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Jaarrede
Door de voorzitter, Wijnand Mijnhardt
Waarde medeleden,
Veel Nederlanders zijn de oprechte mening toegedaan dat het echte Nederland zijn
wortels heeft in de zeventiende eeuw. Toen kwamen mentaliteiten, gewoonten en
identiteiten tot stand die vandaag nog steeds een groot deel van ons gedrag kunnen
verklaren. Die opvatting beperkt zich niet tot de man in de straat, ook politici zijn er
dol op. Ik hoef maar te verwijzen naar de voc-uitspraak van Jan Peter Balkenende
die meende dat die geesteshouding zo maar voor het grijpen lag.
Maar ook leden van het historisch gilde huldigen dergelijke opvattingen. Mijn
Utrechtse collega Maarten Prak bijvoorbeeld is van mening dat Nederland best grote
aantallen vluchtelingen aankan. Zo weinig verrassend als dat standpunt is, zo
opmerkelijk is de rechtvaardiging ervan. Omdat we dat in de zeventiende eeuw ook
hebben gepresteerd, kunnen we het nu weer. Hij gaat zelfs zo ver te stellen dat het
predicaat ‘Gouden’ van die eeuw voor een goed deel voor rekening van die
immigranten komt.1. De implicatie is duidelijk. Grenzen open en de Gouden Eeuw
komt terug. Een rondgang langs Nederlandse historici levert al snel gelijksoortige
conclusies op: velen zien de burgerlijke handelsnatie van de zeventiende eeuw als
de bakermat van het moderne Nederland. Natuurlijk, Nederlanders zijn geen
volwaardige republikeinen meer maar onder het dunne laagje monarchaal vernis
schittert nog de republikeins burgerlijke handelsgeest.
Op de stelligheid waarmee deze uitspraken worden gedaan, valt wel het een en
ander af te dingen. Op deze bijzondere vergadering waarin onze Maatschappij officieel
haar 250e verjaardag viert, wil ik proberen een lans te breken voor een afwijkende
opvatting. Nederland heeft zijn wortels niet in de zeventiende maar in de achttiende
eeuw, meer in het bijzonder in de tweede helft ervan toen de Maatschappij werd
opgericht. En die tweede helft van de achttiende eeuw was fundamenteel anders dan
de zeventiende eeuw. Mijn verhaal hier kunt u beschouwen als de opmaat voor de
korte jubileumrede die ik straks in de Aula mag uitspreken
Na 1750 kreeg de Nederlandse Republiek te maken met een groot aantal ingrijpende
veranderingen, die de structuur van de samenleving gron-
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dig zouden aantasten. In zijn Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw
reserveerde Johan Huizinga de term Gouden Eeuw nog voor de eerste helft van de
achttiende eeuw. Na 1750 was ervan dat goud niet veel meer over. De radicale
structuurwijzigingen in de Nederlandse scheepvaart en industrie brachten een
ingrijpend proces van desurbanisatie in de kustprovincies op gang. Het inwonertal
van Leiden viel terug van 70.000 naar 38.000. In Haarlem gebeurde hetzelfde en
tegen het einde van de eeuw bereikte de desurbanisatie ook Amsterdam en
Middelburg.2. Maar niet alleen stedelijke ontvolking en de neergang van handel,
industrie en scheepvaart zetten de sociale verhoudingen op hun kop, ook de agrarische
hoogconjunctuur die na 1750 begon, droeg hiertoe bij. Gewasinnovatie, verbeterd
landbeheer en vooral stijgende prijzen betekenden een forse toename van het aandeel
van de agrarische sector in het nationale inkomen. Het meest opmerkelijke was wel
dat de Republiek rond 1750 ophield importeur van graan te zijn en zich ontwikkelde
tot de eerste voedselexporteur van Europa.3. Het Nederlandse graan maakte zelfs de
industriële revolutie in Engeland mogelijk. Dat was geen eenmalig succesje. Wanneer
we geld als maatstaf nemen, is Nederland ook vandaag nog steeds de tweede
voedselexporteur ter wereld. De krimp van handel en industrie werd overigens niet
alleen gecompenseerd door de agrarische bloei. Ook de groei van de financiële sector
droeg hiertoe bij. Die gaf echter aan beduidend minder handen werk.
Stedelijke achteruitgang en agrarische bloei brachten een serieuze verschuiving
in de economische en uiteindelijk ook in de politieke macht teweeg. De commerciële
elite trok zich, zeker partieel, terug uit de actieve handel en begon serieus te investeren
in grond. Die bracht nu immers het meeste op. Minstens zo opvallend was hun vertrek
uit de steden. De stedelijke elite was weliswaar vanaf de late zestiende eeuw gewend
geweest imponerende buitenverblijven te bouwen, maar die lusthoven werden vooral
in de zomer gebruikt. Nu verlegden nogal wat families het accent naar het
buitenverblijf en werd de stadsresidentie van secundair belang.
Al in de zeventiende eeuw hadden goed ingelichte inwoners van de Republiek
ingezien dat hun wereld eigenlijk in twee delen uiteenviel: een op geld gebaseerde
burgerlijke koopmansrepubliek in het Westen en een op klassieke politieke deugd
gebaseerde adellijke samenleving in het Oosten. Die twee delen trokken weliswaar
noodgedwongen samen op maar hadden elkaar verder weinig te zeggen. De alles
overheersende macht van de burgerrepubliek in het Westen heeft latere historici er
veel-
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al toe gebracht dat fundamentele onderscheid te negeren. Nu de burgerrepubliek aan
zee echter in zwaar weer verkeerde en de oostelijke agrarische adelsrepubliek bloeide,
moest er een nieuwe machtsbalans tot stand worden gebracht: tussen stad en
platteland, tussen boer en burger, tussen Oost en West, en bovenal tussen de stedelijke
regentenelite aan de ene kant en de adel en de grondgebonden elites aan de andere.
Maar daarvoor waren wel een nieuwe politieke taal en nieuwe politieke concepten
nodig.4.
Het is erg verleidelijk deze fundamentele verschuiving in de machtsbalans te
verbinden met de opmerkelijke restauratie van stadhouder Willem IV in 1747. Het
herstel van het stadhouderschap betekende, zeker in retrospectief, een uiterst
succesvolle hervatting van het monarchiseringsproces dat met de dood van Willem
III in 1702 een onverwacht einde had gekend. Voor de eerste keer in de Nederlandse
geschiedenis werd het stadhouderschap erfelijk, een cruciale positie waar de Oranjes
lang naar hadden gehaakt. Een volgende belangrijke stap was in 1766 de beheersing
van het leger. Toen kreeg de stadhouder het recht alle legerofficieren te benoemen
zonder inmenging van de provinciale staten. Samen met de herintroductie van de
Regeringsreglementen van 1674, die de stadhouder de bevoegdheid verschafte in de
meeste provincies de stedelijke regenten te benoemen, had het Huis van Oranje nu
een volstrekt monarchale statuur verkregen, zij het in een quasi republikeins systeem.
Weliswaar was Willem v er de man niet naar om de nieuwe mogelijkheden uit te
buiten, maar de positie van de Oranjes, gesteund door afhankelijke kongsis in vele
steden en een welvarende elite ten plattelande, praktisch onaantastbaar geworden.
Was de Nederlandse Republiek eeuwenlang een vreemde eend in de Europese
culturele bijt geweest, ook aan die uitzonderingspositie kwam na 1750 langzamerhand
een einde. Het desurbanisatieproces en het industrieel verval (onze eigen Frans van
Lelyveld was er een slachtoffer van) hadden een enorme terugval in de
immigratiecijfers tot gevolg. Werk was er in de Republiek te weinig en
arbeidskrachten te veel. Het commercieel republikanisme had de zeegewesten tot
een kosmopolitische gemeenschap omgesmeed. In de straten van Amsterdam,
Rotterdam en Middelburg kon je in de zeventiende eeuw niet alleen Nederlands,
Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en Engels horen maar ook Hebreeuws,
Grieks, Russisch, Jiddisch, Hongaars en Armeens. Ruimhartige verdraagzaamheid
was daarmee in dichtbevolkte steden een overlevings-
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noodzaak. Economische achteruitgang en de radicale afname van de immigratie
maakte aan deze diversiteit een eind; de Republiek werd, om het eens modern uit te
drukken, een uniform blanke samenleving. Gevolg was ook een versmalling van de
tolerantie. Er was nog wel bescheiden ruimte voor variaties binnen het christendom
maar voor andere exotica was geen plaats meer. Nog steeds was de Republiek
internationaal georienteerd. Het was per slot van rekening een klein land en handel
met en kennis van het grote buitenland bleef een levensnoodzaak. De blik raakte
echter steeds meer naar binnen gekeerd.5.
Tegen deze achtergrond speelde zich een nog ingrijpender transformatie af. Tot
het midden van de achttiende eeuw schreven vele geleerden en geletterden bij
voorkeur in het Latijn en in het Frans. Rond 1800 was dat voorbij. Frans Hemsterhuis
was de laatste Nederlandse filosoof die nog uitsluitend in het Frans publiceerde. Het
is niet onwaarschijnlijk dat zijn veel grotere buitenlandse dan Nederlandse bekendheid
hiermee verklaard moet worden. Nationalisatie van kunsten, literatuur en wetenschap
was overigens een pan-Europees verschijnsel. Overal raakte men ervan overtuigd
dat nationale eigenheid het beste tot zijn recht kwam in de eigen taal. Voor een klein
land als Nederland was dit riskant. Toen het Latijn en Frans nog de toon aangaven,
was de positie van de Nederlandse Republiek in de wereld der geleerden onomstreden
geweest. In de nieuwe wereld van de nationale culturen konden zij op de Europese
literaire marktplaats slechts een bescheiden kraampje beheren en moesten ze hun
waren aanprijzen in een taal die niemand meer verstond.
Dankzij de gevarieerde stedelijke cultuur, het hoge alfabetiseringsniveau én de
efficiënte boekhandel had de Republiek aan de wieg gestaan van de moderne
communicatiesamenleving. Haar beperkte schaal maakte haar ook tot het ernstigste
slachtoffer van de nationalisering van de communicatiestructuren. De uitgevers van
Nederlandstalige boeken hadden nu eenmaal veel beperkter mogelijkheden om te
specialiseren, diversifiëren, professionaliseren en grootschalig te commercialiseren
dan hun Duitse, Franse of Engelse collega's. Weliswaar nam het aantal
Nederlandstalige uitgaven sterk toe maar het aanbod kon zich niet meten met de
internationale ontwikkelingen en vertalingen moesten het gat vullen. Tegen het einde
van de eeuw namen die zo'n 40% van de totale boekproductie voor hun rekening.6.
De kleine taal en de beperkte schaal hadden vérstrekkende gevolgen. Ze beperkten
de speelruimte voor het vrije debat over radicale of on-
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orthodoxe denkbeelden. Tijdschriften hadden minimaal een oplage van zo'n 200
exemplaren nodig om economisch haalbaar te zijn. In Engeland of Duitsland haalden
radicale tijdschriften betrekkelijk moeiteloos dergelijke aantallen. Niet in de
Nederlandse Republiek. Hier beperkte niet de censuur maar de markt de speelruimte
voor het intellectuele debat. Genootschappen, verenigingen en vrijmetselaarsloges
waarvan er in de tweede eeuwhelft honderden werden opgericht, hadden met
gelijksoortige problemen te maken. Ze richtten zich noodgedwongen op de
conformistische burgerij die verknocht was aan gematigde versies van het Europese
Verlichtingsdenken. Nederlandse intellectuelen die de gebaande paden wilden mijden,
hadden het moeilijk om een publiek te vinden. Conformisme en kleingeestigheid
veroordeelden schrijvers van Europees niveau zoals Rijklof Michael van Goens en
Willem Bilderdijk tot intellectueel isolement en joegen ze zelfs in ballingschap.
We mogen echter het weinig avontuurlijke karakter van het Nederlandse
intellectuele debat niet uitsluitend verbinden met economische en linguïstische
problemen of schaalkwesties. Achttiende-eeuwse intellectuelen waren gebiologeerd
door het probleem van de achteruitgang van de Republiek. Omdat het conceptueel
apparaat om het machtsverval in politieke of economische termen te definiëren
ontbrak, zagen ze het verval allereerst als een moreel probleem. In hun ogen was
Nederland met ondernemingslust en echte burgerzin precies die deugden kwijtgeraakt
die verantwoordelijk waren geweest voor de zeventiende-eeuwse bloei. Wanneer
politici en historici van Balkenende tot Maarten Prak ons dit soort deugden
voorhouden, miskennen ze net als hun achttiende-eeuwse voorgangers dat de wereld
sinds de zeventiende eeuw fundamenteel was veranderd.
Misschien wel het meest opmerkelijke verschil met de zeventiende eeuw was de
manier waarop de publieke opinie de wereld buiten Nederland tegemoet trad. In de
Gouden Eeuw prezen intellectuelen de uitzonderingspositie van de Republiek en
zochten ze naar een oplossing voor contemporaine problemen in zichzelf en binnen
de eigen tradities. In de tweede helft van de achttiende eeuw echter vonden schrijvers
dat we vooral van het buitenland moesten leren. De oprichters van de Hollandse
Maatschappij der Wetenschappen in 1752 klaagden dat de Republiek ver achterop
lag bij andere Koninkrijken in het stichten van Academies en Maatschappijen.
Intellectuelen klaagden dat Nederland geen grote denkers meer bezat en ook al geen
prachtromans meer afleverde. Gevolg was

