laatste
zou blijken te zijn, Geen medelijden. Haar Haarlemse uitgever liet ze echter weten
niets meer onderhanden te hebben. Ook een verzoek van de Haagsche Courant om
een nieuw feuilleton beantwoordde ze met een beleefde afwijzing. Op de avond van
de 15de mei 1889 is ze dood aangetroffen in haar appartement bij de weduwe. Het
flesje slaapmiddel dat de Brusselse artsen haar voorgeschreven hadden, lag leeg op
de grond. Naast haar lag het manuscript van Geen medelijden, waarvan de laatste
woorden met verwarde pen neergeschreven leken te zijn. Uit het medaillon dat zij
nog steeds droeg was het portret verdwenen.
Na haar dood heeft Jan ten Brink zich ontfermd over haar laatste roman,
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deze persklaar gemaakt en een terugblik op haar leven erbij geschreven waarin hij
haar oeuvre in de naturalistische traditie zet en de verfijning ervan aantoont als een
kwaliteit en juist niet als een gebrek, zoals haar eerdere critici hadden gedaan. In De
Nieuwe Gids verschenen vervolgens een lovend herdenkingsartikel, een voorpublicatie
van een deel van de roman, en toen de roman uitgekomen was een zeer lovende
kritiek van de hand van haar eerdere veroordelaar.
MARITA MATHIJSEN

Voornaamste geschriften
‘De dood van Cleopatra’. In: De Nederlandsche Spectator 1884, p. 239-250.
Een gerijmde herfst. Verzen. Haarlem 1886.
Impressies van vergankelijkheid. Haarlem 1886.
De grijze sluier. Haarlem 1887.
De nachten der Ferelijns. Roman van een familie. Haarlem 1887.
Het geluk is een kapel. Haarlem 1888.
Luchtspiegelingen, reisverhalen. Haarlem 1889.
Geen medelijden. Roman. Haarlem 1889.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2015

75

Levensberichten
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Philippus Meesse Bosscher
Heiloo 17 juli 1936 - Den Helder 13 september 2011

Flip Bosscher was een bijzondere man. Hij kende de geschiedenis van de Koninklijke
Marine als geen ander en heeft met zijn driedelige De Koninklijke Marine in de
Tweede Wereldoorlog een monument voor dit onderdeel van de Nederlandse
krijgsmacht neergezet. Daarnaast kenmerkten zijn omgang met zijn omgeving en
optreden in het openbaar zich lange tijd door karakteristieke ouderwetse vormen.
Zijn werkzame leven is altijd verbonden geweest met de Koninklijke Marine en haar
geschiedenis.
Philippus Meesse Bosscher werd in 1936 in Heiloo geboren als eerste kind van
een bankier en een kunstschilderes. Er kwamen na hem twee broers en vier zusters.
De opvoeding was katholiek, niet rooms-katholiek want de ouders voelden weinig
verbondenheid met Rome. Flips latere geloof ging in diverse richtingen en in de jaren
tachtig kwam hij ten slotte bij de oud-katholieke kerk terecht, waar hij zich thuis
voelde. Na het behalen van het diploma gymnasium a op het r.k. lyceum in Alkmaar
ging hij in 1954 in Leiden geschiedenis studeren. Daar kwam hij in aanraking met
de zeegeschiedenis en in het bijzonder de marinegeschiedenis in de colleges van
prof. dr. T.H. Milo (†1960), een voormalig zeeofficier. Milo was door de marine
belast met de geschiedschrijving van de Koninklijke Marine tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Dat sprak Bosscher
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sterk aan. Als kind al had hij naast kastelen niet anders dan schepen getekend. Evenals
zijn vader, die reserve luitenant-kolonel van de landmacht was, voelde Flip zich
eigenlijk een militair in hart en nieren, zoals zijn broer Doeko dit omschrijft. Hij had
ook een voorkeur voor het luisteren naar marsmuziek, met name naar de
marinedefileermars. Milo had bij het vooronderzoek voor zijn opdracht hulp van
diverse assistenten. Flip werd er één van.
Door zijn onverzadigbare leesdrang van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en zijn
enorm goede geheugen voor elk detail werd hij spoedig voor velen een vraagbaak
inzake de geschiedenis van de marine. Hij kreeg beurzen voor studie aan het Johns
Hopkins Institute of Advanced International Studies in Bologna en de Albert-Ludwigs
Universität in Freiburg im Breisgau. Als dienstplichtige volgde hij de opleiding tot
reserveofficier bij de Koninklijke Marine. Op 30 januari 1963 deed Flip doctoraal
examen geschiedenis en op dezelfde dag werd hij benoemd tot luitenant-ter-zee van
speciale diensten der derde klasse KMR. Zijn loopbaan als marinehistoricus was
begonnen. In 1964 trouwde hij met de juriste Cathrien Boon. Het echtpaar woonde
eerst in Leiden en Voorschoten en verhuisde in 1968 naar Den Helder, later in 1976
naar Anna Paulowna. Flip en Cathrien kregen twee zonen: Doeko werd in 1967
geboren, Auke in 1968.
Flip startte als wetenschappelijk medewerker van het toenmalig bureau Maritieme
Historie van de Marinestaf in de Bazarstraat te Den Haag. Het werk en de marine
bevielen hem goed. Kort voordat hij zijn verplichte diensttijd begon, verwezenlijkten
enkele marineofficieren in Den Helder hun wens van een eigen marinemuseum. Voor
Flip zou dat bepalend zijn voor zijn leven en loopbaan als historicus. Op initiatief
van de commandant der Zeemacht werd in 1961 de Stichting Helders Marinemuseum
opgericht en een bescheiden expositie ingericht in een klein gebouw bij de ingang
van de marinehaven. Als eerste conservator trad de adjudant van de vlootvoogd op.
Het succes van het museum, gemeten naar bezoekersaantallen, leidde in 1966 tot
verhuizing naar een als museum geschikt gemaakt gebouw op het terrein van de
Rijkswerf, bekend onder de naam Het Torentje. Het museum werd deel van de
marineorganisatie en de gewenste professionalisering hield in dat de functie van
conservator vervuld moest worden door een historicus. De keus viel op Bosscher die
bij zijn benoeming tot conservator in 1966 overging in beroepsdienst in de rang van
luitenant-ter-zee van speciale diensten der tweede
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klasse oudste categorie. Naast het conservatorschap werd Bosscher ook docent
zeegeschiedenis en krijgsgeschiedenis bij het Koninklijk Instituut voor de Marine
(KIM). Deze dubbelfunctie behield hij tot in 1978. In die twaalf jaar verwierf Flip
zich binnen de marine een zekere faam als kenner van de marinegeschiedenis die hij
als docent en in toespraken graag met vaak humoristische voorvallen uit het verleden
lardeerde. Als conservator wist hij de museumcollectie door aankoop en schenkingen
uit te breiden, maar niet volgens een goed doordacht verwervingsbeleid. Anekdotes
en toevallige aanwinsten in de collectie belemmerden daardoor de thematische lijn
in de presentatie. Gunstig voor het museum waren de vele contacten die Flip legde
en onderhield in de museumwereld en binnen de Koninklijke Marine. Door zijn
functie van docent van het kim werd het leggen van relaties in de marine gemakkelijk.
In deze jaren schreef en publiceerde hij veel over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Het was niet alleen over de marinegeschiedenis zoals over
Honderdvijftig Jaar Koninklijke Marine 1814-1964 of Amsterdam als marinebasis
of een boekje over de mariniers (1967), maar ook voerde hij samen met anderen de
redactie over boeken met bredere thema's als Het hart van Nederland; steden en
dorpen rond de Zuiderzee (1973) en Prins Hendrik de Zeevaarder. Een leven naast
de troon (1975) en van zijn hand alleen de kleine Zeegeschiedenis van de lage landen
(1975). Van de grote vierdelige Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (1976-78)
was hij lid van de vierkoppige hoofdredactie. Vele recensies van maritiem-historische
boeken schreef hij. Wat ontbrak was een academisch proefschrift. In 1976/77 stortte
hij zich daartoe op een studie van de technische vernieuwingen in de marine in de
periode 1813-1875, waarin de voortstuwing, artillerie en pantsering centraal zouden
staan. Het onderwerp bleek voor zijn manier van werken niet het juiste. De
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, vice-admiraal B. Veldkamp, doorbrak de hierdoor
ontstane impasse. Deze besloot Bosscher vrij te stellen van zijn museale taken in
Den Helder en met ingang van 1979 te belasten met het project waaraan Milo reeds
in de jaren 1950 zonder resultaat had gewerkt. In 1974 was het project van de
geschiedschrijving van de Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog aan het
hoofd van het bureau Maritieme Historie opgedragen, maar deze had zijn opdracht
in 1978 moeten teruggeven. Bosscher pakte zijn nieuwe werk als full time opdracht
voortvarend en energiek aan: hij zou het project afmaken. In 1987 werd hij benoemd
tot officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.
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Voor zijn marinegeschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog kon Bosscher
vanzelfsprekend het vele in voorgaande jaren bijeengebrachte materiaal gebruiken,
ook documentatie die hijzelf als assistent van Milo had verzameld. Nieuw, eigen
archiefonderzoek deed hij niet. Hij legde zich toe op het voeren van gesprekken met
vele oud-officieren en vlagofficieren ten einde het oorlogsgebeuren zo nauwkeurig
mogelijk te kunnen reconstrueren. Van hen ontving hij ook hun eigen papieren
betreffende oorlogsgebeurtenissen en dagboekaantekeningen. Een commissie van
advies bestaande uit een (oud) vlagofficier als voorzitter, de directeur van het Rijks
Instituut voor Oorlogs Documentatie en enkele historici als leden, fungeerde voor
Bosscher als klankbord. De commissie kwam geregeld bijeen, besprak concept teksten
en deed suggesties betreffende aanpak en verder onderzoek.
Tijdens het onderzoek en het schrijven van het eerste deel - al spoedig was de
beoogde publicatie in drie delen opgesplitst - groeide de gedachte dat dit deel zou
kunnen dienen als academisch proefschrift. Zo gebeurde, hoewel de neerslag van
een feitelijk onderzoek hiervoor niet in alle opzichten ideaal was, zoals enkele leden
van de Leidse promotiecommissie bij hun oppositie opmerkten. De promotie vond
op 21 maart 1984 plaats, promotor was de hoogleraar Zeegeschiedenis dr. J.R. Bruijn.
Het feestelijke gebeuren werd door zeer vele marineofficieren van hoog tot laag
bijgewoond. Maarten Biesheuvel verwerkte het gebeuren een paar jaar later in een
essay in het Hollands Maandblad. Hij was onder de indruk van de zeer vele grote
zwarte auto's op het Rapenburg, telde 88 officieren in uniform en schetste Flip, die
hij kende als ‘een beschaafde man, een echte negentiende eeuwer, vriendelijk, een
geboren causeur en een echte erudiet, iemand waarop de marine trots kan zijn’.
Deel 1 werd direct in de pers goed ontvangen, ook in latere recensies in
tijdschriften. Niet verrassend, want Bosschers benadering van het recente marine
verleden was een andere dan die van L. de Jong in diens Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog en die van K.W.L. Bezemer in de twee
delen Zij vochten op de Zeven Zeeën (1954) en Verdreven doch niet verslagen (1967).
Bezemer had met zijn welversneden pen vrij kort na de oorlog voorzien in de behoefte
bij velen te weten welke acties de marine in de oorlogsjaren precies had ondernomen;
het eerste deel werd diverse keren herdrukt. Bosscher benaderde zijn onderwerp meer
van binnenuit de Koninklijke Marine zelf. Om de staat te verklaren waarin de marine
aan de vooravond van de meidagen '40 verkeerde, gaat
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hij uitvoerig terug naar het einde van de Eerste Wereldoorlog en wijdt hij twee grote
hoofdstukken aan de jaren 1918-1933-1939 en een hoofdstuk aan de internationale
krachtsverhoudingen kort vóór het uitbreken van de oorlog. De zes verdere
hoofdstukken behandelen de marine in de neutrale maanden vóór 10 mei, de meidagen,
het vertrek van de varende marine, de marine in Nederland tijdens de vijf oorlogsjaren,
de marine in het Verenigd Koninkrijk en de operaties op het noordelijk halfrond in
1940 en 1941. Tot de nieuwe gezichtspunten behoort onder meer Bosschers positieve
visie op de figuur van luitenant-admiraal J. Th. Furstner. De bijna even omvangrijke
delen 2 en 3 volgden in 1986 en 1990. Menig recensent merkte op dat ondanks de
plechtstatige en soms nodeloos gecompliceerde stijl van schrijven Bosschers boeken
boeien en uitermate informatief zijn. Het zijn echte naslagwerken geworden.
Het waren inspannende jaren voor Bosscher geweest. In 1986 was hij in Den
Helder in zijn oude functies teruggekeerd. Museumdirecteur was hij weer van 1986
tot 1990. Zijn docentschap bij het KIM droeg hij in 1987 over aan drs. Harry de Bles
die hem drie jaar later ook als directeur zou opvolgen. Zijn persoonlijke leven verliep
moeizaam. Met zijn beide zoons had hij een zeer ongemakkelijk contact en in 1988
werd zijn huwelijk ontbonden. Hij ging zich thuis voelen in de oud-katholieke
gemeente van Den Helder, waar hij Tineke Kikkert leerde kennen, met wie hij later
trouwde. In deze fase verloor hij ook zijn eerst zo sterke gevoel voor decorum. Zijn
werk in het museum deed hij met wat minder elan dan voorheen, maar de
oorlogsgeschiedschrijving bleef zijn volle aandacht houden tot de publicatie van het
derde en laatste deel in 1990. In dat jaar ging Bosscher, inmiddels
kapitein-luitenant-ter-zee, met functioneel leeftijdsontslag en verhuisde hij met zijn
tweede echtgenote naar de provincie Groningen, waar hij directeur werd van het
Noordelijk Scheepvaartmuseum. Zij gingen wonen op het platteland in Garrelsweer.
Door Groningse notabelen werd in 1930 de Vereniging Noordelijk
Scheepvaartmuseum opgericht. Twee jaar later werd een museale verzameling
ondergebracht in het Goudkantoor op de Grote Markt in de stad Groningen en het
museum geopend. Na een eerdere verhuizing in 1962 verhuisde de collectie in 1982
naar twee historische panden in de Brugstraat. In 1990 was de functie van directeur
vacant. Flip solliciteerde en kreeg de betrekking. Zijn aanstelling kwam tot stand
zonder dat het personeel daarbij betrokken werd. Dat viel Flip niet te verwijten, maar
toen zijn manier van leiding geven aan medewerkers en vrijwilligers in een
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periode van financiële tekorten irritatie wekte bij het personeel, speelde ook onvrede
over de benoemingsprocedure weer op. De relatie met gemeente en provincie, die
beide het museum subsidie gaven, vereiste van de directeur takt en geduldige
vasthoudendheid. Daar ontbrak het Flip soms aan. De baan van museumdirecteur
was in Groningen anders ingebed dan in Den Helder en Flip had daar onvoldoende
oog voor.
Tijdens zijn directeurschap werd Bosscher door een attaque getroffen, waarvan
hij de meeste gevolgen door groot doorzettingsvermogen overwon. Na zijn afscheid
van het Noordelijk Scheepvaartmuseum, op zijn verzoek in 1995, verdiepte hij zich
in de regionale geschiedenis van Groningen, minder in de maritieme. Eén van die
onderwerpen was het leven van de Groningse avonturier Jan Willem Ripperda
(1682-1737). In 2001 verhuisde het echtpaar terug naar Den Helder. Een tweede
attaque trof Flip. Voor zover mogelijk bleef hij actief. Overal op de bovenverdieping
in huis was hij omgeven door boeken en tijdschriften. Hij bleef zijn oude relaties
trouw, totdat een derde attaque hem velde.
G.M.W. ACDA

en J.R. BRUIJN

Met dank aan H. de Bles, D.F.J. Bosscher en P.R. Wouters voor informatie
en commentaar op een eerdere versie.
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Hugo Brandt Corstius
Eindhoven 29 augustus 1935 - Amsterdam 28 februari 2014

Hij was de absolute kampioen onder-pseudoniemen-schrijven. Hugo Brandt Corstius
gebruikte in de loop van zijn schrijvende bestaan, dat bijna zestig jaar besloeg, zeker
zestig verschillende namen. Sommige maar één keer, andere een poosje, en het langste
was hij Battus en Piet Grijs. Algemeen bekend werden verder onder meer de columns
van Stoker, Jan Eter en Maaike Helder. Maar ook achter Gerard Balthasar, Cees
Stam, Daan Gramman, Peter Malenkov, Jozef Trapjes en Margriet Vermeer ging
Hugo Brandt Corstius schuil.
Dat paste goed bij zijn veelzijdigheid. Brandt Corstius was zowel wis- als
taalkundige, maar werd het bekendst als spraakmakend columnist en als de uitvinder
van het Opperlands, de speelse variant van het Nederlands. Al die verschillende
namen gingen ook uitstekend samen met zijn ongehoord hoge productiviteit. Zelf
beweerde hij dat elk pseudoniem een stuk van zijn persoonlijkheid vertegenwoordigde.
Maar die berg pseudoniemen sluit even goed aan bij een zekere ongrijpbaarheid
die Brandt Corstius kenmerkte, en een levenslange lol in zijn lezers voor de gek
houden. In veel van zijn werk speelt hij met waarheden, hele en halve leugens, draaien
en omkeren. En hij houdt van mystificaties. Hij schrijft bijvoorbeeld als Dolf Cohen
rustig over Stoker -
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het ene pseudoniem over het andere. En hij geniet intens als iemand zegt: die Maaike
Helder in de Volkskrant, die heeft jouw stijl gepikt. Natuurlijk verraadt hij dan niet
dat hij zelf Maaike Helder is.
Hugo Brandt Corstius groeide op in een niet-religieus gezin. Zijn vader Jan (J.C.)
Brandt Corstius bedacht tijdens de oorlog samen met zijn vriend Jaap van Praag het
Humanistisch Verbond, dat in februari 1946 werd opgericht. Jan Brandt Corstius
was neerlandicus, en zou later hoogleraar literatuurwetenschap in Utrecht worden.
Hugo's moeder, Wil Molenaar, was opgeleid als onderwijzeres. De twee ontmoetten
elkaar bij de NBAS, de Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden, een
jeugdbeweging waarin jongens en meisjes als gelijkwaardig beschouwd werden. De
abstinentie gold drank, sigaretten en vlees, en ook seks voor het huwelijk. Hugo
Brandt Corstius rookte nooit en zou zijn leven lang vegetariër blijven.
Hugo was de middelste van drie kinderen. Zijn broer Frank is twee jaar ouder, zus
Liesbeth vijf jaar jonger. Hij was bovengemiddeld slim, en bovengemiddeld dwars.
Daar lijkt iedereen het over eens te zijn. Ook ‘buitengewoon geestig’ is een
terugkerende typering. Was hij een ADHD'er? Hij vermoedt dat later, als die term in
zwang komt (‘Altijd Druk, Heel Druk’ is waar de afkorting voor staat, zal hij als
Battus vastleggen). Of was het toch Asperger? De naam van het syndroom dat bij
de hoogfunctionerende autist hoort, en dat door Brandt Corstius zelf consequent
‘asperge’ wordt genoemd. In 2003 schrijft hij (als Piet Grijs in Vrij Nederland): ‘Ik
ben altijd een asperge geweest. Toen mijn moeder begon te persen, begon ik te pesten.
In mijn jeugd werd ik eenvoudig een “lastig kind” of “rotjoch” genoemd, en daar
heb ik vrede mee.’
Als kind is hij altijd bezig de puzzels in kranten, ook die van de buren, op te lossen
en in te sturen. Menigmaal wint hij een prijs(je). En hij leest, liefst de encyclopedie.
Maar hij gaat ook in discussie. Over alles. Stotterend en wel, want stotteren heeft hij
voor zover anderen zich herinneren altijd gedaan.
Brandt Corstius groeide op in Utrecht, waar zijn vader lang leraar Nederlands was
aan het stedelijk gymnasium, waar ook Hugo naar toe zou gaan. In 1949, hij is nog
dertien, wordt hij omdat hij zo lastig gevonden wordt een tijd in huis geplaatst bij
Dirk Daalder in Bergen. Daalder is een onderwijzer, redacteur van het blad Het Kind
en kinderboekenschrijver die zijn ouders kenden via de NBAS. Ze dachten er goed
aan te doen, maar Hugo vindt de verbanning verschrikkelijk, en komt in de weeken-
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den met de allervroegste trein naar huis.
Hij maakt zijn gymnasium ß af in Utrecht, en vertrekt in 1953 naar Amsterdam.
Daar gaat hij wiskunde studeren. Dat gaat goed, maar hij blonk er onvoldoende in
uit, zei hij er later over. Brandt Corstius wordt lid van het ASC, het Amsterdams
Studenten Corps, van het dispuut Breero. Vrijdags is hij meestal op NIA te vinden,
de sociëteit. Hij is erg actief, gaat in het bestuur van het dispuut en is van 1956 tot
1957 zelfs preses. Hij duikt ook met enthousiasme in het culturele leven, ziet elke
film, iedere toneelvoorstelling.
Daarnaast is hij een liefhebber van literatuur. Zo hield hij levenslang van Simon
Vestdijk, over wiens boeken hij al recensies schreef toen ze uitkwamen, en wiens
complete oeuvre hij in de vroege jaren negentig nog een keer samen met schrijver
Maarten 't Hart boek voor boek besprak in NRC Handelsblad.
Zoals zovelen van zijn generatie begon Brandt Corstius met schrijven voor het
Amsterdamse studentenblad Popria Cures, dat indertijd nog automatisch werd
toegestuurd aan iedereen die lid was van de ASVA, de Algemene Studenten Vereniging
Amsterdam. De kiem voor veel van zijn latere werk is al terug te vinden in wat hij
daar als redacteur tussen 1957 en 1959 maakte. Zelfs de speciale blik op taal die veel
later tot de term Opperlands (tegenover Nederlands natuurlijk) zou leiden, is al
zichtbaar. Een klein tekstje dat als titel ‘Bestedingsbeperkin’ heeft, legt feilloos uit
- het effect tegelijkertijd demonstrerend - dat we bes d laatst lette va iede woor kunne
weglate.
Vanaf 1959 schrijft hij voor Vrij Nederland. Vaak anoniem of onder pseudoniem,
voor de rubriek Vrij Blijvend. Dat is een vergaarbak en een speeltuin, ook voor de
andere van Propria Cures afkomstige talenten met wie hij de rubriek een tijd wekelijks
vult: de latere Vrij Nederland-hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse en tekenaar Peter
Vos. Ook houdt hij in Vrij Nederland een tijdje zogenaamd het dagboek van Jan de
Quay bij, de minister-president op dat moment, en schrijft hij pastiches op bijna alle
kranten.
In november 1960 haalt Brandt Corstius zijn doctoraal wiskunde. Zijn bijvakken
zijn onder meer wijsbegeerte, wat hij volgt bij filosoof en logicus E.W. Beth
(1908-1964), en geschiedenis van de wiskunde, gegeven door wetenschapshistoricus
E.J. Dijksterhuis (1892-1965), wiens beroemde De mechanisering van het wereldbeeld
in 1950 verschenen was.
Voornamelijk om niet in dienst te hoeven, gaat hij direct na zijn afstu-
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deren lesgeven aan het Amsterdams Lyceum. Een ultrakorte carrière als
wiskundeleraar, die nog geen schooljaar duurt, volgt. Het is geen succes. Dat zeggen
zijn leerlingen, onder wie de latere hersenonderzoeker Dick Swaab, en hij zelf ook.
De volgende zomer vertrekt hij naar Berkeley, University of California. Maar
onderweg komt hij terecht in een demonstratie in New Orleans. Het is de tijd van de
Freedom Rides, de bustochten door het land als protest tegen de segregatie tussen
blank en zwart. De rassenwetten van het Zuiden waren weliswaar officieel afgeschaft,
maar in de praktijk bestaan ze nog. Brandt Corstius wordt opgepakt en even vastgezet.
Voor Vrij Nederland schrijft hij een tamelijk ironisch stuk over zijn korte detentie.
Racisme en discriminatie zullen terugkerende onderwerpen blijven in zijn columns.
In Berkeley geeft hij een paar uur college en volgt ook zelf colleges bij wiskundige
en logicus Alfred Tarski (1901-1983). Toevallig is de wiskundige Adriaan van
Wijngaarden (1916-1987) in die periode ook daar. Hij stelt voor dat Brandt Corstius
bij het Mathematisch Centrum komt werken, waar Van Wijngaarden hoofd van de
rekenafdeling was en een van de grondleggers zou worden van het vak informatica
in Nederland.
Van 1962 tot 1970 is Brandt Corstius inderdaad in dienst bij dat Mathematisch
Centrum van wat dan nog de Gemeente Universiteit van Amsterdam heet. Het zijn
opwindende tijden. Op zijn zestigste beschrijft hij hoe hij op zijn 25ste verliefd werd
en dat tien jaar bleef op de computer: ‘Je weet zeker dat je je hele leven aan haar
gaat wijden. Ze is fantastisch. Ze is mooi. Ze is slim. Ze is grillig. Ze is voorspelbaar.
Ze is gul. Ze is onvermoeibaar. Ze is vermoeiend. Ze is duur. Ze maakt je in korte
tijd veel wijzer. Zonder ophouden denk je aan nieuwe manieren om het met haar te
doen. Ze verrast je telkens weer.’ Hij probeert wiskunde toe te passen op taal. Met
de computer kan er ineens van alles dat nooit kon, en ook in de taalkunde zindert het
van de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Brandt Corstius stort onder meer
zich op een automatisch woordafbreekprogramma voor het Nederlands. Nederlandse
kranten gebruiken het vele jaren.
‘Taalkunde is een exacte wetenschap’, luidt een van de stellingen bij zijn
proefschrift. Hij promoveert in 1970, op Exercises in Computational Linguistics.
Het Engels van zijn proefschrift laat hij nakijken door Ina Rieke, die later (vanaf een
gegeven moment als Ina Rilke) een gelauwerd literair vertaalster werd, en met wie
hij in 1987 een relatie zou beginnen -
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in 1989 trouwden ze. Maar eind jaren zestig leerde Brandt Corstius eerst Tatje Smits
kennen, die in de jaren zeventig de moeder werd van zijn kinderen.
Onder meer na klachten over te weinig aanwezig zijn - een constante in zijn
universitaire loopbaan - maakt Brandt Corstius in 1970 een overstap naar het instituut
voor Neerlandistiek. Hij geeft er computertaalkunde. Tegelijk gaat hij Algemene
Taalwetenschap studeren. In 1975 haalt hij zijn doctoraal. En eind jaren zeventig
gaat hij zelf bij Algemene Taalwetenschap werken, een halve medewerkersbaan. In
1974 is hij daarnaast aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam benoemd tot
buitengewoon lector in ‘de automatische informatieverwerking, in het bijzonder de
verwerking van de natuurlijke taal’. Die positie verliest hij uiteindelijk ook door
gedoe over hoeveel hij bijdraagt.
Over zijn computerliefde schrijft Brandt Corstius in dezelfde Piet Grijscolumn uit
1995: ‘Rond het jaar 1970 taande mijn verliefdheid. Ik denk dat ik de enige hoogleraar
informatica was die nooit een computer aanraakte.’ Desalniettemin maakt hij in de
jaren zeventig twee nog altijd opmerkelijk actuele overzichten over het samengaan
van rekenen en taal, namelijk Algebraïsche Taalkunde en Computer-taalkunde. De
liefde zou pas opnieuw bij hem inslaan bij het verschijnen van woordenboeken op
een schijfje, met al hun nieuwe zoekmogelijkheden: ‘Weer word ik dag en nacht in
beslag genomen door een weerspannige tegenspeelster. En ze kent nog meer
Nederlandse woorden dan ik!’
Maar dat leverde geen wetenschappelijk werk meer op. De wetenschappelijke
productie van Brandt Corstius viel na die overzichtswerken in feite droog. Wie ze
leest begrijpt daar wel iets van. Brandt Corstius ontkomt niet aan de constatering dat
de taalmogelijkheden met een computer heel snel spaak lopen. En wel op de te
ongrijpbare betekeniskant van woorden, zinnen en teksten. De semantiek gooit altijd
roet in het eten, vatte hij het samen. Hij was er dan ook vast van overtuigd niet meer
mee te zullen maken dat een computer in staat zou zijn taal te begrijpen, of om goed
te vertalen van de ene in de andere taal. Dat is uitgekomen.
Intussen was en bleef Brandt Corstius buiten de universitaire wereld wel zeer
actief. Hij was overal bij. Alles wat spraakmakend was. Alles dat ging over het gezag
ondergraven, de autoriteiten niet meer zomaar hun autoriteit laten uitoefenen. Dus
ook bij Zo is 't toevallig ook nog eens een keer, dat van 1963 tot 1966 op de
Nederlandse tv te zien was, en onder meer met het item Beeldreligie, satire op het
geloof, voor veel ophef en
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stormen van protesten zorgde. De tekst die het einde vormde van het programma, en
die nooit werd uitgezonden, is van de hand van Brandt Corstius. Het is een soort
persiflage op een gesprek met Van Hall, burgermeester van Amsterdam in provotijden,
met Mies Bouwman in haar interviewprogramma Mies en scène. Mies Bouwman
zelf was toen trouwens al jaren weg bij Zo is 't... Ook aan het latere satirische
tv-programma Hadimassa leverde Brandt Corstius bijdragen.
En natuurlijk was hij vele jaren te horen op vrijdagmiddag bij de vpro, in het door
Joop van Tijn gepresenteerde Welingelichte Kringen, tot het radioprogramma stopte
in 1997. Bij de dood van Van Tijn, ook in 1997, beschreef Brandt Corstius hoe het
er steevast aan toeging met Joop: ‘Hij zat altijd aan mijn rechterkant. In zijn
rechterhand hield hij een pen of een stuk papier. Met zijn linkerarm dirigeerde hij
mij. We hebben het er nooit over gehad - het was gewoon zo. Als hij wilde dat ik
iets ging zeggen, stak hij zijn elleboog naar me toe. Als hij wilde dat ik het kalmpjes
aan deed, gebaarde hij sussend met zijn hand. Als hij wilde dat ik m'n kop hield,
legde hij zijn linkerhand op mijn rechterarm. Meestal gehoorzaamde ik.’
In 1981 komt het succesvolste boek van Brandt Corstius uit, zijn Opperlandse
taal- en letterkunde. Het boek waarin hij onder het pseudoniem Battus alles verzameld
heeft dat valt onder ‘het Nederlands met vakantie’. Het is van een grote inventiviteit
en originaliteit, en het publiek waardeert het erg en koopt het boek massaal.
Eind van datzelfde jaar sterft zijn vrouw Tatje, pas 34 jaar oud, aan melanoom,
een agressieve huidkanker. Brandt Corstius blijft achter met een zoontje van drie en
twee dochters van vijf en zes. Jelle, Merel en Aaf. Dat gezin vertrekt de zomer daarna
naar de Amerikaanse staat Minnesota, naar de hoofdstad St. Paul. Brandt Corstius
werkt er aan de universiteit. Hij houdt op met zijn vaste columns en denkt dit maal
misschien wel voorgoed geëmigreerd te zijn. Maar na een jaar is hij alweer terug.
Het is de eerste keer dat hij de column die hij als Piet Grijs in 1968 in Vrij
Nederland begonnen was een tijdje laat schieten. Halverwege de jaren tachtig houdt
hij er zelfs een paar jaar mee op, na een grote ruzie met zijn mede-columniste Renate
Rubinstein, die onder de naam Tamar ook wekelijks in VN schrijft.
Ruzie, gedoe. Ook dat hoort bij het leven van Brandt Corstius. Al zijn huisraad
wordt in 1966 geveild, nadat hij geweigerd heeft een rekening van negentig gulden
te betalen aan de psychiater die hij daarna voor eeu-
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wig ‘Van Poolse Havenstad’ zou blijven noemen (Van Dantzig dus). Hij maakt
politicus Hans Wiegel op de radio uit voor ‘lul’, er wordt later een geseponeerd
onderzoek ingesteld naar majesteitsschennis, en nog meer.
Twee kwesties hebben zich in het collectief geheugen genesteld. Buikhuisen en
de P.C. Hooftprijs. De eerste lijkt in retrospectief samengebald te zijn tot een lange
scheldpartij uit de pen van Piet Grijs, met als uitkomst het ontslag van de criminoloog.
Het speelde in werkelijkheid over een aantal jaren en Piet Grijs was zeker niet de
enige die bezwaar maakte tegen het plan om delinquenten te onderzoeken op
sociobiologische kenmerken (in 1978) en een plan uit 1980 om iets soortgelijks bij
kinderen in kindertehuizen te doen. Brandt Corstius zou altijd volhouden dat wat als
een misdaad gezien wordt in hoge mate cultureel bepaald is (denk aan zaken als
geloofsafval en homoseksualiteit) en ook dat Wouter Buikhuisen zijn ontslag aan
zichzelf te wijten had.
Het Buikhuisenverhaal valt als exemplarisch te zien voor de kant van de vetes, de
openbaar uitgevochten meningsverschillen en de scheldpartijen. Want Brandt Corstius
kon geweldig van leer trekken en was niet te beroerd om op de man te spelen. Dat
zit ook achter de weigering van het CDA, in de persoon van Elco Brinkman, om hem
de P.C. Hooftprijs te geven. De jury, nota bene onder voorzitterschap van de door
Brandt Corstius voor Roomse gluipkop uitgemaakte Cornelis Verhoeven, besluit in
februari 1985 dat Brandt Corstius de prijs van 1984 dient te krijgen. Maar dat gaat
niet door. Onder andere het feit dat minister Onno Ruding door Piet Grijs in zijn
column van 3 november 1984 in Vrij Nederland, de Eichmann van zijn tijd werd
genoemd, maakte dat Brinkman (dan minister van Cultuur) weigert de prijs toe te
kennen. Want Brandt Corstius heeft ‘het kwetsen tot instrument gemaakt’.
Over die P.C. Hooftprijs ontstaat vervolgens een enorme hoeveelheid commotie.
Elke krant, elke journalist schrijft erover, en vrijwel iedereen vindt het een schande.
Tot in het buitenland aan toe. Het heeft gevolgen. De prijs verdwijnt een paar jaar
en keert dan terug als een niet-staatsprijs. Bovendien gaat het prijzengeld van tien
naar vijfentwintig duizend gulden. De eerste die wordt uitgereikt is voor Brandt
Corstius. Dat gebeurt op 3 juni 1988.
Alle controverse ten spijt zijn zijn bijdragen vele tientallen jaren zeer gewild. De
nalatenschap van Hugo Brandt Corstius puilt uit van de verzoeken, en ook van de
herhaalde verzoeken, aanmaningen, vermaningen en aandringende briefjes. Hugo
reageert niet. Hij neemt de telefoon niet
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op. Hij beantwoordt zijn post niet. Dat is normaal. Hij is er zich van bewust. Het is
ook pure opzet, bekent hij een keer in een gezamenlijk schrijven aan drie jubilarissen,
de schrijver Remco Campert, uitgever Ary Langbroek en redacteur Bert Poll. ‘Ik
besteed bijna mijn hele werkdag met het verspreiden van de mythe dat ik het overal
veel te druk voor heb’, meldt hij ze in september 1989.
Adres en telefoonnummer werden zorgvuldig geheim gehouden. In datzelfde jaar
1989 bleek het secretariaat van Algemene Taalwetenschap zijn adres niet te kennen.
Dat was nadat hij er ruim een dozijn jaren werkte. En toch houdt hij jaar in jaar uit
overal praatjes en lezingen, presenteert boeken, schrijft inleidingen, maakt werk in
opdracht. Zoals De Hoofdredacteur, een boekje ter gelegenheid van het afscheid van
hoofdredacteur Harry Lockefeer bij de Volkskrant. Hij schrijft ook een lang verhaal
voor het jaarverslag voor kinderen dat BSO in 1989 uitbrengt, het softwarebedrijf van
de eigenzinnige Eckart Wintzen (1939-2008).
Ook werkt hij voor meer kranten dan welke journalist of columnist dan ook. de
Volkskrant en NRC Handelsblad zijn allebei en tegelijkertijd vaste afnemer, heel
uitzonderlijk, maar ook voor Het Parool en Trouw schrijft hij met een zekere
regelmaat. Aan Vrij Nederland is hij bijna een halve eeuw verbonden, in 2008
verschijnt de laatste aflevering van de column van Piet Grijs, die dan vier decennia
gelopen heeft. Het literaire tijdschrift Tirade kan een tijdje op zijn medewerking
rekenen, hij doet mee aan het taboedoorbrekende Gandalf, maar voor Hollands
Maandblad schrijft hij het langste. Hij blijft er tot hij het echt niet meer kan pagina's
Opperlan(d)s voor maken (in de uitgebreide versie van zijn boek Opperlandse taalen letterkunde heet Opperlands ineens Opperlans). Want tellen en rekenen met letters
en woorden is hetgeen hem levenslang het meeste plezier verschaft. Zijn laatste
andere bijdrage aan Hollands Maandblad heet ‘Mijn korte leventje’ en is inderdaad
een mini-autobiografie.
Zelf zei hij met zijn onderwerpen van een glijbaan af te gaan. Via de wiskunde en
de taalkunde kwam hij bij de letteren, en beloofde een biografie van Multatuli te
gaan schrijven. Daar lijkt hij nooit erg serieus aan gewerkt te hebben. Het meeste
was toch kortebaanwerk. Daar lag zijn kracht. En misschien was hij wel te ongeduldig
voor langere dingen. Ongeduld was volgens hemzelf het kenmerk dat zijn hele leven
kon verklaren.
Was wat Hugo Brandt Corstius schreef typisch voor Nederland en het Nederlands?
Pogingen werk vertaald te krijgen hebben in elk geval wei-
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nig opgeleverd. Wel leverde hij een tijdlang bijdragen aan het Amerikaanse tijdschrift
Word Ways: The Journal of Recreational Linguistics.
In 1996 ging hij met de VUT, en vanaf het jaar daarna zou Brandt Corstius tot het
eind van zijn leven ook een deel van de tijd in Parijs wonen. Daar gaf hij aan de
Sorbonne nog drie jaar les aan studenten Nederlands. Maar ook Nederlandse
universiteiten vroegen hem soms nog. Hij bekleedde in 1998 de Leonardo Leerstoel
van de universiteit van Tilburg, en was in 2003 gastschrijver aan de TU Delft.
De laatste jaren van zijn leven ging Brandt Corstius achteruit, al viel dat de meeste
mensen lang niet zo op. Wonderlijk, onaangepast gedrag was normaal geweest,
misschien wel zijn handelsmerk geworden. In elk geval was hij altijd wars van alles
wat formeel is. ‘Vroeger had ik met iedereen ruzie, maar nu kan ik het me niet meer
herinneren,’ zei hij, met een opmerkelijke opgewektheid.
Hij leed waarschijnlijk aan wat semantische dementie genoemd wordt. Dat
betekende dat hij ook zijn spraak verloor. Tot hij uiteindelijk niets meer kon zeggen.
Geen woord. Niet lang daarna is hij gestorven.
LIESBETH KOENEN

Voor dit levensbericht is geput uit de nalatenschap van Hugo Brandt Corstius, die
wordt ondergebracht bij de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam. En er is gebruik gemaakt van gesprekken die ik voerde voor de biografie
waaraan ik werk, en die in 2019 moet verschijnen. Ook heb ik een paar eigen
herinneringen verwerkt.

Voornaamste geschriften
Ik sta op mijn hoofd, Amsterdam 1966 (onder pseudoniem Raoul Chapkis)
Exercises in Computational Linguistics, Amsterdam 1970 (proefschrift)
Algebraïsche Taalkunde, Utrecht 1974
De encyclopedie, Amsterdam 1978 (onder pseudoniem Battus)
Computer-taalkunde, Muiderberg 1978
Televisie, psychiaters, computers en andere griezelverhalen, Amsterdam 1978
(onder pseudoniem Piet Grijs)
Opperlandse taal- en letterkunde, Amsterdam 1981 (onder pseudoniem Battus,
uitgebreide editie in 2002 met titel Opperlans! Taal- en letterkunde)
Rekenen op taal, Amsterdam 1983 (onder halfpseudoniem Hugo Battus)
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Prijzen (selectie)
Anne Frank-prijs 1966 voor Ik sta op mijn hoofd van Raoul Chapkis
Cestoda-prijs 1978 voor de moeiteloze beoefening van de Nederlandse taal in
al haar genres
Multatuli-prijs 1982 voor Opperlandse taal- en letterkunde van Battus
Busken-Huet-prijs 1985 voor Rekenen op taal van Hugo Battus
P.C. Hooft-prijs 1987 voor essays voor zijn hele oeuvre
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Bernardus Gerhardus Franciscus Brinkel (Michel van der Plas)
Den Haag 23 oktober 1927 - Leidschendam 21 juli 2013
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]

‘Ik lag in de hei, de grote lucht was mijn dak en ik dacht: nu begin ik. Ik wist niet
waaraan, en ik wist niet waarvoor, maar ik dacht: nu begin ik. [...] Achter elke ervaring
en kennis zou nieuwe chaos opdoemen, en na elk gedicht nieuwe stilte.’1.
Met deze woorden keek Michel van der Plas op latere leeftijd terug op de zomer
van 1946, toen hij een nieuwe levensfase in ging nadat hij een andere definitief had
afgesloten: ruim vijf jaren op het kleinseminarie Hageveld in Heemstede, die hadden
moeten leiden tot het priesterschap.
Meer uit nieuwsgierigheid dan door een sterke ‘roeping’ was hij op bijna
dertienjarige leeftijd naar dat seminarie gegaan. Hij heette toen nog gewoon Ben
Brinkel. Een jongen uit een Haags middenstandsgezin, wiens vader vijf zaken in Den
Haag runde, ‘De Zon’. Brinkel sr. verkocht onder meer bedden, manufacturen en
tapijten. De zaken floreerden - het gezin beschikte over een auto-met-chauffeur.
Ben Brinkel was in de Haagse Bethlehemkliniek op 23 oktober 1927 geboren, het
derde kind van een gezin dat uiteindelijk uit zes kinderen zou bestaan. Zijn moeder
ervoer hij als afstandelijk, zijn vader als sterk levend voor zijn bedrijf en mede
daardoor minder aanwezig voor zijn kin-
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deren. Hoewel het gezin doordrenkt was van het katholicisme dat in die jaren rijk en
zelfbewust bloeide in Nederland, was vader Brinkel niet bepaald gecharmeerd van
de ‘roeping’ waarmee zijn puberzoon op een dag aankwam. Hij diende in ‘de zaak’
te komen en deze nog groter te maken. De priesterlijke aspiraties bij de jonge Ben
waren gegroeid na een ontmoeting in zijn ouderlijk huis met een neef van zijn vader,
Kees Freericks - ofwel pater Baptista. Een indrukwekkende Capucijn met lange baard
en blootsvoets in sandalen, die een hoge functie bekleedde in Litouwen, waar de
katholieken voor hun bestaansrecht vochten. Dit monument opperde: ‘Jij komt me
helpen in mijn missie’ en daarmee luidde hij het begin in van Bens jaren als seminarist.
Vijf moeizame jaren bracht hij op Hageveld door, verloren en angstig in een
leefgemeenschap waar God alles zag en de individuele student gereduceerd werd tot
een kruimel in een bakkerswinkel. Alles gebeurde er collectief; de adolescenten
herkregen hun identiteit pas bij een slecht rapport of de ontdekking van een ‘delict’.
In deze sfeer van anonimiteit, intimidatie en kilte schreef Ben Brinkel, die een
sterke literaire belangstelling had, gedichten. Maar dat was een vergrijp - het schrijven
van poëzie werd gezien als een uiting van ijdelheid en hoogmoed, werd hem in een
onaangenaam gesprek door een superieure pater regent verteld. Toch wilde hij zijn
gedichten publiceren, noodgedwongen onder pseudoniem. Het regende, terwijl hij
naar een schuilnaam zocht - ‘Van der Plas’ had hij in deze sfeer snel gevonden.
‘Michel’ ontleende hij aan de broer van pater Baptista, Michael (Michel) Freericks.
Deze professor in de rationele psychologie was eveneens priester, pater Angelinus.
Eind 1944 was hij door een granaatontploffing om het leven gekomen.
De dichter Michel van der Plas was geboren en debuteerde in het katholieke blad
Christofoor met het gedicht ‘Uitzicht’, dat hij opdroeg aan zijn vader. Pseudoniem
en publicatie werden echter binnen de seminariemuren bekend en hij werd voor de
keuze gesteld: priesterschap of dichterschap. Ontgoocheld, maar ook met een gevoel
van bevrijding, koos Ben Brinkel voor Michel van der Plas. Hij verliet Hageveld in
1946.
Na het behalen van het staatsexamen gymnasium A vertrok hij naar Nijenrode,
naar het Nederlands opleidingsinstituut voor het buitenland - een goede basis voor
later functioneren in de zaak, zo hoopte vader Brinkel. Maar daar zou het, tot diens
grote teleurstelling, niet van komen.
Ook op Nijenrode kwam hij terecht in een collectief, maar hier genoot
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hij van het clubverband - meer dan van het instituut als zodanig: de cameraderie.
Willem Oltmans, Henk Hofland en Albert Heijn waren medestudenten. Intussen
bleef hij gedichten schrijven, die in 1947 verschenen in de bundel Dance for you.
Het lange titelgedicht, met veel autobiografische verwijzingen, is onder meer een
uiting van een zoektocht naar God - iets wat hem zou blijven beheersen.
‘Dat Gij niet kwam... En ik had zo verlangd
Dat Gij zoudt komen: alles stond gereed [...]’

Het openingsgedicht, ‘The greatest show you ever saw’, is in zijn vorm ‘modern’:
metrum en rijm ontbreken. Maar de rest van de bundel bestaat uit sonnetten. Zijn
leven lang zou hij sonnetten schrijven; Michel van der Plas hield van conventionele
(en anekdotische) poëzie en voelde geen enkele verwantschap met de Vijftigers. Hij
was, thuis en op Hageveld, opgegroeid met respect voor traditie en had geen behoefte
- en geen aanleg - mee te doen aan de hemelbestormende poëzie van de Beweging
van Vijftig.
In diezelfde tijd las hij vooral Engelstalige poëzie, waarover hij artikelen schreef
in De Nieuwe Eeuw en vertaalde hij, uit louter liefhebberij, gedichten van W.H.
Auden, E.E. Cummings en T.S. Eliot. In 1948 werden ze gepubliceerd onder de titel
I hear America singing.
Zijn belangstelling voor de Engelstalige literatuur viel op bij de redactie van het
in 1945 opgerichte Elseviers Weekblad en leidde tot een freelancebaan bij dit blad,
waar hij begon als ‘derde kunstredacteur’. In 1971 werd hij adjunct-hoofdredacteur.
Na de voltooiing van zijn studie op Nijenrode werd zijn dienstverband bij Elsevier
vast. Hij schreef tal van artikelen en boekbesprekingen over Engelse een Amerikaanse
literatuur, en ging ook al snel reportages leveren. Dat hij daarvoor geregeld, en soms
ver, op pad moest, vond hij een feest. Hij hield van gezelschap, van uitwisseling,
van samen tafelen, van (liefst curieuze) ervaringen delen, maar daarnaast leefde in
hem een sterkte vrijheidsdrang, het zich willen onttrekken aan dwang en regime.
Zeker in de periode waarin de strenge kunstchef L.M.G. Arntzenius een autoritaire
scepter zwaaide, beleefde Van der Plas zijn reportagereizen als een bevrijding. Later
zou hij vaak op die periode terugkomen in zijn gesprekken en voelde hij zich nog
steeds verwend met al die door Elsevier betaalde reizen, uitstekende hotels, diners
en glazen wijn.
In 1952 trouwde Ben Brinkel met Cella de Jong. Ze vestigden zich in Den Haag
en verhuisden in 1957 naar Aerdenhout, waar een jaar later
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hun zoon Theo geboren werd. In het jaar van zijn huwelijk was Twee emmertjes
water halen verschenen, een bundel met parodieën en pastiches op werk van bekende
Nederlandse schrijvers als P.C. Hooft, Godfried Bomans, Anne de Vries en A. Roland
Holst. Hiermee kwam een andere kant van Michel van der Plas naar buiten: de
komische, licht-spottende. Als kind al kietelde hij de lachspieren van zijn familie
met zijn imitaties en in Onder de koepel, het internaatsblad van Hageveld, had hij
satirische stukjes gepubliceerd.
Deze geestige kant zou hij in de jaren vijftig tot eind zeventig veelvuldig tonen in
teksten voor het toen bloeiende cabaret: conférences, sketches en liedjes, die hij
schreef voor onder anderen Wim Sonneveld - zijn ontdekker op dit vlak-, Frans
Halsema, Gerard Cox, Paul van Vliet, Wim Kan, Henk Elsink en Adèle Bloemendaal.
In zijn cabaretteksten manifesteert hij zich als een ironische, vaak meewarige
toeschouwer van een wereld en mensheid die hem verbaasden. Die teksten zijn een
mengeling van ironie, weemoed, en soms ook regelrechte kolder, en nooit snijdend
scherp, grof of cynisch. Hij schreef zijn teksten in een periode dat Nederland
veranderde en opschoof naar ‘links’. Het cabaret bewoog mee en werd, zowel wat
inhoud als verwoording betreft, scherper. Daar had Van der Plas geen enkele affiniteit
mee. Hij was geen barricadenbeklimmer die zijn ‘gelijk’ in al te expliciete
bewoordingen uitschreeuwde. Michel van der Plas was geen spandoektype. Hij
gruwde van mensen die het zeker wisten en dat zonder enige reserve, en liefst
demonstratief, kenbaar maakten. Alles van twee kanten bezien, nuanceren - dat was
zijn parool. Relativeren, ook wel uit onzekerheid. Michel van der Plas was een
aartstwijfelaar.
Zelf vond hij Wim Sonneveld en Frans Halsema de ideale ‘performers’ van zijn
werk - zij zijn ook de vertolkers van de nummers die nu tot ons cabareterfgoed
behoren. De ‘Tearoomtango’, met het bekende refrein ‘Je hebt me belazerd, je hebt
me bedonderd’. De goedmoedige, naïeve ‘Frater Venantius’, waarmee Sonneveld
op het Grand Gala du Disque 1963 voor een rel zorgde. Van der Plas had het nummer
geschreven als antwoord op kloosterlingen als Soeur Sourire, die met gitaar en al te
vrolijke teksten buiten de kloostermuren een wel heel oppervlakkige invulling aan
de ‘Roomse blijheid’ gaven. Een onschuldige, lieve, parodie. Maar die werd niet
door iedereen begrepen in het nog dichtgetimmerde Nederland van 1963. Katholieken
meenden dat hun geloof en hun kerk werden bespot, Limburgers voelden zich beledigd
door de algehele presen-
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tatie van de zingende frater uit Schin op Geul.
Frater Venantius is inmiddels in veel opzichten verleden tijd, maar zijn
verzuchtingen ‘Zeg maar ja tegen het leven’ en ‘En zo is het gekomen’ werden
gevleugelde uitdrukkingen. Dat geldt in zekere mate ook voor de zinsnede ‘achter
de rododendrons sodemieteren’ waarmee ‘De stalmeester’ - ook weer Wim Sonneveld
- doelde op alle ‘goedbedoelde rotzooi’ die aan de koningin werd aangeboden tijdens
het verjaardagsdefilé bij paleis Soestdijk.
Ook Frans Halsema maakte teksten van Michel van der Plas onsterfelijk.
‘Zondagmiddag Buitenveldert’, waarin Van der Plas de groeiende verkilling en het
gemis aan rust, stilte en subtiliteit beschrijft op een ironisch-weemoedige wijze.
‘Voor haar’, met de openingsregels die het verdienen klassiek te zijn: ‘Zij verstaat
de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaatsgemaakt voor twee’. Zelf
vond Van der Plas ‘Tearoomtango’ (Sonneveld) en ‘Sandra’ (Halsema) zijn mooiste
nummers.
Veel teksten schreef hij ook voor het duo Frans Halsema-Gerard Cox, dat in de
jaren zeventig zeer populair was. Parodieën op radio- en televisiespelletjes als ‘Voor
een briefkaart op de eerste rang’ en ‘Geen ja, geen nee’. Satire op de verkennerij.
Hij beleefde er zelf evenveel plezier aan als het publiek aan de uitvoeringen van zijn
werk. Dat gold ook voor zijn rol in het radiocabaretprogramma ‘Cursief’. De titel is
door hem bedacht en in eenzelfde lijn liggen zijn bundels Schuinschrift (1971, 1974):
schuin tegen de dingen aan kijken. In ‘Cursief’ was hij de stuwende kracht. Hij werkte
samen met onder anderen zijn vrienden Godfried Bomans, Kees Fens, Herman van
Run en Herman Hofhuizen, en verder Gregor Frenkel Frank, Herman Blokpoel en
Cees Labeur. De redactievergaderingen, het bedenken van gekke dingen, het uitwerken
daarvan waren voor hem feestjes. ‘Cursief’ beleefde vanaf 1967 gloriejaren op de
radio en ging circa 1975 ten onder, toen het opgenomen werd in de door Willem
Ruis gepresenteerde ‘Van SpeijkShow’. ‘Het was een typisch radioprogramma dat
niet op televisie paste’, zei Van der Plas later.
Zijn ‘afzetgebied’ voor ‘Cursief’ viel dus halverwege de jaren zeventig weg. Ook
het schrijven voor Sonneveld was voorbij, na diens plotselinge overlijden op slechts
56-jarige leeftijd in 1974. En vanaf 1976 ging Halsema zonder Van der Plas als
liedjesschrijver verder. Dat betreurde Van der Plas; op hoge leeftijd kon hij nog
ontroerd spreken over de intense en zo prettige samenwerking met Halsema. Toch
was er ook een zekere opluchting, want hij had eigenlijk ook niet zoveel zin meer in
het intensief
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samenwerken met één persoon. Voor Paul van Vliet en Herman Finkers, met wie hij
zich verwant voelde in de afwezigheid van cynisme en scherpe directheid, had hij
nog wel willen schrijven, maar daar is het niet van gekomen. Ook plannen voor een
nieuwe langspeelplaat met Frans Halsema zijn niet meer gerealiseerd door het
overlijden van Halsema, 44 jaar oud, in 1984. Met de dood van Sonneveld en Halsema,
en het einde van ‘Cursief’, vielen zijn drijfveren voor cabaretwerk weg.
Er kwam echter een heel nieuw genre op zijn pad: de biografie. Van der Plas had
een grote belangstelling voor (voorbije) levens en geschiedenis. Het voorbijgaan van
de tijd en ‘de dingen’ fascineerde hem en hij bezat een sterke drijfveer om wat
vergeten dreigde te raken vast te leggen. Veel van zijn Elsevier-bijdragen, over dode
schrijvers, museale schrijvershuizen en historische gebeurtenissen getuigen ervan.
Hij was meer chroniqueur dan journalist.
Als puber al was Van der Plas geraakt door Guido Gezelle. Zo'n combinatie van
priester, schrijver en docent had hij ook wel willen worden. In de jaren tachtig vatte
hij het plan op een biografie over de vereerde priester-leraar te schrijven en in 1990
verscheen Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter. Dit boek werd
overwegend zeer positief ontvangen en kreeg een nominatie voor de AKO-prijs 1991.
Sterker: de biografie zou de prijs krijgen, maar ging door een jurylid dat zich bedacht
uiteindelijk naar Zuidland van P.F. Thomése. Van der Plas heeft deze gebeurtenis
als grievend ervaren. Vier jaar later, in 1995, ging de Dordtpijs voor de Biografie
aan zijn neus voorbij. Deze keer was zijn Vader Thijm. Biografie van een
koopman-schrijver genomineerd, maar de prijs ging naar Wim Hazeu voor diens
Slauerhoff. Toen een jurylid zich in de wandelgangen tegenover Van der Plas liet
ontvallen dat hij telkens weer over katholieke figuren schreef, ervoer Van der Plas
dat als niet minder dan kwetsend en discriminerend. Met zijn echtgenote verliet hij
de bijeenkomst en vermeed daarmee het feestdiner.
Dat ‘katholicisme’ was soms een pijnplek. Van der Plas was door en door katholiek,
maar dat betekende niet dat hij blind was voor de zwakke en irritante plekken in het
katholieke systeem - alleen al die term was hem niet sympathiek. Hij maakte een
duidelijk verschil tussen ‘het geloof’ en ‘het instituut’. Zijn leermeester en grote
vriend Anton van Duinkerken had hem geleerd dat je kritisch mocht zijn over de
kerk, terwijl je daarmee je geloof niet te kort deed. Dat besef weerhield Van der Plas
ervan verbitterd afscheid te nemen van de kerk, zou hij later verklaren. Hij
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heeft de kerk nooit willen verlaten, ook al omdat hij vond dat je alleen kritiek kon
uitoefenen als je er zelf nog deel van uitmaakte.
In de jaren zestig deed hij vier jaar lang verslag, voor Elsevier en ook voor de
KRO-radio, van het Tweede Vaticaans Concilie in Rome, een gebeurtenis die diepe
indruk op hem maakte. De kerk zette haar ramen en deuren open en Van der Plas
ademde gretig een frisse lucht in. ‘De kerk’ werd menselijker, begon haar heiligheid
los te laten en toonde zich een lam verward in doornenstruiken, zoals hij het wel
formuleerde. Dat trok hem aan. In deze sfeer van verandering schreef hij Uit het rijke
Roomsche Leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935. In dit boek knipoogde
hij ironisch-weemoedig, en kritisch, naar een katholicisme in Nederland dat ooit
getriomfeerd had, maar nu in een hoog tempo verdween. Een schok van herkenning
voor veel oudere katholieken, maar voor sommige katholieke gezagsdragers in die
dagen een steen des aanstoots, want ‘te kritisch’, te frivool, te modern. Van der Plas,
die ook hierna de katholieke kerk kritisch bleef volgen, zou later vaak beweren dat
met zijn succesvolle Uit het rijke Roomsche Leven aan anti-houding vanuit de
katholieke leiding begonnen was, resulterend in een ontkenning van zijn verdiensten
door bisschoppen als Simonis en Gijsen, van wie hij niets moest hebben. Ook de
bisschoppen van de laatste twee decennia vond hij niet inspirerend; ze spraken niet
tot het hart van de mensen, vond hij, en daarin stelden ze hem teleur. Zijn sympathie
ging uit naar genuanceerde, meer verlichte figuren als kardinaal Alfrink en bisschop
Bekkers en naar kritische theologen als Ed Schillebeeckx en Hans Küng.
Wat Van der Plas stoorde in de katholieke kerk was wat hij noemde de
‘machtsdrang’, gemetseld op een fundament van gelijkhebberigheid, geproclameerde
geloofszekerheden, onfeilbaarheid. Stellige zekerheden, fanatisme, intolerantie - dat
alles was hem nu eenmaal vreemd en hij verachtte het ook. Die stelligheden en
onaantastbare dogma's leidden in zijn ogen ook tot een dictatoriale houding, die geen
ruimte liet voor barmhartigheid. En juist dat laatste was een van zijn motto's, ook
hoorbaar in zijn milde cabaretteksten, die nooit veroordelend waren.
In 1969 voerde hij wekelijks gesprekken met Godfried Bomans over het
katholicisme vroeger en nu. De bandopnamen ervan werden bewerkt tot In de kou.
Over hun roomse jeugd en hoe het hun verder verging. Van der Plas en Bomans
waren tot op zekere hoogte met elkaar bevriend. Kort na Bomans' plotselinge
overlijden op slechts 58-jarige leeftijd stelde Van der Plas de bundel Herinneringen
aan Godfried Bomans samen, opgeschre-
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ven door een grote groep familie, vrienden en bekenden van Bomans. Hij heeft
daarmee voor belangrijk bronnenmateriaal gezorgd. Zelf kon hij daaruit putten voor
zijn (deel)biografie Godfried. Het leven van de jonge Bomans (1982). Deel 2 is er
nooit gekomen; Van der Plas vond dat hij te weinig afstand had ten opzichte van de
oudere Bomans, die hij immers goed gekend had. Daarnaast, al sprak hij dit niet
expliciet uit, zag hij op tegen het behandelen van Bomans' buitenechtelijke relaties.
Zoals hij nooit een journalist geweest was die zocht naar ‘nieuwtjes’, was hij ook
geen ‘onthullingenbiograaf’. Zelfs met speculeren was hij voorzichtig. De mogelijk
erotisch geladen vriendschap van Guido Gezelle met zijn leerling Eugène van Oye
wordt in de Gezelle-biografie uiterst versluierd aangeroerd.
In de loop der jaren verdwenen mildheid en nuance meer en meer, zo ervoer hij
het. Het maatschappelijke en politieke debat verscherpte, discussies ontaardden vaak
in een schreeuwerig welles-nietes en het daarbij gebezigde taalgebruik vergrofde.
Michel van der Plas was een liefhebber van de taal en ergerde zich aan slordig en
plat gebruik daarvan, aan verengelsing, aan populaire kreten. Lege formuleringen
als ‘zeker weten’ en ‘ik heb zoiets van’ vond hij vreselijk, maar ook ingeburgerde
woorden als ‘tv’ konden in zijn ogen geen genade vinden. Hij zei altijd voluit
‘televisie’, als betrof het een eerbetoon aan het medium.
Zijn visie op de tijd die zo sterk veranderde, kon hij kwijt in zijn Elsevier-column
‘Maar...’. Hij beleefde veel plezier aan het schrijven van dit wekelijkse stuk, waarin
hij met verbazing, instemming, ontroering en ironie het menselijk gewemel rondom
hem van commentaar voorzag met de hem kenmerkende nuances. Aan alles zat een
‘Maar...’
Dat gold ook voor zijn werk voor Elsevier, waar spanningen en irritaties waren
die in 1985 leidden tot het einde van zijn adjunct-hoofdredacteurschap; in 1992 ging
hij met pensioen. In Nestor, het blad van de Katholieke Bond van Ouderen, vond hij
een nieuw podium voor zijn columns. Met dezelfde beminnelijke scherpte gaf hij
hier zijn impressies van een ouder wordende man, die de wereld om hem heen in
een hoog tempo, en in een voor hem vaak onbegrijpelijke richting, zag veranderen.
Van der Plas was niet iemand die nieuwsgierig en begerig keek naar alles wat
‘nieuw’ was. Hij weigerde zich te verdiepen in tekstverwerker en computer en bleef
zijn werk met de hand schrijven, in zijn kleine regelmatige handschrift. Ongetwijfeld
is hij een van de laatste auteurs geweest die nog letterlijk manuscripten bij zijn
uitgever afleverde. Ook internet
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was een verre wereld die hij niet wenste te betreden. Zijn columns in Nestor ademden
soms een zeer behoudende geest, maar van de andere kant bleef hij, zeker op katholiek
terrein, kritisch. Te kritisch voor de katholieke en vooral oudere achterban, vond de
redactie, die in 2005 zijn medewerking aan het blad beëindigde.
Er bleef genoeg te schrijven en te bundelen over. Maar er was ook nieuw werk:
de uitvoerige biografie over zijn oude vriend Anton van Duinkerken, Daarom,
mijnheer, noem ik mij katholiek (2000). Twee jaar later verscheen De klokkenluiders,
een boek over hervormingsbewegingen in de katholieke kerk. Het was het resultaat
van intensieve studie en Van der Plas wachtte met spanning de reacties van vooral
katholieke zijde af. Tot zijn teleurstelling bleven die grotendeels uit - het boek, dat
hem zoveel tijd en energie had gekost, werd nauwelijks opgemerkt.
In 2005 kwam hij met wat zijn laatste dichtbundel zou zijn: Engelbewaarder.
‘Vanaf zijn jeugd weet hij zich begeleid door die vertrouwenwekkende metgezel,
die er alleen voor hem is en niet van zijn zijde wijkt. Die beschermt hem, vangt hem
op, ook in zijn twijfels en aanvechtingen’, stond op de achterflap.
Het waren stuiptrekkingen van een wegglijdend schrijverschap. Michel van der
Plas voelde zich steeds minder vertrouwd met de contemporaine publicitaire wereld
en was ook van zijn vaste uitgever, Anthos, vervreemd na het vertrek van directeur
Robbert Ammerlaan naar De Bezige Bij. Hij vroeg zich met gevoelens van groeiende
onmacht af waar hij zijn werk nog kwijt zou kunnen. De laatste jaren van zijn leven
zette hij nauwelijks nog een letter op papier en zelfs brieven schrijven, wat hij altijd
met overgave gedaan had, was voorbij. De behoefte was er wel nog, mooie zinnen
zaten ook in zijn hoofd, maar het kwam er niet meer van. Ook las hij minder en al
helemaal geen nieuwe Nederlandse literatuur meer. ‘Zegt me helemaal niets’, was
vaak zijn reactie als het ging om een nieuwe roman of een bejubelde jonge auteur en hij had ook geen enkele ambitie tot kennismaken. Als hij las, was het vooral
historisch werk en Engelse poëzie.
Die laatste jaren waren niet gemakkelijk. Zijn conditie werd zwakker - hij viel af
en toe - en hij moest een oog missen. Hij leek zich soms te hebben ingesponnen in
een cocon van gelatenheid, misschien zelfs wel somberheid. Hij schreef al langer
geen ironische, relativerende, geestige teksten en columns meer en met het wegvallen
daarvan leek de lichte kant van Van der Plas ook verdwenen. ‘Als ik niet schrijf,
besta ik eigenlijk
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niet’, zei hij wel eens in de periode waarin hij nog werkzaam was. Inderdaad was nu
met het wegvallen van de schrijver Michel van der Plas ook Ben Brinkel minder
sprekend aanwezig.
In 2010 verhuisden hij en zijn vrouw Cella naar Leidschendam, waar hun zoon
Theo met zijn gezin woont. In zijn grote, nieuwe appartement richtte hij een
werkkamer in, gestoffeerd met boeken, maar hierin is zo goed als niets meer tot stand
gebracht. In Engelbewaarder had hij geschreven:
Maar nu kom ik je op mijn knieën vragen
(alsof ik nog een gunst van je verdien),
de honderd boze geesten te verjagen
naar de afgrond die ze mij laten zien,
of het zou moeten zijn dat ik misschien
de gesel van mijn late levensdagen,
de noctium phantasmata als plagen
verdien - als uiterste vernedering.