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2016

16
dat bijvoorbeeld een groot deel van de hervormingsvoorstellen op politiek, religieus
en sociaal terrein niet meer ontleend werden aan de eigen traditie van Van Limborch
en Grotius. Men gaf de voorkeur aan Locke en de Schotse filosofen, ook al waren
die vooral schatplichtig aan Nederlandse zeventiende-eeuwse denkers. Figuren als
Spinoza en De la Court werden totaal genegeerd.
Nederlandse philosophes van de late achttiende eeuw zochten de oplossing van
hun problemen vooral in een morele herwaardering van het begrip burgerschap.
Modernisering van het burgerbegrip in een wereld waarin de stad zijn
aantrekkingskracht had verloren, het platteland economisch bloeide en monarchale
praktijken het tij mee hadden, was natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. Praktisch
alle oplossingen hadden hun oorsprong in de nieuwe stad-platteland tegenstelling.
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen betoogde bijvoorbeeld dat herstel alleen
mogelijk was wanneer de verloederde stedelijke bevolking weer een aanvaardbaar
cognitief niveau had bereikt. Voor de Leidse geleerde Johannes le Francq van
Berkhey, weer zo'n denker van Europees formaat die overal in de Republiek, ook in
de Maatschappij, buiten de deur werd gehouden, kwam de oplossing van het
platteland. Le Francq van Berkhey was een briljant observator en de grondlegger
van de Nederlandse antropologie. Hij probeerde een empirische basis te vinden voor
zijn stelling dat de Bataven uit de Romeinse tijd de leveranciers waren van wat goed
was in het Nederlandse volkskarakter. De verpauperde stadsbevolking kon daarvan
als gevolg van immigratie en de import van vreemde gewoonten nooit de drager zijn.
Hij trof de echte nazaten van de oorspronkelijke Bataven in het florerende groene
hart van Holland aan, bij boeren en adel. Betje Wolff en Aagje Deken tenslotte
trachtten de stad-platteland tegenstelling te overbruggen. Voor hen waren burgers
geen stadsbewoners meer maar was iedereen burger van de natie met gelijke rechten.
Ze propageerden een ideaal van burgerlijke bijna apolitieke huislijkheid dat als
perfecte voedingsbodem voor die deugden moest dienen die zo nodig waren voor
het herstel van de Republiek.7.
Het is nu misschien niet zo moeilijk meer om te begrijpen waarom Nederland in
1815 een echte monarchie werd en dat tot vreugde van de meerderheid der
Nederlanders nog steeds is, een proces dat niet werd veroorzaakt maar wel werd
vergemakkelijkt door het flexibele concept van moreel burgerschap, gematigde religie
en apolitieke huiselijkheid. Minstens zo belangrijk was de feitelijke mislukking van
de Nederlandse
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revoluties van de late achttiende eeuw. Die revoluties waren het directe gevolg van
het monarchale Oranje regime na 1766 dat samen met adel en de door Oranje
benoemde stedelijke regenten er in was geslaagd veel traditionele burgerrechten in
te tomen. Maar het vertrouwen in de nieuwe bedeling die na de revolutie van 1795
tot stand kwam, verdween even snel als het gekomen was. Het gedrag van de nieuwe
bestuurders week immers niet af van de voorgangers: ik citeer: ‘Zoodra zij Regenten
waren [...] het was of hen de Haagsche lucht verpestte.’8. Toen de Fransen de
Nederlanders eenmaal hadden laten wennen aan de zuiver monarchale bestuursvorm,
was de stap naar het Koninkrijk van Willem I nog maar heel klein.
De laatste decennia zijn de Nederlandse Revoluties van de late achttiende eeuw,
na eeuwen van verwaarlozing, eindelijk en terecht serieus bestudeerd. Een vergelijking
met de Franse ontwikkelingen valt echter definitief in het nadeel van de Nederlandse
uit. In Frankrijk ontwikkelde de revolutie zich tot een bron van historische inspiratie
die tot op de dag van vandaag politiek enthousiasme genereert: bij Marianne is
revolutie heilig. In de Nederlandse geschiedenis hebben de Patriotten en Bataven
een dergelijke enthousiasme nooit teweeg gebracht. Het is dan ook niet echt
opmerkelijk dat de voorvechters van constituties en democratisering in de late
negentiende en twintigste eeuw maar zelden verwijzen naar de Patriotse en Bataafse
experimenten. Ze bezielden klaarblijkelijk niet genoeg om deel te kunnen gaan
uitmaken van de collectieve herinnering. Wanneer je het zo bekijkt, zijn de Patriotse
en Bataafse Revoluties niet meer dan een strovuur geweest, een fascinerend maar
kortstondig vlammenspel waarvan maar weinig beklijft. Verliest de revaluerende
historiografie over deze periode in dit licht de lange complexe lijnen van de historische
uitwikkeling niet veel te veel uit het oog?9.
Nederland heeft, ondanks alle veranderingen, veel van de zojuist besproken
achttiende-eeuwse karaktertrekken tot ver in de twintigste eeuw behouden. Nederland
bleef een klein monarchaal land met naast een handels- en een financiële sector een
indrukwekkende agrarische bedrijfstak; bewoond door een praktisch uitsluitend
blanke en christelijke bevolking die mede dankzij het werk van onze Maatschappij
eenzelfde taal sprak en over een gemeenschappelijk verleden beschikte. Het juiste
midden was hier heilig en afwijkende opinies werden al snel buiten de orde geplaatst.
Een land tenslotte dat sterk afhankelijk was van het buitenland, intellectueel en
economisch.
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Het is echter wel de vraag hoe lang die band met de achttiende-eeuwse wereld nog
blijft bestaan. Europeanisering, globalisering, vervolgens ingrijpende technologische
veranderingen en tenslotte immigratie op een voor Nederlandse begrippen ongekend
grote schaal doen deze wereld rap verdwijnen. Nieuwe historische ijkpunten zullen
noodzakelijk worden. Ook onze Maatschappij die zo nauw verbonden is met die
achttiende-eeuwse werkelijkheid zal zich in deze snel veranderende wereld opnieuw
moeten uitvinden.
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Jubileumrede
ter gelegenheid van de viering van het 250-jarig bestaan op 20 mei
2016, uitgesproken door de voorzitter, Wijnand Mijnhardt
Koninklijke Hoogheid, Mijnheer de Commissaris des Konings, Mijnheer de
Burgemeester, Mijnheer de Decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen,
genodigden en leden van de Maatschappij, allen van harte welkom bij deze feestelijke
viering van het 250-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Wanneer je zo maar een Nederlander op straat aanschiet en vraagt naar hoogtepunten
uit de Nederlandse geschiedenis van de achttiende eeuw, is de kans dat onze
Maatschappij wordt genoemd praktisch nihil. Het is een schrale troost dat maar
weinig gebeurtenissen uit deze eeuw in het publieke geheugen gegrift zijn. De gouden
zeventiende eeuw komt gegarandeerd veel beter uit de bus. Iedereen kent Rembrandt
en de voc en heroïsche gebeurtenissen als de overwintering op Nova Zembla en de
zeeslagen van Michiel de Ruyter hebben dankzij recente filmsuccessen weer een
nieuw leven gekregen. Menigeen verbindt daaraan de conclusie dat het hedendaagse
Nederland toen zijn vorm en imago kreeg. Het is echter maar de vraag of dat idee
juist is. Hoe graag we ons er ook aan spiegelen, de wortels van de Nederlandse
identiteit - en die bestaat wel degelijk al is ze niet onveranderlijk - die wortels liggen
niet in de zeventiende maar in de achttiende eeuw. De vroege geschiedenis van de
Maatschappij levert daarvoor mooi illustratiemateriaal. We hoeven alleen maar naar
haar boodschap en naar haar organisatievorm te kijken. Eerst maar eens de
organisatievorm.
We zijn verheugd en vereerd met de aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning,
onze Beschermheer. Zijn tegenwoordigheid zou ons echter licht doen vergeten dat
de oorsprong van onze Maatschappij niet, zoals in Frankrijk, te danken is aan de
vorst. Daar was de Académie française een cruciale stap in het vorstelijke
centralisatieproces en waren de academieleden onderdanen. Ook onze zusterinstelling,
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, is het product van
vorstelijke bemoeienis. Ten teken daarvan kregen de eerste leden, net als hun Franse
collega's, de opdracht een oogstrelend ambtskostuum te dragen - een
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fraai groen geborduurd vest, een geborduurde lange jas, een steek en ook een zwaard.
Dat de eerste leden van dat Koninklijke Instituut dit en masse weigerden, kan goed
verklaard worden uit de radicaal andere traditie waarin ze wortelden, namelijk die
van de burgerlijke sociabiliteit.
Deze civiele traditie heeft in het Nederland van de achttiende eeuw een enorme
vlucht genomen. Burgers namen zelf de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke
problemen. Dat gold de Maatschappij tot Nut van het Algemeen die met onderwijs
en spaarbanken alle inwoners van de Republiek tot zelfredzame burgers wilde
opkweken, dat gold de Oeconomische Tak die een sociaal gefundeerd economisch
beleid voorstond en dat gold, al heel vroeg, ook onze eigen Maatschappij die met de
bevordering van taal, letterkunde en geschiedenis Nederland tot een culturele eenheid
wilde smeden. Ze bood vervolgens op eigen gezag de erfstadhouder de functie van
beschermheer aan. We zijn het Huis van Oranje dankbaar dat ze de afgelopen 250
jaar dat verzoek steeds weer opnieuw hebben ingewilligd. Burgerlijke sociabiliteit
impliceerde derhalve dat niet de staat of de vorst maar de burger de kern van de
samenleving was. Burgerlijke genootschappen vormden daarmee de perfecte invulling
van de door Montesquieu geformuleerde noodzaak van corps intermédiaires, buffers
tussen staat en individu. De negentiende en twintigste eeuw zouden een
indrukwekkende groei van dit soort intermediaire en op zelfredzaamheid gerichte
burgerorganisaties te zien geven, van de Maatschappij Toonkunst tot onderlinge
verzekeringsmaatschappijen en de Vereniging van Natuurmonumenten tot
coöperatieve instituties als banken en woningbouwverenigingen.
Ook waar het de missie aangaat, is de Maatschappij een typisch achttiende-eeuws
product. Rond 1766 bestond er geen moderne Nederlandse natie. De Republiek was
een bonte lappendeken met forse verschillen tussen de regio's in macht, economisch
gewicht, cultuur en taal. In die context van culturele heterogeniteit moeten we de
oprichting van de Maatschappij plaatsen. De meeste leden van het eerste uur waren
vooral geïnteresseerd in het dichten en schrijven zelf en het produceren van
beschouwingen daarover. De invloedrijkste groep probeerde echter, aanvankelijk
aarzelend maar na enkele decennia met steeds meer succes, de Nederlandse taal te
perfectioneren: van Pieter Weilands 11-delig Nederduitsch Taalkundig Woordenboek
(Amsterdam 1799-1811) tot de spelling van Matthijs Siegenbeek van 1804. Daarnaast
bevorderde ze enthousiast de beoefening van de vaderlandse taal- en letterkunde en
van de vader-
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landse geschiedenis. Die kruistocht voor het Nederlands kreeg spoedig brede steun
uit de wereld van de wetenschap. Ook daar stimuleerde men geestdriftig de publicatie
van onderzoeksresultaten in het Nederlands.
Nu kunt u op deze vrolijke dag tegenwerpen dat hoe mooi en nuttig ook in een
ver verleden, de Maatschappij vandaag zowel qua missie als qua organisatiestructuur
veel van zijn functie is kwijtgeraakt. Wie maalt er nog om vaderlandse taal en cultuur
in een wereld waarin de natie zijn betekenis verliest? Is de toekomst niet aan een
Verenigd Europa? Lonkt niet een geglobaliseerde wereldorde in de verte? Zou de
Maatschappij niet, net als in de achttiende eeuw, de tekenen van de tijd moeten
verstaan en zich concentreren op de schepping van een echte lingua franca voor die
nieuwe orde?
Ook de verenigingsvorm staat onder druk. Een belangrijke oorzaak is de radicale
individualisering van de laatste decennia. Om de Amerikaanse socioloog Robert
Putnam (Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New
York 2000) te parafraseren: we voetballen tegenwoordig het liefst alleen. Er zijn
praktisch geen burgerlijke instituties, of het nu gaat om politieke partijen of
maatschappelijke organisaties, die niet te kampen hebben met ernstig ledenverlies.
Ook maatschappelijke ontwikkelingen leggen de vereniging en de coöperatie obstakels
in de weg. De steeds inniger cohabitatie van staat en kapitaal van de laatste decennia
heeft er voor gezorgd dat intrinsiek burgerlijke ondernemingen als
woningbouwverenigingen en onderlinge verzekeraars zijn afgebroken en aan de tucht
van de markt zijn uitgeleverd, dat wil zeggen aan de grillen van de financiële sector.
In de wereld van de cultuur is het zo mogelijk nog erger. Die raakt vermalen tussen
een zich terugtrekkende overheid en een markt die hier slechts zelden rendement
ziet. Kunst en literatuur blijven als gevolg verweesd achter. Je zou haast wensen dat
onze Maatschappij net als de KNAW aan de boezem van het vorstelijk absolutisme
was ontsproten. Dan was financiering tenminste verzekerd en hadden we misschien
zelfs wel een zwaardje mogen dragen.
Moeten we daarom maar gelaten het einde van deze 250-jarige Maatschappij
afwachten? Ik zou haast uitroepen, driewerf neen. De idealen van destijds, bevordering
van de eigen taal en cultuur in binnen- en buitenland, en de cultivering van burgerlijke
interventiekracht, zijn vandaag nog even nuttig en noodzakelijk. We moeten ons
goed realiseren dat taaldefaitisme vooral een kenmerk van de kleine natie is. Wie
van de hier aanwezigen durft te beweren dat we best zonder literatuur en poëzie in

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2016

22
de eigen taal kunnen? Voor de wetenschap heeft de eigen taal een minstens zo groot
belang. Het is hopeloos naïef, de adoptie van het Engels in de wereld van universiteit,
literatuur en wetenschap als de opmars van een kosmopolitisch ideaal in een
globaliserende wereld te bezien. Of het nu gaat om de wetenschap van de economie,
het recht, de gezondheid of de geschiedenis, in al die gevallen veroorzaakt het gebruik
van het Engels onvermoede problemen. Het gaat namelijk niet simpelweg om de
adoptie van een praktische lingua franca. Het gaat om de sluipende introductie van
Angelsaksische sociaaleconomische en politieke modellen, conceptuele terminologie
en interpretatienormen, waardoor er steeds minder ruimte is voor culturele diversiteit
en eigen lokale oplossingen.
Dit probleem doet zich in heel Europa voor. Overal leidt de opmars van het
steenkolen-Engels tot een culturele schijneenheid die een schrikbarende neergang
in taal- en cultuurvariatie maskeert. Deze uitsluiting van de traditionele volkstalen
leidt tot geestelijke verarming en uiteindelijk tot intellectuele verloedering. Wat nodig
is, is een actualisering van de missie van onze Maatschappij, uiteraard met behoud
van het goede, maar vooral met een veel actievere verdediging ervan naar buiten.
Ook de teloorgang van de burgerlijke sociabiliteit is slechts schijn. Die is niet
verdwenen, ze neemt onder druk der omstandigheden alleen steeds weer andere
vormen aan. Nog steeds gaat het om het creëren van ruimte tussen een almachtige
staat en een gulzige markt. Nieuwe organisatievormen waarbij burgers het heft in
eigen handen nemen op het vlak van energie, zorg, maar vooral ook van cultuur zijn
steeds vaker succesvol. Communities zoals ook onze Maatschappij in newspeak zou
heten, hebben de toekomst en crowd funding (ook ik ben, zoals u hoort, een slachtoffer
van het Engelse virus) neemt de plaats in van contributiebetaling. De Maatschappij
dient daarom de huik naar de wind te zetten. De onlangs gestarte website met
Facebook en Twitter is op dit gebied slechts een eerste, bescheiden stap. We hebben
nog veel te leren, al zijn er gelukkig legio voorbeelden van succesvol gebruik van
nieuwe media. We beloven wel plechtig dat we u niet zullen trakteren op kiekjes van
het bestuur in badkostuum op Instagram.
Koninklijke Hoogheid, dames en heren, we kunnen niet op onze lauweren rusten,
hoe verdiend ook na 250 jaar. We moeten met de vernieuwing aan de slag, maar dan
hebben we ook een schone toekomst voor de boeg.
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De literaire derby van de Lage Landen
Feestrede ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan op 20 mei 2016
te Leiden door Tom Lanoye
Geachte leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
Vergeef me dat ik hier en nu - op uw tweehonderdvijftigste verjaardagfeest, en in
aanwezigheid van uw beschermheer Willem-Alexander, koning der Nederlanden mijn felicitatierede toch begin met een citaat in een vreemde taal: What's in a name?
Ik heb het dan over dat eerste woord in uw titulatuur. Maatschappij.
In onze soepele, wondermooie taal dekt maatschappij evenveel ladingen als dat
andere oer-Hollands woord, compagnie. Behalve legereenheid kan dat zowel fijn
gezelschap betekenen als vennootschap. Een ogenschijnlijk tegenstrijdig trio dat toch
het fundament vormt van alle polderlogica. Het is voor een zeevarende natie als
Nederland nooit een hinderpaal gebleken om harde business te mengen met een
schijn van broederlijkheid, of het tellen van lettergrepen met het tellen van centen.
Deze letterkundige maatschappij bijvoorbeeld werd niet voor niets gesticht door
een schrijvende lakenfabrikant, Frans van Lelyveld - van wie je, afgaand op zijn
familienaam, toch eerder zou verwachten dat hij voorbestemd was tot het stichten
van een slaapstad in de Flevopolder.
Een slaapstad bent u niet, geachte Maatschappij. Au contraire. Het orgaan dat
Frans van Lelyveld een kwart millennium geleden met slechts een handvol vrienden
in het leven riep, telt vandaag de dag zestienhonderd leden. Dat noem ik
entrepreneursgeest! In Frankrijk, waar het woord entrepreneur nochtans vandaan
komt, telt uw zusterorganisatie - de Académie française - na bijna vier eeuwen nog
altijd maar een schamele veertig leden. Zij werd dan ook in het leven geroepen door
een paranoïde en celibataire kardinaal, Richelieu.
Geniet van de terechte symboliek in die vergelijking. De Académie française is
gemodelleerd naar een conclaaf voor elitaire seculieren. De Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde is gemodelleerd naar een brede aandeelhoudersvergadering
waar iedereen iedereen nog altijd bij de voornaam kent. Aan de aard van zijn literaire
organisaties herkent men de aard van het land.
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Hoe die organisaties er dan in België uitzien, zal ik u besparen. De twee eerdere
modellen slordig mengend kunt u zich er zelf wel een apocalyptische voorstelling
van maken.
Nu we het toch hebben over de Apocalyps, zou ik als vakman en taalminnaar deze
festiviteit willen misbruiken om een strafmaatregel te suggereren die, met slechts
een weinig bloedvergieten, een nieuw letterkundig armageddon in de toekomst kan
vermijden. Als een Maatschappij der Nederlandse Letterkunde één vijand moet
koesteren, en als ze over één zaak moet waken, dan is het wel - in naam van schrijvers,
lezers, uitgevers én redacteuren - dat er nooit meer een commissie voor
spellingsverandering het licht ziet.
Spelling is geen taal. Spelling is een verkeersreglement. Wie het wil veranderen
riskeert elke keer weer om een massale kettingbotsing te veroorzaken op alle wegen
en kanalen van het geschreven woord. Bovendien rijdt hij zichzelf ook vast in een
voorspelbare linguïstische cul-de-sac, geplaveid met honderden kraaknieuwe
uitzonderingen en bezaaid met nog meer ongerijmdheden dan voorheen. Taal is nooit
logisch, vaak grillig en zelden consequent. Waarom zoeken we dan steeds weer naar
manieren om onze taal toch logisch, consistent en - ergst van al - ‘zuiver’ op te
tekenen? Als ging het om algebra of fysica?
Het enige wat zulke commissies bereikt hebben, in de loop der eeuwen, is dat al
ons vroegere drukwerk steeds moeilijker leesbaar werd, en dat we onszelf door de
eeuwen heen hebben geamputeerd van het leeuwendeel van al onze vroegere
bibliotheekbestanden en zodoende van een aanzienlijk deel van onze artistieke erfenis.
Shakespeare is met een kleine inspanning nog vlot leesbaar voor Engelstaligen, zoals
Molière dat ook is voor alle geletterde francofonen. Vondel is dat voor de meeste
Nederlandstaligen allang niet meer. Dat ligt heus niet aan Vondel en zijn onderwerpen,
laat staan aan zijn talent. Het is een bittere conclusie dat, mocht hij, Vondel, in het
Engels of het Frans hebben geschreven, hij vandaag de dag in de Lage Landen wellicht
veel vaker op de planken zou worden gebracht. In vertaling, wel te verstaan.
Spellingveranderingen zijn voor de letterkunde wat eugenetica is voor de mens.
Het klinkt mooi, maar het loopt al te vaak uit op een debacle. Ik zeg niet dat we de
leden van zulke commissies moeten doodknuppelen, preventief en retroactief. Maar
een goed voornemen lijkt het me wel, op een feestelijke dag als deze.
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Na deze algemene oproep wil ik me richten tot uw voorzitter in het bijzonder professor doctor Wijnand Mijnhardt. Uw verwekkers, geachte voorzitter, moeten
direct beseft hebben wat voor vlees ze in de kuip hadden. Uw voornaam Wijnand is
afgeleid van twee Gotische woorden, wîh en nants - strijd en dapper. En inderdaad,
u loopt voorop in de strijd bij het fiere vieren van onze taal en letterkunde, en míjn
hart hebt u daarbij voorgoed gestolen, dankzij uw bijdrage in het magnifieke jaarboek
dat hier zo dadelijk zal worden gepresenteerd. U zingt daarin de lof van ‘de Humaniora
in de eenentwintigste eeuw’. In Nederland slaat de term humaniora op de
geesteswetenschappen, in het bijzonder de klassieke taalen letterkunde, en zodoende
- afgeleid - ook op de letterkunde in het algemeen. In België echter werd de term
eeuwenlang veel specifieker gebruikt.
Er is weinig, beste vrienden, dat een mens zo slecht betaamt als nostalgie. Wat
geweest is, is voorgoed verdwenen - het heeft geen zin ernaar terug te verlangen.
Maar zo heel af en toe ben ik met plezier tot het slechte geneigd en dan denk ik vol
hunkering en Weltschmerz terug aan de tijd toen belezenheid nog vanzelf gelijk
mocht staan met alles wat schuilgaat in dat ene Latijnse woord, humaniora. Het slaat
op alles wat ons letterlijk menselijker maakt, verfijnder, geraffineerder, gecultiveerder.
Zonder dat we ons ervoor hoeven te schamen. Noch voor die woorden zelf, noch
voor hun inhoud.
Toen ik nog scholier was, een hele tijd geleden dus, sprak men in Nederland nog
van het gymnasium. In België heette dat gymnasium gewoon de humaniora. Zeker
als je, zoals ik, ‘de Latijn-Griekse deed’. De op één na laatste klas, de vijfde, werd
nog ongegeneerd ‘de Poësis’ genoemd, zonder dat je ervan beschuldigd werd je te
wentelen in een addernest van kosmopolitisme en wufte volksvervreemding. We
waren amper zestien, maar de versvoet kende voor ons geen geheimen. We lazen
Ovidius en Sappho; Xenophon, Homeros en Vergilius. Het heeft me gevormd tot op
de dag van vandaag.
Het laatste jaar van onze humaniora heette ‘de Retorica’. We kregen les over
Cicero en Demosthenes, Cato en Perikles. Ik raakte voorgoed besmet met ontzag
voor de redekunst en voor alle technieken van het gesproken woord, waarvan ik me
heb leren te bedienen, tot op dit eigenste moment, hier en nu.
Wij werden opgevoed - niet opgeleid. Wij werden voorbereid op het leven - niet
enkel op de arbeidsmarkt.
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Jong als ik mocht zijn was ik verslingerd aan de studie van die twee zogenaamd dode
talen, die mij later des te meer hebben leren te spelen met de spraak die ik mocht
meekrijgen van mijn excentrieke moeder. Zonder studie geen echte vrijheid, zonder
gedegen kennis geen frivole jazz.
Ook lang nadat de humaniora al was afgeschaft, zowel in naam als in de praktijk,
heb ik geprobeerd om de steeds grotere drommen van Latijnsen Grieksonkundigen
te overtuigen van hun ongelijk. Ik probeerde het dédain dat zij vermoeden in míjn
kennis te ontmaskeren als dédain dat zíj cultiveerden voor iets wat ze niet eens wilden
begrijpen.
Ik bezat daartoe een arsenaal aan steengoede argumenten. Maar in de loop der
jaren heb ik ze steeds vaker ongebruikt gelaten, uit vermoeidheid en lichtvoetige
wanhoop en met als ultieme argument de deernis die men dient te hanteren jegens
onwetenden. Laat ze kwaken, geef ze desnoods gelijk. Het heeft geen zin om over
de kleuren van een koraalrif te discussiëren met een blinde.
Toch voelt dat tactische zwijgen ook vaak als lafheid aan, ja zelfs verraad, jegens
de leraren die me toentertijd onderwezen in de humaniora, en jegens eentje in het
bijzonder. In Nederland is hij onbekend, in Vlaanderen klinkt zijn naam in sommige
kringen nog steeds als een klok. Ik wil hem hier vermelden omdat het hem vast
plezier had gedaan dat ik hem, op dit podium der verzamelde Nederlandse Letteren,
de eer en de dank betuig die ik hem levenslang verschuldigd ben.
Hij las, in de klas, Kafka, Claus en Dostojewski voor - het officiële leerplan voor
zestienjarigen goddank grandioos aan zijn laars lappend. Niemand die hem durfde
terecht te wijzen, zo groot was zijn reputatie, ook als leraar in de letteren. Knut
Hamsun, W.F. Hermans, Lucebert, Hans Lodeizen - ik leerde ze lezen dankzij hem.
Al maakte hij ook, toegegeven, een grote moralistische bocht om het werk van Louis
Paul Boon en Gerard Reve heen, zoals ik pas later zou ontdekken. Maar dat geeft
niet. Het vuur van de literatuur was opgepookt en het zou nooit meer doven.
In het werkelijke leven heette hij Cyriel Coupé, zijn nom de plume was Anton van
Wilderode. Hij behoorde tot een thans nagenoeg volledig uitgestorven mensensoort
die in het Vlaanderen van vroeger dik gezaaid was. Priester-leraars. Daarbovenop
was hij, naast een verdienstelijk dichter van vooral bucolische verzen, ook een
geschoold classicus die met verve Horatius en Vergilius heeft vertaald. Tot slot was
hij ook een overtuigd en activistisch Vlaams-nationalist. Voor hem kon België niet
snel genoeg
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in tweeën wordt gehakt, waarna Vlaanderen zoetjesaan weer staatkundig met
Nederland kon worden herenigd, de splitsing van 1585 - de val van Antwerpen weer ongedaan makend.
Ik was het, toen al, grondig oneens met deze droom en met veel van zijn andere
politieke opvattingen. Ik bespaar u de details van dit soort discussies, die op een
grotere schaal te vaak het beleid van mijn land doorkruisen, met volgens mij
surrealistische compromissen en tijdrovende impasses voor gevolg. Alleen dit. Ikzelf
ben Vlaming én Belg, en ik heb het verdwijnen van België niet nodig om mij volop
Vlaming te voelen. Net zo min als - naar ik hoop - een Fries of een Zeeuw het
opdoeken van Nederland nodig heeft om zich dán pas volop Fries of Zeeuw te voelen.
Dat dispuut is, wees gerust majesteit, voor een andere keer. Ik wil het nu alleen
hebben over iets kleinmenselijkers, dat slechts zijdelings verband houdt met wat men
gemakshalve ‘het identitaire vraagstuk’ noemt. Ik heb het over de houding van vele
Vlamingen en bij uitstek van romantische nationalisten als Van Wilderode, tegenover
Nederland en zijn bewoners. De bewondering primeert, de begeerte naar
wedersamenvoeging ook. Maar op de achtergrond zeurt ook altijd de bromtoon mee
van historische en taalkundige verongelijktheid.
‘Als je in Van Dale na een woord “ZN” ziet staan, betekent dat niet
Zuid-Nederlands, zoals de index van afkortingen nochtans beweert. Het betekent:
Zeg Nooit.’ Ook dat hield Van Wilderode ons meermaals voor in de klas. Rekenend
op onze jeugdige verontwaardiging jegens die hoogmoedige Hollanders.
Op andere momenten wakkerde hij onze rap ontvlambare gekrenktheid aan door
erop te wijzen dat alle literair-historische studies die werden geschreven boven de
Moerdijk onze vroegste literatuur behandelden als één geheel. Zo konden Hadewych,
Jan van Ruusbroec en ‘Willem die Madocke maecte’ allemaal probleemloos worden
geannexeerd als Bekende Nederlanders. Zodra echter Antwerpen in 1585 was gevallen
- waarna de fine fleur van de toenmalige wereldhandel, de boekdrukkunst en de
algehele intelligentsia verhuisde van het ‘New York van zijn tijd’ (Antwerpen) naar
het ‘Leliestad van zijn tijd’ (Amsterdam), dat kort daarop niet toevallig het epicentrum
zou worden van een heuse Gouden Eeuw - vanaf dán dus, zo peperde Van Wilderode
ons in, maakten letterkundige handboeken van boven de rivieren een keurig
onderscheid tussen geschriften uit het Noorden en geschriften uit het Zuiden, waarbij
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die laatste steeds minder aandacht kregen, tenzij ze werden uitgegeven in Amsterdam
- en dan nog!
Ik vat ons minderwaardigheidscomplex maar even samen.
Nu heb ik, toegegeven, niet alle tweehonderdnegenenveertig vorige jaarboeken van
deze Maatschappij doorgenomen om te verifiëren hoe groot de grond van waarheid
is in deze bewering - helemaal zonder fond lijkt me ze me overigens niet. De
eerlijkheid gebiedt me weliswaar te bekennen dat Nederland doorgaans bijzonder
gastvrij is jegens Vlamingen. Ik ben daar zelf een der beste bewijzen van. Wie staat
hier alweer te speechen? Voilà. En in 2012 mocht ik voor de CPNB zelfs het
Boekenweekgeschenk schrijven, reeds als vierde Belg in de reeks. Na mij kwam ook
Dimitri Verhulst al aan de beurt.
Dat geschenk, zijn oplage en het hele feest eromheen - inclusief een regelrechte
tour door Nederland, als was je een literaire popster: ze zijn zonder overdrijven uniek
in de wereld. Mede dankzij de inspanningen van de Taalunie is het vanaf 2012 gelukt
om dat unieke project na tachtig jaar eindelijk te kunnen delen. Ook in de Vlaamse
boekhandels is het geschenk nu ieder jaar gratis te verkrijgen. Vanzelf ging dat echter
niet en de bezwaren en barrières lagen gek genoeg niet alleen aan Nederlandse kant.
Dat hoort u goed. Er was en er is nog steeds gepruttel in Vlaanderen tegen een project
dat niet alleen succesvol en uniek is, maar dat ons taalgebied eindelijk weer wat meer
verenigt. Sommigen kijken zelfs volbloedrenpaarden in de bek alsof het per definitie
een kreupele pony met een besmettelijke ziekte en kunstgebit móet zijn.
Dit jaar, 2016, is uitgeroepen tot Jaar van het Boek door de Koninklijke Bibliotheek,
de CPNB, het Letterkundig Museum, de Bijzondere Collecties én de Leescoalitie. Een
van de meest opgemerkte acties is de verkiezing van Het Belangrijkste Boek. Van
de tien onderafdelingen is het koninginnenstuk ‘Naoorlogse literatuur’. Ik wil niet
pochen, maar wie werd daarvoor alweer uitgenodigd, dit keer als curator? Uw dienaar.
Akkoord, dat gebeurde wellicht omdat geen enkele Nederlandse auteur zich durfde
verbranden aan een keuze waarmee hij al zijn nog levende collega's diende te
schofferen, terwijl hij zichzelf niet eens op de lijst zou durven te zetten. Ook dan
komt de Vlaming goed van pas, ook dan wordt hij gulhartig uitgenodigd. Wat in de
bouw en de loodgieterij geldt voor Oost-Europeanen, geldt in de brede lettersector
voor Vlamingen: wij zijn de Polen van intellectueel Nederland.
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Als curator van het kroonjuweel van het Jaar van het Boek moet mij echter één ding
van het hart. Van groot belang is mijn aanklacht overigens niet, het project gaat in
essentie toch maar om een serie van lijstjes en om een populaire verkiezing, het
Eurosongfestival waardig. Zoiets kun je niet eens een debat noemen, het gaat om
een uitwisseling van voorliefdes. Net als bij het opstellen van een meer formele canon
is de uitkomst dan ook minder belangrijk dan alle discussies eromheen. Hoe meer,
hoe liever.
Eentje daarvan wil ik hier zelf aanzwengelen, als een symbool voor een veel
wezenlijker manco in de relatie tussen literair Nederland en letterkundig Vlaanderen.
Ondanks de lange voorbereidingstijd - en ondanks de vele gesprekken en inspanningen
van onder andere opnieuw de Taalunie - hebben de Vlaamse parallelle organisaties
afgehaakt voor het Jaar van het Boek. Alweer een unieke kans missend om dat
taalgebied van ons wat meer te verenigen, in tijden waarin zelfs continenten en
Europese dromen kabbelend uiteen lijken te vallen. Er zijn vast weer allerlei redenen
voor zo'n weigering, allicht ook budgettaire. Maar ik ben het zat om daar nog rekening
mee te houden. Ik heb dan ook, als ceremonieel curator in dienst van de Stichting
Jaar van het Boek, geen enkele Vlaamse auteur opgenomen in mijn adviserende
toptien. Ja, ik heb ze straal genegeerd, de echte grote drie van onze gezamenlijke
letteren - Louis Paul Boon, Hugo Claus en Willem Elsschot. Ik heb ze verbannen,
al hun opvolgers - van Stefan Hertmans tot Kristien Hemmerechts, en van Erwin
Mortier tot Saskia De Coster. Ik vermeld ze hier alsnog om de hartenpijn te balsemen
nadat ik ze heb moeten amputeren. Want van nu af gelde deze wet: ‘Geen deelname
in de organisatie? Geen vertegenwoordiging in het resultaat.’
Uiteraard gaat het om een geste zonder veel gevolgen en uiteraard hoop ik dat
Nederlandse lezers uit desnoods gespeelde verontwaardiging massaal zullen stemmen
voor Het verdriet van België en De Kapellekensbaan. Maar daar hoeft het niet bij te
blijven. We hebben nog een half jaar. Ik zou zowel de hier aanwezige
vertegenwoordigers van Vlaamse organisaties als alle andere Leden van deze
Maatschappij tot volgend plan willen verleiden. Stuur een curator naar Vlaanderen
- Adriaan van Dis, Connie Palmen, Tommy Wieringa, keuze genoeg. Zij stellen
aldaar hún toptien samen, met alleen maar Vlamingen. En aan het einde van de rit
organiseren we samen - live op VRT en op NPO 1, 2 én 3 - de Literaire Derby van de
Lage Landen. Het is de enige manier om een organisatori-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2016

30
sche blamage te transformeren in een glorieuze revanche. Met nog meer discussies
en betwistingen als resultaat. Zoals het hoort.
De uitslag en de commentaren van die Derby zullen het 251-ste Jaarboek vullen van
de Maatschappij van de Nederlandse Letterkunde. En als we er in slagen om de
komende tweehonderdvijftig jaar door te spartelen zónder spellingswijziging, zullen
onze kindskindskindskinderen ze zonder problemen kunnen lezen. Zoals ze zich
zelfs in 2266 - exact vijfhonderd jaar nadat Frans van Lelyveld de briljante inval had
om een maatschappij te stichten in plaats van een stad - nog zullen kunnen warmen
aan de noodzaak van de humaniora, zo prachtig bepleit in het jaarboek dat vandaag
het feestelijke licht mag zien.
Ik feliciteer en dank u allen.
Hoera! Hoera! Hoera!
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Fout in de Koude Oorlog
Publiekslezing door Martin Bossenbroek ter gelegenheid van de
viering van 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op
18 september 2016 te Leiden
Sinds 2014 is de satirische Monty Python meezinger Always Look On The Bright
Side Of Life het meest populaire nummer bij Engelse begrafenissen. Het deed het al
jaren goed bij urn en kist, maar de flitsende Fantasy-uitvoering van Eric Idle tijdens
de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in augustus 2012 gaf
het laatste zetje. De religieuze hymnes The Lord Is My Shepherd en Abide With Me
werden gepasseerd.
Het is een mooi voorbeeld hoe kunstzinnige creaties na verloop van tijd kunnen
worden losgezongen - in dit geval letterlijk - van hun oorspronkelijke historische
context en een nieuwe betekenis krijgen. Bij Always Look On The Bright Side Of
Life is het verschil levensgroot.
In de originele filmversie uit 1979, de slotscène van Monty Python's Life of Brian,
hing Eric Idle al zingend aan het kruis, net als het achtergrondkoor. De
ultiem-ironische persiflage op het lijdensverhaal van Jezus kwam de makers destijds
te staan op verontwaardigde protesten. In diverse landen werd de film verboden. 33
jaar later werd Idle op het Olympische podium omringd door nonnen op rollerskates,
‘flashing their Union Jack knickers’. Met de eerste plaats in de uitvaart-top 10 als
beloning.
Hergebruik waaruit de gevoelswaarde van de historische oorsprong is verdwenen,
dat komt ook voor in de geschiedschrijving. Zo is het opvallend dat de laatste jaren
een steeds zonniger beeld wordt geschetst van Nederland tijdens de Koude Oorlog.
Dat begon heel aarzelend twintig jaar geleden, met Een tevreden natie. Nederland
van 1945 tot nu, geschreven door drie Utrechtse historici. Recentelijk werd die draad
opgepikt. Hun collega Duco Hellema suggereerde in 2011 ‘een fijne tijd,’ omdat de
Koude Oorlogsjaren ‘in veel opzichten de meest aangename periode in de Nederlandse
geschiedenis van de twintigste eeuw’ waren geweest. In 2013 kwam Han van der
Horst met De mooiste jaren van Nederland 1950-2000 en een jaar later scoorde
Annegreet van Bergen een bestseller met Gouden jaren. Hoe ons dagelijks leven in
een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd.
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Hoe verschillend deze studies verder ook zijn, het effect van zulke termen is
vergelijkbaar: nostalgische vertedering over ‘die goeie, ouwe tijd,’ in de trant van
1948 (toen was geluk heel gewoon), de muzikale herinnering van Van Kooten en De
Bie aan hun kinderjaren. Nu is er op zich niets mis met nostalgie, maar als dit deel
van het vaderlandse verleden wordt gereduceerd tot een knusse Douwe
Egberts-reclame, dan schort er toch echt iets aan ons historische zelfbeeld. Een
tevreden natie, een fijne tijd, de mooiste jaren, gouden jaren? Het is maar waar je
naar kijkt en welke herinneringen je selecteert. Mijn stelling is dat de Koude Oorlog,
het allesoverheersende conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, alle
Nederlanders voor existentiële dilemma's plaatste, waaraan vrijwel niemand ontsnapte
zonder foute - moreel verwerpelijke, bedenkelijke dan wel twijfelachtige - keuzes
te maken.
Ter illustratie heb ik dit tableau opgesteld van zeven grote maatschappelijke
kwesties die zorgden voor hoog oplopende sociale spanningen en diepe politieke
verdeeldheid. Oftewel, een kijkje ‘on the dark side of life during the Cold War’.