Noctium phantasmata. In zijn brieven uit het begin van de nieuwe eeuw refereerde
hij geregeld aan kwellingen uit het verleden, schuldgevoelens, uitputtende
nachtmerries en angst voor de dood in die zin dat hij vreesde voor het klassieke
‘Laatste Oordeel’. In zijn vroege jeugd was hij gevormd door zondebesef, ‘de biecht’,
en nu, op het einde van zijn leven, maakte hij de balans op in een sfeer van ‘ik heb
spijt over mijn zonden’. In zijn brieven en gesprekken formuleerde hij het eigenlijk
altijd cryptisch, zonder concreet te worden - ook niet als je doorvroeg. Michel van
der Plas sprak niet gemakkelijk over zijn diepste roerselen - hij hield ook niet van
het oprukkende emotionele exhibitionisme - en vond het eveneens moeilijk in te gaan
op persoonlijke confidenties van anderen, hoezeer hij zich ook met hen verbonden
voelde. In dit opzicht hadden gesprekken met hem soms het karakter van interviews,
waarbij hij sterk de regie bepaalde - of lange monologen, waarin hij, met gesloten
ogen, bedachtzaam en zorgvuldig formuleerde. In die soms wat orerende alleenspraken
klonk de leraar die hij ooit had willen zijn door. Hij was zeer gevoelig en in wezen
verlegen en had daarbij een neiging tot nederigheid, die hij mogelijk had
overgehouden aan zijn tijd op Hageveld, waar ootmoed en dienstbaarheid dagelijks
brood waren.
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Wat wel soms nadrukkelijk ter sprake kwam, was het gebrek aan waardering voor
zijn werk, zoals hij die voelde. Van ‘officiële’ katholieke zijde had hij weinig aandacht
gekregen, terwijl hij zich zo, zij het kritisch, ingezet had voor ‘de katholieke zaak’.
Zijn cabaretwerk was nog geregeld via radio en televisie te horen, maar wie wist dat
dat van hem was? Voor het publiek waren het liedjes van Sonneveld en Halsema.
Zij stonden in de volle schijnwerpers, hij onzichtbaar in de coulissen. Hij had drie
grote biografieën geschreven, waarvan Mijnheer Gezelle dan wel veel aandacht
gekregen had en goed verkocht was, maar als ‘biograaf’ had hij toch niet de
waardering gekregen die hij gehoopt had - de twee ‘mislukte’ nominaties bleef hij
met zich meedragen, ondanks diverse andere prijzen en eerbetoon. Zo ontving hij in
1949 al de Jan Campertprijs voor Going my way. In 1978 en 1991 kreeg hij
respectievelijk de Tollensprijs en de Bisschop Zwartkruisprijs voor zijn gehele oeuvre,
en in 1992, bij zijn afscheid van Elsevier, de Lofprijs voor de Nederlandse
journalistiek. In 1998 werd hij bijzonder gelukkig gemaakt met een eredoctoraat ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en
zes jaar later met zijn Commandeurschap in de Pauselijke Orde van de H. Gregorius
de Grote. Michel van der Plas was ook Ridder in de Orde van Oranje Nassau en
Officier in de Leopoldsorde.
Zijn hele leven had hij graag ergens bij gehoord, zonder daarbij zijn eigenheid te
verliezen. Hij vergeleek het wel met zijn voorkeur voor de keeper in zijn doel, die
deel uitmaakte van een elftal, maar toch zijn eigen ‘hokje’ had. In de praktijk was
hij vooral een ietwat ongrijpbare buitenstaander gebleven, die zoveel genres beoefend
had dat hij niet echt te plaatsen was. Je was journalist, of dichter, of biograaf, of
cabaret- en liedjesschrijver - maar kon je ook alles tegelijk zijn? Dat hij met zijn
veelzijdigheid als auteur geen brede waardering oogstte, heeft hem verdriet gedaan
en dat gold ook voor het feit dat hij nooit officieel als ‘vertaler’ gewaardeerd was.
Naast het werk van Engelse en Amerikaanse dichters vertaalde Michel van der Plas
onder meer romans van Victor Hugo, Paul Claudel en Heinrich Böll, met wie hij
bevriend was. Zelf zou hij altijd zeggen dat hij al deze genres met eenzelfde
enthousiasme beoefend had - al leek het er de laatste jaren op dat hij toch, onbewust,
een voorkeur voor de biografie koesterde. In zijn adolescentenjaren had hij gedroomd
van een groot dichterschap, maar dat had hij niet bereikt, zei hij weleens,
terugblikkend.
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In oktober 2013 wijdde het KRO/RKK-programma Kruispunt een hele uitzending aan
hem en die aandacht deed hem goed. Stijn Fens, de zoon van zijn oude vriend Kees
Fens, kwam hem thuis interviewen en even herleefde iets van een voorbije tijd,
bevolkt met veel overleden dierbaren. Zijn gezondheid liet toen al zeer te wensen
over; hij was ‘op’. Na een ziekbed van enkele weken overleed hij thuis. Tijdens de
eucharistieviering bij zijn uitvaart in de kerk van de H.H. Petrus en Paulus aan de
Leidschendamse Sluiskant werden teksten van hem gezongen - onder meer vertalingen
van de Deutsche Messe van Schubert. En ook een van de psalmvertalingen die hij
samen met Huub Oosterhuis schreef: ‘Als God ons thuisbrengt’, met de treffende
zin ‘Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.’
GÉ VAARTJES

Voor dit Levensbericht heb ik niet alleen gebruik gemaakt van de vele gesprekken
met Michel van der Plas en zijn brieven aan mij in de periode 1992-2013, maar ook
van Hans Krol, Librariana. Een weblog gewijd aan bibliotheken, boeken en
verzamelen alsmede aan historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland; Theo Kroon,
Michel van der Plas. (uitgave in eigen beheer, Voorschoten 2007); Michel van der
Plas, Onder dak zonder dak. Weesp 1985; Frank Verhallen, Michel van der Plas.
Van veel te veel een spaarzaam deel. Amsterdam 1993.

Voornaamste geschriften
Zie Frank Verhallen, Michel van der Plas. Van veel te veel een spaarzaam deel.
Weesp, 1993. Hierin een systematisch geordende bibliografie (tot 1993) op de
terreinen poëzie, (auto)biografisch werk, vertaalde poëzie en vertaald proza,
journalistiek werk, bloemlezingen en overige boekpublicaties. Bevat tevens een
discografie van liedjes op langspeelplaat en cd.
Na 1993 verschenen:
Biografie:
Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver. Baarn, 1995.
Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek. Biografie van Anton van Duinkerken.
Baarn, 2000.
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Journalistiek werk:
Waar ben ik? Kleine bespiegelingen van een nestor. Nijmegen, 2001.

Poëzie:
De oevers bekennen kleur. Verzamelde gedichten. Baarn, 1994.
Toegift in ernst en kortswijl. Broek, 1995.
Vreemdeling op doortocht. Een keuze uit zijn religieuze poëzie. Baarn, 2002.
Engelbewaarder. Gedichten. Kampen, 2005.
Engelbewaarder. 6 gedichten uit een cyclus (bibliofiele editie, met tekeningen
van Willem Snitker). Heemstede, 2005.

Overig werk:
De klokkenluiders. Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk. Amsterdam,
2002.

Eindnoten:
1. Michel van der Plas, Onder dak zonder dak. Flarden van een jeugd. Weesp 1985, p. 211.
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Rudolphus Theodorus Maria van Dijk O. Carm.
Utrecht 14 december 1935 - Nijmegen 22 januari 2015

Op donderdag 2 oktober 2014 werd voor de tweede maal de tweejaarlijkse Geert
Groote Prijs uitgereikt, in de Lebuïnuskerk in Deventer. Deze prijs, een initiatief van
de St. Piet Tillema Fonds uit Deventer, was op basis van een rapport van een
driehoofdige jury toegekend aan Rudolf van Dijk O. Carm., vanwege zijn omvangrijke
oeuvre over de Moderne Devotie in het algemeen en Geert Grote in het bijzonder.
Van Dijk zelf kon bij de officiële prijsuitreiking niet aanwezig zijn, en dat was voor
hem een hard gelag, zoals hij mij kort voor de uitreiking toevertrouwde. Hij verbleef
namelijk op het moment van de prijsuitreiking al sinds enkele maanden in het
kloosterverzorgingshuis Berchmanianum te Nijmegen, vanaf kort nadat bij hem een
ongeneeslijke ziekte was geconstateerd. De prijs werd daarom namens hem in
ontvangst genomen door Jan Brouns O. Carm., de prior-provinciaal van de
Nederlandse provincie van de Orde der Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van de
berg Karmel (Karmelieten).
Enkele begrippen die voor het leven van Van Dijk bepalend zijn geweest, zijn hiermee
al genoemd. Van Dijk maakte deel uit van de Orde der Karmelieten, en in zijn
wetenschappelijk onderzoek richtte hij zich op de
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geestelijke letterkunde uit de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Hij had op
10 september 1956, toen 20 jaar oud, professie in de Orde gedaan, met de
kloosternaam Clarentius. Na zijn professie volgden jaren van wijsgerige en
theologische vorming in de studiehuizen van de orde, in 1961 werd hij tot priester
gewijd. Na de afronding van zijn vormingsjaren, in 1963, verhuisde hij terug naar
Nijmegen, de stad waar hij met zijn ouders en zijn drie jongere broers kort na de
oorlog was komen wonen. Daar studeerde hij van 1963 tot 1970 Nederlandse Taalen Letterkunde, mystiek en journalistiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,
met als hoofdrichting filologie.
In zijn onderzoek heeft van Dijk zich een waardig opvolger betoond van Pater
Titus Brandsma O. Carm., de Nederlandse Karmeliet die in 1942 in het
concentratiekamp Dachau is omgekomen, en die daarvoor naast journalist vooral
hoogleraar wijsbegeerte aan de toenmalige Katholieke Universiteit in Nijmegen was
geweest, al vanaf de oprichting in 1923. Aan zijn leeropdracht is op Brandsma's
eigen verzoek het thema ‘geschiedenis van de vroomheid, met name de Nederlandse
mystiek’ toegevoegd.
Na het afronden van zijn studie Nederlands werd het in eerste instantie Van Dijks
taak de materiële erfenis van Brandsma te beheren. Want wellicht het belangrijkste
en meest blijvende wapenfeit op het gebied van de geschiedenis van de vroomheid
is Brandsma's collectievorming ten behoeve van wat later de ‘Brandsma-collectie’
is gaan heten. Uit de Middeleeuwen en uit de periode kort daarna zijn ons in
handschriften behoorlijk veel Middelnederlandse teksten overgeleverd met een vrome
of devote inslag - instructies hoe je het beste kunt bidden of mediteren, tips hoe je
het lijden van Christus moet overwegen, maar ook heiligenlevens, leefregels,
constituties en navenant materiaal. Veel daarvan was voor de Tweede Wereldoorlog
al geïnventariseerd, netjes opgeschreven op fiches, waarop titel, huidige verblijfplaats
en in het beste geval nog een korte karakterisering stonden vermeld. Deze
grootschalige inventaris, bekend onder de naam BNM of Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta, was samengesteld door Willem de Vreese. Brandsma vond dat foto's
van al dat materiaal bij elkaar beschikbaar moesten zijn, zodat het in samenhang
bestudeerd kon worden. Hij deed een poging om de collectie van De Vreese na diens
dood naar Nijmegen te krijgen, maar die is door een samenloop van omstandigheden
uiteindelijk in de Leidse UB terechtgekomen, zoals Van Dijk in een tweedelige studie
uitvoerig heeft beschre-
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ven.1. De verzameling foto's van Middelnederlandse geestelijke teksten, door Titus
Brandsma zorgvuldig bijgehouden en gedurig aangevuld, is uiteindelijk 170 bruine
mappen gaan omvatten, met daarin duizenden en duizenden foto's. Eén exemplaar
van de verzameling bewaarde Brandsma thuis, in de Nijmeegse Karmel, een tweede
exemplaar stond in Nijmegen in de Universiteitsbibliotheek.2. Achteraf bezien is het
maar goed dat tal van handschriften voor de oorlog dankzij Brandsma zijn
gefotografeerd, want verschillende ervan zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog
verloren gegaan.
Na de oorlog, in 1968, werd te Nijmegen het Titus Brandsma Instituut opgericht,
een samenwerkingsverband tussen de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Orde
der Karmelieten, met als doelstelling de wetenschappelijke bestudering van de
spiritualiteit en haar geschiedenis. Van meet af aan was duidelijk dat in een instituut
dat naar Titus Brandsma is vernoemd, ook aandacht moest zijn voor diens
wetenschappelijke interesse en gedachtegoed. Van Dijk was vanwege zijn
vooropleiding bij uitstek geschikt die taak uit te gaan voeren, en de Orde nam dan
ook een wijs besluit toen ze hem in 1970 vrijstelde om als wetenschappelijk
medewerker ‘om niet’ bij het Titus Brandsma Instituut te gaan werken. Hij had niet
alleen tot taak de materiële erfenis van Brandsma te beheren, maar werd er ook belast
met de bestudering van de Middelnederlandse geestelijke letterkunde.
Aan het Titus Brandsma Instituut werd hij al dadelijk conservator van de
Brandsmacollectie, en hij werkte er van 1971 tot 1974 ook aan zijn ‘ZWO-project’,
zoals hij het noemde: in het kader van zijn opdracht om de oude Brandsmacollectie
voort te zetten en uit te breiden kreeg hij een toelage van de toenmalige Stichting
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), thans NWO, om te werken aan een project
onder de titel Het geestelijk leven in de Nederlanden onder de Apostolische Vicarissen.
In deze periode legde hij een lijst van ruim 2100 handschriften (15de-18de eeuw)
aan uit ongeveer 150 archieven en bibliotheken in Nederland, België en
West-Duitsland. Van deze handschriften zijn er ongeveer 800 op film gezet en als
bijzondere collectie in het TBI toegankelijk gesteld.
Het is een onmogelijke opgave hier het wetenschappelijk werk van Rudolf van
Dijk uitputtend te behandelen, en dat is ook niet nodig, want een bibliografie van
zijn output tot 2012 is als bijlage opgenomen in een bundel, waarin de twaalf artikelen
die Van Dijk zelf als zijn beste werk beschouwde, in geheel herziene vorm opnieuw
verschenen zijn. In deze
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bundel, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie,
neemt de bibliografie van alles wat hij tussen 1965 en 2012 heeft gepubliceerd 31
pagina's in, met een kleine 600 titels, waarvan hij er zelf, misschien iets te bescheiden,
ruim honderd als ‘wetenschappelijke publicatie’ classificeert. Hier zijn korte en lange
recensies bij, wetenschappelijke artikelen, boeken en geredigeerde bundels, maar
ook populariserend werk en bijdragen met een meer pastoraal karakter. Wie het
allemaal nauwgezet wil doornemen, verwijs ik graag naar de Twaalf kapittels, hier
selecteer ik enkele kernpublicaties.
Daaronder vallen zijn vertalingen in toegankelijk Nederlands van verschillende
klassiekers uit de Moderne Devotie. Ik noem met name zijn in 2008 verschenen
vertaling van de Navolging van Christus, het meesterwerk van Thomas van Kempen
(1379-1471) dat al zo veel generaties heeft geholpen op hun geestelijke weg. Uniek
voor het Nederlands taalgebied is dat dit de enige vertaling is waar in juxtapositie
de Nederlandse en de Latijnse tekst staan afgedrukt - zo kan iedereen per vers
vaststellen dat Van Dijk inderdaad de Latijnse tekst trouw volgt, maar er toch in
slaagt een vertaling in vlot en goed Nederlands te vervaardigen. En wat vanuit
spiritualiteit nog belangrijker is: hij gaf aan het grote Boek van de innerlijke
vertroosting de plaats terug die het in de bewaard gebleven autograaf van Thomas
heeft, namelijk de vierde plaats, niet langer als voorbereiding op de Eucharistie, maar
als de rijpe vrucht ervan.
Niet minder belangrijk is zijn in 2011 verschenen vertaling van een andere
klassieker, de Geestelijke opklimmingen, geschreven door Gerard Zerbolt van Zutphen
(1367-1398), die behoorde tot de eerste generatie bewoners van het Heer-Florenshuis
in Deventer, het oudste huis van de broeders van het gemene leven. De ondertitel
vermeldt dat het hier gaat om Een gids voor de geestelijke weg uit de vroege Moderne
Devotie, maar tevens een gids die ook in deze tijd nog goede diensten bewijst op het
spirituele pad. Ander vertaalwerk behelst onder veel meer het boekje Gelijk het gras,
een Nederlandse vertaling van een minder bekend werkje, of pamflet, uit het oeuvre
van Thomas van Kempen, en vertalingen van verschillende brieven van Geert Grote,
allemaal gedegen ingeleid en in de context geduid.
Naast dit vertaalwerk publiceerde Van Dijk een groot aantal studies over
uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de Moderne Devotie. In veel van dat
werk ging zijn aandacht bij voorkeur uit naar de zijns inziens ten onrechte
ondergeschikte rol van vrouwelijke religieu-
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zen. Drie hoofdwerken licht ik er uit; allereerst Van Dijks proefschrift uit 1986,
getiteld De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559, een pil in
twee delen met een omvang van 960 pagina's waarop hij cum laude promoveerde
bij A.G. Weiler, destijds hoogleraar Middeleeuwse en algemene geschiedenis aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dit kloeke werkstuk omvat in het eerste deel
een studie over de inhoud en de overlevering van de constituties, of leefregels, voor
vrouwelijke Moderne Devoten die ervoor gekozen hadden toe te treden tot de
Congregatie van Windesheim, de kloosterlijke tak van onze laat-middeleeuwse
vernieuwingsbeweging. Dit onderwerp wordt gevolgd door een grondige studie naar
de bronnen en de receptie van deze constituties, en het geheel wordt afgesloten met
een kritische editie van de tekst ervan. De keuze voor een studie van de constituties
voor vrouwenkloosters was in zekere zin een noodgreep: Van Dijk had eigenlijk de
constituties van zowel vrouwen- als mannenkloosters willen bestuderen, maar de
constituties van mannenkloosters waren al door iemand anders geclaimd. In kleine
kring heeft hij het altijd betreurd dat hij dientengevolge maar een ‘half onderwerp’
heeft kunnen bestuderen. Achteraf bezien is deze claim wel heel erg schrijnend: een
studie naar en editie van de constituties van de mannenkloosters is uiteindelijk nooit
tot een goed einde gebracht. Wel maakt deze noodlottige claim iets duidelijk wat
door mijn collega Charles Caspers in de inleiding op de Twaalf kapittels voortreffelijk
is verwoord: Rudolf van Dijk ‘is een kenner en vorser van de Moderne Devotie in
het algemeen, maar de vrouwelijke devoten, meer in het bijzonder de koorvrouwen
van het Kapittel van Windesheim, komen bij hem op de eerste plaats’.
Dit alles neemt niet weg dat zijn magnum opus niet de vrouwelijke devoten tot
onderwerp heeft, maar de grondlegger van de beweging, Geert Grote (1340-1384).
Het betreft de Prolegomena ad Gerardi Magni Opera omnia. Die Forschungslage
des gesamten Schrifttums (mit Ausnahme des Stundenbuches), in 2003 verschenen
in de serie Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis, nadat Van Dijk er ruim
vijftien jaar aan had gewerkt. In 1987 had hij namelijk van het bestuur van de Stichting
Titus Brandsma Instituut de opdracht ontvangen de kritische editie der verzamelde
werken van Geert Grote voor te bereiden, om zo alsnog het plan ten uitvoer te brengen
dat een commissie Nijmeegse hoogleraren, aangestuurd door Titus Brandsma, in de
jaren dertig had opgevat. Het boek is een standaardwerk over het oeuvre dat Geert
Grote heeft nagelaten, en het valt in drie gedeelten uiteen. In het eerste deel bespreekt
Van Dijk kort het
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leven van Grote, en de teksten waarin over dat leven en over de literaire output van
Grote geschreven wordt, te beginnen met de eerste levensbeschrijvingen die van kort
na de dood van Grote zelf dateren, en eindigend met een analyse van de meest recente
studies over Grote en zijn werk. Daarop volgt een tweede deel, dat de
wetenschappelijke beschrijving omvat van alle handschriften uit de Middeleeuwen
waarin werk van Grote is overgeleverd. In het derde en laatste deel, tenslotte, worden
alle werken die Grote geschreven heeft kort besproken, samengevat, en geanalyseerd.
Dit hoofdwerk is door zijn collega's juichend ontvangen, en ik kan het niet beter
beschrijven dan John van Engen, een Amerikaanse kenner van de Moderne Devotie
en de laat-middeleeuwse intellectuele milieus in het algemeen, die er in zijn recensie
voor Ons Geestelijke Erf over schrijft: ‘A generous book, even overwhelming, it sets
out all one needs to study the writings of Geert Grote, along with their transmission
in medieval manuscripts and editions, with judicious and fair presentations of recent
data and interpretations. It is now, quite simply, the place to begin for all questions
regarding the works of Geert Grote’.3.
Na het verschijnen van de bibliografie in Twaalf kapittels in 2012 heeft Van Dijk
nog een kleine twintig publicaties het licht doen zien. De belangrijkste daarvan is
zonder meer het postuum in 2015 verschenen boek Salome Sticken (1369-1449) en
de oorsprong van de Moderne Devotie, waaraan hij zelfs nog in het
kloosterverzorgingshuis, enkele weken voor zijn overlijden, intensief heeft gewerkt.
De centrale figuur is Salome Sticken, de vrouw die gedurende bijna een halve eeuw
eerst Meesteres van het Meester-Geertshuis te Deventer (1392-1408) is geweest, en
daarna gekozen werd tot eerste Priorin van het koorvrouwenklooster te Diepenveen
(1412-1449). In dit boek maakt hij op overtuigende wijze aannemelijk dat de rol van
Salome richtinggevend en van beslissende betekenis is geweest voor de vroege
Moderne Devotie.
Ander werk is veel luchtiger van inhoud; hieronder vallen twee rijkelijk van
fotomateriaal voorziene wandelgidsjes ten dienste van historisch geïnteresseerde
toeristen, die Van Dijk samen met zijn goede vriend en kompaan Ton Hendrikman
geschreven heeft over Deventer en over Zwolle, met als titels: Deventer in het
voetspoor van de Moderne Devotie. Stadswandeling door Deventer en fietsroute
naar Diepenveen (2000) en: Zwolle in het voetspoor van de Moderne Devotie.
Stadswandeling en fietsroutes (1998).
Ten slotte mag een ander aspect in het leven van Van Dijk niet onver-
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meld blijven. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij altijd pastoraal actief gebleven.
Tot zijn dierbaarste herinneringen behoren bij voorbeeld naar eigen zeggen de jaren
waarin hij pastor van de priorij Soeterbeeck der zusters Augustinessen van
Windesheim te Deursen bij Ravenstein is geweest. In die functie begeleidde hij vanaf
zijn benoeming op 1 oktober 1978 tot de beëindiging van zijn functie op 30 mei 1997
een liturgiegroep en twee bijbelgroepen voor de zondagsliturgie en schreef hij
wekelijks een overweging bij het zondagsevangelie voor de orde van dienst. Hij gaf
van 1980 tot 1997 jaarlijks enkele bezinningsdagen en -weekends vanuit de liturgische
traditie van Soeterbeeck en cursussen over het spiritueel erfgoed van de Moderne
Devotie, de spirituele traditie van de zusters sinds hun stichting in 1448.
RIJCKLOF HOFMAN

Met dank aan Gerry van der Loop, Nijmegen, voor het ter beschikking stellen van
de foto van Rudolf van Dijk, en aan Bernadette Smelik voor waardevol advies.

Voornaamste geschriften
Rudolf van Dijk, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne
Devotie, onder redactie van Charles Caspers en Rijcklof Hofman, Hilversum, 2012,
p. 489-519, bevat een bibliografie van de publicaties van Van Dijk tussen 1965 en
2012.
Nadien zijn nog circa twintig publicaties verschenen, waarvan de belangrijkste zonder
meer is
Rudolf Th. M. van Dijk O. Carm., Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong
van de Moderne Devotie. Hilversum 2015 (postuum verschenen).

Eindnoten:
1. Gepubliceerd als ‘Titus Brandsma en de bestemming van de Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta van Willem de Vreese’, in: Ons Geestelijk Erf 72 (1998), p. 273-292; 73 (1999),
p. 40-72.
2. Tegenwoordig bevindt het eerste exemplaar zich in het Nederlands Carmelitaans Instituut te
Boxmeer, waarvan Van Dijk van 1998-2009 directeur, en daarna tot zijn dood wetenschappelijk
secretaris is geweest; het ‘schaduw’-exemplaar wordt sinds 1968 op het Titus Brandsma Instituut
bewaard.
3. Ons Geestelijk Erf 78 (2004), p. 345-368, aldaar p. 345.
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Seth Gaaikema
Uithuizen 11 juli 1939 - 's Hertogenbosch 21 oktober 2014