1. Het rode gevaar
Amerika had zijn Red Scare, Nederland had zijn angst voor het Rode Gevaar. Daar
was aanleiding toe. De loyaliteit van de CPN lag niet in Den Haag, maar in Moskou.
Het marxisme-leninisme was de heilsleer, de Sovjet-Unie de heilstaat en Stalin de
heiland in eigen persoon.
Voor de aardigheid moet u (op Delpher, de krantensite van de Koninklijke
Bibliotheek) De Waarheid van 21 december 1949 maar eens doorbladeren. Gewijd
aan Stalins 70ste verjaardag, is het één groot jubelnummer, bol van onvoorwaardelijke
trouw aan ‘de leider van het wereldproletariaat’, het meest hallucinerend tot uiting
komend in tweeduizend persoonlijke gelukwensen.
Nu had Amerika een heuse communistenvreter, Joseph McCarthy, en ook
Nederland had er zo eentje. Louis Einthoven, de vormgever van de BVD. Voor hem
was er maar één echte binnenlandse vijand: het veelkoppige communistische monster.
Vanaf 1952 gaf de politiek hem de gevraagde wettelijke ruimte: een ambtenarenverbod
en een zwarte lijst van bij revolutiegevaar op te pakken CPN'ers. Tot in de jaren tachtig
bediende de BVD zich vrijelijk van infiltraties en afluisteroperaties. Toen was de CPN
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al lang geen machtsfactor van betekenis meer. Anticommunistische propaganda en
de eigen onvoorwaardelijke steun aan de Sovjet-agressie in Oost-Europa deden de
partij de nek om. Na de Russische inval in He Russische inval in Hongarije in 1956
regende het stenen naar communistische bolwerken als Felix Meritis.

2. De slag om Soestdijk
De tweede grote kwestie kwam eveneens tot uitbarsting in 1956, na een jarenlange
paleisguerrilla. De Greet Hofmans-affaire was niet alleen een huwelijkscrisis, maar
ook een ideologisch conflict. Als de Koude Oorlog in de jaren vijftig in één
Nederlands gezin diepe sporen van verdeeldheid heeft getrokken, dan is het wel
binnen de koninklijke familie.
Aan de ene kant stond koningin Juliana. Zij geloofde in vrede en gebedsgenezing,
en was in 1951 een van de initiatiefnemers en sindsdien gastvrouw van de Oude
Looconferenties. Het gezelschap daar koesterde theocratische en pacifistische idealen
en vertoonde sektarische trekken. Het helderhorende medium Greet Hofmans genoot
er de oudtestamentische status van profetes.
Aan de andere kant stond prins Bernhard. Hij geloofde in mondaine
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luxe en was in 1954 één van de initiatiefnemers en sindsdien voorzitter van de
Bilderbergconferenties, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Staten en Europa
aan te halen in een besloten, informele sfeer.
Diametraal tegenover elkaar. Voor de buitenwereld bleef dat jarenlang verborgen,
maar in juni 1956 gooide prins Bernhard het conflict op straat via onthullingen in
Der Spiegel. Nu moest premier Drees wel ingrijpen. Partijkiezen. Die keus was
emotioneel lastig, maar rationeel simpel. Nederland was inmiddels volledig gebonden
aan Amerika. Het ontving miljarden dollars economische en militaire steun (1,1
miljard Marshallhulp en 1,2 miljard dollar MDAP oftewel Mutual Defense Assistance
Program - 8,5 miljard gulden, omgerekend naar huidige koopkracht 35 miljard euro),
was lid van de NAVO, had onder druk van Washington afstand gedaan van het grootste
deel van zijn koloniale rijk, meegevochten in Korea en zijn defensiebegroting
verdubbeld van 750 miljoen tot 1,5 miljard gulden per jaar (20 % van de rijksuitgaven)
en zijn hele krijgsmacht op Amerikaanse leest geschoeid. Dat alles woog zwaarder
dan het levensgeluk van het staatshoofd.
Juliana moest alle contact met de vriend(inn)enkring van het Oude Loo verbreken,
alle Hofmansgetrouwen aan het hof kregen hun ontslag. Bernhard bleef voorzitter
van de Bilderbergconferenties.

3. Angst voor de bom
De derde kwestie raakte de hele bevolking. Het NAVO-lidmaatschap bracht ook
plaatsing met zich mee van kernwapens. Amerikaanse kernwapens, waarover Den
Haag niets te zeggen had, maar die Nederland wel tot potentieel doelwit maakten in
een atoomoorlog.
Daarop moest de bevolking worden voorbereid, besloot het kabinet-De Quay in
1961, door middel van een landelijke campagne. De dienst Bescherming Bevolking
stelde voorlichtingsfolders op, die huis aan huis werden verspreid. 3,3 miljoen gele
enveloppen met Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, gevolgd door
een nadere Toelichting. De bedoeling was de bevolking gerust te stellen. Mocht de
Derde Wereldoorlog uitbreken, dan kwam het aan op individuele zelfbescherming
plus vertrouwen in de BB. Die boodschap kwam niet over. Integendeel, het werd een
compleet fiasco. De Wenken en de Toelichting wekten in brede kring ongeloof,
scepsis, spotlust en woede.
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Harry Mulisch schreef een apocalyptische parodie, gebaseerd op het bijbelboek
Openbaring. Collega-schrijver A. den Doolaard verweet de regering dat nu alle
staatsburgers tot frontsoldaten waren gemaakt: ‘En wat zullen hun wapenen zijn?
Tochtlatten, kleefpleisters, vodden en groene zeep.’ Zijn conclusie was helder: uit
de NAVO, alle kernwapens weg en ‘een eiland van vrede’ worden.

4. Splijtzwam Vietnam
Sindsdien won het verzet tegen de kernwapens gestaag aan kracht. Het werd versterkt
door steeds fellere kritiek op de Verenigde Staten. De kampioen van het Vrije Westen
lapte namelijk, verblind door anticommunisme, als het zo uitkwam zelf ook alle
humanitaire beginselen en democratische waarden aan zijn laars. Het schrijnendste
voorbeeld was Vietnam.
Daar stortten de Amerikanen zich vanaf 1964 in een uitzichtloze oorlog ter
ondersteuning van een corrupte marionettenregering. Meer dan een half miljoen GI's
op de grond en miljoenen tonnen springstof, napalm en dioxine vanuit de lucht bleken
niet genoeg om de door de Sovjet-Unie en China gesteunde Noord-Vietnamezen tot
overgave te dwingen. Het werd een politieke, militaire en morele blamage.
Voor een hele opgroeiende protestgeneratie werd Vietnam het breekpunt, een
schandvlek, de grote ontluistering. Amerika bedreef dezelfde immorele machtspolitiek
als het dictatoriale Sovjetregime, des te aangrijpender omdat alles te volgen was op
televisie. Al in 1966 was sprake van een Vietnambeweging.
Het bleef - nog net - bij een minderheid. Een kleine meerderheid van de bevolking
bleef vierkant achter de Verenigde Staten staan, net als de opeenvolgende kabinetten,
althans zolang de aartsconservatieve Joseph Luns daarin verantwoordelijk was voor
het buitenlands beleid. Wat hem betrof, bombardeerden de Amerikanen ‘the hell out
of the Viet Cong’.

5. Holland Wapenland
De amerikanisering van de krijgsmacht betekende een enorme stimulans voor de
economie. Dankzij een bundeling van krachten van politiek,
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krijgsmacht, wetenschap en bedrijfstak werd een serieuze wapenindustrie opgebouwd.
Al in de jaren vijftig klom Nederland naar de tiende plaats op de wereldranglijst van
wapenexporterende landen, een positie die het nog steeds bezet. Van 1950 tot 1990
bedroeg de totale waarde aan geëxporteerde wapens 9 miljard dollar. Een kwart
daarvan had als bestemming rechtse dictaturen.
En dan was er nog de onbedoelde wapenexport. Ik doel op de geruchtmakende
spionageaffaire-Khan. In de jaren zeventig was de Pakistaanse ingenieur Abdul Khan
werkzaam bij Urenco, producent van verrijkt uranium. In principe bedoeld voor
vreedzaam gebruik, maar met kwade wil ook te gebruiken voor de ontwikkeling van
kernwapens. Khan bleek van kwade wil. In december 1975 verdween hij met in zijn
koffer alle noodzakelijke werktekeningen om Pakistan aan een eigen atoombom te
helpen. En vervolgens ook de ‘schurkenstaten’ Iran, Libië en Noord-Korea. Een
rampzalige ontwikkeling, met aan de bron Nederlandse onoplettendheid.
Of moest de BVD - die Khan wel op de korrel had - hem laten lopen op gezag van
de CIA, om zijn netwerk in kaart te kunnen brengen? Dat werd achteraf gesuggereerd
door niemand minder dan oud-premier Lubbers, destijds de verantwoordelijke
bewindsman. Hoe het precies zit, is nog steeds mistig. Wel bevestigt Lubbers'
ontboezeming eens te meer dat het de CIA was die de beslissende stem had in zo'n
explosief staatsveiligheidsdossier.
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6. Het gele gevaar
Het virulente antiamerikanisme dreef een deel van de protestgeneratie in de armen
van nieuwe communistische helden. Fidel Castro, Che Guevara, Ho Chi Minh en
boven iedereen uittorenend als de enige echte erfgenaam van Jozef Stalin, Mao
Zedong. De Grote Roerganger, de man die wist en de weg wees. Zijn jeugdige
aanhangers organiseerden zich in revolutionaire kernen in de universiteitssteden en
als vreemde eend in de bijt in het Noord-Brabantse industriestadje Oss, de
geboorteplaats van de Socialistische Partij. De BVD zat er direct bovenop en richtte
zelfs een eigen maoïstische neppartij op.
Ook de CPN profiteerde van de nieuwe revolutionaire wind en beleefde een tijdelijke
opleving. Met financiële steun uit het Oostblok organiseerde de partij de succesvolle
protestcampagne Stop de Neutronenbom. Oude stalinisten als de cineast Joris Ivens
beleefden een tweede - maoïstische - jeugd. In een twaalf uur durende
documentairecyclus toonde hij de zegeningen van de Culturele Revolutie. Niet
iedereen was overtuigd. Volgens Karel van het Reve kon je Ivens in China ‘over een
meters hoge en kilometers lang berg lijken laten wandelen’ en dan nog vertelde hij
getroffen te zijn door ‘de grote levendigheid van de mensen’ die hij had ontmoet.
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7. Vrede tot iedere prijs
De kwestie die het tableau completeert was de meest massale en spraakmakende. De
miljoenenaanhang die de vredesbeweging zich verwierf in de eerste helft van de
jaren tachtig.
Het verbijsterde Amerika sprak van ‘Hollanditis’, Hollandse ziekte. De
demonstranten op het Museumplein en het Malieveld omarmden de term als een
geuzennaam. Een ongeneeslijk verlangen te ontsnappen aan de Dubbele Nelson van
de Koude Oorlog. Tegenstanders hielden het op een collectieve waanvoorstelling.
Vast staat dat verreweg de meeste vredesacties een wonderbaarlijk eenzijdig
karakter droegen. De massale protesten richtten zich níet tegen de Russische
ss-20-raketten die al op West-Europa gericht stonden, wél tegen nieuw te plaatsen
Amerikaanse kruisraketten die juist bescherming zouden moeten bieden.
Zes jaar lang schoven opeenvolgende kabinetten het in NAVO-verband afgesproken
plaatsingsbesluit voor zich uit, totdat premier Lubbers in november 1985 de knoop
doorhakte. Toch plaatsing.
Dat het nooit zo ver zou komen, was te danken aan de Amerikaanse president de schertsfiguur Reagan, in de ogen van de vredesdemonstranten - en Sovjetleider
Gorbatsjov die elkaar verrassend genoeg vonden in een akkoord over de ontmanteling
van álle middellangeafstandsraketten in Europa, gevolgd door de val van de Berlijnse
Muur en de ineenstorting van het hele Sovjet-imperium.
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Zeven grote maatschappelijke kwesties, een heel tableau vol, voldoende om te
illustreren hoeveel existentiële dilemma's de Koude Oorlog aan Nederland opdrong,
en hoeveel verwerpelijke, bedenkelijke, twijfelachtige keuzes individuele
Nederlanders maakten. Alle uiteenlopende keuzes komen uitgebreid aan de orde in
Fout in de Koude Oorlog. Nederland in tweestrijd 1945-1989. Fout Links, Fout
Rechts én Fout Midden. Op twee manieren.
Enerzijds analyses vanuit het heden, anderzijds contrasterende verhalen vanuit de
belevingswereld van twee volstrekte tegenpolen. Joris Ivens en Joseph Luns. Zij
waren zo fout als maar kon. Ivens in de ogen van rechts. Luns in die van links. In de
ogen van hun tegenstanders allebei bij uitstek de belichaming van Fout in de Koude
Oorlog.
En dat was niet de enige overeenkomst. Hun levens liepen voor het grootste deel
parallel. Beiden maakten al vroeg in de jaren dertig uitgesproken ideologische keuzes,
die ze meer dan een halve eeuw lang - ze bereikten alle twee de gezegende leeftijd
van negentig jaar - consequent trouw bleven. Gedurende die tijd vlogen ze geregeld
de hele wereld over, letterlijk als Vliegende Hollanders die op hun reizen in
persoonlijk contact kwamen met tal van groten der aarde - in Oost en in West. Een
on-
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Nederlandse politicus en een on-Nederlandse filmer als contactpersonen met de
bevriende dan wel vijandige buitenwereld. Verzot op de camera allebei, Luns vóór
de lens, Ivens achter de zoeker, even ijdel en even behept met een onbedwingbare
neiging tot fabuleren.
Daarbij komt dat de significante verschillen tussen beide mannen hen des te
geschikter maken als dragende figuren in een verhaal over de Koude Oorlog. Het is
een complementair stel, juist door hun totaal verschillende karakters en de volkomen
tegengestelde keuzes die zij maakten, niet alleen ideologisch, maar ook in levensstijl.
Luns hield van orde en gezag, genoot van pomp and circumstance, had
streng-katholieke opvattingen en was 52 jaar ‘wolkenloos’ getrouwd met dezelfde
vrouw. Hij vulde ruimtes, met zijn air, zijn anekdotes, zijn 1.95 meter aan ongezouten
meningen. ‘De laatste Nederlandse imperialist.’ Altijd zichzelf, altijd dezelfde. Een
havik met humor.
Ivens' favoriete ontmoetingsplek was het café. Praktiserend revolutionair tot aan
zijn dood, leefde hij als een bohemien vanuit zijn koffer, klein van stuk en slordig
op zijn uiterlijk, maar goed ogend en amoureus met veel verschillende vrouwen. Hij
beschikte over het bijzondere vermogen van gedaante te veranderen. Lyrisch dichter,
gestaald partijman, wereldcineast, lookalike van Zhou Enlai. De menselijke kameleon,
de Nederlandse Zelig.
Maar het meest opmerkelijke en intrigerende verschil was wel het verschil in
populariteitscurve. Luns werd op het eind van zijn leven uitgekotst door het vaderland
dat hij decennialang fanatiek had gediend en verheerlijkt en dat hem eveneens
decennia lang op handen had gedragen. Ivens werd in de armen gesloten door
hetzelfde vaderland, dat hem decennia lang met de nek had aangekeken en waartegen
hij zich juist decennialang had afgezet. Ivens heilig verklaard, Luns eeuwig verdoemd,
juist op het moment dat het communisme op de mestvaalt van de geschiedenis werd
gestort. Rara, hoe kan dat?
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Levensberichten
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Wiebe Bergsma
Haulerwijk 2 maart 1955 - Leeuwarden 28 juni 2015