FOTO ANP

De eerste keer dat Seth Gaaikema als cabaretier in de krant stond, was hij een
zeventienjarige zesdeklasser aan het Praedinius Gymnasium in Groningen. Samen
met een groepje klasgenoten had hij in oktober 1956 een feestavond van de
schoolbond Minerva opgeluisterd met het programma Eet ze met hapjes. ‘Kostelijk
cabaret’, oordeelde het Nieuwsblad van het Noorden. En enthousiast citeerde de
anonieme recensent een opmerking die de jeugdige Gaaikema had gemaakt over de
raadselachtige glimlach van Mona Lisa. Zij ziet de wereld van nietes en welles, van
Tito en Dulles, aldus de prille cabaretier - en ze weet niet goed of ze hierom moet
huilen of lachen.
Twee jaar later maakte Seth Gaaikema zijn tv-debuut, als gangmaker van het
Groninger Studentencabaret, waarna de Leeuwarder Courant waarderende woorden
wijdde aan een ander nummer. Het heette ‘Une petite poule à Paris’, en beschreef
het droeve lot van de kip Mies van Barneveld, die zich door de aartscharmeur Jean
le Coq had laten verlokken tot een reisje naar Parijs, om hem daar te verliezen aan
de verleidingskunsten van de wufte Sophia de Lorhen. ‘Een eersterangsnummer’,
schreef de dienstdoende criticus, met bijzondere lof voor de ‘waterval aan
woordspelingen’ die de auteur in zijn tekst had verwerkt.
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Woordspelingen vielen hevig in de smaak, in de jaren vijftig. Wie met woorden kon
spelen, stond in hoog aanzien. Een woordspeling maakte de maker tot een intelligent,
gevat en geestig persoon. En het mes sneed zelfs aan twee kanten, want de toehoorder
die om een woordspeling moest lachen, toonde zich daarmee eveneens een connaisseur
van de taal. Wie een woordspeling snel begreep, mocht zichzelf bijna even ad rem
noemen als degene die de kwinkslag had gemaakt.
Zo werd Seth Gaaikema in zijn eerste jaren hogelijk geprezen om zijn
woordspelingen. Zoals hij er later om werd verguisd. Niet hij was in de tussentijd
veranderd, maar de mode.
Het woord speelde in huize Gaaikema, gevestigd te Uithuizen (Gr.), een grote rol.
Of eigenlijk: Het Woord. Hij was de zoon van een vader en een moeder die beiden
als doopsgezind predikant op de kansel stonden. In hun huishouden overheerste de
ernst, heeft Seth later verteld. Voor zijn ouders stond het geloof gelijk aan idealisme;
ze waren wereldverbeteraars voor wie er weinig te lachen viel. Seth was degene die
met grapjes probeerde enig relativerend tegenwicht te bieden. Zodat kan worden
gezegd dat hij al op jeugdige leeftijd de functie van cabaretier vervulde.
Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, wist zich al snel tot middelpunt te
maken van een dartel soort studentencabaret (aan bijna elke universiteit was in die
tijd zo'n cabaretesk groepje actief) en stuurde al op zijn achttiende een paar teksten
aan Wim Kan, die toen de grootste cabaretier van het land was. Kan, die een attent
man was, reageerde met opbouwend commentaar. Een jaar later, in 1958, stond in
diverse kranten te lezen dat Wim Kan in zijn komende oudejaarsconference een liedje
had opgenomen van de negentienjarige student Seth Gaaikema. ‘Een heel leuk liedje
naar mijn gevoel’, aldus Kan.
Kort daarna trad hij met het Groninger Studentencabaret op in Hypokriterion, het
bovenzaaltje van de door studenten gerunde bioscoop Kriterion in Amsterdam. Omdat
het na de voorstelling te laat was om nog in een trein terug naar Groningen te gaan,
logeerde hij bij Piet Meerburg, de exploitant van Kriterion. Op een avond raakten
ze in gesprek over My fair lady, de musical die Meerburg in 1960 zou coproduceren,
met Wim Sonneveld in de mannelijke hoofdrol. Gaaikema bracht te berde dat het zo
goed als ondoenlijk was de Engelse teksten in fleurig Nederlands te vertalen. Zelf
had hij al eens een poging gewaagd met een paar regels uit het openingslied, zei hij:
‘Look at her, a prisoner of the gutters / condemned by every syllable she utters’. Om
dat te vertalen als: ‘Kijk haar eens,
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een sloerie uit de sloppen / om zó in de gevangenis te stoppen’.
Wat de vierdejaarsstudent niet wist, was dat de vertaling nog een onderwerp van
zorg was. Sonneveld had de vertaalopdracht gegeven aan zijn vriend Huub Janssen,
maar diens versie werd door de producenten onbruikbaar geacht. Zo kwam Gaaikema
precies op tijd. Sonneveld stond toen weliswaar voor de lastige taak thuis te vertellen
dat Janssen zou worden vervangen door een studentje van twintig, maar er zat niets
anders op. Bovendien was Sonneveld pragmatisch genoeg om toe te geven dat
Gaaikema goed werk verrichtte. Acht maanden deed hij er tenslotte over. Met
fonkelend resultaat - en met klassiekers als ‘Het Spaanse graan heeft de orkaan
doorstaan’ en ‘As het effe kan’.
Unaniem werd zijn vertaling toegejuicht. En dat bleef zo toen My fair lady in 1994,
in de theaters terugkeerde met Paul van Vliet in de hoofdrol. Na al die jaren hoefde
er nauwelijks een woord aan te worden veranderd. Uiteindelijk plaatste alleen de
virtuoze collega-vertaler Jan Rot enkele kritische kanttekeningen. Hij stoorde zich,
zei hij, aan de klemtoon die op het lidwoord valt in ‘Het Spaanse graan heeft dé
orkaan doorstaan’. Op een lidwoord hoort geen klemtoon, stelde Rot vast. Daarin
leek hij gelijk te hebben. Ware het niet dat het hier een declamatiezin betreft vergelijkbaar met een zinsnede uit een dictee. En in een dictee is zo'n nadrukkelijke
klemtoon volkomen op zijn plaats.
In het begin van de jaren zestig groeide Gaaikema's populariteit allereerst als
vertaler en tekstdichter. Voor de oudejaarsconference van Wim Kan in 1963 schreef
hij het gehaaid geconstrueerde meezinglied ‘Nee nee nee, nee we noemen geen
namen’ waarin allerlei politici herkenbaar voorkwamen en toch niet bij naam werden
genoemd, waarmee Kan hem in het openbaar complimenteerde. En in datzelfde jaar
kwam er een tweede grote musicalvertaling op zijn pad. Na het succes van My fair
lady hadden de producenten besloten Oliver! naar Nederland te halen, met de komiek
Johnny Kraaykamp in de hoofdrol. De vertaalopdracht ging weer naar Seth Gaaikema.
Hier wist hij zelfs een zinsnede uit het origineel te overtreffen. Het lied waarin Fagin,
de roverhoofdman van de negentiende-eeuwse zakkenrollertjesbende, concludeert
dat er geen opties meer voor hem zijn om nog langer uit de handen van de politie te
blijven, begint in het Engels met de woorden: ‘I'm reviewing the situation’. Gaaikema
maakte daarvan: ‘Als ik naga hoe ik er voor sta’. Waarmee hij een pakkend binnenrijm
(naga/voorsta) toevoegde dat in het origineel niet eens bestond.
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Oliver! ging in oktober 1963 in première. In januari 1964 kwam zijn derde
musicalvertaling: Kiss me Kate, naar de hardhandige Shakespeare-komedie The
taming of the shrew. En ook daarin kon hij volop met zijn vocabulaire spelen, zoals
in ‘Brush up your Shakespeare’, een komische opsomming van versiertrucs die in
het Nederlands tot een prikkelende belofte leidden: ‘Meer sjans met Shakespeare’.
De recensie in het Algemeen Handelsblad eindigde met lof voor de ‘uiterst slimme
tekstbewerking van Seth Gaaikema die langzamerhand vooral als liedjesvertaler een
soort super-routinier is geworden; nog afgezien van het feit dat alles in zijn bewerking
rijmt als de bliksem, het rijmt daarbij nog spitsvondig, virtuoos en op een bepaalde
manier “zelfwerkzaam” voor een publiek dat bereid is nieuwsgierig uit te zien welke
vijfde lepe vondst nog zal volgen als er al vier rijmwoorden op palazzo zijn geweest’.
En dan te bedenken dat de super-routinier toen nog maar 24 jaar oud was.
Tussendoor was hij afgestudeerd (zijn scriptie ging over de figuur Laarmans in
het werk van Willem Elsschot) en ook werkte hij aan zijn eerste soloprogramma als
cabaretier, dat in maart 1964 in première ging. Met juichende kritieken. De Volkskrant
dichtte hem ‘een capricieus taalgevoel en een speelse geest’ toe, terwijl criticus W.
Boswinkel in het Algemeen Handelsblad repte van ‘een groot talent’ - en verder:
‘Zijn taalfantasie is fenomenaal en uiterst vernuftig; zijn kracht ligt minder in het
wilde associëren dan wel in het aan alle kanten bekijken van één woord of uitdrukking,
waardoor subtiele accent-verleggingen allerlei nieuwe, vaak overrompelend-gekke
ideeënsprongen doen ontstaan’. Een typerend grapje, aldus Boswinkel, ging over
oecumene, door Gaaikema uitgelegd als ‘elkaars standpunt begrijpen en dan zeggen:
we bellen nog wel’.
Maar toen de nieuwbakken cabaretier twee jaar later met een tweede programma
kwam, signaleerde dezelfde Handelsblad-criticus tevens een euvel dat Gaaikema
gedurende zijn gehele carrière parten zou blijven spelen: ‘Het plaatsen van een
woordspeling, een conferenciersgrapje, is een lastige kunst op zichzelf, die een
scherpe timing eist; meer dan de helft van Gaaikema's vaak best spitse grappen gaat,
zoals dat heet, de mist in bij gebrek aan lanceertechniek.’
In de latere jaren zestig maakte Seth Gaaikema een reeks op de televisie toegespitste
shows, waarin de grootste attractie school in de combinatie van gasten uit
verschillende werelden: het zoetgevooisde duo de Blue Diamonds naast de
Jordaan-zangeres Tante Leen, en een piano spelende mr Pieter van Vollenhoven
naast de jolige minister Luns van buitenland-
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se zaken die aan het eind van zijn ambtsperiode een hartelijk afscheidslied
toegezongen kreeg. In de ogen van zijn critici schaarde Gaaikema zich daarmee aan
de kant van het conservatieve Nederland, dat zich graag aan hem kwam laven in die
gepolariseerde dagen, toen het cabaret voornamelijk door felle engagementen werd
gekenmerkt.
Die plaatsbepaling deed zich ook gelden, nadat Wim Kan in 1982 afscheid had
genomen van zijn machtspositie op de oudejaarsavond en Freek de Jonge op diezelfde
avond een spannend alternatief bleek te zijn. Op 31 december 1985 stonden de
standpunten voor het eerst recht tegenover elkaar: eerst zond de vpro een conference
van Freek de Jonge uit (21.30 uur op Nederland 2) en daarna kwam Veronica met
een conference van Seth Gaaikema (23.00 uur op Nederland 1). Het Nederlandse
volk, dat zich eerder massaal had verenigd rondom de vader des vaderlands Wim
Kan, werd rigoureus in tweeën verdeeld. Een tussenweg was er niet; de Seth-fans en
de Freek-fans koesterden een hartgrondige haat jegens elkaar. Wie de ene
domineeszoon bewonderde, vond de andere domineeszoon onverdraaglijk. In puur
kwantitatieve zin was de uitkomst overduidelijk: Gaaikema trok 6 miljoen kijkers
en De Jonge slechts iets meer dan de helft (3,6 miljoen). Zo bleven de verhoudingen
tot in 1994, toen Gaaikema zijn laatste oudejaarsconference verzorgde.
Voor critici, intelligentsia en diverse andere spraakmakers pakte de strijd echter
omgekeerd uit. In hun ogen moest Seth Gaaikema het, met zijn oubollige grapjes en
prekerige samenzang, zonneklaar afleggen tegen de zich voortdurend vernieuwende
en op het scherp van de snede opererende Freek de Jonge. In de jaren tachtig en
negentig werd Gaaikema zelfs mikpunt van de nieuwe cabaretgeneratie. Dat was
nog niet eerder gebeurd: een cabaretier die werd bespot door jongere collega's. Zoals
de jeugdige droogkomiek Herman Finkers, die in een conference over zijn jeugd
opmerkte: ‘Mijn vader en moeder zeiden vroeger tegen me: waarom moet je nou
altijd leuk zijn, dat is Seth Gaaikema toch óók niet?’
Van enige gekwetstheid over zulke kwinkslagen heeft Gaaikema nooit veel laten
merken. Hij ging zijn eigen gang, herhaalde hij. En als hij bijvoorbeeld meende dat
hij zijn optreden moest beëindigen met een meezinger vol positivistische sentimenten,
dan liet hij zich door niemand weerhouden. Het was hem nu eenmaal veel waard
zo'n avond in de grootst mogelijke saamhorigheid met de zaal af te sluiten. Er was
al genoeg negativiteit in dit land, luidde zijn redenering - en hij zette daar graag zijn
hang naar Hollandse eendracht tegenover.
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Later verklaarde hij zich nader in NRC Handelsblad: ‘Als cabaretier ben ik vaak zwaar
bekritiseerd vanwege het laatste kwartier, waarin ik de mensen toch beter de zaal uit
wilde laten gaan dan ze erin waren gekomen. Dat was de dominee in me. Ik had het
mezelf veel makkelijker kunnen maken door dat weg te laten, maar ik wilde nu
eenmaal een saamhorigheidsgevoel tot slot - en ik geloof ook wel dat het me af en
toe is gelukt. Eén keer, in 1976, ben ik zelfs heel kwaad geweest op Wim Kan, toen
hij eindigde met een lied over Menten. Maar dat is het kwáád, dacht ik, daar kun je
de mensen toch niet mee naar huis sturen? Dat zou ik zelf nooit hebben gedaan’.
Maar wel zocht hij in 1994 een nieuwe artistieke impuls door Raoul Heertje, de
man die zojuist in Nederland het genre van de stand-up comedy had geïntroduceerd,
als adviseur aan te trekken. Het resultaat leverde hem voor het eerst na lange jaren
weer prijzende kritieken op. Hij was scherper. gedurfder en alerter geworden, luidde
de communis opinio. De geforceerde olijkheid was eraf. Vrij van de behaagzucht,
die hem soms was aangerekend, omschreef hij de gemiddelde Nederlander als ‘stijf
van de kapsones en scheel van de chagrijn’ - in het volle besef dat het juist die
gemiddelde Nederlanders waren, die zijn zalen vulden. Zoals hij een jaar later, met
een uitval naar het Nederlandse ‘kuddisme’, ook het kudde-achtige meeklappen
afkapte waarnaar hij in zijn grote tv-jaren zo vaak hengelde. En hij maakte grappen
die soms een aforistische kracht hadden: ‘Er was een tijd dat de Duitsers waren zoals
wij nu denken dat ze zijn’. Ook liet hij gaandeweg steeds meer lyriek toe in zijn
cabaretvoorstellingen. Met puntige gedichtjes als: ‘Hang niet zo aan me / druk niet
zo op me / laat me vrij. / Als je me vrij laat / zul je me binden. / Als je opzij gaat /
zul je me vinden’.
Gaaikema is tot kort voor zijn dood blijven optreden, al hield hij het de laatste
jaren bij tournees die niet langer dan drie maanden duurden. Hij deed het rustig aan,
vooral na een zware hersenschudding door een val van de trap, enkele hartinfarcten
en een tijdelijke aandoening aan zijn stembanden. De pers nodigde hij voor die laatste
programma's niet meer uit. Zijn vaste publiek werd weliswaar steeds ouder, maar de
zalen waren nog altijd goed gevuld, ook zonder publiciteit. En bovendien bespaarde
hij zich met die maatregel het chagrijn van honende krantenstukjes. Daarvan had hij
er nu wel genoeg gehad.
Aanzienlijk positiever waren in al die jaren doorgaans de reacties op zijn
musicalvertalingen. Nadat er sinds halverwege de jaren zestig, na een
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aantal kostbare flops, nauwelijks of geen Nederlandse versies van buitenlandse
hitmusicals meer waren geproduceerd, kon Seth Gaaikema dit metier weer opnemen,
toen producent Joop van den Ende besloot een nieuwe poging te wagen. Diens eerste
grote succes was Les Misérables in 1991. Al bleken de tijden intussen wel veranderd
te zijn. Diverse tekstschrijvers werd gevraagd, net als de acteurs, auditie te doen. Op
basis van enkele proefvertalingen werd besloten wie de opdracht zou krijgen. De
keus viel op Gaaikema, die de musical kenschetste als ‘pure emotie, een drie uur
durend gedicht’. Daarna vertaalde hij ook nog The Phantom of the Opera, Evita,
Miss Saigon, Elisabeth, Chicago en de operette La Vie parisienne. Voorts schreef
hij in opdracht van Van den Ende een musicalscript voor De drie Musketiers, dat
echter nooit is opgevoerd. Toen er later toch nog een Musketiers-musical kwam,
bleek dat Van den Ende door anderen een nieuw script had laten schrijven.
Ook met andere musicals die Gaaikema zelf schreef, waaronder Publiek! en
Swingpop, verliep het minder voorspoedig. De kritiek richtte zich vooral op de zwakte
van de verhaallijntjes. Dat gold tevens voor Grace, de musical die hij in 2001, met
muziek van Broadway-veteraan Cy Coleman, schreef voor een door de rijke
ondernemer Bert Maas gebouwde theatertent in Amsterdam Zuid-Oost. De productie
zou minstens twee jaar lang worden doorgespeeld, maar is wegens gebrek aan publiek
niet langer dan een paar maanden op het repertoire blijven staan. Daarna ging Maas
failliet aan zijn project. Veel meer bijval oogstten Gaaikema's script en liedteksten
voor de musical Kuifje en de Zonnetempel uit 2001, die in Vlaanderen en in Nederland
is gespeeld.
Bij wijze van hobby heeft Gaaikema zich bovendien jarenlang gewijd aan het
‘hertalen’ (dat woord was passender dan ‘vertalen’, vond hij) van de door Robert
Schumann op muziek gezette gedichten van Heinrich Heine. Helderheid stond daarbij
voorop, in regels als: ‘Hoor ik het liedje klinken / dat eens mijn liefste zong / kan ik
weer in weemoed verzinken / die ik zo lang verdrong’. Het feit dat de bariton Maarten
Koningsberger deze teksten graag zong en ook op cd heeft gezet, beschouwde
Gaaikema als een groot compliment. ‘Het project is geslaagd, ik ben er erg trots op’,
zei hij in HP/De Tijd.
Eén belofte heeft hij echter nooit kunnen inlossen. Al sinds hij was afgestudeerd,
stond hem voor ogen dat hij ooit zijn doctoraat zou halen met een dissertatie over de
literaire en taalkundige aspecten van liedteksten in de Nederlandse kleinkunst. ‘Als
de gedichten van Vader Cats lite-
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ratuur zijn, dan is Toon Hermans literatuur. Als Bredero literatuur is, dan is Ramses
Shaffy literatuur’, verklaarde hij in Vrij Nederland. En verder: ‘Voor mijn proefschrift
ga ik de kleinkunstteksten die we in Nederland hebben, sorteren en analyseren. Het
is interessant om te onderzoeken wat het kardinale verschil is tussen een tekst van
Freek de Jonge en een tekst van Toon Hermans. Wat hebben ze gemeen? Welke
kunstgrepen gebruiken ze allebei en op welke punten gaan ze juist helemaal uit
elkaar? [...] Ik denk dat het allemaal uit dezelfde bron komt, hoewel het zich op een
uitermate sterk van elkaar verschillende wijze openbaart’. Ter voorbereiding verzorgde
hij in 1987 al eens drie hoorcolleges over kleinkunst aan de faculteit der letteren in
Groningen. Maar aan het grote onderzoek is hij nooit toegekomen.
Wegens hernieuwde hartklachten werd Seth Gaaikema op 21 oktober 2014
opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, niet ver van de Brabantse
boerderij die hij al decennia lang bewoonde met zijn echtgenoot Peter Biemans. Een
paar uur later overleed hij, 75 jaar oud.
De herdenkingsdienst vond enkele dagen later plaats in de Westerkerk in
Amsterdam, onder leiding van de predikante Jolan Banai-Gaaikema, de zus van de
overledene. Zij vertelde hoe haar broer, ondanks zijn gemengde gevoelens over de
georganiseerde godsdienst, altijd een groot aanhanger van Jezus was gebleven. En
er werden veel Gaaikema-teksten geciteerd, waaronder de regels: ‘Eens komt het
einde. Daar is niets verontrustends aan / eens komt het einde / is het gedaan’.
HENK VAN GELDER
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Johannes Cornelis Heesterman
Amsterdam 10 november 1925 - Leiden 14 april 2014

FOTO MARTIN KEN, LEIDEN

Jan Heesterman werd te Amsterdam geboren als zoon van de jurist Abraham Obbe
Heesterman en de zangeres Johanna Elisabeth Verbeet. Hij werd vernoemd naar zijn
grootvader van vaders kant, die als secretaris van de Deli Maatschappij in Indië ‘in
de tabak’ was geweest. Hij werd vooral grootgebracht door zijn moeder, die niet
alleen kunstenares, maar o.a. ook lerares Frans aan een Engelse school was. Zijn
vader stierf jong. Op het Barlaeus Gymnasium maakte hij vrienden die hij zijn leven
lang trouw bleef en hij oefende er zijn pen als abactis van het elitaire literaire
debatgezelschap van de school: de leden keken steeds uit naar Jan's notulen, waarin
hij vol humor het gewicht van de discussie relativeerde en kleine plaagstoten naar
deze of gene uitdeelde, ook naar de enige NSB'er in het gezelschap.
Rob van Schaik, een schoolvriend aan wiens aantekeningen wij dit ontlenen,
schrijft over de beslissende invloed van de oorlog op de duurzaamheid van hun
vriendschap: ‘We waren op elkaar aangewezen en wisten op wie je kon rekenen. [...]
Bovendien was hij discreet, loyaal en standvastig. [...] Het was in november 1944,
Jan en ik hadden in de kop van Noord-Holland vergeefs bij boeren om voedsel
gebedeld. 's Nachts sliepen we in het stro op een zolder in Schagen. Beneden ons
hoorden we het veelbelo-
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vende geschreeuw van een schaap dat clandestien geslacht werd. Toen we de volgende
ochtend om een bout van het schaap vroegen, deed de boer of hij van niets wist. Tot
troost kregen we een zak met koolzaad mee. Jan schoot in de lach. Welgemutst reden
we terug naar Amsterdam, Jan hongerig maar onversaagd. De zak koolzaad bleef
onaangebroken op de zolder staan.’
Jan Heesterman had oorspronkelijk Indoloog willen worden in de oude Nederlandse
zin van het woord, bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Hij werd het in de
wetenschappelijke betekenis, kenner van de Indische talen en culturen. De verhalen
van zijn moeder over Java, dat zij vóór de eerste Wereldoorlog had bezocht, waren
de oudste bron van die belangstelling. Van veel betekenis was hierbij de Amsterdamse
hoogleraar Hebreeuws en Arabisch Jehuda Lion Palache met wie hij in zijn
gymnasiumtijd in contact kwam. Deze spoorde hem aan Arabisch te leren, een goede
eerste stap naar een Indische carrière. Als Palache, die joods was, niet in Auschwitz
was vermoord, zou Jan waarschijnlijk zijn student zijn geworden. Leo, Jehuda's zoon
en boezemvriend van Jan, overleefde Auschwitz als enige van het gezin; na de oorlog
stond hij opeens onverwacht bij Jan op de stoep, een gebeurtenis die diepe indruk
maakte en Jan zijn leven lang bijbleef.
Tijdens het laatste jaar van de oorlog was Jan, met de hulp van de Utrechtse
hoogleraar Jan Gonda, al met Sanskrit begonnen; na de oorlog werd hij student bij
hem. Hoewel de praktische onmogelijkheid van een carrière in Indonesië duidelijk
werd, volgde hij in Utrecht toch colleges bij de jurist en islamoloog W.J.A. Kernkamp.
In 1947-48 bezocht hij, met de Indonesianist Kees Grijns, Algerije en Marokko. Zijn
nieuwsgierigheid voor wat zich aan hem als Europeaan aan taal en cultuur niet direct
prijs gaf bleek ook tijdens zijn diensttijd, toen hij op de school van de Militaire
Inlichtingendienst in Harderwijk met interesse de opleiding Russisch volgde.
Kernkamp had echter zijn interesse gewekt voor de thema's van koningschap en
staatsvorming, een interesse die de eerste aanzet zou worden tot zijn proefschrift van
1957 over de consecratie van de Indische koning. Later, gestimuleerd door het werk
van Louis Dumont, kwam hij naar eigen zeggen, voortbouwend op zijn dissertatie,
op het idee van de voor het Indische koningschap zo fundamentele tegenstelling
tussen macht en gezag, voor hem sindsdien een van de sleutels tot begrip van de
Indische beschaving. Zeker zal dit inzicht mede teruggaan op zijn ervaring in de
jaren 1958 tot 1961, toen hij te Poona werkte bij het San-
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skrit Dictionary Project van het Deccan College, jaren waarin hem en Thérèse (Trees)
Visser, zijn eerste vrouw, filologe en naast het Sanskrit en andere Indische talen het
Tamil machtig, de ogen open gingen voor het dagelijks leven in het land. Hij leerde
Marathi, Hindi en Urdu. Hun eerste kind, Claartje, werd er geboren. In deze jaren
ook moet hem, ondanks al zijn bescheidenheid, iets van zijn wonderlijk waarnemingsen invoelingsvermogen voor wat de Indische samenleving bewoog, bewust zijn
geworden.
Per 1 april 1964 werd Jan te Leiden benoemd tot hoogleraar in de talen en de
cultuurgeschiedenis van Zuid-Azië, en wel met de toevoeging ‘in het bijzonder van
de latere eeuwen’, wat hem de vrijheid gaf zich op de geschiedenis van dat gebied
in het algemeen te richten en ook de antropologie bij zijn werk te betrekken. Aan
zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden heeft hij zich tijdens zijn hoogleraarschap
zeker niet onttrokken. In de periode van 1971-73 was hij decaan van de Faculteit der
Letteren. Dit leidde tot zijn lidmaatschap van de door Den Haag benoemde Commissie
Voorbereiding Herprogrammering Wetenschappelijk Onderwijs (de ‘Commissie
Wiegersma’), wat werk met zich meebracht dat hem boeide. Niettemin bleven zijn
onderzoek- en onderwijstaken zijn eerste fascinatie.
De houding die hij als een wezenskenmerk van de Europese beschaving zou
beschouwen - om de eigen dilemma's te willen begrijpen in de spiegel van een externe,
niet-Europese wereld - was ook de zijne. Ze uitte zich in een levenslang geboeid zijn
door de dilemma's van de klassieke Indische beschaving, die echter in laatste instantie
dezelfde waren als die van andere grote beschavingen, en even onoplosbaar bleven.
De Indische beschaving was te definiëren als een unieke - van de Europese traditie
heel verschillende - manier om met die fundamentele dilemma's te leven.
Het werk van Jan Heesterman was zonder meer een levenswerk, waarbij hij steeds
weer terugkeerde tot wat hij beschouwde als het centrale kenmerk van de Indische
cultuur. In zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de talen en
cultuurgeschiedenis van Zuid-Azië aan de Universiteit Leiden in 1964 benoemde hij
dit als het Spel der tegenstellingen. In zijn visie lag aan de Indische cultuur een
fundamentele contradictie ten grondslag, die tegelijkertijd een complementair geheel
vormde. De titel van zijn invloedrijke The Inner Conflict of Tradition, een collectie
van essays verschenen in 1985 bij The University of Chicago Press, laat zien dat
deze visie hem zijn leven lang zou leiden. En ook uit
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de titel van zijn laatste boek, The Broken World of Sacrifice (1993), blijkt zijn
fascinatie met een ‘gebroken’, inherent met zichzelf in tegenspraak zijnde cultuur.
Wat bedoelde hij met deze contradictie en waar kwam zijn fascinatie voor dit thema
vandaan?
Als student van de fameuze Utrechtse Indoloog Jan Gonda was Jan Heesterman
op het pad gezet van de studie van het oud-Indische Vedische ritueel. De confrontatie
hiermee zou hem blijvend beïnvloeden en juist in de laatste jaren van zijn leven
keerde hij er weer naar terug. Waar zijn in Utrecht geschreven proefschrift, The
Ancient Indian Royal Consecration (1957), nog redelijk voldoet aan het klassieke
ideaal van het werk van de Sanskritist cum Indoloog, in dit geval een minutieuze
beschrijving van een oud-Vedisch ritueel, treffen we er toch ook al de contouren in
aan van zijn latere, meer theoretisch georiënteerde denken. Om de diepere betekenis
van de onderzochte koningswijding (rājasūya) te duiden, schrijft hij in het slotwoord:
‘Ascension and descent, disintegration and reintegration, chaotic dispersion and
re-articulated structure, such are the terms of the cosmic rhythm as represented in
the different phases of the rājasūya.’ (blz. 224). Zo'n opsomming van tegenstellingen
is kenmerkend voor zijn denken. Uiteindelijk mondt deze benadering uit bij het
ultieme raadsel van leven en dood. In 1985 zou hij zijn The Inner Conflict of Tradition
wijden aan de nagedachtenis van zijn op de leeftijd van negentien jaar gestorven
dochter Claartje. Het is in dit verband ook niet zonder betekenis dat Jan's proefschrift
is opgedragen aan de nagedachtenis van de eerder genoemde hoogleraar Palache, in
het voorwoord aangeduid als ‘mijn eerste leermeester’, wiens deportatie en dood in
Auschwitz Jan zijn leven lang zou blijven memoreren.
Het was vooral het werk van de Franse socioloog Louis Dumont, in het bijzonder
een in 1959 van diens hand verschenen artikel over wereldverzaking (‘Le renoncement
dans les religions de l'Inde’), dat Jan Heesterman aanzette tot het cruciale inzicht in
de samenhang tussen ritueel en verzaking, een leidmotief in de rest van zijn werk.
In zijn oratie van 1964 verwijst hij dan ook veelvuldig naar Dumont's theorie, waarbij
hij met Dumont stelt dat er in de Indische cultuur een wederkerige afhankelijkheid
van koning en brahmaan bestaat, maar ook tot de verregaande conclusie komt dat
de brahmaan uiteindelijk buiten het bestel staat: ‘Terwijl van het koningschap gezegd
wordt dat het afhankelijk is van de brahmaan, geldt van de brahmaan dat hij uit eigen
kracht en onafhankelijk brahmaan is. [...] Het ideale beeld van de brahmaan is de
zelfstandi-
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ge, die buiten en boven de partijen staat.’ (blz. 16). In deze woorden kunnen we in
feite ook een ideaal van Jan zelf lezen. Hij was wars van macht en nam liever de
positie in van de ‘brahmaanse teruggetrokkenheid der wetenschappelijke
beschouwing’ (op cit., blz. 34). De brahmaan had geen macht, maar gezag en was
daarmee onafhankelijk.
Bij zijn onderwijs werkte Jan Heesterman, steeds gedreven en zich volop inzettend,
langdurig samen met zijn collega-historici te Leiden, vooral in de Centrum voor de
Geschiedenis van de Europese Expansie, wat tot publicaties over het Mughal Rijk
en de koloniale geschiedenis leidde. Gezamenlijke colleges met de Leidse hoogleraar
godsdienstgeschiedenis Lammert Leertouwer volgden uit hun beider, mede op
vriendschap gebaseerde, academische band met Gerhard Oberhammer te Wenen. In
zijn eigen Leidse opleiding kon hij zich, door zijn bredere benadering van de
Indologie, wel eens een eenling voelen. Hij sprak dan over zijn benoeming te Leiden
als één in partibus infidelium. Hij bekleedde diverse gasthoogleraarschappen: in
Oxford, waar hij de Radhakrishnan Lectures gaf, en in Berkeley, Toronto en Wenen.
In die internationale context was hij in zijn element. Zijn colleges vormden een
weergave van zijn denken en vergden in die zin ook veel van zijn studenten. Aan de
ene kant leefde hij zich uit in het detail, aan de andere kant gaf hij zich over aan
speculatie, zoals hij zelf ook expliciet stelt in het voorwoord tot zijn meesterwerk
The Broken World of Sacrifice. Dit boek, geschreven in de vorm van een essay, mag
gezien worden als een van de meest invloedrijke Indologische publicaties van de
afgelopen eeuw, een boek dat ook buiten het eigen vakgebied nog steeds gelezen
wordt. Het is geen ongebruikelijke ervaring dat de lezer zichzelf verliest in het
evocatieve taalgebruik van dit bijzondere essay, dat zich verdicht rondom concepten
als ‘offer’ en ‘ritueel’ en ‘priester’ en ‘offeraar’. Met veel gevoel voor beeldspraak
verwijst hij zelf naar Ariadne's draad in en uit het labyrint. De reacties op dit boek,
maar ook op zijn andere werk, zijn dan ook vaak tweeledig geweest. Lof van hen
die ervan overtuigd waren dat hij op het spoor was van de kern van de Indiase
beschaving, kritiek van hen die zijn werk eerder zagen als speculatief van aard. In
The Broken World of Sacrifice reconstrueert hij een diepere laag voorafgaand aan
de overgeleverde rituele tradities zoals die zijn opgesteld in de Vedas. In zijn visie
had het Vedische ritueel de oudere structuur van het offer, waarin twee agonistische
offeraars tegenover elkaar stonden, doorbroken en vervangen door een ritueel model
met slechts één offeraar. Wat uiteindelijk overbleef was het ideaal van de
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transcendente kenner van het zelf (ātman), de wijsgeer van de Upanishaden die de
tegenstelling tussen leven en dood opheft en overwint in zijn eigen zelf.
Hoewel sprankelend in conversatie, heeft Jan aan het al genoemde verlies van
Claartje en aan de dood, in 1996, van zijn vrouw Trees vooral in teruggetrokkenheid
geleden. Dat verdriet hield hem intens bezig, al uitte hij er zich nauwelijks over, ook
privé niet. Zijn dochter Cécile en zijn huwelijk (in 2000) met Anneliese Houwink
hebben hem het geluk en zijn oude plezier in gezelschap en discussie teruggegeven.
PETER BISSCHOP EN DIRK KOLFF

Met dank aan Anneliese Heesterman-Houwink, Cécile Heesterman en Leo van Maris.
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Chicago/London 1985.
The Broken World of Sacrifice. An Essay in Ancient Indian Ritual.
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Jérôme Louis Heldring
Amsterdam 21 december 1917 - Den Haag 27 april 2013

FOTO VINCENT MENTZEL

Omdat hij toch tijd over had, begon J.L. Heldring in de Nieuwe Rotterdamse
Courant (NRC) een eigen rubriek. Hij was weliswaar adjunct-hoofdredacteur bij dit
liberale dagblad, maar hoofdredacteur A. Stempels was niet iemand die veel van zijn
leiding wenste af te staan. Op 4 januari 1960 verscheen voor het eerst Heldrings
rubriek - het woord column gebruikte hij er niet voor. Hij noemde haar ‘Dezer dagen’.
Pas 52 jaar later, op 5 april 2012, liet hij zijn lezers weten ermee op te houden. Hij
wilde niet ‘in herhaling van uitgekauwde thema's’ vallen.
Zo hield Heldring toch het heft in eigen handen. Want nieuwe hoofdredacteuren
met wie hij te maken kreeg nadat de NRC met het Algemeen Handelsblad in 1970
was gefuseerd tot NRC Handelsblad, ontvingen na verloop van tijd steevast een brief
van hun veelgelezen columnist annex rubriekschrijver. De strekking daarvan: mochten
zij van mening zijn dat ‘Dezer dagen’ zijn beste tijd had gehad, bijvoorbeeld omdat
er wartaal in zou staan, dan moesten zij niet schromen de auteur dit te laten weten.
Natuurlijk zou hij er dan mee stoppen. Geen van die hoofdredacteuren heeft dat ook
maar een moment overwogen. Heldring was een monument van de krant - en
monumenten benader je met eerbied. Die houd je in stand.
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Hoezeer Heldring nochtans ook zelf de regie over zijn bijdragen aan de krant wenste
te houden, bleek uit een andere handeling. Op reeds vergevorderde leeftijd
overhandigde hij de chef van de parlementaire redactie van NRC Handelsblad een
enveloppe en zei erbij dat die pas na zijn overlijden mocht worden geopend. De
inhoud: zijn laatste rubriek, zijn afscheidsgroet aan de lezers, postuum te publiceren.
Maar hij was zijn dood voor en opende zelf de enveloppe.
In de vestiging van NRC Handelsblad in Den Haag, een bijkantoor, had Heldring
vele jaren na zijn uitdiensttreding een werkplek. Tot ver na zijn pensioengerechtigde
leeftijd, 65 jaar in zijn tijd, bleef hij zijn rubriek publiceren, al ging de frequentie
van Dezer dagen terug van drie- naar twee- naar eenmaal per week. Maar wel élke
week. Tot het einde beschikte de auteur over de helderheid van geest die daarvoor
een vereiste was. Hij was de getuige en beschrijver van tientallen jaren
wereldgeschiedenis.
Na zijn pensionering stapte hij dagelijks, in de vroege ochtend, in Leidschendam
op de fiets om op weg te gaan naar de Haagse binnenstad. Zo nodig in een regenpak.
Of met beenbeschermers om de broekspijpen, die hij ter redactie weleens verzuimde
af te doen. Hij had er een kamertje voor zichzelf of een dat hij deelde met de chef.
Graag liet hij zich door de redactieassistente van koffie voorzien, maar als bij haar
afwezigheid de chef hem hetzelfde aanbod deed, weigerde hij dat - ieder zijn taak.
Rond een uur of negen fietste hij huiswaarts - daar ging hij werken aan zijn rubriek,
na de lunch en na een middagdutje.
Minder matineus aangelegde redacteuren kon het jaren ontgaan dat Heldring de
redactieruimtes met hen deelde. Veel maakte dat niet uit: Heldring was geen man
van praatjes, grote noch kleine. Gezelligheid was iets voor anderen. Toen hij in een
eerdere fase van zijn loopbaan in Rotterdam als commentator en rubrieksschrijver
een eigen kamertje had verworven, liet hij tussen zijn vertrek en het aangrenzende
gedeelte van de redactiezaal waar de collega's van buitenland zetelden, een luikje
aanbrengen, ‘met veel hinderlijk getimmer en gezaag’, zo noteerde Martin van
Amerongen in zijn boekje Persmuskieten. Dat bespaarde hem geloop naar de grote
zaal. ‘Toen dit luikje op het punt stond in gebruik te worden genomen, werd dit
plotseling geopend, aan de verkeerde kant, en staarde Heldring in het gezicht van
zijn collega Van As, de eindredacteur van de weekeditie. En die sprak de woorden:
“Eén croquette, alstublieft”.’
Op de Haagse redactie nam Heldring de post door en rammelde wat
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op zijn oude typemachine - het computertijdperk, inclusief internet, liet hij aan zich
voorbijgaan. Vooral las hij er de kranten en weekbladen uit buiten- en binnenland,
die hem de stof boden voor weer een rubriek. Hij beantwoordde (vele) brieven van
lezers, en, zeker niet te vergeten, lezeressen, die nogal eens getuigden van hun
bewondering, soms adoratie, voor de rubricist. Van lezers kon hij zich dat laten
welgevallen, maar overigens was bewondering in het leven van Heldring een
gemoedstoestand waar wat hem betreft slechts in beperkte mate sprake van kon zijn.
Toen de journalist Frénk van der Linden in een tv-documentaire over zijn werk en
leven tegen hem zei dat hij een fan van hem was, pareerde Heldring dit met de
opmerking dat een journalist neutraal hoorde te zijn.
Niettemin had ook Heldring zijn inspiratiebronnen. De schrijfster Carry van
Bruggen (1881-1932) schreef in haar boek Prometheus: ‘De dingen bestaan door
hun verschil met andere dingen, zoals ook mensen in hun geestelijke en stoffelijke
zin slechts bestaan door hun verschil met anderen.’ Die opvatting, de behoefte van
mensen om zich te onderscheiden, werd een van de drie rode draden die Heldring zo constateerde hij zelf achteraf - door zijn werk spon. De andere twee waren zijn
ambitie om mensen, zijn lezers, tot nadenken te zetten en de rol van macht in de
politiek, in het bijzonder de internationale. Een ander voorbeeld voor Heldring was
de Franse socioloog Raymond Aron (1905-1983), jeugdvriend van Jean-Paul Sartre
en later diens opponent, columnist van onder meer Le Figaro. ‘Aron kon zaken op
zo'n buitengewoon lucide wijze samenvatten, dat ik vaak dacht: god, dat ik daar nooit
zelf opgekomen ben,’ zei hij eens.
Jérôme Heldring werd geboren als zoon van de Amsterdamse reder en bankier
Ernst Heldring en de Française Marie Constance Bungener. Hij was een van hun zes
kinderen. Zijn vader, een strenge, afstandelijke man, was tevens Eerste Kamerlid
voor respectievelijk de Liberale Staatspartij en de voortzetting daarvan, de Partij van
de Vrijheid (geenszins te verwarren met de huidige PVV). Ook al overleed Jérômes
moeder toen hij zes jaar was, thuis aan tafel werd Frans gesproken. Het Zwitserse
kindermeisje was ook Franstalig.
Hij bezocht het Barleaus-gymnasium in Amsterdam en ging rechten studeren in
Leiden. Daar schreef hij artikelen in Virtus Concordia Fides, het blad van het
studentencorps - zijn eerste stappen in de journalistiek Hij herinnerde zich hier later
over dat eens in de zoveel tijd op de redactievergadering een motie werd aangenomen
met de vaststelling dat het
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intellectuele peil van het gemiddelde corpslid niet laag genoeg kon worden
aangeslagen. ‘Ik vrees dat daar wel een grond van waarheid inzat.’
Zelf sympathiseerde Heldring op jonge leeftijd - tussen zijn zestiende en achttiende
jaar - met de NSB. Hij noemde dat later een ‘fascistische bevlieging’ en ook een
symptoom van zijn rebellie tegen het vaderlijk gezag. Tot zijn excuus voerde hij aan
dat de NSB in die jaren, 1933-1935, nog niet antisemitisch was. In 1939 werd hij
gemobiliseerd, in de oorlog maakte hij deel uit van een batterij van de bereden
artillerie. Kortstondig, de Nederlandse krijgsmacht capituleerde al snel in mei 1940.
Na voltooiing van zijn studie trad hij in dienst bij de wetenschappelijke uitgeverij
E.J. Brill in Leiden. Na drie jaar, enkele maanden na afloop van de Tweede
Wereldoorlog, werd hij redacteur buitenland bij de Nieuwe Rotterdams(ch)e Courant,
toen voor even Nationale Rotterdamsche Courant geheten, omdat voor de originele
titel een verschijningsverbod gold. Hij schreef er de buitenlandrubriek ‘Toestand’
waarin hij getuigde van zijn historisch besef, zijn scepsis over de gesneefde
Volkenbond (voorloper van de Verenigde Naties) en zijn geloof in het Atlantisch
bondgenootschap. Het zou later een leidraad worden in zijn rubriek Dezer dagen:
internationale politiek is vooral het resultaat van landen die hun eigenbelang
vooropstellen; machtsverhoudingen zijn aanzienlijk bepalender dan idealisme.
In 1949 ging hij in New York werken bij het Nederlands Informatie Bureau, om
Amerikanen voor te lichten over Nederland. Hoewel hij twee jaar later zelfs directeur
van het NIB werd, keerde hij in 1953 terug naar zijn oude stiel, de NRC. Hij zou de
pen niet meer neerleggen, tot kort voor zijn dood.
Nadat hij adjunct-hoofdredacteur was geweest onder Stempels werd hij in 1968,
nadat de redactie zich daarvoor had uitgesproken, een van de hoofdredacteuren, vanaf
1970 ook van de fusiekrant NRC Handelsblad, tot stand gekomen na een moeizaam
proces waarin Heldring een belangrijke rol speelde. Hij schreef ‘Onze Beginselen’,
naar eigen zeggen ‘op een zondagmiddag’, die een kleine vijftig jaar later nog altijd
de leidraad van die krant zijn. Ze bleken niet aantastbaar door de tand des tijds.
Maar het hoofdredacteurschap was Heldring niet op het lijf geschreven.
Rompslomp, gedoe - wie veel organiseert, schrijft weinig. Hij trok zich terug. Wel
hield Heldring zijn opvattingen over journalistiek overeind. Het mag waar zijn dat
volledige objectiviteit niet haalbaar is, schreef hij in zijn laatste rubriek (oktober
2012), maar ‘dat mag geen reden zijn
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niet naar objectiviteit te streven’. In een gesprek met leden van de Haagse redactie,
toen hij zich bij uitzonderling had laten verleiden om bij de lunch aan te schuiven,
hield hij hun voor dat journalistiek bedrijven ook een intellectuele bezigheid is. Je
mag van een journalist verwachten dat hij meer kennis heeft van de materie waarover
hij schrijft dan louter uit zijn artikel blijkt, stelde hij, ook al noemde hij het vak ook
wel ‘dilettantenwerk’.
Helder denken, maar ook helder schrijven, dat was Heldrings uitgangspunt. Daarom
hechtte hij aan zorgvuldig taalgebruik, omdat er volgens hem een nauw verband
bestaat tussen taal en denken. ‘Wie zich schriftelijk slordig of omslachtig uitdrukt,
blijkt vaak ook slordig te denken,’ schreef hij in zijn rubriek, ‘niet noodzakelijkerwijs
omdat hij slordig of omslachtig is of een laag intelligentiequotiënt heeft, maar omdat
zijn denken, doordat de noodzaak tot zuiver formuleren ontbreekt, een wezenlijke
prikkel mist’. Een aantal jaren wijdde hij eenmaal per maand Dezer dagen aan
taalfouten die hij in kranten had aangetroffen. Hoe een komma meer of minder
inhoudelijk een wereld van verschil kan uitmaken. Hem een kommaneuker noemen
was, wat hem betreft, geen belediging. Een evergreen: het verschil tussen ‘niet in
het minst’ en ‘niet het minst’. Zijn hardnekkige, maar niet voor altijd volgehouden
aanmerkingen op taalfouten hadden en hebben helaas te weinig effect.
Heldring mocht dan aan de analyse ruimschoots de voorkeur geven boven zijn
eigen opinie (‘er zijn al veel te veel meningen’), dat wil niet zeggen dat hij al zijn
opvattingen onbeschreven liet. Onverbloemd was hij en noemde hij zichzelf een
conservatief, ook toen dat ongeveer als een scheldwoord klonk. Omdat hij niet
geloofde dat de mensheid tot het goede geneigd is. Of dat wat socialisten of liberalen
nastreven, haalbaar is. ‘De conservatief is dus geen behoudzuchtige, maar iemand
die de stroom des tijds in goede banen wil leiden, met zoveel mogelijk behoud van
het goede,’ noteerde hij daar zelf over. ‘Auschwitz’ was voor hem ‘één alles
overschaduwend feit’, in het midden van de twintigste eeuw, en ‘in het hart van het
werelddeel dat zichzelf het meest beschaafde noemt’. Hij maakte zich wat de mensheid
betreft geen illusies.
In God geloofde hij evenmin, ook al telde zijn familie diverse dominees. Maar hij
noemde zichzelf wel een ‘niet-gelovend christen’ en onderschreef wat de Poolse
filosoof Leszek Kolakowski (1927-2009), een voormalige marxist, daarover had
opgemerkt: ‘Een niet-christen heeft niet alleen het recht zich met zorg vragen te
stellen over de vorm van het
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christendom en zijn toekomst, hij heeft ook de plicht erover te denken.’ Het was
duidelijk dat Heldring meer op had met het protestantisme dan het katholicisme. Half
schertsend zei hij eens tegen zijn toenmalige ‘baas’ Ben Knapen, de latere
CDA-politicus die van katholieken huize is: ‘In mijn tijd had jij nooit hoofdredacteur
bij NRC Handelsblad kunnen worden.’
Heldring was op latere leeftijd een ‘zwevende kiezer’. D66 toen dat nog D'66 heette,
DS'70 (opgeheven afscheidingsbeweging van de PvdA), GPV (opgegaan in
ChristenUnie), maar meestal VVD. Van die partij was hij lid geweest, ook al zaten
daar niet zijn ‘soort mensen’, maar hij zegde in 1965 na tien jaar zijn lidmaatschap
op. De contributieverhoging was hem te gortig, liet hij weten. Gemeend of niet:
zuinigheid was wel een van zijn eigenschappen. De foto van Heldring die zijn rubriek
illustreerde, was gemaakt door zijn echtgenote. Lange tijd gebruikte hij de achterkant
van de uitgetypte toespraken van Mient-Jan Faber, voorman van het Interkerkelijk
Vredesberaad (IKV) die vooral bekend werd door zijn strijd tegen kernwapens, om
zijn kopij voor de krant op te tikken. Met een aanzienlijke kans dat daarop stelling
werd genomen tegen wat er op de voorzijde was beweerd.
Want hoezeer Heldring op de eerste plaats analyticus was en hij het vraagteken
boven het uitroepteken prefereerde, en hij die positie ook verdedigde (‘is de diagnose
minder juist omdat de diagnosticus niet tevens een therapie aan de hand doet?’), in
sommige kwesties was zijn eigen standpunt glashelder. Natuurlijk moest Nederland
zijn kolonie Indonesië zo snel mogelijk soevereiniteit schenken en, later, was het
ondenkbaar dat Nieuw-Guinea van dat land gescheiden kon blijven. Mede door de
Koude Oorlog was hij een uitgesproken atlanticus en bekeek hij de Europese
eenwording met scepsis. Hij was geen tegenstander van de Europese Unie, maar of
er ooit sprake zou zijn van echte integratie - hij geloofde er niets van. En kernwapens,
ja die waren als deel van de militaire afschrikking tegenover de Russen zeker
noodzakelijk.
Heldrings rubriek Dezer dagen werd in diplomatieke en politieke kringen, op het
ministerie van Buitenlandse Zaken en daarbuiten, min of meer verplichte kost. ‘Heb
je Heldring al gelezen,’ klonk het vaak - de naam van de auteur was bekender dan
die van zijn rubriek. Zijn artikelen werden periodiek gebundeld, daarnaast leverde
hij diverse bijdragen aan publicaties buiten zijn krant. Zeker naarmate hij ouder werd,
steeg de waardering onder vakgenoten en academici. In 1993 ontving hij, toen 75
jaar oud, een eredoctoraat in de letteren van de Universiteit van Amster-
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dam. Dat leidde tot protesten van linkse studenten. Er werd een vertrouwelijk, kritisch
rapport naar de universiteitsraad gestuurd. Een treurige vertoning, meende
NRC-columnist Hofland en ‘zo'n voorbeeld van het onverdraagzaam conformisme
waarmee de natie zijn talenten een kopje kleiner probeert te maken’.
In zijn dankwoord refereerde Heldring aan de protesten: ‘Ik ben de laatste maand
uitgemaakt voor ontzettend rechts en ik zou een ongekende nationalist zijn. Dat juist
de faculteit van wijlen Jan Romein mij heeft voorgedragen voor dit eredoctoraat is
een van de redenen voor mijn gevoel van blijheid.’ Erepromotor prof. dr. M.C. Brands
herinnerde er in de laudatio aan dat Heldring toen al bijna een halve eeuw de pen
hanteerde, ‘waar anderen allang op apegapen zouden liggen’. Hij prees Heldring als
iemand die zich keert tegen de waan van de dag. ‘U confronteert ons met de taaiheid
van tradities.’
De nieuwe doctor liet weten dat hij het wat betreft zijn titulatuur op mr. zou houden.
Zijn schrijvende leven lang weigerde hij ook mee te doen aan de gewoonte die haar
intrede onder journalisten had gedaan, al jaren geleden, om hun artikelen ook met
hun voornaam te signeren. Het bleef J.L. Heldring, zoals bij NRC Handelsblad ook
redacteuren en medewerkers als H.J.A. Hofland, J.M. Bik, W.H. Weenink, J.H.
Sampiemon, F.G. de Ruiter en H.M. van den Brink hun initialen bleven prefereren.
Onomstreden waren de journalistieke prijzen die Heldring ontving. In 2007 de
Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek en in 2012 De Tegel voor zijn totale
oeuvre. Ook in 2012 stelde NRC Handelsblad de jaarlijkse Heldringprijs in voor de
‘beste columnist van Nederland’. De naamgever zelf wees de eerste winnaar aan:
Hans Goslinga van dagblad Trouw. Heldring prees hem voor zijn ‘heel rustige en
neutrale manier’ waarop hij uitlegt hoe besluiten in de Nederlandse politiek tot stand
komen, ‘zonder gelijk te oordelen of dit goed of fout is’. Het had een omschrijving
van Heldrings eigen werkwijze kunnen zijn. Goslinga voelde zich ‘geroerd’, vooral
‘omdat het een persoonlijke keuze van J.L. Heldring zelf’ was.
Uiteraard was Heldring toen allang uit vaste dienst bij NRC Handelsblad. Zelfs al
veertig jaar: in 1972 werd hij, tien jaar voor zijn pensionering, directeur van het
Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken. Tot en met 1985 was hij
bovendien hoofdredacteur van de Internationale Spectator. Zijn rubriek bij NRC
Handelsblad zette hij onverdroten voort.
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Op donderdag 12 augustus 2010 bezorgde die krant zijn lezers een vraagteken. Waar
was die dag Dezer dagen te lezen, beter gezegd, waar was Heldring? Hij stond er
niet in, en dat was toch vijftig jaar lang steeds wel het geval geweest. Een week later
gaf de schrijver zelf het antwoord: ‘Van mezelf had ik niet bepaald gedacht dat ik
op mijn achterhoofd gevallen was. Maar nu is het toch gebeurd. Sterker: ik heb mijn
nek gebroken.’ Om na deze ontboezeming en de mededeling dat hij na tien dagen
uit het ziekenhuis was ontslagen over te gaan tot de orde van de week. Het thema
van de rubriek was ‘Denken over democratie: ingangen en uitwegen’, waaraan het
maandblad Socialisme & Democratie was gewijd. Het bracht hem bij Alexis de
Tocqueville, de Franse staatsman die als de grondlegger van het moderne liberalisme
wordt gezien, wiens werk Heldring regelmatig aanhaalde, al vond hij hem ‘geen
democraat in hart en nieren’.
Een kleine twee jaar later liet Heldring de hoofdredactie van NRC Handelsblad
weten dat hem ‘alle inspiratie tot schrijven’ ontbrak. Hij zette op 7 april 2012 een
punt achter Dezer dagen. Met zijn axioma in de slotzinnen: ‘Waarom het gaat is niet
de lezer te bekeren, maar hem ten dienste te zijn. Vandaar dat mijn laatste groet de
lezer geldt.’
Een week later bleek hij toch nog op zijn typemachine te hebben gerammeld. In
een ‘dankwoord aan mijn lezers’ meldde hij dat zijn besluit tot een ‘ware tsunami’
had geleid aan brieven en e-mails (die voor hem werden uitgeprint). ‘Misschien zal
ik nog eens gebruikmaken van het genereuze aanbod van de hoofdredacteur om zo
nu en dan mijn geluid in de kolommen van de krant te laten horen, maar nu even
niet. Je moet per slot van rekening ook weten op te houden. Het is mooi genoeg
geweest. Dus voorlopig: vaarwel.’
Het vaarwel was definitief. Begin 2013 overleed zijn echtgenote Sophia van den
Broek, met wie hij in 1942 was getrouwd en vier kinderen kreeg. Drie maanden later
volgde J.L. Heldring haar, 95 jaar oud.
JOHN KROON
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Auke Jan Jelsma
Amsterdam 28 augustus 1933 - Hilversum 14 januari 2014

Toen Auke Jelsma in 1991 rector van de Theologische Universiteit te Kampen werd,
vreesden vele conservatieve leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland dat
hun voormalige ‘hogeschool’ aan de rand van de afgrond kwam te staan. Hoe kon
van zo'n rebel als Jelsma iets goeds worden verwacht? Later hebben deze mensen
moeten toegeven dat hij het als rector van 1991-1994 binnen de grenzen van de
(kerk-)politieke mogelijkheden uitstekend had gedaan.
Ik denk dat deze anekdote typerend is voor Jelsma. Hij had zo zijn eigen
opvattingen en paste niet zo goed in de gereformeerde wereld waarin hij was
opgegroeid. Ook was hij een andere kerkhistoricus dan vele van zijn collega's. Hij
voelde zich meer verwant met de Engelse wijze van geschiedbeoefening en wilde
vooral boeiend over het verleden vertellen, met het oog op de kerk van morgen. De
Engelse historicus Andrew Pettegree (St Andrews) heeft hem dan ook een uiterst
bekwaam historicus van ‘timeless quality’ genoemd.1. Toen ik in de jaren zeventig
in Kampen ging studeren en in samenwerking met andere studenten, het tijdschrift
Nummer en de linkse Kamper Studentenbond een radicale verandering van kerk en
samenleving nastreefde, was Auke Jelsma als jonge hoogleraar Kerkgeschiedenis
evenals Okke Jager als docent Evange-
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listiek een van de weinige maatschappij-kritische docenten, en daarmee voor ons
acceptabel. Ook als literator liep hij buiten de gebaande paden. Hij spuugde niet op
zijn gereformeerde opvoeding, maar probeerde in zijn boeken duidelijk te maken
hoe mensen onder nog zo onmenselijke omstandigheden de kracht hebben gevonden
om op het religieuze pad door te gaan.
Auke Jelsma werd op 28 augustus 1933 in Amsterdam geboren als zoon van
onderwijzer Hielke Jelsma en Lemke van der Veen. Hij bezocht het Gereformeerd
Gymnasium aan de Keizersgracht in Amsterdam en studeerde Theologie aan de Vrije
Universiteit. In 1957 werd hij - drieëntwintig jaar oud - als predikant in Zaltbommel
bevestigd. In hetzelfde jaar trouwde hij met Ali Rippen. Uit dit huwelijk werden vier
kinderen geboren: Door (Dorothea), Martin, Elganan en Guido. Van 1959 tot 1961
werd hij, wat toen gebruikelijk was, voor twee jaar en twee maanden aan het leger
uitgeleend als legerpredikant. De vijf jaren daarop was hij voorganger in Dordrecht
en vanaf 1966 stond hij vier jaar in Den Haag-West. Vlak voor zijn benoeming als
wetenschappelijk hoofdmedewerker van de Theologische Hogeschool der
Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen, in 1970, speelde in Den Haag nog
een conflict dat zijn benoeming bijna had teruggedraaid. Hij had voor de ikon een
uitzending gemaakt waarin een aantal panelleden naar het model van het bekende
televisiespel Wie van de drie moest raden wie van de drie schaduwen de ware Jezus
was: een typische joodse rabbi, de eeuwige Zoon van God of een revolutionair. Jelsma
zelf was spelleider. Toen hij vroeg of de echte Jezus wilde opstaan, bleven de drie
schaduwen zitten. Voor veel behoudende kerkleden was dit te vrijzinnig (‘Waarom
spreekt ds. Jelsma niet over het verzoenende bloed van Christus?’) en er werd zelfs
aangedrongen op zijn ontslag.
In hetzelfde jaar 1970 promoveerde Jelsma aan de Vrije Universiteit op Adriaan
van Haemstede en zijn martelaarsboek. Hierin wordt nadrukkelijk gesteld dat het
vooral de kwaliteit van de vertelling was die dit martelarenboek uit de tijd van de
Reformatie zo populair gemaakt had: ‘Beter dan anderen heeft [Adriaan van
Haemstede] zich gerealiseerd wat de lezers verwerken konden. [...] Hij hield zoveel
mogelijk rekening met de eisen die de vorm van het korte verhaal stelt.’2. In een
vertelling, aldus Jelsma, kunnen beelden worden opgeroepen die in een descriptieve
tekst met lange citaten uit bronnen en talloze voetnoten zeldzaam zijn. In de achttiende
stelling bij zijn proefschrift klinkt nog iets van het conflict in
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Den Haag door: ‘Het is wenselijk, dat de kerk auteurs in dienst neemt, aan wie zij
de opdracht geeft het evangelie te vertolken door middel van televisiespelen,
hoorspelen, romans en verhalen.’3.
Verhalen schrijven en vertellen, dat deed Auke Jelsma zijn leven lang het liefst.
Eigenlijk wilde hij literator worden. De verhalen die hij als leerling op het
Gereformeerd Gymnasium in Amsterdam geschreven had, mocht hij steevast
voorlezen. Al vroeg werden zijn korte verhalen in Ontmoeting en De Spiegel
gepubliceerd. In zijn werk zocht hij naar relaties tussen de geschiedenis van het
christendom en maatschappelijke thema's uit de actualiteit. In zijn tijd in Kampen
ontstond een vast patroon: colleges werden omgewerkt tot radiolezingen voor de
NCRV of columns in Voorlopig en bereikten in boekvorm een breed publiek, zoals
in Ommegang (1971), Tussen heilige en helleveeg. De vrouw in het christendom
(1975), Gisteren vragen naar morgen (1977), De vergeten kerk (1988) en De macht
van de vragensteller (1992). Misschien verklaart dit de spanning tussen hem en de
uiterst precieze hoogleraar Jan Plomp, bij wie hij in Kampen wetenschappelijk
hoofdmedewerker werd: Jelsma was Plomp te narratief en te populair. Zelf zag Jelsma
geen tegenstelling tussen vertellen en wetenschap. Hij ervaarde het juist als een
succes wanneer zijn academische werk uitmondde in een verhaal of novelle. Hij
vond dat je al vertellend de (rand-)kerkelijke figuren die het object van onderzoek
vormden, steeds beter leerde kennen en dat je met intuïtie verder kwam dan met
louter bronnenstudie.4.
Vanaf het eerste college dat ik bij Auke Jelsma volgde, raakte ik in de ban van
zijn historische benaderingswijze. Hij kon zo levendig spreken over Franciscus van
Assisi (de ‘kleine Frans’) dat ik soms niet wist of het Franciscus was die het woord
tot ons richtte, of Auke zelf. Volgens Thomas van Celano's eerste vita over Franciscus
had deze heilige het idee opgevat om een kerstspel met echte dieren op te voeren;
telkens als Franciscus in dit spel het woord ‘Bethlehem’ uitsprak, zouden de
toehoorders schapen hebben horen blaten. In zijn colleges deed Jelsma daar zelfs
nog een schepje bovenop. Toen we met ongeveer twintig studenten in april 1978 met
hem door het Umbrische landschap wandelden waar Franciscus gelopen had, was
de identificatie bijna volmaakt.5.
In het jaar daarop werd ik assistent bij de afdeling Kerkgeschiedenis. We
ontwikkelden toen de zogeheten ‘Gespreksavonden kerkgeschiedenis’, waar we
regelmatig actuele thema's behandelden in historisch perspectief. Talloze avonden
hebben we met groepen studenten gastvrijheid
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genoten bij Auke en Ali Jelsma thuis aan de Burgwal in Kampen.
Auke wilde altijd zinvolle verbanden leggen tussen onderwerpen uit de
kerkgeschiedenis en maatschappelijke thema's uit zijn tijd. Evenals zijn collega en
vriend Okke Jager was hij in hoge mate gevoelig voor engagement. Wat hij uit de
geschiedenis van het christendom naar voren bracht, gaf hij ook een duidelijke
ethische component. Het doel van de kerkgeschiedenis als theologisch vak was
volgens Jelsma dan ook niet het koesteren van de traditie of het noteren van vergane
feiten, want ‘hoe waardevol de traditie ook is, de kerk moet verder. Zij heeft recht
op kritiek. [...] Hoe die kritiek eruit ziet, wat theologen voor kerk en samenleving
kunnen betekenen, dat hangt af van de plaats en de tijd waarin zij leven.’6. Dit was
een bijzondere invalshoek voor een kerkhistoricus, omdat de vakgenoten lange tijd
vooral in het verleden zelf geïnteresseerd waren geweest. Leopold von Ranke, Karl
Heussi en vele anderen wilden weten ‘wie es gewesen ist’.7. Hierdoor had dit vak
een stoffig imago gekregen. Wars van een dergelijke manier van omgaan met het
verleden streefde Jelsma daarentegen naar practical knowledge. Het doel van de
gereformeerde kerk kon niet de gereformeerde kerk zelf zijn; het terugtrekken binnen
de eigen zuil (‘souvereiniteit in eigen kring’) had misschien ter wille van de
emancipatie van de gereformeerden zijn functie gehad, maar die tijd was definitief
voorbij. Ook de christelijke kerk was geen doel op zich. Het moest het christendom
gaan om de humaniteit in de gehele samenleving.
Zijn inlevingsvermogen heeft Auke Jelsma ook tot uiting gebracht in consciëntieuze
bronnenedities. Samen met een van zijn promovendi, Owe Boersma, verzorgde hij
de belangwekkende wetenschappelijke uitgaven van de kerkeraadsnotulen van de
Londense vluchtelingengemeenten in de tijd van de Reformatie, Acta (1993) en Unity
in Multiformity (1997).8. Toen hij daarna de theologenroman Alsof ik een messias
was (2002) publiceerde, bewees Jelsma opnieuw dat wetenschappelijk werken en
goed vertellen niet tegen elkaar uitgespeeld mogen worden. Het is niet teveel gezegd
wanneer we de uitspraak van de Amerikaanse historica Barbara Tuchman op hem
van toepassing achten: ‘The best writer is the best historian’. Als rasverteller heeft
hij de kerkgeschiedenis tot ver buiten Kampen attractief gemaakt en behoorde hij in
Nederland tot de kleine groep van veelgelezen theologen.
Kenmerkend voor Auke Jelsma als kerkhistoricus is eveneens dat hij het perspectief
van de verliezers (in plaats van de ‘main stream’ en de overwinnaars) innam bij het
beschrijven van veranderingsprocessen. Zijn
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vroegste publicaties gaan over de doperse prediker Melchior Hoffman, die tien jaar
in Straatsburg gevangen zat en met zijn oproepen het ‘Täufer-Reich’ in Münster
ontketende. Met dit perspectief voor de verliezers toonde Jelsma in het midden van
de jaren zeventig zijn affiniteit met het opkomende denken van de politieke, de
feministische en de bevrijdingstheologie. Zo werd in 1968 binnen de Gereformeerde
Kerken in Nederland het ambt van predikant voor vrouwen opengesteld. In het
synoderapport van 1968 werd de aanname uitgesproken dat de invloed van de vrouw
op de ambtelijke opbouw van de gemeente kwantitatief altijd veel geringer zou blijken
te zijn dan die van de man. Deze verwachting wekte in hoge mate Jelsma's verbazing.
Hij begon daarom aan een studie over de geschiedenis van de vrouw in het
christendom, want ‘Willen we ook in de relatie tussen man en vrouw niet blijven
leven onder de tirannie van de meest recente tradities, dan is een diepgaand onderzoek
van de geschiedenis onmisbaar. Wie het verleden kent, kan doelgerichter de volgende
stap doen.’9. Jelsma's twaalf radiolezingen voor de NCRV en zijn boek Tussen heilige
en helleveeg kwamen precies op het goede moment en vulden - nog voordat de
feministische theologie dit thema overnam - een lacune. In deze studie, waarvoor hij
de waardevolle ‘Spaanprijs’ ontving, draaide Jelsma de verwachting van de synode
radicaal om. Hij vroeg zich af wat de vrouw voor de vernieuwing van de kerk kon
betekenen. Het protestantisme kwam er in zijn ogen slecht vanaf, want de Reformatie
had geen emancipatie gebracht: alle vrouwen moesten trouwen, er waren geen nonnen
meer en geen vrouwelijke heiligen; ‘De hoogste kerkelijke positie die de vrouw in
het protestantisme bereiken kon, was dan ook de positie van domineese’.10. Jelsma
zag de vrouw van de dominee met het spreekwoordelijke pannetje soep zeulen en
haar man stil ter zijde staan. Hij noemde dit type vrouw een ‘uitstervend ras’ en had
bijna geschreven: en dat is ook goed zo. De impulsen van de Reformatie hadden de
vrouw vrijheid moeten geven. Vierhonderd jaar later was de kerk definitief in een
nieuwe tijd beland en naast de ‘mannenbroeders’ moesten naar zijn mening mondige
vrouwen hierin een grote rol gaan spelen.11.
Veranderingsprocessen, zo was Jelsma's overtuiging, zouden vooral door mensen
teweeggebracht moeten worden. Daarom interesseerde hij zich ook voor heiligen.
Als protestants theoloog ging het hem daarbij om heiligen als gelovige mensen binnen
de gemeenschap van navolgers van Jezus Christus, waarin ‘opgetild door onze
voorbede en steun, een enkeling naar voren komt, in wie de trekken van Jezus het
duidelijkst zijn,
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een Paulus, een Bonifatius, een Bonhoeffer, een Martin Luther King. [...] Hoe corrupt
en pretentieus het christendom soms naar voren komt, de verlossende macht van
Jezus blijft nog zichtbaar in groepen, in een enkeling die zich bij name geroepen
weet.’12. Bij de bestudering van deze heiligen probeerde hij in hun huid te kruipen
om ze vandaag de dag te laten opleven en mensen tot navolging te inspireren. Meer
dan de angst voor heiligenverering vreesde hij dat het protestantisme aan weinig
inspirerende middelmatigheid ten onder zou gaan.13. Voor de toekomst van het
christendom waren de heiligen en ketters wezenlijk. Wanneer zij geen plek in het
christendom zouden krijgen, wanneer de kerk hun vrijheid zou beperken en zij geen
kritiek meer zouden mogen uitoefenen, zou het leven uit de kerk verdwenen zijn;
‘Steeds als een geestelijke beweging, een kerkelijke gemeenschap de vrijheid van
haar aanhangers gaat insnoeren, zodat dogmatisme de overhand krijgt, ontstaat die
typische marsmentaliteit, die voor de meer individualistische leden veelal op “ingerukt,
mars!” uitloopt.’14.
Ook Jelsma's oratie was aan een heilige gewijd. Toen hij in 1978 werd benoemd
tot hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Kamper universiteit als opvolger van Jan
Plomp, aanvaardde hij dit ambt op 14 september 1979 met de inaugurele rede ‘Dromen
onder de druk van de tijd’ over Birgitta van Zweden (1313-1373). Hoewel deze
heilige tot dan toe in behoudende rooms-katholieke kringen aandacht had gekregen,
kon Jelsma als protestants theoloog eveneens waardering voor haar opbrengen. Hij
vond dat zij erin geslaagd was ondanks de grote druk van haar tijd (de Paus in
Avignon, de 100-jarige oorlog, de pest) te blijven dromen. Evenals Hildegard van
Bingen lukte het haar om door haar visioenen invloed op kerk en politiek uit te
oefenen. Zij was ‘de juiste vrouw op de juiste plaats. Haar visioenen bleken
bruikbaar.’15.
Ook aan de ‘apostel der Friezen’ Winfried Bonifatius heeft Auke Jelsma twee
studies gewijd: De blaffende hond (1973) en dertig jaar later een sterk bewerkte
heruitgave onder de titel Bonifatius. Wanneer we deze twee boeken met elkaar
vergelijken valt er iets op. Op de omslag van 1973 zien we een cartoon van Lex (later
Len) Munnik: een agressieve terriër blaft tegen een kerk die als een gesloten bastion
is afgebeeld. In 2003 staat op de omslag een fragment van een gravure uit ca. 1630:
een zwaard dat door een bijbel of een codex (tegen de Arianen?) gestoken is en een
portret van de heilige Bonifatius die de lezer aankijkt. Maar niet alleen aan de
buitenkant, ook qua inhoud is een verschuiving zichtbaar. Der-
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tig jaar later zijn de kritische zinnen waarin Jelsma tegen de kerk ‘blaft’, verdwenen.
Dat is bijvoorbeeld deze zin: ‘Nu is het zaak dat de kerk uitgetild wordt boven alle
provincialisme, opdat wij verbonden blijven met de veelkleurige rijkdom van Gods
geest. Ook nu zullen er hopelijk steeds weer mensen gevonden worden die willen
blijven sjorren aan een verouderde en verwereldlijkte kerk, opdat deze van betekenis
kan blijven voor de hele samenleving.’16. In de loop van de jaren tachtig zijn bij Jelsma
‘de kerk’ als thema en zijn eigen hoop op werkelijke kerkvernieuwing meer en meer
op de achtergrond geraakt. Het vak Kerkrecht dat zijn voorganger Jan Plomp voorheen
doceerde, had men hem niet toevertrouwd.
Daarentegen kwamen de heiligen steeds meer in het vizier, vooral mystici zoals
Jan van het Kruis. Deze Spanjaard, Juan de la Cruz, had in de smalle donkere nis
van het klooster in Toledo waar hij vanwege zijn overtuiging gevangen was gezet,
ontdekt dat het ‘nu juist het kenmerkende van God blijkt te zijn, dat Hij, als het er
echt op aan komt, zich nergens laat vinden.’17. De la Cruz' mentale weerbaarheid in
precaire situaties, het uithouden in een situatie waarin de laatste vonken van humaniteit
uitgedoofd dreigen te raken, inspireerden Jelsma sterk. Hij voelde zich steeds meer
verwant met katholieke collega's zoals Joris Baers en Otger Steggink. In 2003
verscheen onder gezamenlijke redactie de grote Encyclopedie van de mystiek. Hier
wijst Jelsma op de mystiek van Franciscus, Paulus, de quakers, Teilhard de Chardin
en Dorothee Sölle. In de mystiek gaat het om het ontwaken van iets van God in ieder
mens, ‘De herkenning in onszelf en in het naderen van het goddelijk geheim, dat hoe
verfomfaaid ook, in ieder van ons schuilgaat en de verwondering daarover, dat alles
kan mystiek worden genoemd.’18. Voor Auke zelf was de enige vorm van bidden die
hem overgebleven was, het mystieke Jezusgebed.19.
Hier herkennen we weinig meer van wat hij van zijn gereformeerde leermeester
Berkouwer aan de Vrije Universiteit gehoord had. Voor Auke Jelsma waren de echte
navolgers van Jezus de aanhangers van de tegenbewegingen, de merkwaardige
heiligen, de verliezers en de mystici. In plaats van een steile barthiaanse christologie
‘van boven’ moest het christen-zijn vooral als navolging van Jezus worden opgevat.
De rode draad in zijn theologisch denken was de vraag op welke wijze dit in onze
werkelijkheid zichtbaar wordt. Al in zijn verhalenbundel Ommegang uit 1971 schrijft
hij (in afwisseling van verhalend proza en cursief gedrukte voorzichtige, verklarende
‘preken’): ‘Als Jezus niet bestaan had, was de wereld een woestenij geworden. [...]
Ik geloof nu eenmaal dat het leven
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slechts van belang blijft zolang het ingekapseld ligt binnen de liefde van God, zoals
die op ons toegekomen is in de figuur van Jezus Christus.’20.
Van zijn literaire werk vind ik twee boeken het meest interessant: Vluchtgang
(1996) en Doorgevingen van Jezus (2000; 5 drukken). Het eerste is een spannende
kerkhistorische thriller die zich afspeelt rondom een Engelse kathedraal. Het tweede
schreef Jelsma in een periode waarin hij door een vervelende nasleep van een operatie
lang in Nijeveen aan huis en bed gebonden was. In zijn fantasie ging hij zijn vroegere
wandelingen door de kop van Overijssel na en bewerkte hij die volgens zijn
levensthema ‘navolging’. Ooit heeft hij tijdens zo'n wandeling Jezus ontmoet: ‘Opeens
stond hij voor me, in spijkerbroek en een rode trui, met groene laarzen aan zijn voeten.
Onmiskenbaar een Jood. Ik knipperde met mijn ogen. Waar kwam hij in vredesnaam
zo plotseling vandaan. Met de nevel mee, over het water, leek het wel. “Ik wilde in
stijl blijven”. Met ironische glimlach kwam hij naast me zitten.’21. In de gesprekken
bij de wandelingen legt Jezus uit wie hij was en wat hij wilde: ‘“Wie niet vergeven
kan, kent mijn God niet, die kent zichzelf niet goed, die spijkert de toekomst dicht.
Zonder vergeving gaat de mensheid aan vergelding en bloedwraak ten onder. Zonder
vergeving is er geen hoop. Vergeving is de enige kans op vernieuwing. Alleen de
mens die vergeven kan, is in staat voor zichzelf en anderen een nieuwe toekomst te
scheppen.” Dit was voor hem echt essentieel, merkte ik aan de gedrevenheid waarmee
hij sprak. Dit was de kern. Hier ging het hem vooral om.’22. Met deze nadruk op de
navolging van Jezus die voor de mens zeker mogelijk is, reflecteert het theologische
denken van Jelsma ook de antropocentrische wending in de theologie van zijn tijd.
Meermaals lezen we bij hem: ‘Overal waar mensen het spoor van deze Jezus
voortzetten, herken ik God. Waar mensen opkomen voor het recht van de zwaksten,
herken ik de trekken van zijn gezicht. Waar mensen genezing bij elkaar vinden, voel
ik de adem van Gods Geest.’23.
Eén herinnering aan Auke Jelsma staat mij nog helder voor de geest, hoewel deze
teruggaat op een gesprek tijdens de studiereis naar Assisi in april 1978. Hij vertelde
dat hij als kind dacht dat hij nooit ouder dan veertig zou worden en dat hij daarom
meende alles voor die leeftijd bereikt te moeten hebben. Maar omdat hij in 1978 al
vijfenveertig was, leefde hij volop uit de overvloed en het tegoed, en dat stemde hem
rustiger. Toen Auke op eenentachtigjarige leeftijd in 2014 stierf, heeft hij dus bijna
dubbel zo lang geleefd als hij verwacht had. Als ‘Doktorvater’ heeft hij mij en negen
andere doktorandi die bij hem zijn gepromoveerd, juist in de
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tweede veertig jaar van zijn leven geïnspireerd om onze eigen gedachten te denken
en onze eigen wegen te gaan. Met zijn zinnige vertellingen uit het perspectief ‘van
onderen’ heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het openbreken van de
voorheen zo gesloten gereformeerde wereld.
HARMJAN DAM