FOTO: GOFFE JENSMA

Onder trieste omstandigheden is op 28 juni 2015 de Friese historicus Wiebe
Bergsma overleden. Toen hij in 1985 als onderzoeker van de vroegmoderne tijd aan
de Fryske Akademy verbonden raakte, ging er al een zekere roep van de jeugdige
geleerde uit. Hij zou in Leeuwarden niet de geschiedenis van Friesland, maar
geschiedenis in Friesland bestuderen; geen antiquarische onderwerpen alleen
interessant voor Friezen, maar de grote thema's van de geschiedenis zoals die in een
niet onbelangrijk gewest als Friesland een eigen vorm kregen, dat zou zijn arbeidsveld
worden. Die belofte heeft hij tot op grote hoogte ook waargemaakt. Er verschenen
van zijn hand mooie, vaak in weelderige stijl geschreven studies over de Reformatie
in Friesland, het hofleven in Leeuwarden en de internationale geleerdenrepubliek.
Maar gaandeweg werd Bergsma op persoonlijk en daardoor ook op professioneel
vlak met steeds grotere problemen geconfronteerd en de drank, de eenzaamheid en
een falende gezondheid zijn hem, ondanks een periode waarin het beter met hem
ging, uiteindelijk toch te veel geworden.1.
Wiebe Bergsma werd op 2 maart 1955 in het Friese Haulerwijk geboren, een dorp
in Ooststellingwerf, dicht tegen de Drentse grens aan. Grens-
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gebied in meer dan één opzicht. Zijn vader, een landarbeider die zich opwerkte tot
opperman in de bouw, was Fries, zijn moeder kwam uit het Groningse Schildwolde
(thuis werd wel Fries gesproken). Vooral met zijn moeder bouwde Bergsma - enig
kind - een sterke band op. Zij had niet veel opleiding, maar was nieuwsgierig en las
heel veel. ‘Wie leest, voedt zijn geest’, placht zij te zeggen en Bergsma heeft dat ook
tot zíjn devies gemaakt. Zijn moeder was ook een zeer onafhankelijke vrouw. De
Hervormde Kerk ter plaatse werd geleid door een tamelijk strenge predikant, maar
moeder Bergsma zag er niet tegen op regelmatig met hem in discussie te treden (vader
was onkerkelijk). Ook de jonge Wiebe liet zich niet alles zeggen. Op catechisatie bij
ds. G.J. Barnhoorn stelde hij lastige vragen en het kwam een keer voor dat hij de
jonge predikant zo tergde dat deze hem hardhandig buiten de deur zette. Het zijn
vormende jaren geweest. Hoe vaak noemde hij zich niet, ter verontschuldiging van
zijn onaangepaste gedrag, maar ook licht koketterend, een Wâldpyk, een onbehouwen,
vrijgevochten boer uit de Friese Wouden?
Na de christelijke lagere school ging Wiebe eerst naar de mavo/havo brugklas in
Waskemeer, om na dat jaar over te stappen naar 2-havo op het Ichthus College in
Drachten (tegenwoordig de Christelijke Scholengemeenschap Liudger). In de vierde
klas bleef hij zitten - zijn interesses lagen in die tijd meer bij zijn Puch dan bij het
schoolwerk - maar na een stevige uitbrander van zijn vader deed Wiebe vervolgens
de vierde klas moeiteloos over om gelijk door te gaan naar 5-atheneum. Daar viel
hij op door zijn volstrekt onafhankelijke optreden, gesymboliseerd door het colbertje
dat hij altijd droeg. ‘Een rare snuiter’, vonden zijn klasgenoten, excentriek, maar
altijd vrolijk. In 1974 behaalde hij zonder problemen het atheneum-A diploma. Op
de eindlijst stond wel een 5 voor geschiedenis. Dat was merkwaardig genoeg zijn
lievelingsvak, maar met de spotprenten uit de Tweede Wereldoorlog uit de
eindexamenopgaven van dat jaar kon Wiebe totaal niet uit de voeten.
Toch was het Bergsma's bedoeling om in Groningen geschiedenis te gaan studeren.
Helaas gold toen voor die studie een numerus fixus en werd hij uitgeloot. Hij koos
daarop voor theologie, waarvoor hij wel eerst de vooropleiding moest volgen. Lang
duurde dat niet, want in november 1974 kon hij alsnog met de studie geschiedenis
beginnen. Na zijn kandidaats begon hij ook met een kopstudie culturele antropologie,
waar een heel andere sfeer heerste dan bij geschiedenis. Was de sfeer bij geschiedenis
er toch een van terughoudendheid in het contact met de hooglera-
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ren, bij culturele antropologie werd het onderwijs gegeven door een aantal jonge
honden, onder andere door Yme Kuiper, wiens eerste assistent Bergsma werd. Die
docenten gaven een gretige student als Bergsma juist alle ruimte om zich te
manifesteren en zijn aan boeken ontleende kennis te etaleren (die boeken nam hij
ook altijd mee). Zijn gedrevenheid en enthousiasme werden niet getemperd, men
waardeerde dat juist. Als jonge student kon hij ook een bijdrage leveren aan het werk
van de vakgroep. Met andere studenten nam hij deel aan de staf-studenten seminars
en in 1978 verrichtte hij veldwerk in Noord-Noorwegen bij een streng-christelijke
opwekkingsbeweging, de Laestadianen (volgelingen van Lars Levi Laestadius). Nog
voor hij afgestudeerd was, kon Bergsma de resultaten van zijn onderzoek en
seminarbijdragen publiceren in de reeks van de vakgroep.
Hij debuteerde in 1980 als vijfentwintigjarige student in een bundel over
antropologie en geschiedenis (‘Ex Lutetia lex?’) en niet lang daarna verscheen in
een ander deeltje een overzicht van de receptie van Montaillou van Emmanuel Le
Roy Ladurie. In 1982 volgde nog een verslag van zijn veldwerk in Noorwegen
(waarvoor hij Noors had geleerd). Toch lag zijn hart bij geschiedenis, waarbij hij
een voorkeur ontwikkelde voor de zoekende en tastende manier van onderzoeken en
doceren van de hoogleraar nieuwe geschiedenis E.H. (Edzo) Waterbolk. Deze bracht
hem een blijvende liefde voor de zestiende eeuw bij (een jaar lang is Bergsma ook
student-assistent bij nieuwe geschiedenis geweest). In augustus 1981 studeerde hij
af zowel in de geschiedenis als in de culturele antropologie, maar zijn scriptie voor
antropologie had een duidelijk historische inslag: Johan Huizinga en de culturele
antropologie. Vagabonderenie [sic] beschouwingen naar aanleiding van het werk
van Johan Huizinga (wederom uitgegeven door het Instituut voor Culturele
Antropologie). Tot de bijvakken voor het doctoraal nieuwe geschiedenis behoorden
onder andere Neolatijn (bij Fokke Akkerman) en Noorse taal- en letterkunde. De
liefde voor Noorwegen is altijd gebleven en latere vakanties zijn vaak in het land
van de fjorden doorgebracht.2.
Aan zijn kortstondige opleiding in de theologie hield Bergsma niet alleen een
goede kennis van Latijn en Hebreeuws over. Tijdens een excursie naar Istanboel
(met een bus dwars door de Balkan, heen en terug) bloeide er iets op tussen hem en
Fokje Haverschmidt, een klasgenote en nu ook studiegenote uit Drachten. In 1978
trouwden zij en betrokken zij een flat in de Groningse buitenwijk Vinkhuizen.
Samenleven was voor
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Bergsma niet eenvoudig, want dat zoiets ook het samen beheren van het
gemeenschappelijke inkomen (twee studiebeurzen) inhield, was hem niet altijd
duidelijk. Het kon gebeuren dat hij enthousiast thuiskwam met een schat aan nieuwe
en antiquarische boeken - hij kon op dat vlak heel onmatig zijn - en dan van zijn
echtgenote moest horen dat het budget dat helemaal niet toeliet. Bergsma was
overigens niet te beroerd om dan ter aanzuivering van de huishoudpot een tijdje in
een zuurkoolfabriek of een bejaardencentrum te werken.
Al voor zijn afstuderen stond vast dat hij zou gaan promoveren en wel op de Friese
geleerde Aggaeus van Albada, een jurist die nauw betrokken was bij de Keulse
vredesonderhandelingen in 1579 en die, zelf aanhanger van de spiritualist Caspar
Schwenckfeldt, in geschrifte een groot voorstander was van godsdienstige
verdraagzaamheid. Hoewel hij zichzelf aanduidde als een ‘gewoon’ lid van de
Hervormde Kerk (later PKN), heeft Bergsma zijn hele leven lang een grote fascinatie
gehad voor de representanten van de radicale reformatie of breder voor wat Johannes
Lindeboom ooit de ‘stiefkinderen van het chistendom’ noemde, alsook voor de
‘neutralisten’ die zich niet konden of wilden vastleggen op Rome of Genève. Nog
voor zijn promotie was hij bijvoorbeeld al lid van de redactie van Doopsgezinde
Bijdragen, het tijdschrift waarin hij ook regelmatig zelf zou publiceren. Die promotie
zou overigens niet lang op zich laten wachten. Al op 2 april 1983 promoveerde hij
in Groningen bij Waterbolk en Albert Mellink op Aggaeus van Albada (c. 1525-1587),
schwenckfeldiaan, staatsman en strijder voor verdraagzaamheid. Typisch Bergsma
was dat hij in het ‘Woord vooraf’ zijn vrouw ervoor bedankte dat zij geduldig had
verdragen ‘... dat ik de laatste jaren een groot deel van de huishoudpot heb
gecelebreerd aan de Moloch van het boek, waarbij ik mijn gedrag probeerde te
rechtvaardigen met vage en schimmige verwijzingen naar wat in sommige kringen
“grensverleggend wetenschappelijk onderzoek” wordt genoemd.’3.
Inmiddels was Bergsma ook het werkzame leven binnengetreden. Sinds maart
1982 was hij in deeltijd docent kerkgeschiedenis en theorie van de geschiedenis aan
de Vrije Leergangen van de VU in Amsterdam. Maar een verhuizing naar het westen
zat er niet in. Zijn echtgenote had in november 1981 haar kerkelijk examen gedaan
en kreeg nog voor het einde van het jaar een beroep uit Heino (Overijssel). Omdat
de pastorie nog in aanbouw was, verhuisden Bergsma en zijn vrouw pas in het voorjaar
van 1982, maar voorlopig zou hij vanuit Heino opereren. Het baantje
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in Amsterdam vulde hij vanaf september 1982 aan met een parttime aanstelling als
wetenschappelijk ambtenaar bij de Subfaculteit Geschiedenis te Leiden, waar hij
colleges vaderlandse geschiedenis moest geven. Nicolette Mout, die samen met
Simon Groenveld en de studiecoördinator op de nieuwe docent moest passen, herinnert
zich Bergsma als een ‘lastige man’. Dat wil zeggen dat hij zich weinig gelegen liet
liggen aan de regels en voorschriften die de toen al redelijk gebureaucratiseerde en
gereglementeerde opleiding kende. Bergsma ging ervan uit dat een universiteit een
vrijplaats voor onafhankelijke geesten was en in zijn naïviteit was hij er altijd weer
verbaasd over dat er regels waren die hem aan banden legden. Ook de ongeschreven
regels van het Leidse milieu lapte hij aan zijn laars. Tijdens een borrel bij het begin
van een nieuw collegejaar kon hij iedereen versteld doen staan door onverhoeds de
hoogleraar vaderlandse geschiedenis Ivo Schöffer te vragen: ‘Zeg Ivo, wat stem jij
eigenlijk?’ Dat het zeer ongepast was om naar iemands politieke overtuiging te vragen
was hem nog volledig ontgaan. Toch kon niemand kwaad op hem worden. In diezelfde
tijd organiseerde hij voor de afdeling vaderlandse geschiedenis een uitje naar Heino
waar hij en zijn vrouw de gasten uit het westen allerhartelijkst ontvingen en ervoor
zorgden dat halverwege een wandeling in de bossen rond Heino zo maar een auto
met verfrissingen stond te wachten. Naast zijn werk in Leiden ging Bergsma trouwens
nog in september 1983 aan het werk als studiebegeleider bij de Open Universiteit in
het studiecentrum te Zwolle.
Aan die cumul van parttime baantjes kwam een einde toen Bergsma in september
1985 aangetrokken werd als histoarikus foar de Nije Tiid aan de Fryske Akademy
in Leeuwarden; ook in 1985 werd Bergsma lid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. De Fryske Akademy had de mogelijkheid gekregen flink te investeren
in nieuw personeel en een van de nieuwe functionarissen zou zich speciaal met de
studie van de vroegmoderne geschiedenis moeten bezighouden. Niet alleen diende
hij daartoe zelf onderzoek te verrichten, hij zou ook als coach en begeleider moeten
optreden van de ‘sneupers’ (amateurhistorici) die overal in Friesland actief waren
en voor wie de Fryske Akademy een academisch steunpunt moest zijn. Bij zijn
aantreden zat Bergsma vol ambities en ontplooide hij tal van activiteiten. Zo was hij
meteen redacteur van een bundel over de patriottentijd in Friesland (For uwz lân,
wyf en bern, 1987) en van een bundel Bydragen ta pleatslike skiednis (1987) waarin
sneupers hun onderzoek konden publiceren. Ook werd hij belast met de redactie van
het deel
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over de Nieuwe Tijd van de nieuwe Geschiedenis van Friesland, een project dat door
gebrek aan samenwerking van de beoogde auteurs nooit van de grond gekomen is.
Maar zijn grote ambitie was toch wel een studie van de Reformatie in Friesland na
1580. Het zou een Friese tegenhanger moeten zijn van Bavianen en slijkgeuzen uit
1974, het inmiddels befaamde boek van de VU-historicus A. Th. (Arie) van Deursen
over kerk en kerkvolk in de Republiek (dat wil zeggen, Holland). Bergsma had tijdens
zijn werk aan de Vrije Leergangen Van Deursen leren kennen, bewonderde hem
enorm en wilde als het ware de Friese Van Deursen worden.
Eerst waren er echter nog oude projecten uit zijn Groningse jaren te voltooien.
Als assistent van Waterbolk had Bergsma zich met zijn leermeester al verdiept in
zestiende-eeuwse reisverslagen en kronieken en daarover ook gepubliceerd (Der
Reisebericht des Ubbo Emmius, 1980) en na zijn aanstelling in Leeuwarden
verschenen nog, opnieuw samen met Waterbolk, het Kroniekje van een Ommelander
boer in de zestiende eeuw (1986) en het Geschiedverhaal van een Ommelander
notabele, ca. 1550-ca. 1570 (1991). De belangrijkste erfenis uit zijn Groningse tijd
was evenwel Bergsma's studie over de zestiende-eeuwse boer Abel Eppens uit het
Groningse Eekwerd bij Loppersum. Diens gedurende zijn ballingschap in
Oost-Friesland samengestelde, zeer omvangrijke kroniek vormde voor Bergsma een
prachtige ingang tot de mentaliteitsgeschiedenis van deze bewogen tijd: De wereld
volgens Abel Eppens. Een Ommelander boer uit de zestiende eeuw (1987). Historisch
Nederland was toentertijd nog in de ban van Carlo Ginzburgs De kaas en de wormen.
Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar en Le Roy Ladurie's Montaillou
en had daarom wel wat meer notie kunnen nemen van een mentaliteitshistorische
studie van eigen bodem.
Toch, het hoofdwerk moest een grondige, op brede archivalische basis gefundeerde
studie worden van het kerkelijk leven in Friesland na 1580, toen een van bovenaf
geleide reformatie een overwegend katholiek gewest binnen enkele generaties
omvormde tot een bolwerk van calvinistische rechtzinnigheid. Althans, dat was het
standaardbeeld, maar Bergsma maakte heel duidelijk dat de gereformeerde kerk maar
heel langzaam het grotere deel van de bevolking naar zich toe wist te trekken en dat
dopersen, katholieken en een grote groep onbeslisten tot ver in de zeventiende eeuw
een hele grote minderheid bleven. Bovendien liet Bergsma zien dat de gereformeerden
zich ook toen ze de grootste kerk waren geworden, bleven gedragen, niet als de
bovenliggende partij, maar als een belaagde
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minderheid, een Gideonsbende die het niet lukte zich te transformeren tot
zelfverzekerde publieke kerk. Het was een uitputtend onderzoek, dat het doornemen
van tientallen plaatselijke archieven vergde, en het heeft dan ook even geduurd voor
het boek verscheen. Een verblijf van een jaar op het Netherlands Institute for
Advanced Study (NIAS) in Wassenaar in 1992-1993, als lid van de Theme Group on
the Dutch Republic, gaf hem de gelegenheid zijn uitgangspunten en de eerste
resultaten te toetsen aan de mening van vooraanstaande collega's uit binnen- en
buitenland. Dit leidde onder andere tot het fundamentele artikel ‘Church, state and
people’ in de door Karel Davids en Jan Lucassen geredigeerde bundel A Miracle
Mirrored. The Dutch Republic in European Perspective (1995). Maar Bergsma deed
nog meer op het NIAS. Zo legde hij er de laatste hand aan een niet eens zo dun boekje
Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen. Net alles witte, wol fine kinne (1993), een
handleiding voor de sneupers die zich in de Friese geschiedenis van de vroegmoderne
tijd verdiepten. Maar de publicatie van Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een
studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650 moest wachten
tot 1999, toen het boek bij Verloren verscheen (na overigens grondige stilistische
bewerking van anderen). Het was een indrukwekkend boek. Een zuinige recensent
in de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
(BMGN) van 2000 had wel van alles en nog wat aan te merken op de organisatie van
het boek, maar noemde het tegelijkertijd ‘onmisbaar’. Al voor de publicatie van het
boek was Bergsma overigens al weer aan een nieuw project begonnen, de biografie
van de Friese stadhouder Willem Lodewijk. Een groot artikel over het Leeuwarder
hofleven ten tijde van Willem Lodewijk in It Beaken in 1998 was een eerste
aanwijzing in welke richting dit onderzoek zou gaan.
Ondertussen was Bergma's persoonlijk leven op een drama uitgelopen. Hij mocht
altijd al graag een borrel of een glas bier drinken, maar na de verhuizing naar Friesland
(zijn vrouw vond in 1987 een predikantsplaats in Tzummarum boven Franeker)
begon hij steeds meer te drinken. Ogenschijnlijk verliep het leven zoals het hoort te
verlopen. Er kwamen kinderen (een dochter nog in Heino, een zoon in Tzummarum)
en Bergsma was actief in het kerkelijk leven in Heino, Tzummarum en na 1992 in
Boornbergum (bij Drachten). Maar zoals hij onmatig was in zijn woordkunst en in
zijn boekenmanie - hij kon geen boekhandel of antiquariaat passeren zonder er zijn
slag te slaan en hij kon kinderlijk enthousiast zijn over bijzondere vondsten, zoals
Huizinga's geannoteerde
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exemplaar van de uitgave van de Kroniek van Abel Eppens - zo onmatig werd hij
ook steeds meer in zijn drankgebruik. Het jaar dat hij op het NIAS doorbracht, ver
van huis en haard, een jaar dat hij niet helemaal afmaakte, deed er ook geen goed
aan. Hij ging er sigaren roken en leerde er cognac drinken. Later ging hij ook een
hoed dragen. De drank had in toenemende mate een ontwrichtende invloed op zijn
functioneren en zette ook het gezinsleven onder spanning. In 1999 barstte de bom.
Hij ging uit huis, zocht in Leeuwarden een nieuw onderkomen en scheidde van zijn
vrouw. De eenzaamheid die hem toen overviel werd weggedronken met nog meer
alcohol, maar de eenzaamheid werd nog groter toen zijn boezemvriend uit Haulerwijk
en collega in Leeuwarden, Samme Zijlstra, in november 2001 plotseling kwam te
overlijden. Zijlstra, een groot kenner van het doperdom met wie Bergsma veelvuldig
buitenlandse congressen bezocht, kwam om bij een ongeluk waarbij ook alcohol in
het spel was, maar voor Bergsma was dat bepaald geen wake-up call, integendeel.
Vrienden en collega's uit die tijd kunnen verhalen over ontluisterende situaties bij
recepties, op vliegvelden of zo maar in de trein. De leiding van de Fryske Akademy
had veel door de vingers gezien zolang Bergsma bleef publiceren, maar toen dat
minder werd, greep zij in. Dreigend ontslag werd door ingrijpen van de KNAW
voorkomen, maar Bergsma's aanstelling werd in 2004 wel teruggebracht tot een
deeltijdaanstelling.4.
In 2009 ging het niet meer. De leiding van de Fryske Akademy stelde hem toen
voor het blok: ontslag of afkicken in een daarin gespecialiseerde kliniek. Bergsma
koos voor het laatste - als het een keuze was - en dat pakte goed uit. Ook al was zijn
gezondheid broos, wat volgde leek wel de Indian summer van zijn loopbaan. Hij
publiceerde, met behulp van strenge redacteuren, weer interessante artikelen over
Arie van Deursen en over de Umwelt van de jeugdige theoloog en atomist David
Gorlaeus. Wie hem in 2012 in het kerkje van Cornjum over Gorlaeus hoorde praten,
herkende weer iets van de oude Bergsma die met snedige terzijdes en een scherp oog
voor het menselijk tekort een publiek van geïnteresseerden kon onderhouden over
lokale geschiedenis met een bovenlokale betekenis. In zo'n omgeving was hij op zijn
best. Ook slaagde hij erin Enege gedenckwerdeghe geschiedenissen. Kroniek van de
Friese militair Poppo van Burmannia uit de Tachtigjarige Oorlog te publiceren
(2012). Alleen het boek over Willem Lodewijk bleef in de pen - hij had als
cultuurhistoricus altijd al moeite gehad om de factor macht een plaats te geven in de
ge-
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schiedenis, en nu had hij ook de spankracht niet meer om zo'n project te voltooien.
In Nijkerk vond Bergsma een vriendin - Ineke - die hem weer de structuur bood waar
hij zo'n behoefte aan had, en oude contacten werden weer opgepakt.
Het waren voor hem heel gelukkige jaren. Het contact met zijn kinderen werd
hersteld en hij werd grootvader van Mirne, op wie hij apetrots was. Wie hem in die
tijd meemaakte kreeg de indruk dat er op Bergsma een zekere rust was neergedaald.
Bevrijd van de last van de ambitie vergenoegde hij zich met zijn rol als scherpzinnig
waarnemer aan de zijlijn van het wetenschappelijk gebeuren. Voor bestuurlijk en
redactioneel werk was hij ongeschikt, maar observeren kon hij heel goed. Te pas en
ook te onpas voorzag hij de gekte van het moderne wetenschapsbedrijf, waarvan ook
de Fryske Akademy niet verschoond bleef, van ironisch commentaar. Kon Bergsma
in zijn jonge jaren met strenge blik en op belerende toon iedereen precies vertellen
hoe zij wetenschap moesten bedrijven, nu, met zijn sigaartje, zijn twinkelende oogjes
en zijn zwierige hoed poseerde hij als de antithese van de rusteloze wetenschapper
die koortsachtig bezig is grants en subsidies binnen te slepen en aan de lopende band
artikelen publiceert in toptijdschriften die alleen maar door de redactieleden worden
gelezen. Zo ongeveer zou hij het zelf in ieder geval hebben gezegd. Bergsma
identificeerde zich steeds meer met intellectuelen uit de vroegmoderne tijd die hoe
dicht ze soms ook tegen de macht aanschuurden uiteindelijk machteloze waarnemers
en commentatoren waren - mensen als Albada, Erasmus en Balthasar Bekker.
Eind 2014 ging het definitief mis. Hij begon weer te drinken, probeerde dit
aanvankelijk nog te verbergen, maar slaagde daar na enige tijd niet meer in. In mei
2015 ontbrak hij op een door hemzelf georganiseerde studiedag over de briefwisseling
van Erasmus. Kort daarna meldde hij zich ziek. Op 24 juni liet Bergsma zich zelfs
opnemen in het ziekenhuis in verband met hartklachten - achteraf bleek dat hij een
hartaanval had gehad. Maar hij wachtte de verdere behandeling niet af en liep het
ziekenhuis weer uit. Medicijnen liet hij staan. Op de zaterdag daarna trof een
medewerker van de Fryske Akademy hem thuis in zeer desolate toestand aan en deed
een laatste poging om hem nog uit de put te trekken. Bergsma herhaalde maar dat
het voor iedereen het beste was als hij er niet meer zou zijn, omdat hij toch iedereen
tot last was. Samen lazen hij en zijn bezoeker nog een gebed van troost en overgave
van Willem Abma:
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God, gedachte, gefoel
Wat of wa't Jo ek binne
Spried de wjukken fan Jo wiisheid oer my út
Bewuolje my yn de tekkens van Jo beskûl
Siedzje leafde yn myn hert
Jou rêst oan myn geast
En frede om my hinne