Eindnoten:
1. A. Pettegree in De Briefbezorger, Kampen 1998, p. 143. Dit boek (red. Jaap van Gelderen en
Hommo Reenders) verscheen bij het afscheid van Auke Jelsma als hoogleraar in Kampen. Het
omvat een brede keuze uit zijn werk, zeven externe commentaren, een autobiografisch artikel
en een uitvoerige bibliografie. Voor de publikaties na 1988, zie ook: ‘biografieëndienst’ van
het Algemeen Nederlands Persbureau, www.aukejelsma.nl en
www/nl.wikipedia.org/wiki/Auke-Jelsma. Voor het boek Profiel (red. J. van Gelderen [e.a.].
Kampen 2004) schreef ik een theologisch portret: ‘Auke Jelsma - een kerkhistorische ommegang
naar Jezus’. Fragmenten uit dit portret zijn ook in dit levensbericht verwerkt.
2. A.J. Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek. 's-Gravenhage 1970, p. 280.
3. Op. cit. n. 2, stelling XVIII.
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tussen bronnen die uit een andere tijd stammen en identificatie die er vanuit gaat, dat er een
continuïteit met de psyche van mensen uit geheel andere tijden bestaat. Geschiedenis is ook
een ‘garstiger Graben’.
5. Auke J. Jelsma (red.), De kunst van het loslaten. Een confrontatie met het leven van Franciscus
van Assisi. Kampen 1980.
6. Auke Jelsma, ‘Theololie’, in: Koornmarkt 1 (1996).
7. Auke Jelsma, Fossielen of vruchten. Omgaan met het verleden van de kerk. 's-Gravenhage 1984,
p. 119.
8. Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585. Uitg. A.J. Jelsma
en O. Boersma. 's-Gravenhage 1993 en O. Boersma and A.J. Jelsma (eds.), Unity in Multiformity.
The Minutes of the Coetus of London 1575 and the Consistory Minutes of the Italian Church
of London 1570-1591. Amsterdam 1997. Bij de transcripties waren ook Jaap van Gelderen en
een grote groep studenten betrokken.
9. Auke Jelsma, Tussen heilige en helleveeg. De vrouw in de geschiedenis van het christendom.
's-Gravenhage 1975 (herdruk 1981). Zijn boek werd vertaald als Heilige und Hexen. Die Stellung
der Frau im Christentum (Konstanz 1977) en hij hield lezingen in Duitsland. Heel verbaasd
was men daar, toen bleek dat ‘Auke’ geen voornaam van een vrouw was. Jelsma voerde zijn
interesse voor emancipatie terug op zijn moeder en zijn waardering voor sterke vrouwen in de
gemeente (op. cit. n. 1, p. 238). Ik vermoed dat ook zijn vrouw Ali Jelsma-Rippen (vgl. haar
boek De lokroep van de struisvogel) hierin een rol speelde. Zij stierf op 9 januari 2016.
10. Op. cit. n. 9, p. 111.
11. Op. cit. n. 9, p. 137-138.
12. Auke Jelsma, Ommegang. De navolging van Jezus in deze tijd. Den Haag 1971, p. 140-141.
13. Auke Jelsma, Zonder een dak boven het hoofd. In het grensgebied tussen Rome en Reformatie.
Kampen 1997, p. 178.
14. Op. cit. n. 12, p. 64. Andere personen die hem interesseerden omdat ze tegen de stroom in
zwommen, waren de quaker John Woolman (J. van den Berg en A.J. Jelsma, In een bloedrode
mist. Zoetermeer 1993) en Geert Grote (Auke Jelsma, Bloemen uit de hemel. In dialoog met
Geert Grote 1340-1384. Deventer 2011.) Hij voelde zich sterk met de quakers verwant.
15. Auke Jelsma, Dromen onder de druk van de tijd. Kampen 1979, 26 (Kamper Cahiers No. 38).
Op. cit. n. 1, p. 77.
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23. Op. cit. n. 7, p. 89; op. cit. n. 1, p. 101; Auke Jelsma, De macht van de vragensteller. Kampen
1992, p. 212.
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Peter Wolfgang Klein
Langenzersdorf (O.) 10 december 1931 - 16 oktober 20141.

Peter Klein was een levendig, geestig en hartelijk mens, die zich voor niets te groot
voelde. Als hem iets niet zinde kon hij heftig, soms zelfs wat bozig reageren en zich
aardig kwaad maken. Hij genoot intens van zijn vak en stortte zich hartstochtelijk
op het ene na het andere onderwerp. ‘In het woud der historie laat ik mijn sporen na
als omnivore vlinder’, was het toepaslijk motto van zijn overlijdenskaart.2.
Klein heeft zich inderdaad als veelzijdig historicus gemanifesteerd, eerst verbonden
aan de Nederlandsch Economische Hoogeschool (later: Erasmus Universiteit te
Rotterdam, 1959-1985), en vervolgens aan de Rijksuniversiteit te Leiden (1985-1996).
Zijn wetenschappelijke statuur bracht hem in 1978 het lidmaatschap van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Klein was eerder lid van
de Akademie dan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: dat werd hij
pas in 1986. Zijn maatschappelijke verdiensten werden in opgaande lijn erkend: in
1981 ontving hij de Ad Fontes-penning van de EUR, in 1985 van de stad Rotterdam
de Wolfert van Borselenpenning en in 1992 werd hij Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Inhoudelijk blijkt de brede waardering voor Kleins persoon en
werk uit de majestueuze bundel studies die hem bij zijn Leidse afscheid is
aangeboden.3.
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Klein was gespitst op verandering en vernieuwing. Dat resulteerde tot tweemaal toe
in het entameren van een nieuwe studierichting. Eerst als volledige variant op de
bestaande situatie in den lande de studierichting Maatschappijgeschiedenis - met
onder andere aandacht voor de ‘Derde Wereld’, in het jargon: ‘agrarisch-metropolitaire
samenlevingen’ -, vervolgens als kopstudie Japankunde. Dat niet-Europese
uitgangspunt kleurde later in hoge mate zijn Leidse activiteiten. De Rotterdamse
hoogleraar Hein Klemann had dat op het oog toen hij naar aanleiding van Kleins
overlijden verwees naar diens uitspraak: ‘Tinbergen zou best eens gelijk kunnen
krijgen: de mensen uit de Tweede en Derde Wereld komen het hier halen. En waarom
ook niet! Wij gingen vroeger daar toch ook heen?’4.
Peter Wolfgang Klein werd geboren in Langenzersdorf, een dorp aan de Donau
dichtbij Wenen, als tweede kind van Erich Klein (1896-1983) en Hildegarde Charlotte
Henriette von Jeckl (1900-1969); hun oudste kind was een meisje, Liselotte Susanna
(1927-1993), weliswaar ‘geniaal’, maar vanaf 1960 geestesziek.5. Erich Klein was
oorspronkelijk van mosäische Religion, maar liet zich dopen en werd bij zijn huwelijk
als evangelisch omschreven. Moeder Klein was een strijdbaar atheïste en zeer
antiklerikaal. Zoon Peter Klein beweerde later te zijn ‘blijven steken in agnostische
twijfel’ en ‘heel gematigd’ te zijn in vergelijking tot het antiklerikalisme van zijn
moeder. Beide ouders waren econoom - that dismal science, zoals Klein dat vak in
het voetspoor van de grote Britse historicus Carlyle een paar keer zou noemen.6.
Toen na de Anschluss het leven in Oostenrijk bezwaarlijk werd, kon Klein sr.
dankzij Frederik Hendrik Sixma (1894-1958), directeur van de Goudse Machinale
Garenspinnerij met wie hij eerder in contact was gekomen, in het najaar van 1938
uitwijken naar Gouda, waar hij in Sixma's bedrijf een baan kreeg. In de lente van
1939 volgde het gezin, dat, inclusief de geliefde hond en heel wat bagage maar zonder
geld, per trein naar Keulen reisde. Daar werd het gezelschap per auto door Sixma
opgehaald om te voorkomen dat er bij de Nederlandse grens problemen zouden rijzen.
In latere herinnering duikt met name het ruime boekenbezit op dat uit Oostenrijk
was meegenomen en dat Klein als opgroeiende jongen heeft verslonden. Persoonlijke
relaties bleven in stand: nog tot in de jaren tachtig onderhield Klein contacten, eens
door met twee medewerkers per fiets naar Wenen te gaan om daar zijn kindermeisje
op te zoeken.
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Het gezin werd gehuisvest in de directeurswoning, waar het enige tijd later gezelschap
kreeg van wat destijds heette een ‘voljoods’ gezin, dat - verraden - het einde van de
oorlog niet heeft gehaald. Peter Klein ging onmiddellijk naar school en leerde ‘binnen
drie of vier weken... accentloos Nederlands’. Hoewel ook zijn ouders snel Nederlands
leerden - volgens de zoon was zijn vader ‘toch echt een talenwonder’ -, sprak men
thuis tot in de jaren zestig een eigenaardige mengelmoes van Duits en Nederlands.
In een gemêleerd en angstig joods emigrantengemeenschap heeft Klein in Gouda de
oorlog aan den lijve meegemaakt.
Voor een buitenstaander is het moeilijk te peilen wat de oorlogsjaren voor een
opgroeiende jongen kunnen hebben betekend. Zijn ervaringen kwamen in onze
verstandhouding sporadisch en dan slechts zijdelings ter sprake. Meer ging het dan
over wat het leven later had gebracht: de school- en studiejaren, het spanningsveld
tussen economie en geschiedenis, het haken naar volledige erkenning als historicus.
Immers, Klein had liever geschiedenis dan economie gestudeerd, maar zijn
HBS-A-diploma aan de Rijks HBS te Gouda (1950) maakte een academische studie
geschiedenis toen onmogelijk. Het werd economie in Rotterdam, aan de Nederlandsch
Economische Hoogeschool, waar hij in mei 1957 afstudeerde in de
‘algemeen-economische variant van de bedrijfseconomische studierichting’.
Aan de NEH ontmoette hij in de hoogleraar Lambers (1916-2004) een breed
georiënteerde en inspirerende docent en vond hij in de hoogleraar Van Stuijvenberg
(1915-1996) een leermeester die hem de weg naar de (economische) geschiedenis
wees. Daarnaast onderging Klein naar eigen zeggen de invloed van vooral Joseph
Alois Schumpeter (1883-1950) en de ‘onvolprezen’ Joan Robinson (1903-1983).
‘Als Schumpeter niet geschreven zou hebben, zou ik mijn dissertatie over het
ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt van de zeventiende eeuw nooit
hebben kunnen schrijven. Dan zou de wereld toch wel wat gemist hebben. Dat althans
is mijn mening’, aldus Klein niet zonder zelfironie en enige eigendunk. Robinson's
Freedom and necessity noemde hij in dezelfde ontboezeming ‘mijn bijbeltje’.7.
Na zijn militaire dienstplicht te hebben vervuld trad Klein bij de NEH in dienst, de
start van een voorspoedige carrière. Toename van financiële middelen voor het Hoger
Onderwijs vergrootte destijds de ruimte voor aanstellingen. Bovendien werd in de
jaren zestig besloten de Nederlands Economische Hogeschool te laten uitgroeien tot
een volwaardige uni-
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versiteit, wat in 1973 resulteerde in de oprichting van de Rijksuniversiteit te
Rotterdam, die zich Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) mocht gaan noemen.8.
In diezelfde periode voltrok zich in Kleins privéleven een aantal ingrijpende
veranderingen. Op 11 april 1960 trouwde hij met Elly Martha [Els] van Leeuwen
(*1936). Uit dat huwelijk werden drie kinderen geboren: Hilde (*1961), Eric (*1963)
en Menno (*1971). Woonplaats Gouda werd ingeruild voor Rotterdam, waar het
gezin Klein een ruime behuizing aan de Kralingse Plaslaan betrok. Daar hebben
dankzij het gastvrij onthaal van het echtpaar Klein heel wat samenkomsten
plaatsgevonden die af en toe ook zeer bevorderlijk waren voor een soepele voortgang
van universitaire ontwikkelingen. Het huwelijk zou overigens in 1990 op een
echtscheiding uitlopen.
Klein werd aanvankelijk onder de schutse van Van Stuijvenberg wetenschappelijk
ambtenaar in de Faculteit van Economische Wetenschappen. Dankzij zijn ‘patron’
kreeg Klein zijn eerste opdracht: een gedenkboek. Hij kreeg zo'n drie maanden de
tijd om uit een ongeordend archief een leesbaar verhaal te peuren, wat volgens de
schrijver zelf in een ‘uitstekend boek’ resulteerde.9. Dat had dan thuis wel voor de
nodige commotie gezorgd, getuige de woorden die hij in het met ‘oktober 1961’
gedateerde voorwoord aan het aandeel van zijn echtgenote wijdde: ‘In voor haar
moeilijke omstandigheden [op 18 september was Hilde geboren] wist zij een sfeer
van rust te scheppen, waarin de - in verband met de korte tijd - noodzakelijk
geconcentreerde arbeid mogelijk werd. Vele uren nachtrust offerde zij op om het
geschrevene aan te horen en daarop nuchtere kritiek uit te oefenen... Tenslotte werden
de gegevens voor de bijlagen door haar bijeengebracht.’10.
In 1965 promoveerde hij ‘cum laude’ op De Trippen in de 17e eeuw uit 1965, dat
na ruim dertig jaar ook een Engelse vertaling beleefde.11. Meteen na zijn promotie in
1965 werd Klein in de Faculteit van Sociale Wetenschappen tot lector benoemd. In
1967 werd hij in de Faculteit van Economische Wetenschappen als opvolger van
Van Stuijvenberg, die naar Amsterdam was vertrokken, hoogleraar in de ‘Sociale en
economische geschiedenis van de 19e en 20e eeuw’, met tijdelijk een medebenoeming
in de Faculteit van Sociale Wetenschappen.12. Twee jaar later volgde de eerste band
met ‘Leiden’ in de vorm van de benoeming tot buitengewoon hoogleraar in de
economische geschiedenis. Daar trof hij een groep enthousiaste en talentvolle
studenten waarvan er één later - in-
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middels hoogleraar geworden - zou schrijven: ‘toen was daar ineens een frisse,
kritische, rechtstreeks eerlijke, maar tegelijk hartelijke nieuwe prof die... ons geweldig
wist te begeesteren’.13.
Klein had zich inmiddels in het Rotterdamse academische milieu een
vooraanstaande plaats verworven, wat op 1 februari 1974 resulteerde in de aanvaarding
van het Rectoraat van de prille Erasmus Universiteit. Het bestuurlijk pluche zocht
hij niet, maar ontliep hij evenmin: het kwam op zijn weg. Zo werd hij in 1977 decaan
van de Faculteit voor Economische Wetenschappen, maar trad al in 1978 terug om
als decaan te gaan fungeren van de Subfaculteit Maatschappijgeschiedenis in
oprichting, die per 1 september van dat jaar van start ging en als zíjn geesteskind
genoemd kan worden.14. Door gasthoogleraarschappen - onder andere in Djakarta,
Japan en India -, lezingen en bijdragen aan internationale congressen verwierf Klein
internationaal aanzien. In 1978 was hij organisator van een internationaal seminar
van historici, geografen, juristen en economisten over de betekenis van de
Rijn-Maas-Schelde delta.15.
Na 1981 waren het voortaan wat de universiteit betreft externe bestuursfuncties
die op zijn weg kwamen. Te noemen zijn het voorzitterschap van het Koninklijk
Nederlands Historisch Genootschap (1987-1992) en dat van de Afdeling Letteren
van de KNAW (1990-1993). In internationaal verband kan worden gerefereerd aan
zijn lidmaatschap van de International Economic History Association. Opvallend is
in later jaren zijn bijzondere aandacht voor de geschiedenis der joden in Nederland
als blijk van persoonlijke betrokkenheid. Daarvan getuigt met name zijn studie over
het Philips-Kommando. Met het hier al enkele keren aangehaalde autobiografische
Kaddisj voor Isaäc Roes behoort dit tot zijn meest doorleefde werk.
Zijn nevenfuncties wortelden steeds in de praktische vakbeoefening, wat het meest
geldt voor zijn redactielidmaatschap van diverse periodieken, zoals het Tijdschrift
voor Geschiedenis, de Bijdragen en Mededelingen tot de Geschiedenis der
Nederlanden, het Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek en, heel typerend
voor de ‘latere’ Klein, van Changing Economy of Indonesia. Hoewel Klein het
herhaaldelijk heeft gehad over de politieke geplogenheden van
historisch-wetenschappelijke activiteiten, heeft hij vrijwel geen
publiek-maatschappelijke functies bekleed. Voor zover ik heb kunnen nagaan is dat
beperkt gebleven tot het lidmaatschap van de Culturele Raad van Zuid-Holland.
Behoudens zijn proefschrift bestaat zijn werk niet uit omvangrijke,
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maar wel uit zeer verscheiden en intrigerende studies.16. Naast alle wel gerealiseerde
publicaties blijft het betreurenswaard dat het Klein niet gegeven is geweest zijn
aandeel in het vervolg op het geschiedwerk van Charles Wilson over Unilever
gepubliceerd te zien.17. Een grotendeels gereed manuscript vond in de ogen van de
opdrachtgever op grond van intern-bedrijfspolitieke gronden geen genade, wat voor
Klein op zijn minst gezegd een teleurstellende ervaring was.18.
Kleins veelzijdigheid moge blijken uit het noemen van twee boekrecensies in één
aflevering van een historisch tijdschrift. In de ene bespreekt hij even kritisch als
persoonlijk een bundel historische studies over de Rekenkamer, een puur-Nederlandse
instelling. In de andere gaat het om een boek over de Japanse bezetting van Java en
Luzon (1942-1945), waarover Klein zich even persoonlijk betrokken toont.19. Ook
als popularisator heeft hij zijn sporen verdiend, met name door zijn
redactielidmaatschap van en bijdragen in de seriewerken Bericht van de Tweede
Wereldoorlog, Onze Jaren na 1945 en 14-18: de Eerste Wereldoorlog.20. Voorts
maakten bijdragen aan het Historisch Nieuwsblad en dagbladen als NRC-Handelsblad
en de Volkskrant zijn inzichten in breder kring bekend.
Klein was een pragmaticus die koerste op gezond verstand met als eerste vraag
‘klopt het wel wat er staat?’ of ‘wat men zegt’? Een algemeen als ‘waar’ beschouwd
standpunt kan best wel eens minder valide zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Hij
genoot van discussies over juist dat soort meningen en voorstellingen, zoals bij
voorbeeld blijkt uit zijn discussiestuk over de crisis van de jaren dertig. Deze bijdrage
verscheen voor het eerst in de bundel Lof der Historie, in 1973 gepubliceerd ter
gelegenheid van de oprichting van de Erasmus Universiteit om aan te geven dat er
een groep historici bezig was met de voorbereidingen van een geschiedenisopleiding
in Rotterdam.21. Of zijn mening juist dan wel onjuist is, is niet zozeer van belang in zijn intreerede bij de VU ‘bewees’ Jan Luiten van Zanden in 1988 de ‘onjuistheid’
van Kleins opvattingen in dezen22. -, want het gaat om de open discussie, waarover
Klein zelf herhaaldelijk in navolging van Geyl stipuleerde: ‘geschiedenis is een
discussie zonder eind’.23.
Die eenvoudige vaststelling is de meer theoretisch onderlegde historicus een
gruwel, immers, die is op zoek naar de dieper liggende patronen van het feitelijk
gebeuren. Klein heeft zich zelf meer dan eens als ‘popperiaan’ gekarakteriseerd.24.
Daarbij gaf hij te kennen niet te delen in de neiging tot dieper graven in de
onderstromen van historische verschijnselen, of, zoals hij het noemde ‘theoretische
poespas’.
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Dat wil overigens niet zeggen dat hij zo'n benaderingswijze afkeurde. Zowel in zijn
proefschrift25. als bij de voorbereiding van de nieuwe opleiding geschiedenis in
Rotterdam speelden theoretische verworvenheden wel degelijk een rol. Niet voor
niets werd die nieuwe studierichting ‘Maatschappijgeschiedenis’ genoemd, enerzijds
vanwege de plaatsbepaling binnen het kader van wat de NEH als voorloper van de
Erasmus Universiteit aan historische activiteiten had gekenmerkt en anderzijds om
juist op grond van dat uitgangspunt de nieuwe studierichting te onderscheiden van
de bestaande studierichtingen geschiedenis. Voor Klein was het belangrijk de
beroepskansen van historici te vergroten.
In de eerste jaren na de start in september 1978 van de ‘Subfaculteit
Maatschappijgeschiedenis in oprichting’ was Klein onmiskenbaar de spil van de
nieuwe studierichting. Hij sneed zijn banden met de economische faculteit echter
nooit door en bleef ook binnen dat kader streven naar verruiming. Zijn weigering
het centrale hoogleraarschap van de nieuwe studierichting op zich te nemen heeft de
verdere gang van zaken onmiskenbaar beïnvloed. Naast de subfaculteit had Klein
inmiddels een nieuwe liefde ontwikkeld: de opleiding Japankunde, die voor Klein
echter geen nieuwe glorie leverde, integendeel. Japankunde kwam er weliswaar,
maar Kleins persoonlijk aandeel werd tot nul gereduceerd.26. Terwijl er in Rotterdam
nog druk over Japankunde werd gesteggeld, verwisselde Klein per 1 september 1985
zijn Rotterdamse hoogleraarschap voor dat in de Algemene Geschiedenis in Leiden.
In Rotterdam werd deze ontwikkeling geenszins toegejuicht, maar volgens Klein
zelf kwam ‘de functie in Leiden [...] als reddende engel’.27. Het aanbod uit Leiden
kon moeilijk worden geweigerd, al was het alleen maar vanwege de faam van
Huizinga die deze Leidse leerstoel van meerwaarde voorzag. Waarschijnlijk heeft
echter de overtuiging dat ‘Rotterdam’ hem te weinig armslag gaf voor Klein de
doorslag gegeven.
Al kon hij naar eigen zeggen nooit uit de ‘jungle’ van de Leidse letterenfaculteit
wijs worden, Klein bleef trouw aan zichzelf. Hij polemiseerde heftig met collega
Wesseling, maar liep gearmd met hem een receptie binnen.28. Ook in Leiden probeerde
Klein nieuwe wegen te openen door de nieuwkomersproblematiek op de kaart te
zetten. Ondanks dat hij dergelijke instituties in wezen ‘allemaal onzin’ vond en alleen
dienstig ‘als een noodzakelijke stap om geld te krijgen’, was Klein enthousiast
voorzitter van de onderzoekschool CNWS, het Centrum voor Niet-Westerse Studiën.
Volgens Klein moest de geschiedenisstudie zijn gericht op
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de Antieke Wereld (de bakermat van onze cultuur en beschaving), het Niet-Westen
en de Vaderlandse geschiedenis (inclusief dus de interactie); Klein bepleitte in wezen
een landelijke verkaveling van aandachtsvelden.29.
In zijn persoonlijk leven en zijn beroepsmatige ontwikkeling speelde de Tweede
Wereldoorlog niet alleen een existentiële - Klein was Oostenrijker van origine -,
maar ook een essentiële rol. Met kritische betrokkenheid heeft hij zich vanaf 1973
als commentator doen gelden op Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog van Loe de Jong.30. Hij laakte De Jongs wijdlopigheid en bestreed met
name diens opvattingen over Japan, toch ‘[was] Loe... een groot en meeslepend
historicus’.31. Of, zoals hij het elders formuleerde: ‘Het viel niet mee een evenwicht
te vinden tussen mijn bewondering voor De Jongs capaciteiten en mijn soms stevige
kritiek op hem’.32.
De nasleep van de oorlog bracht Klein ook een verzoek de resultaten van het
vermogensrechtsherstel van oorlogsgedupeerden te evalueren, wat in 1999 in een
opmerkelijke rapportage resulteerde.33. Klein werd geconfronteerd met een
problematiek waarmee de Nederlandse samenleving nooit in het reine is gekomen.
Zelf merkte Klein aangaande zijn contact met een van de hoofdfiguren in dezen,
Ab/vraham Roet, op dat het ‘tussen ons [was] gaan klikken’, wat echter niet wegneemt
dat hij in 2001 van mening was dat deze complexe zaak nog lang niet was
afgewikkeld.34. Uit een artikel dat op 8 juli 2015 in de Volkskrant verscheen werd
eens te meer duidelijk hoe ondoorzichtig (en verontrustend) deze problematiek nog
steeds is.35.
De bijzondere rechtspleging in het algemeen was evenzeer een lamentabel proces,
wat hem deed verzuchten ‘dat het me soms onoverkomelijke moeite kost mijn
waardeoordelen over de geschiedenis in toom te houden’.36. Het bracht hem tot het
inzicht dat juist de maatschappelijke constellatie het onmogelijk maakte via de
bijzondere rechtspleging daadwerkelijk recht te doen aan wat in de oorlog fout was
gegaan: ‘de taak van de wederopbouw en het herstel [stonden] het rechtlijnig
doorvoeren van de zuivering in de weg’.37.
In zijn latere jaren werd Klein zonder meer pessimistisch over het universitaire
klimaat en dan in het bijzonder over de bestuurlijke verhoudingen. Ook over recente
oprispingen in nationale kwesties uit het verleden kon Klein zich aardig opwinden.
In het voetspoor van jeugdheld Ter
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Braak noemde hij Nederland ‘Een domineesland. Verdomd. Een domineesland zonder
geloof. Niets is erger’.38.
Inmiddels had Klein nog in Rotterdam Marianne Meijer (*1949) leren kennen. Hun
relatie resulteerde in 1991 in een huwelijk en in een ook vakmatige samenwerking.39.
Na zijn emeritaat bleef Klein nog een tijdje in Leiden wonen, maar in 2004 vond hij
met zijn tweede vrouw in Woudrichem de schitterende omgeving van een typisch
Hollands stadje. Zijn wereld werd kleiner, maar in persoonlijke zin niet minder
gelukkig, integendeel, al leed hij de laatste jaren aan groeiend lichamelijk ongemak.
Hij kon genieten van wat hem geschonken werd. Het gaf hem gelegenheid die rijke
boekerij uit zijn vroegste jeugd nog eens door te nemen en onder andere met een
leerzaam sprookje een van zijn buurkinderen blij te maken.40. Het otium leverde in
2006 bovendien nog een relaas over het Trippenhuis, een terugkeer tot zijn eerste
belangrijke onderwerp in de vorm van een schets over de concrete nalatenschap als
Lieu de Mémoire - de cirkel was gesloten.41.
JAN VAN HERWAARDEN
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Olga Krijtová
Hradec Králové (Bohemen) 30 maart 1931 - Praag 7 november 2013

FOTO: JESSE ULTZEN

Als universitair hoofddocent aan de Karelsuniversiteit in Praag is de Tsjechische
neerlandica Olga Krijtová-Fuchsová altijd zeer actief geweest als vertaalster. Zo
heeft ze ruim zestig Nederlandse romans naar het Tsjechisch overgebracht en heeft
ze een nieuwe generatie vertalers opgeleid. Van de naoorlogse periode tot aan de
Fluwelen Revolutie was zij beslist de belangrijkste vertaler en grootste kenner van
de Nederlandstalige literatuur in het toenmalige Tsjecho-Slowakije. Wie naar haar
karakter vraagt, krijgt alom dezelfde antwoorden: bescheiden, creatief en ijverig.
Van die drie eigenschappen kenmerkt bescheidenheid haar zozeer, dat iedereen die
haar ontmoette er meteen van onder de indruk raakte. Gedurende de vijftig jaar die
zij verbonden was aan de Karelsuniversiteit heeft ze alle lief en leed die er met dat
tijdperk verbonden waren, meegemaakt. Graag haalde zij het gezegde aan: gelukkig
is het land, dat een saaie geschiedenis heeft. Haar leven, huwelijk, en werk, alles is
getekend door de bepaald niet saaie geschiedenis van Tsjecho-Slowakije en later
Tsjechië in de twintigste eeuw.
Haar jeugd bracht zij voornamelijk door in Nymburk. Tijdens de lagere-schooltijd
had ze geleden onder de touwtrekkerij van haar gescheiden ouders, zodat zij nu eens
bij haar moeder op een lagere school in Praag
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en dan weer op een lagere school in Nymburk zat. Haar vader, de arts Alexander
Fuchs, woonde in die plaats met zijn tweede vrouw die er lerares Duits was. Olga
Fuchsová was zeer op het stadje gesteld en was geïnteresseerd in het onderzoek van
de Praagse historicus Josef Políšenský, die meende dat de stad Nymburk door de
Hollanders gesticht zou zijn. In de jaren na de oorlog verslond ze naar eigen zeggen
alle vertalingen uit het Nederlands uit de plaatselijke bibliotheek van het kleine stadje
aan de Elbe, waaronder Max Havelaar vertaald door R.J. Vonka, en, omdat ze groot
liefhebber van de tekenkunst was, levensbeschrijvingen van schilders zoals een
Tsjechische vertaling van Theun de Vries' Rembrandt uit 1931.
Op haar achttiende verliet ze het ouderlijk huis. Ze was helemaal niet van plan
geweest Nederlands te studeren, maar omdat ze bij haar toelatingsexamen voor de
Kunstacademie buiten het vastgestelde quotum viel, besloot ze op grond van haar
liefde voor de Nederlandse schilders hun moedertaal te gaan studeren aan de
Karelsuniversiteit in Praag. Daar studeerde zij van 1950 tot 1955 en specialiseerde
ze zich in werk van Theun de Vries. Later beschreef ze in haar memoires, Geschrift
eener bejaarde vrouw uit 1997, hoezeer de kwaliteit van de vertalingen haar tegenviel.
Toen ze Max Havelaar in het Nederlands las, ontdekte ze dat de vertaling van Vonka
wemelde van de fouten: zo werd er geen papier met ‘rijmelarijtjes’, maar gewoon
heel prozaïsch ‘een paar riem papier’ gebruikt om op te schrijven, en slingerde
Insulinde zich niet als een gordel van smaragd ‘rond de heupen van haar eigenaar’,
maar ‘rond de evenaar’. Olga beschouwde een dergelijke tekst niet als een vertaling
maar als ‘kunstige variaties op het onderwerp Max Havelaar’.
Ook andere zaken dan de studie vroegen haar aandacht zoals communistische
jeugdkampen in de zomervakantie van 1950. Ze beschreef het als zwaar werk aan
een spoorbaantraject in ‘een vreemde, koortsachtige tijd van opgezweept
enthousiasme’ voor de ‘opbouw van een betere toekomst’. Tijdens haar studie
Nederlands leerde ze haar latere echtgenoot Hans Krijt kennen, die als ‘native speaker’
aan de universiteit een assistentenfunctie had voor Nederlandse taalverwerving. Hij
was in februari 1948 als deserteur in Tsjecho-Slowakije aangekomen om de politionele
acties in Nederlands-Indië te ontlopen, en kreeg in 1949 na zes weken gevangenschap
door de staatsveiligheidsdienst de status van politiek vluchteling en een studiebeurs
aan de Filmacademie, FAMU. Krijt beschreef zelf in zijn memoires, Enkele reis
Zaandam-Praag, een van zijn eerste contacten met de studente Olga, die later zijn
vrouw zou worden:
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Toen ik het me een keer gemakkelijk maakte door mijn benen te strekken
naar een lege bank op de eerste rij, stond deze studente op en verklaarde
dat zij de klas zou verlaten wanneer ik mijn schoenen niet van de bank
zou halen.
Verbouwereerd had hij haar advies opgevolgd.
Olga Fuchsová woonde als student van de Filosofische Faculteit in het
studentenhuis (kolej) in de Petrská (de straat met de St. Peterskerk), waar Hans Krijt
ook korte tijd als student woonde. Na haar afstuderen in 1955 ging ze college geven
bij de afdeling Nederlands van de Karelsuniversiteit, waar ze bijna vijftig jaar zou
werken, aanvankelijk als assistent, uiteindelijk als gehabiliteerd hoofddocent. Zij
schreef in de loop der tijd voor haar studenten een groot aantal syllabi over
verschillende periodes uit de geschiedenis van de Nederlandse literatuur, waarin veel
door haar zelf vertaalde poëzie te vinden is. Daarnaast publiceerde ze geregeld
artikelen over Nederlandse en Vlaamse letterkunde in kranten en tijdschriften. Vanaf
1958 begon zij Nederlandse romans en verhalen in het Tsjechisch te vertalen en
schreef zij diverse studies over de Nederlandse literatuur, taal en geschiedenis.
Voor Hans Krijt zat een terugkeer naar Nederland er aanvankelijk niet in, en voor
Olga Fuchsová was het niet gemakkelijk toestemming te krijgen voor een huwelijk
met een statenloze. Zij trouwden uiteindelijk in het stadhuis van Praag op 2 maart
1956. Haar echtgenoot studeerde af aan de FAMU en kreeg werk bij de čST, de
Tsjecho-Slowaakse televisie, waar hij bij het journaal tewerk gesteld werd, onder
uiteindelijk toezicht van een vertegenwoordiger van de perscensuur. Er waren twee
werelden, in zijn woorden: ‘het beeld van de TV-wereld was zwart-wit, die van buiten
de TV rijk geschakeerd’.
In principe vond Olga Krijtová het communistisch idee helemaal niet zo slecht,
zei ze later tegen Geert Mak in 2004. De generatie intellectuelen vlak na de oorlog
en in de jaren vijftig, onder wie Milan Kundera, was voornamelijk communistisch
(de Sovjets waren immers hun bevrijders), maar voelde zich na 1956 steeds
onbehaaglijker, eigenlijk al na 1952, toen grote processen begonnen tegen oude
communisten. In haar memoires schreef Krijtová over de verwerking van haar
jeugdidealen in termen van ‘behept zijn met een muizendiscipline’. Ze beschrijft hoe
ze in een communistisch werkkamp tijdens het veldwerk een lief veldmuisje in haar
handen koesterde en... weer liet gaan. Die avond tijdens de politieke
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scholing kreeg zij ervan langs als bourgeoisvrouwtje, dat niet inziet hoeveel nadeel
de graanproductie van de natie ondervindt van de veldmuizen:
[...] men vergde toen heel veel van de jonge vrijwilligers. Wij waren uit
ons aller wil arbeiders op een spoorbaantraject, wij waren daarna
boerenknechten, 's avonds gewillige studenten van de meeslepende en zo
heerlijke leer, van het marxisme, maar ook van een misvormd Evangelie
van de Haat [...].
Krijtová ontwikkelde wat ze noemde een ‘muizendiscipline’, waardoor ze niet alleen
muizen maar ook andere vijanden van het volk zou laten lopen, maar heel hard zou
werken om dat weer goed te maken. Later beschreef ze dat een van haar oplossingen
was om bijvoorbeeld steevast na een receptie op de Nederlandsche Ambassade
waarvan ze altijd direct verslag moest uitbrengen, te melden: ‘Gepraat over het weer
in Tsjechoslowakije en Nederland. Dat pikten ze altijd, die mannen moesten ook hun
formuliertjes invullen.’ Toch zou ze volgens haar echtgenoot in Enkele reis later wel
denken in termen van ‘een skelet in de kast’ als het om haar jeugdige politieke
vaderlandsliefde ging.
Een van de meest bepalende ontmoetingen tijdens Krijtová's studententijd was die
met Theun de Vries, die op doorreis was naar een schrijverscongres in Wenen. Ze
prees zichzelf gelukkig de schrijver van Rembrandt al vroeg in de jaren vijftig te
hebben leren kennen, nog voor hij de boeken geschreven had die ze later met zoveel
toewijding zou vertalen. Toen zij hem vroeg naar het werk van jonge Nederlandse
schrijvers die bij haar op de universiteit geheel onbekend waren, was De Vries zo
aardig haar een pakket te sturen met De diamant van Harry Mulisch, Het wilde feest
van Adriaan van der Veen, en De Onrustzaaier van Willem G. van Maanen.
Krijtová's eerste gepubliceerde vertaling werd dat laatstgenoemde boek van Van
Maanen, waarvan de vertaling uitkwam in Světová literatura (Wereldliteratuur).
Eind jaren vijftig vertaalde ze verder Het fregatschip Johanna Maria van Van
Schendel en Het meisje met het rode haar van Theun de Vries. Van diezelfde auteur
vertaalde ze in de jaren zestig nog Pan onder de mensen & Bruiloftslied voor Swaantje
en De vuurdoop, van Jacob Presser De nacht der Girondijnen, twee werken van Jan
de Hartog e.a. In 1969 bleken andere tijden aangebroken, getuige haar vertaling van
Rinus Ferdinandusse, Ze droeg die nacht een paars corset.
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De studieboeken die Krijtová samenstelde, zijn voor de studenten Nederlands van
groot belang geweest. In de eerste plaats de nieuwe editie van het Leerboek
Nederlands in 1962, in samenwerking met prof. Bohumil Trnka. Dit tot nu toe enige
leerboek Nederlands in het Tsjechisch is herhaaldelijk herdrukt. Op cultuurhistorisch
gebied zijn met name de in het Tsjechisch geschreven cultuurhistorische overzichten
van betekenis zoals Een inleiding tot de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen
(met prof. J. Polišenský) en Bloemlezing van Nederlandse teksten, beide uitgekomen
in 1964.
Al in de vroege jaren zestig nam de rigiditeit van het regime van haar land af en
sprak men langzamerhand van ‘het socialisme met het menselijk gezicht’. Er
ontstonden meer vrijheden en het lukte Krijtová een paar verhalen van Wolkers te
mogen vertalen, namelijk ‘De achtste plaag’ en ‘Wespen’, die wederom in Světová
literatura gepubliceerd werden. Haar vertaling van Een roos van vlees kreeg ze
vanwege de vele schuttingwoorden niet uitgegeven en bleef op de plank liggen tot
na de Fluwelen Revolutie.
Voor haar keuze van te vertalen romans is Krijtová's uitgangspunt lange tijd het
begrip leesbaarheid geweest, waarbij de waardering van het lezerspubliek voor haar
belangrijker was dan de esthetische waarde van de tekst. Ze stelde zelf vast dat veel
Oost-Europese landen tot keuzes kwamen die volgens de Nederlandse kritiek
‘eigenaardig’ of ‘wonderlijk’ waren. Zo werden niet alleen hoog-literaire auteurs als
Couperus door de Tsjechen gewaardeerd, maar ook Johan Fabricius, Anton Coolen
en Felix Timmermans, allemaal rasvertellers wier boeken soms onder lectuur vallen
of als regionale romans worden beschouwd. Door een uitgever liet ze zich ook
vermurwen tot het vertalen van meerdelige populaire werken, terwijl ze zelf liever
Een roos van vlees van Wolkers had gekozen, zo schreef ze in haar ‘Open brief aan
Jan Wolkers’ in Kentering 1969. Relativerend schreef ze in haar Geschrift uit 1997
over deze kwestie:
Al die overwegingen, het krampachtig pleiten voor het recht te mogen
kiezen wat wel en niet geschikt is voor vertaling, waren niets anders dan
een oratio pro domo, een zelfverdediging van een vertaalster met een
muizendiscipline - zie de brief aan Jan Wolkers- die al doende bezig was
een eigenaardige canon te vormen, ook voor latere generaties.
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Toen in januari 1968 Alexander Dubček aan de macht kwam, brak de periode van
‘het socialisme met het menselijk gezicht’ aan. Krijtová betitelde die tijd altijd als
‘het vrije semester’, toen pers, radio en tv minder aan banden lagen en dissidenten
werden vrijgelaten. Maar het eindigde toen in de nacht van 20 op 21 augustus 1968
de troepen van het Warschaupact (‘een half miljoen manschappen uit vijf socialistische
broederstaten’) Tsjecho-Slowakije binnenvielen en een eind maakten aan de Praagse
Lente. Krijtová en haar man bewoonden inmiddels met hun drie zoons een
appartement op de Janáčkovo nábřeží (Janáčekkade) met uitzicht op de Moldau en
het Nationaal Theater, en in de verte op de historische burcht Vyšehrad. Over deze
dagen vertelde ze in haar Geschrift:
Onze kamer op de kade was vol Nederlandse journalisten, die de situatie
kwamen verkennen, ze hadden de unieke kans erbij te zijn. We spraken
allemaal door elkaar: al die Nederlanders, mijn stateloze man, ik als enige
Tsjech. Mijn kinderen sliepen al op de vloer in de gang, want daar hadden
we geen ramen en je weet nooit, bij al dat lukrake schieten buiten.
Jan Hein Donner vroeg bij die gelegenheid aan Krijtová waarom de Tsjechen niet
teruggevochten hadden, waarbij een derde van de bevolking dat weliswaar met de
dood bekocht zou hebben, maar het land tenminste de eer aan zichzelf had gehouden.
Over haar reactie merkte echtgenoot Krijt in Enkele reis op: ‘Ik kon wel van Olga's
gezicht aflezen wat ze over dat rekensommetje - en van Jan Hein Donner - dacht.’
Vanaf november 1968 nam Krijtová voor de rest van het academisch jaar
studieverlof op en volgde met haar kinderen haar echtgenoot, die al in september '68
vooruit was gereisd naar Nederland. Daar deden zich twee belangrijke gebeurtenissen
voor in hun leven. Ten eerste bleek dat haar man zijn Nederlanderschap nooit verloren
had. Ten tweede kreeg Krijtová de Martinus Nijhoffprijs voor haar vertalingen, die
op 29 januari 1969 werd uitgereikt. Zelf gaf zij bij meer dan een gelegenheid aan dat
ze die prijs nog niet waard was. Ze had van het vertalen van de tot dan toe circa
vijftien boeken genoten, maar vond haar werk op de faculteit veel belangrijker. In
vrijwel elk interview benadrukte ze dat ze met het nieuwe academisch jaar 1969/70
weer naar de Karelsuniversiteit in Praag zou terugkeren. Die opmerking werd in de
Nederlandse pers met verbazing ontvangen en ze kreeg brieven van emigranten die
haar van collaboratie
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beschuldigden. Haar motivering dat ze zich in Praag thuisvoelde, zich met haar
vaderland verbonden wist en het gevoel had nog zoveel te moeten doen voor het
land, werd niet begrepen. Echtgenoot Krijt karakteriseerde in Enkele reis haar
interviews als te argeloos; de Nijhoffprijs leek een nachtmerrie te worden.
Deze gebeurtenissen rond de prijs vonden plaats toen nauwelijks twee weken
eerder Jan Palach op 16 januari 1969 tegen de Russische inval had geprotesteerd
door zichzelf te verbranden. Krijtová was er vreselijk door geschokt en overwoog
om onmiddellijk naar Praag terug te keren. Ze vond dat haar plaats nu aan de
Karelsuniversiteit was, aan de Filosofische Faculteit, in het gebouw waar Palach
gestudeerd had en waar de gebeurtenissen grote beroering teweeggebracht hadden.
In juli 1969 keerde het gezin terug naar Praag, waar Hans Krijt om zijn
Nederlanderschap te behouden natuurlijk niet bij de Tsjechische televisie kon werken.
Omdat hij zonder werk problemen met zijn verblijfsvergunning zou krijgen, begon
hij aan de Praagse talenschool enkele uren Nederlands te doceren. Verder wierp hij
zich op het vertaalwerk Nederlands-Tsjechisch, terwijl Krijtová de kost moest
verdienen.
Na de mislukte Praagse Lente met de korte periode van ‘het socialisme met het
menselijk gezicht’ volgde de opgelegde ‘normalisatie’. Deze zou - zo wilde men
doen geloven - het zogenaamde ‘reële socialisme’ brengen, die de jaren zeventig
zouden tekenen. Langzaam werden overal de zuiveringen doorgevoerd. Nog voor
de zuiveringen in 1969 had Krijtová al per brief bij het Centraal Comité haar
partijlidmaatschap opgezegd, waarbij ze haar partijboekje had meegestuurd. Zij kreeg
midden jaren zeventig een verbod opgelegd op haar schrijf- en vertaalactiviteiten,
dat later iets werd verzacht, al kon zij pas na de omwenteling van 1989 vrij publiceren.
Wanneer een schrijver ‘geschrapt’ werd, was het gebruikelijk te proberen dat op te
lossen door middel van een ‘dekker’, iemand die zijn of haar naam aan je ‘leende’.
Die vond ze in de persoon van haar oudstudente Milena Perglerová. Krijtová had
namelijk de vier delen van De boeken der kleine zielen van Couperus in vertaling
liggen, een turf van 700 bladzijden, die via deze constructie in een oplage van 49.600
exemplaren kon worden verspreid. De gigantische oplage was binnen twee weken
uitverkocht en het werk haalde de eerste plaats in de top-tien van meest gelezen
boeken (als er 50.000 exemplaren gedrukt zouden zijn, had de vertaler een bonus
van vijfentwintig procent moeten krijgen, reden voor de uitgever om de oplage tot
49.600 te beperken). Ook Krijtová's volgende
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vertaling, De grote geus van Johan Fabricius, dat 72.000 exemplaren haalde, verscheen
onder de naam van deze ‘dekker’.
In de jaren zeventig heeft Krijtová buitengewoon hard gewerkt, gezien de productie
van meer dan twintig romans in tien jaar naast een universitaire baan (en een gezin).
Op basis van haar vertaalwerk gedurende zo vele jaren sprak men later van de ‘era
Krijtová’. Op het gebied van Tsjechische vertalingen van Nederlandstalige literatuur
stak zij met kop en schouders boven iedereen uit. Van Hugo Claus vertaalde zij vier
titels, waaronder Suiker en De Metsiers, en van kinderboekenschrijfster Miep
Diekmann die zij graag vertaalde, maar liefst vijf. Haar lievelingsauteur was Willem
Elsschot, van wie ze vijf romans naar het Tsjechisch overbracht, maar ook vertaalde
ze graag Louis Couperus, Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan en de al
genoemde De boeken der kleine zielen, en van Theun de Vries Anna Casparii of het
heimwee en De vrouweneter. Daarnaast vertaalde ze werk van onder meer Willy
Corsari, Johan Daisne, Johan Fabricius, Hugo Raes en Annie M.G. Schmidt. Haar
werkwijze was haar vertalingen in klad in allerlei schriften neer te pennen, terwijl
ze in haar tas altijd een katern met zich mee droeg van het boek waaraan ze bezig
was, aldus haar echtgenoot.
Politiek gesproken brak er in de jaren zeventig weer een periode aan van veel
schipperen. Een vast corvee was bijvoorbeeld de ‘spontane’ toejuiching van
buitenlandse staatshoofden vanaf de weg van het vliegveld, georganiseerd voor
scholieren en studenten, en hun docenten. Volgens Krijt kon zijn vrouw zich nog
precies herinneren welke plaatsen zij al vanaf de jaren zestig voor een ‘spontane
ontmoeting’ moest innemen met haar collega's van de Filosofische Faculteit van de
Karelsuniversiteit om respectievelijk Chroesjtsjov, Gagarin, Valentina Teresjkova,
Honecker, etc. toe te juichen. Alleen later bij Gorbatsjov en zijn vrouw liep Praag
vanzelf uit. In 1977 trad Charta '77 met als voornaamste woordvoerder Václav Havel
voor het eerst in de openbaarheid, dat nog weinig weerklank kreeg onder de bevolking.
Overal werd van schrijvers en acteurs geëist dat zij een anti-Charta handtekening
zetten, ook op de Karelsuniversiteit. Op de Filosofische Faculteit was de spanning
om te snijden. Hans Krijt meldt hierover dat zijn vrouw gebruik maakte van het feit
dat ze een zeldzame bloedgroep had en altijd welkom was bij de bloedstransfusie.
Die dag meldde zij zich daar als vrijwilliger aan en ontliep zo het vernederende
ondertekenen, wat haar overigens weer door anderen verweten werd. Dat zal haar
gekwetst hebben, want ze was in principe zeer
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vriendelijk, zoals haar man haar ook beschreef: ‘Olga had een karaktertrek, of eerder
tactiek, waarmee ze een goede verhouding met de mensen in haar omgeving wist te
scheppen: ze legde nooit iemand een strobreed in de weg, maar stond eerder klaar
om ze een dienst te bewijzen.’ In de uit het hart gegrepen titel van het huldeboek bij
haar zeventigste verjaardag zeggen haar collega's uit de neerlandistiek het op deze
wijze: ‘En niemand zo aardig als zij’.
In de jaren tachtig halveerde haar vertaalproductie, maar bracht ze toch meer dan
tien titels in het Tsjechisch over. Het gaat o.a. om De Aanslag van Mulisch en verhalen
van F.B. Hotz en van Maarten 't Hart. Haar moeilijkste klus noemt ze zelf Herman
Teirlinck, Zelfportret of het Galgemaal, moeilijk en daarom zo dierbaar. Voorts nog
vier teksten van Johan Fabricius en van Theun de Vries De moergrobben, het
toneelstuk Mata Hari van Ton Vorstenbosch en werk van Toon Kortooms, Jan de
Hartog en van Yvonne Keuls. Het is in dit decennium dat de universiteit en haar
studenten ten volle konden profiteren van haar kennis en werkkracht. Behalve twee
studieboeken voor tolken kwamen de in het Tsjechisch geschreven bundels met
vertalingen van historische Nederlandse letterkunde uit, voor studenten van groot
belang. In de eerste plaats Nederlandse poëzie van de Gouden Eeuw, vol Tsjechische
vertalingen van zeventiende-eeuwse poezie. Twee delen volgden over de achttiende
en de negentiende eeuw, namelijk Nederlandse literatuur vanaf de Pruikentijd tot
de Beweging van Tachtig, en Nederlandse poëzie van de tweede helft van de 19e
eeuw. Later na de Wende gaf Krijtová voor een breed Tsjechisch publiek samen met
haar man in 1990 de Geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur uit. Haar positie
was daarom zo uniek, omdat ze haar vak als vertaalster combineerde met de positie
van universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde. Studenten profiteerden niet
alleen van haar enorme literair-historische kennis, maar hadden ook iemand voor
zich bij wie de literaire werken als het ware woord voor woord ‘geproefd’ waren. In
1986 werd ze verkozen tot buitenlands erelid van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent. Sinds 1969 was ze al lid van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.
Toen de West-Duitse ambassade in 1989 door duizenden Oost-Duitsers als
vluchtroute werd gebruikt, zagen Krijtová en haar man tijdens hun avondwandelingen
(ze woonden vlakbij deze ambassade) de straten vol staan met achtergelaten Wartburgs
en Trabantjes. Zelf was zij na de Fluwelen Revolutie aanvankelijk optimistisch
gestemd, maar hield haar
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adem in na de roes van vreugde; er volgde een ontnuchtering die soms aan een kater
grenst, schreef ze in 1997, ‘De ongebreidelde vrijheid uitte zich vooral in de economie,
niet in de cultuur die opeens minder belangrijk leek’. Na de omwenteling van 1989
schoten honderden nieuwe uitgeverijen als paddenstoelen uit de grond, in de stille
hoop dat de grote leeshonger van het totalitaire regime zich voort zou zetten en
natuurlijk ook dat er tijdens het opluikend kapitalisme veel aan boeken te verdienen
zou zijn. Maar de belangstelling voor schone letteren daalde. Nieuwe auteurs brachten
niet genoeg geld in het laatje en beproefde auteurs kregen voorrang. Een groot aantal
lievelingsauteurs die tijdens het totalitaire regime geen kans hadden gekregen, bleven
tot Krijtová's verdriet in de wachtkamer. Wat haar ook niet zinde was dat de keus
voor te vertalen boeken niet meer afhing van de eigen voorliefde van de vertaler of
de te verwachten smaak van het publiek, maar van de klinkende munt van het (zoals
het toen heette) Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Zonder die
subsidie waagde niemand zich na de Fluwelen Revolutie aan een vertaling, zodat
het vanaf dat moment de Nederlandse literaire smaakmakers waren die de keuze van
te vertalen boeken bepaalden.
Na de omwenteling heeft ze nog belangrijke romans vertaald, al heeft de
buitenlandse keuze haar gehinderd. Ze vertaalde o.a. Bernlefs Hersenschimmen,
Arthur Japins Een schitterend gebrek, Mulisch' Twee vrouwen en uiteindelijk Jan
Wolkers' Een roos van vlees. Op een gegeven moment namen leerlingen de fakkel
over, de zogenaamde ‘dochters van Krijtová’, zoals Jana Pellarová-Irmannová, Petra
Schürová en Veronika ter Harmsel-Havlíková. Over gebrek aan waardering hoefde
Krijtová, die inmiddels over de zeventig was, niet te klagen: bij Koninklijk Besluit
van 16 juni 1994 werd ze benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau; ze
kreeg in 2006 de Tsjechische prijs voor de beste vertaling van het jaar, de Magnesia
Litera-prijs voor De geruchten van Hugo Claus - overigens niet haar lievelingsboek.
Het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds kende haar in 2007 de
NLPVF-vertalersprijs toe.
Tot 2001 bleef Olga Krijtová verbonden aan de Karelsuniversiteit en nog jaren
erna was ze een graag geziene oud-collega bij examens en congressen, tot de zorg
voor haar zieke echtgenoot Hans Krijt het haar bijna onmogelijk maakte veel van
huis te gaan. Op 12 maart 2011 is hij overleden. Aan het eind van datzelfde jaar
eerden haar collega's van de afdeling Nederlands van de Karelsuniversiteit haar nog
met de uitgave van haar memoires, in een speciaal nummer van de Neerlandistische
reeks Praagse
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Perspectieven. Het was de laatste keer dat zij op de universiteit verscheen. Op 7
november 2013 overleed zij in Praag.
Al met al heeft Olga Krijtová in de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot
aan de Fluwelen Revolutie volledig gedomineerd op het gebied van Tsjechische
vertalingen van Nederlandstalige literatuur. Het is dus niet verbazingwekkend dat
men sprak van de ‘era Krijtová’; wel is het tekenend voor haar bescheidenheid dat
zij twijfelde of het zin had om haar herinneringen aan die periode op te schrijven. In
het eerste opstel van Geschrift eener bejaarde vrouw uit 1997 licht ze dit op
onnavolgbare wijze toe:
Maar nu is mijn leeropdracht voltooid, ik moet niets meer, ik mag alles,
misschien ook herinneringen ophalen aan dat vijftigtal jaren. Te laat.
Gelukkig te laat. Wat dat betreft kom ik dus met de mosterd na de maaltijd,
zoals men het zo Bourgondisch in het Nederlands pleegt te zeggen. [...]
Als men ergens te laat mee komt in mijn land, zegt men dat hij met een
kruisje ná de begrafenis komt. [...] De mosterd en het kruisje hebben
dezelfde betekenis, maar het verwoorden van het verschijnsel is
hemelsbreed. Ook het waarnemen van dezelfde verschijnselen bij
Nederlanders en Tsjechen (en andere volken) is vaak verschillend, de
smaak, de goesting zoals we gelijk de Vlamingen zeggen, is nu eenmaal
anders. De boeken, die in Nederland opgehemeld zijn, [...] vallen soms in
andere landen door de mand. Andere boeken, in Nederland genegeerd, of
zelfs afgekamd, worden elders als iets unieks ontdekt - [...].
In haar laatste opstel besluit ze:
Ik zou nog urenlang, bladzijdenlang kunnen doorgaan met mijn geschrijf,
er zijn nog zoveel onderwerpen, zoveel herinneringen. Maar laten mijn
overpeinzingen overgaan in stille mijmeringen. En stille mijmeringen zijn
immers alleen voor de mijmeraars interessant. Punt uit.
ELLEN KROL
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Thera Francine Wijsenbeek-Olthuis
Rotterdam 24 januari 1946 - Den Haag 19 juni 2010

Vijf jaar geleden overleed Thera Wijsenbeek-Olthuis (1946-2010). Toen ze eind
2009 ziek werd, was ze nog volop actief binnen de sectie Economische en Sociale
Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Ze had op dat moment 70 studenten onder
haar hoede en gaf onder meer colleges over Oral History en over Agressie en Geweld.
Thera kwam in 2000 naar Leiden van de Universiteit van Amsterdam. Ze wisselde
van plaats met Boudien de Vries. Een van de redenen voor deze wissel was de hoop
dat Thera de sfeer op de Leidse ESG-afdeling zou kunnen verbeteren. En dat deed
ze. De economisch historicus Cees de Voogd, die toen in Leiden werkte, merkte later
op dat ‘het pas gezellig werd toen de meisjes kwamen’. Behalve Thera (die op het
moment dat Cees de Voogd zijn uitspraak deed, 60 jaar was) waren die meisjes Corrie
van Eijl (57) en ik (47). ‘Meisjes’ was niet helemaal het goede woord, maar feit was
dat Thera de sfeer op de afdeling beslist ten goede wist te keren. Ze was sociaal en
betrokken, en een zeer gedreven docent. Ze ging met haar studenten naar het archief
en naar een venduhuis, in het kader van haar college over veilinghuizen. Bij het
venduhuis legde ze haar studenten uit dat het grootste gevaar van een bezoek was
dat je iets kocht terwijl je het niet van plan was. Prompt voegde ze de daad bij het
woord en kocht iets moois.
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Thera Wijsenbeek was van 1975 tot 2000 docent Economische en Sociale geschiedenis
aan de Universiteit van Amsterdam en ze promoveerde daar in 1987 op het proefschrift
Achter de gevels van Delft: bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van
achteruitgang (1700-1800). Thera was voor een promovenda relatief oud: 40plus.
Ze was getrouwd met Florus Wijsenbeek, langjarig Europarlementariër voor de VVD.
Samen hadden ze drie kinderen - Siep, Florentien en Bregje - over wie Thera graag
en veel sprak. Thera combineerde haar (promotie)onderzoek met het opvoeden van
haar kinderen terwijl haar man veel in Brussel en Straatsburg was voor zijn werk.
Thera's huis in Den Haag, met de grote keuken en tuin, was voor de vrienden van
haar kinderen tijdens de middelbareschooltijd een zoete inval. Thera genoot daarvan.
Toen Thera Wijsenbeek in Leiden kwam werken was het aantal vrouwen bij
Geschiedenis met een vaste (academische) aanstelling op de vingers van een hand
te tellen. Toen ik in 2003 naar Leiden kwam was er op dat punt niet veel veranderd.
In de aanloop van onze bespreking van de tweede feministisch golf met de eerstejaars
studenten deden Thera en ik bij herhaling een spelletje. We vroegen de studenten
wat ze wilden worden na hun studie. De jongensstudenten hadden steevast een plan:
journalist, politicus, leraar, onderzoeker, ambtenaar of diplomaat. De meisjesstudenten
hadden zelden een plan: ‘weet niet’ was het standaardantwoord. Thera en ik hielden
er lijstjes van bij, en vergeleken die bij de lunch in de kantine. In de loop der jaren
veranderden de antwoorden van de meisjesstudenten en Thera zag dat mede als
resultaat van haar ‘zendingswerk’. Thera ergerde zich ook aan de portrettengalerij
van emeriti, die aan de muren van het instituut waren opgehangen als wandversiering.
Zonder uitzondering waren dat witte, oude mannen. Als daad van verzet hing Thera
een kleurige poster op van de Femme au grand chapeau in 1906 geschilderd door
de Rotterdamse schilder Kees van Dongen. Het ophangen van de dame van Van
Dongen, slechts gekleed in een kleurige hoed en sjaal, was haar feministische
verzetsdaad tegen het Leidse mannenbolwerk.
Thera Wijsenbeek was een productief historica. Haar boek Achter de gevels van
Delft was gebaseerd op zeer uitvoerig en gedetailleerd onderzoek in
boedelinventarissen en telde bijna 500 pagina's. In deze dissertatie werd het dagelijks
leven van Delftenaren - uit alle lagen van de bevolking - uit de achttiende eeuw
gereconstrueerd. Thera voerde alle gegevens in haar computer in en gebruikte een
computerprogramma voor de
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analyse van haar omvangrijke bronnenmateriaal. Daarmee liep ze, halverwege de
jaren 1980, beslist voor de troepen uit. Haar bestanden worden bewaard op het
Meertens Instituut. Haar publicatie Boedelinventarissen (gepubliceerd in 1995 in de
reeks Broncommentaren) kwam voort uit haar dissertatie. Ze maakte daarin duidelijk
hoe boedelinventarissen systematisch en kritisch voor onderzoek konden worden
gebruikt. In haar hoofdstuk ‘Vreemd en eigen. Ontwikkelingen in de woon- en
leefcultuur binnen de Hollandse steden van de zestiende tot negentiende eeuw’ (in
Cultuur en Maatschappij in Nederland onder redactie van Peter te Boekhorst, Peter
Burke en Willem Frijhoff, 1992) en ‘Het Hollandse interieur in beeld en geschrift’
(in Theoretische Geschiedenis, 1996) plaatste ze haar Delftse onderzoek in een groter
academisch debat. In dit kader publiceerde ze ook haar artikel ‘Van priseersters en
prostituées: beroepen van vrouwen in Delft en Den Haag tijdens de achttiende eeuw’
(in Vrouwenlevens 1500-1850, 1987). Het was een publicatiestrategie die ze
systematisch toepaste: van een gedetailleerde en empirisch sterk onderbouwde studie
naar het grotere debat.
In 1990 publiceerde Thera Wijsenbeek Zieke lieverdjes: 125 jaar kinderzorg in
het Emma Kinderziekenhuis. Het boek werd geschreven in opdracht van het Stichting
Emma Kinderziekenhuis. Voor haar onderzoek maakte ze uitgebreid gebruik van
het archief van het kinderziekenhuis en van materiaal uit het gemeentearchief van
Amsterdam. Ze hield ook interviews met (ex)stafleden en ex-patiënten. Foto's waren
cruciaal in het verhaal. Illustraties waren in alle publicaties van Thera niet iets wat
op het laatste moment werd toegevoegd, maar een integraal en instrumenteel deel
van het betoog.
In 1994 vormde ze samen met Eric Fischer en Hetty Berg de redactie van het boek
Venter, fabriqueur, fabrikant: joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland,
1796-1940. Onder leiding van Thera Wijsenbeek deden, ter voorbereiding van dit
boek, achttien studenten bij de UvA aanvullend onderzoek. De onderzoeken van die
studenten en die van de andere auteurs die bij het boek betrokken waren, waren
verrassend. Het boek ging over grote bedrijven - onder meer Unilever, de Bijenkorf,
Hema en Akzo - en over talloze kleine. Belangrijk voor het boek waren de objecten.
Een houten kastje, dat door een marskramer op zijn rug kon worden gedragen, leidde
tot een schier eindeloze en zeer gedreven zoektocht door Thera. Belangrijke vragen
in het boek waren of er zoiets was als ‘Joods ondernemerschap’. De begrippen ‘joodse
ondernemer’ en
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‘joodse onderneming’ waren aanleiding voor lange discussies binnen de redactie. Er
kwam in het boek bij gevolg een stevige theoretische inleiding over continuïteit,
discontinuïteit en typologieën; er was nadrukkelijk belangstelling voor heterogeniteit.
Er waren niet zozeer joodse ondernemers, zo luidde een conclusie, maar er was wel
een beeldvorming rondom joods ondernemerschap. Bij het boek hoorde een
tentoonstelling over Joods ondernemerschap in het Joods Historisch museum, die
vervolgens onderdeel ging vormen van de vaste collectie.
In 1994 schreef Thera Wijsenbeek bovendien mee aan het boek Koffie in
Nederland: vier eeuwen cultuurgeschiedenis (samen met Pim Reinders en anderen).
In dit boek werden consumptiegeschiedenis, bedrijfsgeschiedenis (Albert Heijn, Van
Nelle, Douwe Egberts), koloniale geschiedenis (de rol van de VOC in het ontstaan
van de koffiecultuur) en reclamegeschiedenis gecombineerd. Koffie was, na aardolie,
het belangrijkste handelsproduct ter wereld, schreven Reinders en Wijsenbeek in de
inleiding. Het boek was heel nadrukkelijk een interdisciplinaire studie, en koffie
leende zich bij uitstek voor een dergelijke benadering. Ook bij dit boek hoorde een
schitterende tentoonstelling.
In 1998 volgde Het Lange Voorhout: monumenten, mensen en macht. In dit boek
over de voorname Haagse laan bij het Binnenhof, werd onder redactie van Thera
Wijsenbeek de geschiedenis van het land beschreven aan de hand van de geschiedenis
van een straat. Het is een insteek die later door Wim Willems (hoogleraar Sociale
geschiedenis, Leiden) werd overgenomen. Het boek was onderdeel van een groter
project op initiatief van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, ter gelegenheid
van het 750-jarig bestaan van Den Haag. Het werd gecombineerd met een
tentoonstelling in het Haags Historisch Museum over architectuur en bekende
bewoners van het Voorhout, waaronder Johan van Oldebarnevelt en Constantijn
Huygens. Het Lange Voorhout was een straat met een grote dynamiek en een zeer
mobiele bevolking. Behalve voor de bekende bewoners was er in het boek aandacht
voor de bewoners die minder opvielen: de grote schare aan dienstpersoneel.
In 2005 verscheen onder haar redactie Den Haag. Geschiedenis van de stad. De
tijd van de Republiek. In dit meer dan 300 pagina's tellende boek werden alle aspecten
van Den Haag in de tijd van de Republiek beschreven waaronder economie,
architectuur, politiek, justitie, buurten en gilden, geloof, sociaal leven en beeldende
kunst. In de lijn van Thera's eerdere werk was er ook in dit boek opnieuw uitgebreide
aandacht voor ver-
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schillen: ruimtelijk, naar geloof, naar klasse en naar sekse.
In 2006 hield Thera de zogenaamde 3-oktoberlezing in Leiden. De lezing werd
uitgegeven onder de titel Honger. Thera organiseerde een werkgroep rondom de
Leidse 3 oktoberviering - het grootste volksfeest boven de grote rivieren - en zorgde
ervoor dat haar Leidse studenten 's morgens vroeg acte de présence gaven bij de
uitdeling van haring en wittebrood. Onderwijs en onderzoek waren bij haar altijd
verbonden en juist daardoor wist ze studenten aan zich te binden en hen te stimuleren.
In haar 3 Oktoberlezing liet ze zien dat het verhaal over de hongersnood tijdens het
beleg van Leiden grotendeels een mythe was. Ze plaatste in die rede het Leidse
verhaal in het grotere debat over collectieve identiteitsvorming en in de grotere
context van mythevorming omtrent honger en oorlog. Ze legde een verband met de
Nederlandse hongerwinter van het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Thera
Wijsenbeek stelde op basis van onderzoek in dagboeken vast dat de Leidse bevolking
tot op de laatste dag van het beleg te eten had. De zesduizend mensen die stierven
tijdens het beleg waren vooral het slachtoffer van dysenterie en pest. Honger werd
wel het dominante element in het collectieve geheugen omdat de Spanjaarden en
Willem van Oranje er baat bij hadden. De Spanjaarden gebruikten honger als wapen
en het uithongeren van steden als dreiging. Willem van Oranje prees de standvastige
en heldhaftige bevolking, die niet zwichtte voor honger. Het trauma van het beleg
leidde er wel toe dat Leidenaren nog tien jaar na het ontzet eten hamsterden en dat
er grote vraag was naar schilderijen met brood en kaas, en stillevens met groente,
fruit, wijn en vis.
Kort voor ze ziek werd begon Thera aan een familiegeschiedenis op basis van een
kookboek. Dit was opnieuw typerend voor haar insteek. Uitgangspunt was een
kookschrift uit Zutphen, dat begonnen was in 1774. Louise Toe Water kreeg het
boekje met 157 recepten en veel ruimte voor aantekeningen als huwelijkscadeautje
van haar zeven jaar oudere zus Jacqueline. Louise schonk het aan de vrouw van haar
oudste zoon, die het doorgaf aan haar oudste dochter. Iedere eigenaresse breidde de
verzameling recepten uit. In 1920 was het schrift met 504 recepten vol. Het boekje
had het uitgangspunt moeten zijn voor een familiegeschiedenis, in combinatie met
een beschouwing over sociale stratificatie, etiquette en eetcultuur. Het boekje werd
uiteindelijk door Thera's vriendin Marianka Spanjaard bewerkt en uitgegeven.
In het bovenstaande zijn niet alle publicaties van Thera's hand ge-
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noemd. Wel mag inmiddels duidelijk zijn dat er in haar publicaties een duidelijk lijn
ter herkennen is: aandacht voor diversiteit (naar klasse, geloof, gender, etniciteit) en
haar interdisciplinaire benadering. Bovendien deed Thera in haar werk uitgebreid
aan wat later door NWO valorisatie werd genoemd: ze werkte veelvuldig samen met
organisaties, waaronder met heel veel musea, en ze zorgde er voor dat haar publicaties
een groot (niet alleen academisch) publiek bereikten. Zoals gezegd, was Thera
Wijsenbeek, met elke paar jaar een grotere publicatie en daartussendoor tal van
kleinere, een productief historica die beslist invloed heeft gehad op historici in
Nederland en daarbuiten. Ze publiceerde niet veel in het Engels. Op haar publicatie
uit 2007 ‘Identity lost: Huguenot refugees in the Dutch Republic and its former
colonies in North America and South Africa, 1650 to 1750: A comparison’ (South
African Historical Journal) was ze trots. Ze publiceerde ook het hoofdstuk ‘Nobless
Oblige, Material culture of the nobility in Holland’ (in de bundel Private Domain,
public inquiry, onder redactie van Anton Schuurman en Pieter Spierenburg) en samen
met Leo Noordegraaf, ‘Painting for a Living: The Economic Context of Judith
Leyster's Career’. Ze had het voornemen meer in het Engels te publiceren, maar dat
plan bleef op een overvolle plank liggen samen met alle andere enthousiaste plannen
die ze nog had toen ze vijf jaar geleden te vroeg overleed.
MARLOU SCHROVER