De volgende dag trof Bergsma's zoon hem levenloos aan in zijn woning. Een tweede
hartaanval, een anderszins falend lichaam of een ongelukkige val - de exacte
doodsdoorzaak kon niet worden vastgesteld. Op vrijdag 3 juli 2015 werd Bergsma
na een indrukwekkende afscheidsdienst in Leeuwarden in besloten kring in Haulerwijk
bij zijn ouders begraven.
Zo eindigde een carrière die zich kenmerkte door een snelle opgang gevolgd door
een lange, tragische neergang. Bergsma was, zoals een collega het uitdrukte, ‘een
komeet in glijvlucht’. Was de drank het probleem, of zat het dieper en ging het terug
op zijn evidente onvermogen om op eigen kracht een gestructureerd leven te leiden?
Zijn aanstelling aan de Fryske Akademy, waar hij veel gelegenheid kreeg om de
regels aan zijn laars te lappen, was in dat licht gezien misschien een ‘disaster in
disguise’. Of zat het weer heel anders en was er in zijn karakter een destructief draadje
meegeweven? We weten het gewoon niet.
Wat blijft zijn de herinneringen, aan Bergsma's goede jaren vooral - en de
publikaties natuurlijk. Het richtinggevende proefschrift over Aggaeus van Albada
was wellicht nog wat onevenwichtig, maar De wereld volgens Abel Eppens is een
juweel en het boek over de Reformatie in Friesland is nog altijd een standaardwerk,
een van de beste boeken die uit de burelen van de Fryske Akademy zijn gekomen.
De exuberante schrijfstijl is allicht niet naar ieders smaak en de gretigheid waarmee
Bergsma de kleine en grote manco's en misstappen van de dramatis personae oprakelt
dient niet altijd een doel, maar zijn peiling van de mentaliteit van de zestiende eeuw
en zijn ontnuchterende analyse van de Reformatie in zeventiende-eeuws Friesland
zullen de tijden trotseren.
KLAAS VAN BERKEL
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Voornaamste geschriften
Dit najaar zal bij uitgeverij Verloren te Hilversum een bundel van verspreide opstellen
van Bergsma verschijnen onder de voorlopige titel Geschiedenis in Friesland en
omstreken, onder redactie van Klaas van Berkel, Hans Cools en Hans Mol.
Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder
voor verdraagzaamheid [dissertatie]. Meppel 1983.
De wereld volgens Abel Eppens. Een Ommelander boer uit de zestiende eeuw.
Groningen-Leeuwarden 1988.
Oer Fryske skiednis mei de midsieuwen. Net alles witte, wol fine kinne.
Leeuwarden 1993.
‘Suffridus Petrus als landshistorieschrijver’. It Beaken 56 (1994) pp. 80-123.
‘Church, state and people’, in Karel Davids and Jan Lucassen, eds., A miracle
mirrored. The Dutch Republic in European Perspective. Cambridge 1995, pp.
196-228
‘Willem Lodewijk en het Leeuwarder hofleven’. It Beaken 60 (1998) pp. 191-256
Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd
protestantisme in Friesland, 1580-1650. Hilversum 1999.
Enege gedenckweerdege geschiedenissen. Kroniek van de Friese militair Poppo
van Burmannia uit de Tachtigjarige Oorlog. Hilversum 2012.
‘Gepredestineerde kolen en dieven. Naar aanleiding van Van Deursens Bavianen
en slijkgeuzen’. Nederlands Tijdschrift voor Kerkgeschiedenis 17 (2014), pp.
110-132. In sterk verkorte versie ook verschenen als ‘Breuk, verscheidenheid
en verkettering: Bavianen en slijkgeuzen’, in Fred van Lieburg en Joke
Roelevink, red., Een gereformeerde jongen. Arie Theodorus van Deursen
(1931-2011). Amsterdam 2012, pp. 195-202.
‘Grafstenen en rouwborden in context. Religie en cultuur in Cornjum en
Leeuwarden ten tijde van Gorlaeus’. It Beaken 76 (2014) [themanummer over
David Gorlaeus], pp. 106-169.

Eindnoten:
1. Behalve op eigen herinneringen (uit een gemeenschappelijke studietijd en later) kon ik mij
baseren op de reminiscenties van Fokje Haverschmidt, Goffe Jensma, Yme Kuiper, Hans Mol,
Nicolette Mout en Reinier Salverda. Ik dank allen hartelijk daarvoor.
2. Bij zijn afstuderen kreeg Bergsma van zijn moeder een set Samlede Vaerker van Soren
Kierkegaard - tekenend voor Bergsma én voor zijn moeder.
3. Wiebe Bergsma, Aggaeus van Albada (c. 1525-1587), schwenckfeldiaan, staatsman en strijder
voor verdraagzaamheid (Meppel 1983) v.
4. Het boekje ‘Zij preekten voor doven’. De Reformatie in Drenthe verscheen weliswaar in 2002,
maar was niet meer dan een met ‘Unterlagen’ uitgebreide versie van een al in 1998 verschenen
artikel in een bundel over hetzelfde onderwerp.
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Bob Cornelis van den Boogert
Amsterdam 1958 - Amsterdam 2015