Voor een volledige lijst van publicaties van Thera Wijsenbeek, zie Digitale
Bibliografie Nederlandse Geschiedenis (www.dbng.nl)
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Juryadviezen en toespraken
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Kruyskamp-prijs 2015
Advies van de Commissie van voordracht
De Commissie van voordracht, bestaande uit dr. Ann Marynissen, dr. Marijke
Mooijaart en dr. Gijsbert Rutten, heeft het genoegen het Woordenboek van het
Algemeen Onbeschaafd Nederlands van Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar,
verschenen in 2013 bij Uitgeverij Unieboek - Het Spectrum BV, voor te dragen ter
bekroning met de Kruyskampprijs 2015. Voor deze prijs kwamen in aanmerking
werken op het gebied van de Nederlandse lexicografie, de Nederlandse lexicologie
of de editie en annotatie van oude Nederlandse teksten, verschenen in de jaren
2009-2014. Nadat in 2012 een editie werd bekroond, heeft de Commissie van
voordracht zich voor de Kruyskampprijs 2015 toegelegd op lexicografische en
lexicologische werken.
Uit een ruime selectie van werken kwam de Commissie van voordracht na intensief
overleg eerst tot een shortlist van acht titels, daarna tot een nog kortere lijst van twee
titels en uiteindelijk tot een unanieme voordracht. De Commissie wenst te
benadrukken dat er meerdere bekronenswaardige titels waren. Bij de beoordeling
van de werken heeft de Commissie de kwaliteit van de voorliggende publicaties zelf
zwaarder laten doorwegen dan de verdiensten van de auteur(s) in bredere zin.
Verzamelingen van informele woorden die vooral gebezigd zouden worden door
bijvoorbeeld jongeren, of op straat, of door dieven, of in informele situaties, zijn er
vele, zowel in boekvorm als in digitale vorm. Het genre lijkt zich bij uitstek te lenen
voor gemakkelijk gemaakte, populariserende woordenlijsten. Het Woordenboek van
het Algemeen Onbeschaafd Nederlands, dat in zijn titel vrolijk speelt met de vroegere
benaming van het Standaardnederlands, onderscheidt zich van de meeste andere
woordverzamelingen door de zeer grondige aanpak. Het is veel meer dan een
alfabetische lijst van woorden met verklaringen: het is een degelijk en omvangrijk
woordenboek, gemaakt volgens de lexicografische conventies. Zo biedt het
grammaticale informatie over bijvoorbeeld het woordgeslacht of de verkleinvorm
bij zelfstandige naamwoorden (pooier-pooiertje) en over de vervoeging bij
werkwoorden (uitzuipen, zoop uit, heeft uitgezopen). Het biedt etymologische
informatie, niet over de herkomst van de woorden zelf, maar over de doorgaans
recentere ‘onbeschaafde’ betekenis (om varkenskop te begrijpen helpt de etymologie
van varken niet veel,
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maar is het van belang te weten dat het hier gebruikt is als toonbeeld voor dik, vies
en lelijk). Zeer prijzenswaardig is ook dat er veel vaste verbindingen worden
gesignaleerd en er veel citaten worden gegeven, die alle na te zoeken zijn via de
bronnenlijst en bovendien op de begeleidende website in een bredere context
nagelezen kunnen worden.
Daar komt bij dat de auteurs het woordenboek hebben voorzien van kaderteksten
en thematische verzamelingen, die de toegankelijkheid sterk vergroten. De
kaderteksten geven een columnachtige en daardoor zeer leesbare uitleg bij een
specifiek woordveld, bijvoorbeeld omdat het aantal synoniemen voor een bepaald
begrip zo groot is dat alleen kruisverwijzingen niet voldoende zijn. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de talloze aanduidingen voor primaire of secundaire
geslachtskenmerken of voor geslachtsgemeenschap. Achterin het boek worden
bovendien de meest complexe synoniemen thematisch-alfabetisch geordend, met
bijvoorbeeld 243 synoniemen voor het mannelijk geslachtsorgaan, waarbij de
gangbare, aan het Latijn ontleende ‘beschaafde’ benaming uiteraard ontbreekt.
Met die grondige lexicografische aanpak zet het Woordenboek van het Algemeen
Onbeschaafd Nederlands een nieuwe standaard in de beschrijving van de informele
woordenschat. Het kan beslist een voorbeeldfunctie hebben voor toekomstige
inventarisaties van andere lexicale subdomeinen. Dat blijkt eens te meer uit de
inleiding, waarin de auteurs hun lexicografische keuzes op een toegankelijke manier
verantwoorden en met treffende voorbeelden illustreren. Ze gaan daarbij ook in op
de cruciale vraag wat ‘onbeschaafd’ Nederlands eigenlijk is. Zonder gemakzuchtige
lezers te sparen, maar ook zonder terminografisch vertoon, wordt daarbij een korte
en heldere uitleg gegeven van melioratieve en pejoratieve semantische verschuivingen
en van eufemismen, metaforiek en metonymie.
De Commissie van voordracht vindt het bovendien zeer te prijzen dat de auteurs
ernaar gestreefd hebben woorden te beschrijven uit het hele taalgebied, dat wil zeggen
uit het algemeen-Nederlands zoals het gebruikt wordt in Nederland, België en
Suriname. Speciale vermelding verdient ook het feit dat de auteurs dit
wetenschappelijke lexicografische werk hebben gemaakt als niet-professionele
lexicografen. Ten slotte wil de Commissie van voordracht graag opmerken - hoewel
het geen criterium was bij de beoordeling - dat het Woordenboek van het Algemeen
Onbeschaafd Nederlands buitengewoon onderhoudend en vaak zelfs grappig is.
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Vanwege de exemplarische beschrijving van een belangrijk, maar nog te weinig
bestudeerd lexicaal subdomein, in een mooi uitgegeven, goed ingeleid en glashelder
gecomponeerd woordenboek, meent de Commissie van voordracht dat de
Kruyskampprijs 2015 ten volle toekomt aan het Woordenboek van het Algemeen
Onbeschaafd Nederlands van Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar.
dr. Ann Marynissen
dr. Marijke Mooijaart
dr. Gijsbert Rutten (voorzitter)
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie van voordracht, de Kruyskamp-prijs
2015 toe te kennen aan Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar voor de editie van het
Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands.
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Kruyskamp-prijs 2015
Dankwoord, uitgesproken door Heidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar bij de
overhandiging van de Kruyskampprijs 2015 tijdens de Laureatenmiddag van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op 26 september 2015 te Leiden
Graag bedanken wij de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor het toekennen
van de Kruyskampprijs 2015 aan het Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd
Nederlands. We vinden het een grote eer dat dit eeuwenoude, eerbiedwaardige
genootschap met deze mooie prijs zijn waardering voor ons boek uitspreekt.
We bedanken ook de Commissie van Voordracht - Ann Marynissen, Marijke
Mooijaart en Gijsbert Rutten - omdat zij het woordenboek heeft voorgedragen ter
bekroning met de Kruyskampprijs. We zijn heel blij met deze erkenning. Wat het
extra leuk maakt voor ons, is dat zij dat doet om de redenen die wij zelf heel belangrijk
vonden toen wij het woordenboek samenstelden: we kozen voor een smeuïge
woordenschat die we op een grondige, degelijke, toegankelijke en onderhoudende
manier wilden beschrijven. Het juryrapport vermeldt overigens ook dat wij dit
wetenschappelijke lexicografische werk hebben gemaakt als niet-professionele
lexicografen, maar dat is alleen in strikte zin waar. We zijn namelijk ‘lexicografen
in ruste’, en het Woordenboek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands is er de
- inmiddels niet zo stille - getuige van dat we het niet kunnen laten om naast ons
huidige werk als tekstschrijvers zo nu en dan een lexicografische publicatie te
verzorgen.
Tot slot bedanken we onze uitgever, die zich zoveel moeite heeft getroost om er
een prachtig boek van te maken. Maar vooral: die zo prettig wist om te gaan met
twee eigenwijze, veeleisende auteurs.
Heidi Aalbrecht
Pyter Wagenaar
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2015
Advies van de Commissie voor Schone Letteren
Een rijke oogst, zo mocht de Commissie voor Schone Letteren constateren bij het
overzien van de inzendingen uit 2013 en 2014. Zij was blij verrast door het lezen
van zoveel sterke poëziedebuten. Zowel in België als in Nederland zijn de afgelopen
jaren eigenzinnige en opvallende eerstelingen verschenen. Het maakte het niet
makkelijk tot een voordracht te komen, maar een interessant karwei was het wel.
Het viel de Commissie op dat het merendeel van de ingezonden bundels naast
verscheidenheid ook veel overeenkomst laten zien. Die schuilt in de hardnekkige
poging de eigen persoonlijkheid te onderzoeken en haar positie in de wereld te
definiëren. Dergelijke poëzie, die zich richt op de eigen binnenwereld, lijkt op een
vorm van zappen langs wat er zoal op de innerlijke kanalen wordt uitgezonden:
flarden van gedachten, halve meningen en terloopse waarnemingen. Onderwerpen
worden snel aangestipt en weer verlaten voor andere: alles is vluchtig en iedere
selectie lijkt het gevolg van willekeur. Deze gerichtheid kan krachtige poëzie
opleveren, waarin de humor niet ontbreekt. Maar zij kan ook uitmonden in gedichten
waaruit een deprimerend gebrek aan interesse spreekt voor de wereld buiten het eigen
ik. Denken we verder door in de lijn van die ikgerichtheid, dan valt het op dat gesloten,
hermetische of ‘talige’ poëzie opvallend in de minderheid is.
De bundel Papieren veulens van Hanneke van Eijken trof de Commissie als een
zeldzaam voldragen debuut. De verhouding tot de buitenwereld, en de vrees daarvoor,
is ook in deze poëzie bespeurbaar. We houden ons vast / aan klamme lakens / we
trekken onze vleugels in staat er in het gedicht ‘Stad’. En in het beklemmende ‘De
nacht ligt met scharen voor de deur’ valt te lezen: mijn ramen zijn dichtgetapet / dit
huis is een schip in een gitzwarte zee, blind / varend, op zoek naar land. Het komt
er steeds weer op aan de wereld buiten te beheersen, zoals blijkt uit het gedicht ‘Tot
de dood ons scheidt’: ik vouw ze zorgvuldig voor je op / de jurken en de kranten, de
buitenwereld / die hier binnendringt.
In deze poëzie zijn echter ook andere keuzes gemaakt. De taal wordt meer dan
eens ingezet om de werkelijkheid te onderzoeken, maar berooft haar niet van haar
geheimzinnige kanten. Dit valt bijvoorbeeld op te maken uit het gedicht ‘Straat’:
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Ingesloten tussen de oude bajes en de stilte
van twee begraafplaatsen ligt een straat
die zo geheim is, dat hij niet voorkomt
in registers, als je googelt op zijn naam
levert dit alleen suggesties op
(...)

Een gedicht van Hanneke van Eijken maakt niet de indruk van een schot hagel, maar
eerder van een flinterdunne pijl. Voortdurend loopt zij het risico te missen: één
rukwind, één verkeerde beweging is al voldoende. Maar gelukkig treft Van Eijken
vaak doel. Zo beschrijft zij een aantal merkwaardige manieren om te sterven: het
drinken van een fles parfum, vallende kokosnoten. Echter, in plaats van te kiezen
voor een overdadige opsomming met voor de hand liggende komische effecten, weet
zij het gedicht op de valreep extra scherpte te geven. Terug naar het dagelijks leven,
met alles wat daarin niet te bezweren valt: ik slaap vaak met een gevarenhamer / aan
een touwtje / om mijn nek.
De gedichten in Papieren veulens zijn zorgvuldig opgebouwd. Hoewel het een debuut
betreft, getuigen zij van een opmerkelijke beheersing van het dichterlijk metier. Ten
bewijze daarvan moge de inzet gelden van het gedicht ‘Iemand moet er zijn’:
De nachten vallen klam in
deze stad, ik ben wakker
in een interbellum, tussen dagen
waak ik als een schaker
die wacht op een fatale zet

Wie dit fragment hardop leest - maar dit is niet eens noodzakelijk -, wordt gewaar
hoe klankrijk deze versregels zijn, hoe ritmisch en op welke slimme wijze de
enjambementen, vooral die aan het einde van de eerste en derde regel, zijn
aangebracht.
De poëzie in Papieren veulens behoudt iets kwetsbaars, dat ook uit de titel van de
bundel spreekt. In combinatie met een soms morbide on-
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dertoon levert dit beklijvende taferelen op, zoals in het gedicht ‘Bijeenkomst’, waarin
iemand, een kind wellicht, de eigen begrafenis lijkt te ensceneren:
Niemand heeft cake neergezet
maar ik heb mijn beste jurk aangetrokken, roze
lippenstift opgedaan van mijn moeder
er is pluchen publiek
in de tuin groef ik een kuil, een graf
met ronde vormen
op een stok stak ik een brief, een vaandel
voor aan het voeteneind
het is nu alleen een kwestie van gaan liggen
de lippen losjes tuiten, de benen vouwen
als linnen servetten, wachten
tot ik gevonden word

Het knappe van dit gedicht is dat Van Eijken een aspect van de kinderwereld toont
dat doorgaans door volwassenen over het hoofd wordt gezien: de absolute ernst
waarmee gespeeld wordt.
Hanneke van Eijken is geen debutant die onvervaard de wereld van de literatuur
binnenstormt. Haar debuut lijkt het eindresultaat van nauwgezet selecteren. Van
geduld oefenen en inzoomen, eerder dan wegkijken, koortsachtig op zoek naar weer
iets nieuws. De formuleringen zijn soms nog aarzelend, maar vaker stuit de lezer op
sterke beelden en ideeën. De bundel Papieren veulens is een ingehouden, doelgericht
en rijk geheel geworden. Een belofte die zeer nieuwsgierig maakt naar de verdere
ontwikkeling van deze dichteres. De Commissie voor Schone Letteren verheugt zich
daar bij voorbaat op en draagt de bundel Papieren veulens zonder aarzeling en
unaniem voor ter bekroning met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2015.
Kester Freriks, voorzitter
Pia de Jong
Ester Naomi Perquin
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Gerard Raat
Yves T'Sjoen
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 2015 toe te kennen aan Hanneke van Eijken voor haar
dichtbundel Papieren veulens.
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Lucy B. en C.W. Van Der Hoogt-Prijs 2015
Dankwoord, uitgesproken door Hanneke van Eijken bij het in ontvangst nemen van
de Lucy B. en C.W. Van der Hoogt Prijs tijdens de laureatenmiddag van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op 26 september 2015 te Leiden
Vandaag bevind ik mij in een zeer bijzonder gezelschap. Een prijs uitgereikt door
één van de oudste verenigingen van Nederland, de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde in 1766 opgericht hier in Leiden. De prijs, de Lucy B. en C.W. Van der
Hoogt Prijs zelf, werd al in 1925 ingesteld als opvolger van de Haagse Postprijs (uit
1921). En dan de laureaten: Vroman, Marsman, Vasalis (in 1941 overigens!), Gerlach
zijn slechts enkele namen uit de indrukwekkende lijst van schrijvers die deze prijs
eerder mee naar huis namen. Ik ben zeer vereerd om in deze bijzondere en eervolle
traditie eveneens de Lucy B en C.W. Van der Hoogt Prijs in ontvangst te mogen
nemen. Mijn bundel Papieren veulens zag in 2013 het levenslicht bij Uitgeverij
Prometheus. Een spannend moment voor een debutant. Ik hoopte dat mijn veulens
de wereld zouden ontdekken, het literaire landschap over zouden gaan. Vandaag
galopperen ze met de zon op hun flanken, hun staarten fier omhoog.
Ik dank de Maatschappij en de Commissie voor Schone Letteren zeer voor hun
waardering en hun vertrouwen in mijn werk. Mijn veulens van papier leggen een
zachte, bescheiden neus op uw schouder.
Hanneke van Eijken
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Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2015
Advies van de Commissie van voordracht
Briljant
Het woord ‘ik’ komt weinig voor in Spiegelpaleis Europa. Toch zit de schrijver
in alle hoeken en gaten. Het is voelbaar hoe hij min of meer chronologisch, dat wel,
van de hak op de tak springt, parallellen trekt, knoopjes legt en doorgaat op wat hem
relevant lijkt voor zijn betoog. Het resultaat is een onderhoudend, prikkelend,
associatief boek over een hoogst actueel onderwerp. Eigenlijk is er maar één alles
zeggend adjectief van toepassing bij een boek met deze titel: briljant.
Leerssens verkenning van de beeldvorming rond Europa is subjectief. Het is
nadrukkelijk een maaksel uit zíjn hersenpan en daarmee een essay. Dat genre gaat
in laatste (en eerste) instantie over de auteur zelf, aldus Montaigne. ‘Zoiets is, vrees
ik, ook hier aan de hand,’ zegt Leerssen in zijn ‘Vooraf’.
Vrees? Is dat niet wat koket? Wij hebben de indruk dat de eminente academicus
zich met deze aanpak als een vis in het water voelde. Zijn betrokkenheid dreef hem
voort. De studie die dit ook had kunnen worden komt misschien ooit in 2100 (gokt
hij zelf), maar dat is nog maar de vraag, want klaar is zoiets als een
historisch-dynamisch proces nooit.
Op bladzijde 86 staat een regelrecht staaltje zelfspot. ‘Moeten er nog meer
voorbeelden of details zijn? Het is duidelijk: dit boek zaagt van planken zéér dik
hout.’
Gelukkig maar, ja, anders hadden we door de bomen het bos niet gezien en had
uitputting op de loer gelegen. Leerssen werkt met mythes, stereotypen en geijkte
tegenstellingen waarover we kunnen meedenken, en dat is wel zo spannend.
Er is niets afstandelijks aan dit boek. Er is bijvoorbeeld geen vertoon van
geleerdheid via een bibliografie of voetnoten. Aan het eind staan hoffelijke
literatuurverwijzingen en er is een register. Verder niet. Met anekdotes, sterke
verhalen, soms ook moppen leidt Leerssen ons rond in een materie die hij als geen
ander kent. Alles ademt en is prima te volgen, doordat de auteur binnen die enorme
kennis niettemin tastend beweegt en zijn voorbeelden en hypotheses aanschouwelijk
opdiept. Is hij een omgevallen boekenkast? Ja, maar dan een die zijn denkavonturen
gloedvol brengt: ‘Luister!’ ‘Kijk!’
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Wat een verteller! De flux de bouche wordt gekruid met persoonlijk idioom (‘een
flauwekul-kompas’, ‘een klamme kijk’), geestige typeringen (‘het Zuiden is één
grote Bertolli-reclame’) of krasse vergelijkingen, zoals die tussen Nabokovs old
world-snobisme en dat van de Markies de Cantecler. Maar het is niet populariseren
wat Leerssen doet, het is vóór-denken. Hij is speels, en vertrouwt op zijn intuïtie.
Het is het kenmerk van een goede essayist, dat hij liever een persoonlijk balletje
opgooit dan dat hij zijn ideeën als waarheden bijgezet wil hebben.
Binnen de morele, mentale en kunstzinnige reflecties rond Europa echoot heel
veel mee en de contouren zijn eerder beweeglijk dan vast. Knap dat desondanks een
schat aan inzichten en vergezichten wordt geboden.
De polemiek is niet gemeden. Zie hoe Robert Forster (A Passage to India) wordt
verdedigd tegen Edward Saids aantijging als zou hij koloniaal denken. Het is eigenlijk
voortdurend op het scherp van de snede hier. Waarom houdt de universiteit vast aan
haar vormentaal? Juist, ja. Wat moeten Keats' ogen zijn opengegaan toen hij voor
het eerst Homerus las.
Ook de politiek doet volop mee. De krachtigste lijn die wordt getrokken loopt van
Conrads Heart of Darkness, via het optreden van de Pruisische kolonisten in Afrika
en de Armeense genocide in Anatolië, naar Auschwitz.
Door het boek heen fungeert de omzwerving als voornaamste metafoor. Aan het
begin doolt Odysseus, na zijn oorlog, rond in de Egeïsche Zee; Columbus zet zoveel
later, mét kompas, koers in de open wereld; aan het eind is er de negen maanden
durende zwerftocht van Primo Levi als overlevende uit Auschwitz naar zijn thuisstad
Turijn, zoals in Het respijt staat beschreven.
Over een flink aantal caleidoscopische hoofdstukken in het hart van het boek is
de figuur van Byron uitgewerkt: waar hij voor stond; hoe hij in allerlei gedaanten
voortbestond. Byron, die zijn pose lééfde, die als gevolg van zijn omzwervingen
Europa aanvulde met Balkan- en Levant-elementen en in zijn kielzog de romantiek
van vampiers, 1001-Nacht, de nobele wilde, erotiek en dood, de eer van de
buitenstaander en de decadente dandy deed ontstaan. Don Quichot was zijn voorloper
in het komische, maar Byron munt tot op heden de kennelijk niet te stuiten charme
van de anti-burgerlijkheid.
Zo licht als kan, dat moet Leerssens motto zijn geweest; je mag je lezers niet
vervelen. Dat is gelukt, met dank van onze kant. We zouden bij-
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na in Eurovisiesongfestivaljargon zeggen: Douze points!
Over Europa zijn andere geweldige pioniersboeken geschreven. Er was Hans
Magnus Enzensberger met Ach, Europa! Er was de intense zoektocht van Claudio
Magris in Danubio. Beide boeken verschenen in de tweede helft van de jaren tachtig.
Dit boek is studieuzer maar toegankelijk genoeg om een geliefd standaardwerk te
worden. Het is een mentale, psychologische én morele ordening rond hetzelfde.
Tijdsgewrichten worden geanalyseerd en toegelicht via hun cultuuruitingen. Nu
weten we eindelijk waar onze lievelingsfilm van weleer, ‘Jules et Jim’, voor staat;
niet voor niets eindigt Leerssen met veel cinema. De zeer vele plaatjes zijn een
cadeau, en een noodzaak, want overduidelijk denkt Leerssen het prettigst in
veelzeggende beelden.
De commissie is ingenomen met de wijze waarop Joep Leerssen zoekend met de
zoekenden zijn kennis in Spiegelpaleis Europa voor het voetlicht brengt en draagt
hem vanwege dit essayistische hoogstandje voor als winnaar van de Dr. Wijnaendts
Francken-prijs 2015.
Luc Devoldere
Barber van de Pol, voorzitter
Marjolijn Pouw
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie van voordracht, de Dr. Wijnaendts
Francken-prijs 2015 toe te kennen aan Joep Leerssen voor zijn essayistische
geschreven boek Spiegelpaleis Europa.
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Besturen en commissies per 29 mei 2015
Algemeen bestuur
Voorzitter: de heer Wijnand Mijnhardt
Ondervoorzitter: de heer Kevin Absillis
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: de heer Maarten Praamstra, Korreweg 2-07, 9715 AA GRONINGEN
Penningmeester: de heer Wim Hilberdink
Assessoren: de heer Stefan van der Poel, mevrouw Gelly Talsma

Bestuur van de zuidelijke afdeling
Voorzitter: de heer 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: de heer Jan Bedaux
Leden: de heer Kurt De Belder, de heer J.J.M. van Gent, mevrouw Carla van der
Poel

Commissie van advies voor de financiën
Voorzitter: de heer Piet van Sterkenburg
Leden: de heer Henk Wals, vacature

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter: de heer B.E. van der Boom
Secretaris: mevrouw B.M.A. de Vries, Kerklaan 55, 2101 HL HEEMSTEDE
Leden: de heer J.C.H. Blom, de heer J.R. Bruijn, mevrouw C.W. Fock, de heer
F.S. Gaastra, de heer S. Groenveld, de heer P.G. Hoftijzer, de heer J.A.F. de Jongste,
de heer G.A.C. van der Lem, mevrouw M.E.H.N. Mout, mevrouw J. Pollmann, de
heer L.H.J. Sicking, de heer J.P. Sigmond, de heer E.J. Sluijter, mevrouw M. van
Tielhof, mevrouw E.G.E. van der Wall

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: de heer Ronny Boogaart
Secretaris: de heer Remco Sleiderink, Moorselstraat 1, 1860 MEISE, BELGIË
Leden: mevrouw Jacqueline Bel, de heer André Bouwman, de heer Ton van
Kalmthout, mevrouw Ann Marynissen, de heer Hubert Meeus, mevrouw Nelleke
Moser, de heer Jan Oosterholt, de heer Olf Praamstra, mevrouw Margit Rem, de heer
Gijsbert Rutten, mevrouw Nicoline van der Sijs, de heer René van Stipriaan, de heer
Yves T'Sjoen, de heer Wim Vandenbussche, mevrouw Marijke van der Wal, de heer
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 Lieke Marsman, de heer Gerard F.H. Raat,
de heer Y.G.R.N. T'Sjoen

Commissie voor het jaarboek
Voorzitter: de heer Harry Bekkering
Secretaris: mevrouw Marijke Tolsma, Vronkenlaan 37, 2352 EL LEIDERDORP
Leden: de heer M. Barnard, mevrouw Jacqueline Bel, mevrouw Olga van Marion,
mevrouw Nicolette C. Sluijter-Seijffert

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, mevrouw F. Diercks, de heer G. Verhoeven
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Werkgroep 18e eeuw
Voorzitter: mevrouw Inger Leemans
Secretaris: de heer Ivo Nieuwenhuis, IJsselsteinlaan 8 111, 3525 EW UTRECHT
Penningmeester: de heer Henk Boels
Leden: de heer Klaas van Gelder, mevrouw Alicia Montoya, de heer Reinier Munk,
de heer Timothy De Paepe, mevrouw Beatrijs Vanacker

Werkgroep 19e eeuw
Voorzitter: de heer Wessel Krul
Secretaris: de heer Matthijs Lok, Kerklaan 55, 9722 CR GRONINGEN
Leden: de heer Piet Couttenier, mevrouw Lotte Jensen, 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: mevrouw Mineke Bosch
Secretaris: mevrouw Eva Rovers, Admiraal de Ruijterweg 297 11, 1055 LW
AMSTERDAM

Penningmeester: mevrouw Anneke Ribberink
Leden: mevrouw Nele Beyens, de heer Gerard Borst, de heer Hans van der Jagt
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Werkgroep Nederlandse boekhistorische vereniging
Voorzitter: de heer Jan Bos
Secretaris: mevrouw Marijke Huisman, Pauwstraat 8, 3512 TG UTRECHT
Penningmeester: de heer Arnold Lubbers
Leden: de heer Edwin Bloemsaat, de heer Steven Claeyssens, mevrouw Nelleke
Moser, mevrouw Fleur Praal

Werkgroep Caraïbische letteren
Voorzitter: de heer Peter Meel
Vice-voorzitter: mevrouw Igma van Putte-de Windt
Secretaris: mevrouw Paulette Smit, Keizersgracht 690, 1017 EV AMSTERDAM
Penningmeester: de heer Aart Broek
Leden: mevrouw Noraly Beyer, de heer Carl Haarnack, de heer Michiel van
Kempen, de heer Matthijs Ponte

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