Op 10 september 2016 opende in Rijksmuseum Twenthe te Enschede, de ambitieuze
tentoonstelling Eindelijk! De Lairesse, Klassieke schoonheid in de Gouden Eeuw.
Ingetogen, maar liefdevol werd daarbij kunsthistoricus Bob van den Boogert herdacht,
in aanwezigheid van zijn naasten en een groot deel van zijn - kunsthistorische vrienden. De tentoonstelling werd door Van den Boogert geïnitieerd en hij werkte
al intensief aan de voorbereiding toen hij in de vroege ochtend van 1 mei 2015
onverwachts overleed in het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam. Op de
avond van 30 april, die hij doorbracht met bevriende kunsthistorici, verloor hij het
bewustzijn als gevolg van een hersenbloeding. Hij is 56 jaar geworden.
Met de hem zo eigen enthousiaste gedrevenheid vertelde Van den Boogert op de
avond van 30 april nog uitvoerig over zijn visie op De Lairesse, zijn plannen voor
het project en over de stand van zaken. Met een aantal collega's had hij al afspraken
gemaakt over bijdragen aan de catalogus en met verschillende buitenlandse musea
was hij in gesprek over bruiklenen. Hij was net terug uit Berlijn, waar hij een
vruchtbare bespreking had gehad bij de Staatliche Museen, maar ook een voor zijn
doen ontspannen tijd had kunnen doorbrengen met zijn levenspartner, kunsthistorica
Elke Stevens.
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Gerard de Lairesse was één van de kunstenaars die Van den Boogert al als jong
kunsthistoricus bewonderde; in 1985 wijdde hij zijn kandidaatsscriptie aan de schilder.
In de ogen van Van den Boogert moest de tentoonstelling in Enschede De Lairesse
niet alleen tonen als de belangrijkste schilder van de Gouden Eeuw naast Rembrandt,
maar bovenal óók een aanzet geven tot een herwaardering van het classicistisch
idealisme, het klassieke schoonheidsideaal dat in het beeld van de Hollandse kunst
sinds, zeker, de 19de eeuw steeds meer als on-Hollands is genegeerd. Dat De Lairesse
de ‘Italiaanse’ vormentaal in de noordelijke schilderkunst van de zeventiende eeuw
incorporeerde, was voor Van den Boogert zeker een van de gronden voor zijn
bewondering.
Zijn doctoraalexamen aan de Universiteit van Amsterdam behaalde hij in 1988
met een scriptie gewijd aan Michiel Coxcie, de Vlaamse kunstenaar die in de zestiende
eeuw zo'n belangrijke schakel was tussen de kunst van Italië en die van de landen
boven de Alpen. De scriptie vormde de opmaat voor de grote tentoonstelling Maria
van Hongarije, Koningin tussen keizers en kunstenaars die in 1993 deels te zien was
in Museum Catharijneconvent en deels in het Noordbrabants Museum en werd
begeleid door een omvangrijke catalogus waarvan Van den Boogert met Jacqueline
Kerkhoff de auteur was. Met het onderzoek voor die tentoonstelling legde hij ook
de basis voor het proefschrift waarop hij in 1998 promoveerde: Habsburgs
hofmecenaat en de introductie van de Italiaanse Hoogrenaissance in de Lage Landen.
Daarin verbond hij precies die twee interessegebieden die hem als jong kunsthistoricus
het meest fascineerden en die in de Nederlandse kunsthistorische wereld toen nog
weinig aandacht kregen: de Italiaanse renaissance en de kunst van de Nederlanden
van de zestiende eeuw. Bovendien toonde hij de volle breedte van zijn belangstelling;
architectuur, glaskunst en wandtapijten hadden in de uitwerking van het thema net
zo goed zijn aandacht als de beeldhouwkunst, schilderkunst en de teken- en prentkunst.
Het lag misschien niet direct voor de hand dat Van den Boogert zou promoveren
als kunsthistoricus. Hij werd geboren op 20 juni 1958 en groeide op in de naoorlogse
nieuwbouw van Amsterdam-Geuzenveld, in een gezin zonder academische
achtergrond. Zijn moeder was zorgzaam, zijn vader werkte in het middenkader van
de Amsterdamse politie. Niettemin hebben zijn ouders zowel hem als zijn twee jaar
jongere broer Marcel gestimuleerd om het gymnasium en een universitaire studie af
te ronden en zij waren trots op hetgeen hun zonen wat dat betreft bereikten. Dat zijn
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vader tijdens de oorlog bij het verzet betrokken was en tenauwernood aan het
vuurpeloton is ontsnapt, was voor Van den Boogert mede bepalend voor de vorming
van zijn karakter. Hij had een bijna feilloos gevoel voor recht en onrecht en voor
mensen die ‘deugen’ en die ‘niet deugen’.
Juist toen Van den Boogert zich begin jaren '70 intellectueel begon te ontwikkelen,
waren het roerige tijden van luidruchtig verzet tegen de gevestigde orde. Een
anarchistische instelling was ook hem niet vreemd en hij verzette zich als adolescent
al met verve tegen het ouderlijk milieu. Dat leidde tot een jarenlang verstoorde
verhouding tussen hem en met name zijn vader. Later is dat toch weer meer dan goed
gekomen en na de te vroege dood van zijn moeder in 2002 heeft hij zich liefdevol
ontfermd over zijn vader. Zij genoten van de regelmatige gezamenlijke uitstapjes,
dagtochtjes, maar ook langere reizen naar buitenlandse steden. Altijd werden musea
en kerken bezocht om kunst te zien en zo waren de rollen omgedraaid. Als kind werd
hij door zijn ouders meegenomen naar musea en kerken, ongetwijfeld in het kader
van een goede opvoeding.
In 1971 bezocht het gezin de Sint-Baafskathedraal in Gent en het Lam Gods van
de gebroeders Van Eyck maakte op Van den Boogert, toen 13 jaar, een onuitwisbare
indruk. Zijn broer Marcel, met wie de band altijd hecht is gebleven, herinnert zich:
‘Bob stond aan de grond genageld. De kleuren, de stofuitdrukking, het atmosferisch
perspectief... Hij gaf uitleg bij [de kopie naar] het gestolen paneel van De
rechtvaardige rechters, een docent was geboren.’
Van den Boogert bekeek alles, gretig, geconcentreerd en bewogen en kon zijn
bewondering, maar vooral ook zijn kennis genereus met anderen delen. Urenlang
kon hij meedenken over projecten waaraan anderen werkten en zijn kennis en ervaring
kwamen altijd van pas. Tegelijk kon hij iemand ook kritisch de les lezen, maar door
zijn deskundigheid, oprechte betrokkenheid en humane instelling was zijn kritiek
meestal ook te accepteren. Dat alles maakte hem tot een ideale docent en
studiebegeleider. Het was niet voor niets dat hij in de tijd rond zijn promotie enige
tijd de onderwijstaken van Ernst van de Wetering aan de Universiteit van Amsterdam
mocht waarnemen. Het was toen al tot intensieve samenwerking gekomen met
sommige van zijn voormalige docenten. Zo werkte Van den Boogert mee aan diverse
publicaties van Hessel Miedema en vooral ook aan die van Van de Wetering, voor
wie hij in 2014 nog een belangrijke bijdrage leverde aan het persklaar maken van
het zesde en laatste deel van het Corpus of Rembrandt Paintings.
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Kort na zijn promotie werd Van den Boogert in 1998 benoemd tot Hoofd Collectie
en Presentatie bij Museum Het Rembrandthuis. Hoewel hij daar onder verschillende
directeuren werkte, was het toch zijn visie die van beslissende invloed is geweest op
de ontwikkeling die het museum heeft doorgemaakt. Ook al was dat niet direct zijn
taak, hij schreef de vierjaarlijkse beleidsplannen waarmee hij altijd de maximale
overheidssubsidies voor het museum wist binnen te halen. Nog maar net benoemd,
zette hij op basis van intensief bronnenonderzoek de lijnen uit voor de zo authentiek
mogelijke reconstructie van de inrichting van het huis. De kunstkamer met een
reconstructie van Rembrandts verzamelingen had zijn bijzondere belangstelling en
dat leidde in 1999 bij de heropening van het museum tot de expositie en het boek
Rembrandts schatkamer.
Het was de eerste tentoonstelling in een lange reeks rond Rembrandt en zijn
leerlingen die onder verantwoordelijkheid van Van den Boogert in het museum is
gerealiseerd. Daarbij ging het zowel om monografische tentoonstellingen, als om
thematische en om tentoonstellingen die de hoogtepunten uit een - buitenlandse tekeningencollectie naar Amsterdam brachten. Van den Boogert wist de grenzen van
het tentoonstellingsbeleid van Museum Het Rembrandthuis te verleggen door naast
tentoonstellingen van tekeningen en prentkunst ook steeds weer tentoonstellingen te
maken met schilderijen van Rembrandt en kunstenaars uit zijn kring. Enkele titels
illustreren dat: Goethe & Rembrandt, Tekeningen uit Weimar (1999), Het mysterie
van de jonge Rembrandt (2002), Rembrandt, Zoektocht van een genie (2006),
Uylenburgh & zoon, Kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse (2006),
Jacob Backer (1608/09-1651), Rembrandts tegenpool (2008), Jan Lievens
(1607-1674), Loopbaan van een wonderkind (2009) en Gedrukt tot Amsterdam,
Amsterdamse prentmakers en-uitgevers in de Gouden Eeuw (2011). Vrijwel altijd
verscheen daarbij een catalogus, vaak met bijdragen van Van den Boogert of onder
zijn redactie. De tentoonstellingen waren niet alleen kunsthistorisch van hoog niveau,
ze trokken ook grote aantallen bezoekers. Precies daar lag de grote kracht van Van
den Boogert. De meest succesvolle van de door hem gerealiseerde tentoonstellingen
hebben bovendien wezenlijk bijgedragen aan de financiële reserves van het museum.
In het licht van zijn verdiensten voor de ontwikkeling en het succes van Museum
Het Rembrandthuis is het triest dat zijn gedwongen vertrek in 2013 werd uitgelokt
juist door - in zijn ogen - incapabele bestuurders. Dat Van den Boogert in die opvatting
niet alleen stond, bleek tijdens zijn
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uitvaart, waar Ernst van de Wetering openlijk en fel uithaalde naar de directie en
Raad van Toezicht van het museum.
Een wezenlijk onderdeel van het door Van den Boogert uitgezette
tentoonstellingsbeleid waren de regelmatige exposities van hedendaagse kunst. Hij
toonde in het Rembrandthuis onder andere schilderijen van Henk Helmantel (2000)
en tekeningen van Peter Vos (2013). Zeker zo belangrijk waren de presentaties
waarmee hij buitenlandse kunstenaars introduceerde bij het Nederlandse publiek.
Daarvan waren de tentoonstellingen van prenten door Erik Desmazières (2004) en
Horst Janssen (2008) hem zelf het meest dierbaar.
Als bestuurslid van de Hercules Segersstichting heeft Van den Boogert zich tot
het laatst ingespannen om hedendaagse kunstenaars te promoten. In dat verband
verscheen begin juli 2015, postuum, het laatste boek waaraan hij heeft kunnen
bijdragen, Simon Koene, Een grafisch oeuvre, bij een mede door hem geïnitieerde
expositie in het Haagse Gemeentemuseum. Zijn verhouding tot de moderne kunst
was overigens gecompliceerd. Zo kon hij met smaak vertellen over zijn aanvaring,
als jonge student, met de legendarische hoogleraar Hans Jaffé over het belang van
Piet Mondriaan, voor Van den Boogert beslist een overschat kunstenaar. Ook kon
hij terloops laten vallen dat hij de complete herdruk van het blad De Stijl voor goed
geld van de hand had gedaan omdat die toch niet veel toevoegde aan zijn enorme
bibliotheek. Later nam hij publiekelijk stelling tegen de aankoop van Mondriaans
Victory Boogie Woogie voor het Haags Gemeentemuseum. Kritiek kon hij altijd
scherp motiveren dankzij zijn brede kennis van de internationale moderne kunst,
geplaatst in het perspectief van de kunstgeschiedenis.
Zijn kritiek gold zeker ook de moderne architectuur. Zijn aanstelling bij Museum
Het Rembrandthuis volgde op uitvoerige discussies in de media over de voorgenomen
reconstructie van het oorspronkelijke interieur en de verwijdering van het interieur
zoals architect K.P.C. de Bazel dat in 1911 had aangebracht. Mede op grond van de
door hem aangedragen argumenten verloor het Cuypersgenootschap de rechtszaak
tegen de ontmanteling daarvan. Van den Boogert was in het algemeen een voorstander
van historische reconstructies en kon fel uithalen naar de modernistische gebouwen
die architecten als Pi de Bruin en Ben van Berkel meenden te kunnen bouwen in de
Amsterdamse binnenstad. Voor de camera van de lokale omroep AT5 maakte hij
eens een wandeling door de stad waarin hij zijn kritiek helder onderbouwde, ook
begrijpelijk voor de
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leek. Sinds hij in 1998 toetrad tot de redactie van Binnenstad, het blad van de
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, verschenen ook daarin
regelmatig kritische artikelen van zijn hand. Hoewel zijn werk voor het museum
steeds minder tijd liet voor bijdragen aan Binnenstad, bleef Van den Boogert tot aan
zijn dood lid van de redactie, maar van een - verlate - bespreking van de herinrichting
van het Paleis op de Dam is het niet meer gekomen; ook daarover was hij
gepassioneerd en ontstemd.
Voor Van den Boogert was een moderne kunstenaar interessant als hij de techniek
van het gekozen medium tot in de perfectie beheerste of als hij in een eigen beeldtaal
vorm wist te geven aan grote filosofische, literaire en menselijke thema's. Behalve
een symbolistisch schilderij van rond 1900 (het symbolisme was zeker ook een van
zijn grote passies) hingen daarom in zijn woonkamer prominent twee werken: een
kleurenets met een zelfportret van Horst Janssen en een schilderij op het Faust thema
door Harry Knopperts, een weinig bekende, maar uitstekende hedendaagse
Nederlandse schilder. Beiden voldeden voor hem volledig aan zijn hoge maatstaven.
Uit de keuze voor deze beide werken blijkt dat hij zeker niet alleen geïnteresseerd
was in het moderne realisme, wat hem wel is verweten toen hij Henk Helmantel
toonde in Museum Het Rembrandthuis. Over Janssen schreef hij een bijdrage voor
de catalogus bij de tentoonstelling in het Rembrandthuis en er lagen afspraken over
een essay van zijn hand voor een boek over Knopperts.
Anselm Kiefer was ook zo'n bewonderde kunstenaar. Diens aangrijpende installatie
in het Grand Palais in Parijs, Sternenfall, maakte in 2007 een diepe indruk. Het was
voor Van den Boogert een van de mooiste tentoonstellingen van hedendaagse kunst
die hij ooit zag. Tot zijn grote vreugde kon hij in het najaar van 2011 afreizen naar
Tel Aviv om in het museum daar te assisteren bij de inrichting van een
Kiefer-tentoonstelling.
Vanuit zijn persoonlijke visie op de moderne kunst maakte Van den Boogert de
laatste jaren plannen voor de oprichting van een tweede museum voor hedendaagse
kunst in Amsterdam. Dat zou de - figuratieve - kunstenaars moeten laten zien die
het Stedelijk Museum, volgens hem volkomen onterecht, stelselmatig niet exposeert.
Bovendien wilde hij nog een nieuwe algemene kunstgeschiedenis schrijven en ook
nog eens een grote roman. De literatuur en muziek hadden zeker ook zijn liefde en
hij kon die niet los zien van de beeldende kunsten. Daarmee komen zijn diepste
drijfveren in zicht, in de woorden van zijn broer Marcel en levensgezellin Elke:
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Het sleutelwoord is schoonheid. Bob was een estheet, niet een poseur (...),
maar iemand voor wie de zintuiglijke kant van de kunst belangrijker was
dan de conceptuele. Hij is altijd minder verrast geweest door het idee
achter het kunstwerk dan door de uitvoering, omdat ideeën of concepten
vaak niet ontsnappen aan een zekere trivialiteit, die bij een volmaakte
uitvoering altijd afwezig is. Bob had een hang naar perfectie (...). Bij
geliefde schrijvers als Céline, Strindberg en Reve herkende hij de treffend
geformuleerde afkeer van de lelijkheid en lulligheid van de eigen tijd, die
ook de onze is. Perfectie (...) biedt troost voor die alledaagse afstotelijkheid
en inspireert door haar gedurfde gooi naar het allerhoogste.
Zijn drijfveren maakten óók dat werk en persoonlijk leven door Van den Boogert
niet gescheiden konden worden. Net zoals hij tot diep in de nacht kon doorwerken
aan voorliggende projecten en teksten, kon hij met vrienden en collega's tot diep in
de nacht bomen over de kunsten en over het leven, onder het genot van meerdere
goede glazen jenever en de nodige sigaretten. Dan kwam alles voorbij en bleek keer
op keer dat hij niet alleen een generalist was in alle opzichten, maar ook de diepte
zocht. Zo kon hij zelfs een analyse geven van de pianowerken van Friedrich Nietzsche.
Dat betekent overigens niet dat hij overal voor openstond. Van het literaire en
muzikale genie van iemand als Stephen Sondheim was hij bijvoorbeeld niet te
overtuigen; dat is immers musical en in zijn ogen daarom per definitie geen kunst,
de Rolling Stones daarentegen dan weer wel.
Waar Van den Boogert ook nauwelijks voor openstond, waren kritische noten op
zijn eigen functioneren. Juist tijdens die lange nachten konden zijn meest nabije
vrienden wel eens een poging wagen en hem een spiegel voorhouden, zonder dat het
uitliep op een levenslange gebrouilleerdheid. Met een laatste glas werd de vriendschap
altijd weer beklonken, rancuneus was hij zeker niet.
Op de vooravond van zijn overlijden, bij zijn vrienden, poneerde hij stellig dat hij
maar dood moest als ooit de kans bestond dat hij niet meer zou kunnen denken. Nog
eenmaal toonde hij de diversiteit van zijn interesses en daarmee alle facetten van zijn
intellect. Het was alsof hij zijn dood voorvoelde en daarom ook nog eenmaal zijn
belangrijkste bronnen van inspiratie wilde memoreren.
Als eerste is daar dan Wim T. Schippers en met name diens televisieshows rond
Barend Servet en Sjef van Oekel die in zijn jeugd zo'n ophef
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veroorzaakten. Vooral de spruitjes schillende koningin zorgde, als altijd, voor de
nodige hilariteit en ook werd de kersttoespraak van de pseudo-Juliana geciteerd. Van
den Boogert kon die helemaal reciteren, uit zijn hoofd, wat hij regelmatig deed; ‘Kijk
ook eens langs die kerstboom, naar de diepere betekenis van het kerstgebeuren an
sich’ ontlokte aan hem, zoals altijd, een bulderende lach na de woorden ‘an sich’.
Wagner passeerde en Goethes Faust, maar het ging vooral ook over twee andere
literaire helden van Van den Boogert. Hij betoogde uitvoerig dat de teksten van
Couperus die gaan over de Antieken van een veel groter belang zijn dan zijn Haagse
en Indische romans. En Gerard Reve; als hij in de diepste put zat, kon één alinea
Reve hem er wel weer uithalen.
Er werd een passage aangehaald uit Het boek van Violet en Dood waarin Reve
een begrafenis beschrijft. ‘Ik keek rond, maar ik zag nergens een mooie jongen, en
hoe kon dat? Als je begraven werd en er was helemaal geen mooie jongen bij dan
had je net zo goed kunnen blijven leven, want wat kocht je er voor? Het was allemaal
weggegooid geld.’ Het gaat hier natuurlijk in de kern om de voortdurende zoektocht
naar schoonheid. Daarmee is precies óók de kern geraakt van de passie van Van den
Boogert voor de kunst in al haar verschijningsvormen. In de intrinsieke schoonheid
van de grote meesterwerken zocht hij naar troost voor het leven. Het was voor de
atheïst die hij was als een Ersatzreligion. We kunnen alleen maar hopen dat Bob van
den Boogert in de dood de ultieme, pure schoonheid heeft gevonden, anders had hij
net zo goed kunnen blijven leven.
ROBBERT NACHBAHR

Met dank aan Elke Stevens, Marcel van den Boogert, Gerrit Vermeer en Jaap van
der Veen.

Voornaamste geschriften
Maria van Hongarije. Koningin tussen keizers en kunstenaars. Catalogus
tentoonstelling Utrecht (Museum Catharijneconvent) en Den Bosch
(Noordbrabants Museum) 1993. Redactie, met Jacqueline Kerkhof.
Habsburgs hofmecenaat en de introductie van de Italiaanse Hoogrenaissance
in de Lage Landen. Amsterdam 1998. [dissertatie]
Goethe & Rembrandt. Tekeningen uit Weimar. Uit de grafische bestanden van
de Kunst-
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sammlungen zu Weimar, aangevuld met werken uit het Goethe-Nationalmuseum.
Catalogus tentoonstelling Amsterdam (Museum Het Rembrandthuis) 1999.
Redactie, met Charles Dumas.
Rembrandt's schatkamer. Catalogus tentoonstelling Amsterdam (Museum Het
Rembrandthuis) 1999.
Diverse bijdragen in: Ernst van de Wetering en Bernhard Schnackenburg (red.),
Het mysterie van de jonge Rembrandt. Catalogus tentoonstelling Kassel
(Staatliche Museen Kassel, Gemälde Galerie Alte Meister) en Amsterdam
(Museum Het Rembrandthuis) 2002.
Ernst van de Wetering, Bob van den Boogert e.a. (red.), Rembrandt, Zoektocht
van een genie. Catalogus tentoonstelling Amsterdam (Museum Het
Rembrandthuis) 2006. ‘Horst Janssen in het landschap van Rembrandt’, in: Bob
van den Boogert en Jutta Moser-Hoos (red.), De vergankelijke wereld van Horst
Janssen. Catalogus tentoonstelling Amsterdam (Museum Het Rembrandthuis)
2008
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Johannes Antonius Bornewasser
Voorst 15 juli 1924 - Groesbeek 22 april 2010

Van jongs af aan kwamen in de persoon van Hans Bornewasser verschillende werelden
harmonisch bijeen: die van het onderwijs, die van de geschiedbeoefening en die van
zijn geloof, het katholicisme. Hij werd geboren als oudste zoon in een katholiek
onderwijzersgezin in Bussloo, gemeente Voorst, een kerkdorp gelegen in de
overwegend protestantse IJsselvallei, tussen Zutphen en Deventer. Zijn vader was
er hoofd van de lagere school, zijn moeder een gewezen onderwijzeres, die nog
geregeld inviel op de school van vader, wanneer een leerkracht verstek moest laten
gaan. Culturele ontwikkeling gold als een groot goed in het hechte, zelfbewuste en
maatschappelijk betrokken gezin Bornewasser: alles draaide om geloof, literatuur,
geschiedenis, muziek (Hans' jongere en enige broer werd later een vermaard
kerkmusicus). De ouders waren overtuigd katholiek en trots op hun roomse identiteit,
maar tegelijk niet eenkennig of geborneerd. Goede contacten met zogeheten
‘andersdenkenden’ waren voor de Bornewassers vanzelfsprekend, anders dan voor
de meeste katholieken in het sterk verzuilde Nederland van het interbellum. In dat
licht moet de beslissing worden gezien om Hans niet naar een katholiek internaat te
sturen, zoals in kleinburgerlijke katholieke milieus de gewoonte was, maar naar het
Stedelijk Gymnasium in het dichtbij gelegen
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Deventer, een openbare school. Zo kon hij tenminste thuis blijven wonen.
Na het behalen van zijn diploma gymnasium-alfa begon Bornewasser in september
1942 aan een studie geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Enkele
maanden nadien al kwam een voorlopig einde aan die studie. In de weken rond de
jaarwisseling ontstond in alle universiteitssteden beroering over vermeende plannen
van de bezetter om studenten in te schakelen bij de Arbeitseinsatz. In het
schimmenspel van dreigende razzia's en ander onheil gingen de colleges vaker niet
dan wel door. In het voorjaar van 1943 dreven de nazi's de zaak op de spits met de
introductie van de voor studenten verplichte ‘loyaliteitsverklaring’ jegens de bezetter.
Bornewasser weigerde die te ondertekenen en dook aanvankelijk onder. Hij handelde
uit overtuiging en wist zich moreel gesteund door de Katholieke Universiteit, die
inzake de loyaliteitsverklaring op principiële gronden haar medewerking aan de
bezetter weigerde en dientengevolge, met ingang van april 1943, haar deuren sloot.
Kort daarop besloot Bornewasser zich alsnog te melden in een verzamelkamp in het
Overijsselse Ommen, zoals door de bezetter van alle niet-tekenaars van de
loyaliteitsverklaring was geëist. Van daaruit werd Bornewasser naar Duitsland
gestuurd en kwam hij terecht in Berlijn, waar hij in een kabelfabriek werd aangesteld
om draad te trekken. Ruim twee jaar verbleef hij als dwangarbeider in de Duitse
hoofdstad, verstoken van enig nieuws over thuis.
Het was een indringende tijd van ontberingen en van spanningen, compleet met
een bijna geslaagde ontsnapping en vol van luchtalarmen, bombardementen, brand,
vernietiging en andere oorlogskrankzinnigheid. Anderzijds deed Bornewasser er
soms plezierige contacten op en zag hij in rustige tijden zelfs kans tot studie en
operabezoek. Hij was getuige van de verovering van Berlijn door de Russen. Na de
bevrijding werd hij zodanig ziek dat hij zijn Nijmeegse studie pas in januari 1946
kon hervatten. Aan de juistheid van zijn beslissing om in april 1943 de duik op te
geven en zich bij de bezettingsautoriteiten te melden heeft Bornewasser soms
getwijfeld, vooral toen in de eerste maanden na de bevrijding, gedurende de
‘studentenzuiveringen’, het gedrag van de ‘Omme(n)gangers’ algemeen werd gelaakt.
Doorslaggevend voor de in 1943 achttienjarige Bornewasser was het dreigement van
de bezetter geweest van represailles tegen zijn ouders, mocht hij in Ommen niet op
het appèl verschijnen.
Terug aan de universiteit kwam de student Bornewasser spoedig on-
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der de indruk van L.J. Rogier, de grote historicus van het Nederlands katholicisme,
die in 1947 in Nijmegen werd benoemd tot hoogleraar vaderlandse en algemene
geschiedenis der nieuwere tijden. Rogier, een katholiek voorman van formaat,
fungeerde voor Bornewasser als inspirator en voorbeeld, mede door Rogiers
voortdurende actualisering van het verleden, waaraan Bornewasser grote behoefte
had. ‘Ik heb geschiedenis altijd in mijn leven gebruikt om plaats te kunnen bepalen
voor mezelf, om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de wereld: waar gaat het
heen, waar komt het vandaan? En wat zijn de filosofische achtergronden? Bij Rogier
werd de geschiedenisstudie zinvol en een geestelijk avontuur. Vanaf dat moment
heb ik me nooit meer afgevraagd of ik wel de goede studie had gekozen,’ aldus
Bornewasser jaren later terugblikkend.1 Bornewasser studeerde in 1950 bij Rogier
af op een doctoraalscriptie over de Loosduinense pastoor en schrijver Willem Imme
(1762-1823), zes jaar later gevolgd door een promotie, als vanzelf wederom bij
Rogier, op Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranjen,
1802-1806. In deze cum laude bekroonde dissertatie onderzocht Bornewasser de
kerkelijke politiek van de latere koning Willem 1, toen deze vorst was van het
geseculariseerde bisdom Fulda.
Nog voor zijn afstuderen in 1950 werd Bornewasser leraar geschiedenis (en
staatsinrichting) aan het Canisiuscollege te Nijmegen; hij bleef dat tot 1967. In de
periode na zijn promotie nam hij daarnaast nog een reeks andere docentschappen op
zich: aan de Katholieke Leergangen te Tilburg gaf hij van 1956 tot 1980 didactiek
van de geschiedenis, aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen van 1957 tot 1969
vakdidactiek van de geschiedenis en voorts van 1958 tot 1968 geschiedenis aan het
eveneens aan de Nijmeegse universiteit verbonden Katholiek Instituut voor
Journalistiek. Al met al bediende de geboren onderwijsman Bornewasser een uiterst
gevarieerd publiek van leerlingen en studenten. Hij toonde zich een deskundig,
bevlogen, maar ook veeleisend docent met een geduchte hekel aan vaagheid van
weten. Ook als historisch onderzoeker liet hij zich gelden. Zo publiceerde hij in 1962
een monografie getiteld Vijftig jaar Katholieke Leergangen 1912-1962, een kritische,
op bronnenonderzoek gebaseerde geschiedenis van deze belangrijke katholieke
onderwijsinstelling (waaraan Bornewasser zelf verbonden was). Hij ontving er in
1963 de Struyckenprijs van het Thijmgenootschap voor. Zijn ster was rijzende en
toen Rogier in 1965 met emeritaat ging, gold Bornewasser als een gedoodverfde
opvolger. Sterker, zijn naam prijkte als eerste op de
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voordracht. Toch kreeg zijn benoeming geen beslag: hij werd door de Faculteit der
Letteren op het nippertje gepasseerd ten gunste van de al even bekwame J.J. Poelhekke
- een bijkans onverteerbare teleurstelling voor Bornewasser, die het als een enorme
eer had beschouwd in de voetsporen van zijn leermeester Rogier te treden.
Niet lang daarna, in 1967, werd Bornewasser hoogleraar aan de Theologische
Faculteit Tilburg, gelieerd aan de Katholieke Hogeschool in die stad, met als
leeropdracht geschiedenis van kerk en theologie. Sindsdien ging hij door het leven
als kerkhistoricus, maar dat jasje zat hem te krap. Hij had in Tilburg betrekkelijk
weinig studenten en greep de geboden ruimte aan tot het doen van veel en gevarieerd
onderzoek. Een zwaartepunt lag bij de intellectuele geschiedenis van het
twintigste-eeuwse Nederlandse katholicisme, waarover hij drie toonaangevende
studies schreef: het reeds genoemde Vijftig jaar Katholieke Leergangen uit 1962 liet
hij in 1978 volgen door Katholieke Hogeschool Tilburg, deel 1 1927-1954. Economie,
ethiek en maatschappij. In deze geschiedenis over het ontstaan en de eerste kwarteeuw
van de in 1927 als R.K. Handelshogeschool opgerichte instelling van wetenschappelijk
onderwijs (het eindpunt 1954 viel samen met de dood van M.J.H. Cobbenhagen, de
geestelijk vader en centrale figuur van de Handelshogeschool) zocht Bornewasser
voortdurend naar de onderlinge wisselwerking tussen geloof, wetenschap,
maatschappij, politiek en economie - begrippen die gedurig aan verandering
onderhevig waren, elk voor zich en daarmee des te meer in relatie tot elkaar. Het
resultaat oversteeg verre een institutionele geschiedenis en is wel beschouwd als een
vroeg voorbeeld van moderne universiteitsgeschiedenis, geheel losgezongen als het
was van het traditionele jubileumboek. Een decennium later bekroonde hij het drieluik
met In de geest van Thijm, 1904-1984. Ontwikkelingen in de verhouding tussen
wetenschap en geloof (Baarn 1985). Ook dit was veel meer dan een institutionele
geschiedenis van het Thijmgenootschap, dat in 1904 was opgericht als ‘Vereeniging
tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken in
Nederland’ en sinds 1946 werd vernoemd naar de negentiende-eeuwse Amsterdamse
katholieke cultuurpaus J.A. Alberdingk Thijm. Met schijnbaar groot gemak ontleedde
Bornewasser, op de toppen van zijn kunnen, de telkens schuivende relatie tussen
geloof en wetenschap, tegen de achtergrond van verzuiling, oorlog, apostolaat,
Vaticanum 11 en deconfessionalisering. In deze drie studies toonde hij zich voorts
een scherpzinnig waarnemer van de deugden en de tekortkomin-
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gen van de menselijke natuur: zijn teksten waren doorspekt met rake
persoonstyperingen van hoofd- en bijrolspelers in de geschiedenis van het Nederlandse
katholicisme.
Een ander thema in het oeuvre van Bornewasser was het huis Oranje-Nassau, met
name dat van de negentiende eeuw. Van kindsbeen af koesterde Bornewasser een
fascinatie voor het koningshuis, wellicht door het sacrale aspect ervan, veronderstelde
hij zelf. Zijn portretten van de koningen Willem 11 en Willem 111 (in de bundel
Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis uit 1979) behoorden volgens Joh.
de Vries tot ‘de beste korte studies die wij van onze vorsten bezitten’.2 Voorts keerde
Bornewasser bij herhaling terug naar het leven en de werken van de priester-politicus
H.J.A.M. Schaepman, aan wie hij enkele belangwekkende studies wijdde. Daarnaast
schreef Bornewasser talrijke artikelen over uiteenlopende onderwerpen, met als
gemeenschappelijk kenmerk dat hij vrijwel altijd de politieke geschiedenis verbond
met kerk- en godsdienstgeschiedenis. De bundel Kerkelijk verleden in een wereldlijke
context, een selectie van eerder verschenen artikelen die verscheen bij gelegenheid
van zijn aftreden als hoogleraar in 1989, vormt daarvan een afspiegeling. In het ‘Ten
geleide’ van deze bundel vatte Th. Clemens Bornewassers belangstelling voor de
historische wetenschap kordaat samen: ‘het kerkelijk verleden in een wereldlijke
context, met bijzondere aandacht voor de wederkerige beïnvloeding van kerk en
staat, godsdienst en samenleving, en met karakteristieke toespitsingen op de theorie
en de historiografie, op de ideologische wortels van de bestudeerde historische
ontwikkelingen en op de liefst in grotere kaders geplaatste vaderlandse geschiedenis
van emancipatie en verzuiling in een lang door protestanten gedomineerde
samenleving’.3
Mede op grond van zijn persoonlijk engagement met het onderzoeksobject, het
Nederlandse katholicisme, kreeg Bornewasser een bijzondere plaats in de
historiografie toebedeeld. A. van der Zeijden noemde Bornewasser de ‘belangrijkste
leerling van Rogier’ en de ‘laatste grote katholieke emancipatiehistoricus’, maar ook
een vertegenwoordiger bij uitstek van een kritische generatie katholieke historici,
die in hun drang het Nederlandse katholicisme te ontmythologiseren, ‘een soms al
te kritische afrekening met eigen verleden’ aan de dag legde.4 Een interessante
vaststelling, die zeker hout snijdt, maar die wellicht lijdt aan eenzijdigheid. Niet de
kritische inslag van Bornewassers werk springt als eerste in het oog. Veeleer was hij
een breed geïnteresseerd onderzoeker (katholiek ge-
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schiedschrijver én kenner van het koningshuis) en bovendien een begenadigd auteur
met een fijne, geciseleerde stijl, een oog voor de nuance en voor de pluriformiteit
van de geschiedenis. Zijn methode was wetenschappelijk en dus kritisch, zijn oordelen
vaak mild.
Bornewasser is wel een historian's historian genoemd. Hij zocht niet het grote
publiek, maar verrichtte onderzoek op hoog wetenschappelijk niveau en publiceerde
voor zijn vakgenoten. Zijn aanzien in historisch Nederland kreeg bevestiging in zijn
lidmaatschap, sinds 1980, van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen. In de jaren rond 1970, niet lang na zijn benoeming in Tilburg, was
hij decaan van de theologische faculteit. Soepel en begripvol, zij het niet als het ging
om inspraak in het onderwijs - dat was het terrein van de deskundigen - loodste hij
de faculteit door de stormen van de democratiseringsbeweging. Hij was tevens
voorzitter van het (Koninklijk) Nederlands Historisch Genootschap (1969-1973) en
voorzitter van de Stichting Historisch Onderzoek, een afdeling van de Nederlandse
Organisatie van Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (1985-1988). Overal toonde
hij zich een kordaat, betrokken en aimabel voorzitter. Ook bekleedde hij
redacteurschappen van enkele wetenschappelijke tijdschriften, bijvoorbeeld van het
Tijdschrift voor Geschiedenis. In zijn functies, maar ook in de dagelijkse omgang,
kon hij tegelijk uiterst formeel en vriendelijk zijn, ouderwets en buigzaam, sarcastisch
en begripvol, afstandelijk en betrokken, autoritair en toegankelijk.
Na zijn emeritaat in 1989 zette Bornewasser zich nog aan enkele grote projecten.
Hij schreef het meest omvangrijke werk uit zijn bibliografie, een tweedelige
geschiedenis van de KVP: Katholieke Volkspartij 1945-1980. Herkomst en groei (tot
1963) (1995) en Katholieke Volkspartij. Heroriëntatie en integratie (1963-1980)
(2000). In deze geschiedenis van een van de belangrijkste politieke partijen sinds de
Tweede Wereldoorlog kende Bornewasser de partij als organisatie een centrale plaats
toe. Daardoor heeft deze studie, die algemeen beschouwd wordt als een standaardwerk,
meer dan zijn eerder werk het karakter van een institutionele geschiedenis. Uiteraard
strooide Bornewasser ook hier met fraaie schetsen van de hoofdpersonen en schonk
hij ruim aandacht aan de eeuwigdurende tegenstellingen binnen de katholieke politiek
tussen progressieve en conservatieve krachten en de resultaten van die tweestrijd
voor de ideologie van de partij en voor de praktische politiek.
Zijn geplande biografie van Rogier, waaraan hij in 2000 begon te wer-
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ken, kwam niet van de grond. Een langzaam verslechterende gezondheid, maar zeker
ook de moeilijkheidsgraad van het onderzochte onderwerp (dat hem zo na stond),
wierpen onoverkomelijke obstakels op, hoe hard en vastberaden Bornewasser ook
aan zijn beoogde slotakkoord werkte.
JAN BRABERS
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Willem Pieter Jacobus Brakman
Den Haag 13 juni 1922 - Boekelo 8 mei 2008

In de roman Late vereffening (1994) probeert de ik-verteller het leven van zijn vader
te reconstrueren. Hij krijgt daarbij de hulp ‘van het tweede deel der Geschiedenis
van de familie Brakman, de zogenaamde Aanvulling’.1. Dat boek is geen verzinsel.
Het werd geschreven door J.A. Brakman en verscheen in 1937. Het eerste deel, dat
vijftien jaar eerder gepubliceerd werd, beschreef de lotgevallen van de familie
Brakman tussen 1540 en 1922. Het tweede deel ging verder terug in het verleden én
vulde het hiaat tussen 1922 en 1937 aan. Dat Willem Brakman net in 1922 geboren
werd en dus aan het begin van dat hiaat staat, is mooi meegenomen. Want hoewel
de roman het verhaal van de vader lijkt te vertellen, gaat het in de eerste plaats over
de zoon, die in de terugblik zijn vader omtovert tot een alter ego van zichzelf. Hoe
meer hij over het verleden vertelt, hoe nadrukkelijker hij het over zichzelf en het
heden heeft. Deze dubbele beweging zit ook in de reizen die de jonge vader aan de
vooravond van de Eerste Wereldoorlog onderneemt en die hem onder meer naar
Antwerpen brengen. Dat is niet toevallig de stad waar in de veertiende eeuw de eerste
telg uit de familie Brakman (toen nog Braeckman) opduikt, tenminste volgens het
tweede deel van de Geschiedenis. Late vereffening verbindt het verste verleden, de
oertijd van de Braeckmannen, met het re-
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cente verleden van de vader en het heden van de zoon, dankzij een kroniek die in
feite een roman is.
Je kunt die laatste formulering ook omdraaien en zeggen dat de romans van
Brakman kronieken zijn, al gaat het dan niet om de beschrijving van grote
gebeurtenissen, maar om het suggereren van de ervaringswereld van een kind. In die
zin zijn alle werken van Brakman sterk autobiografisch. Zoals Brakman zelf vaak
aangaf, heeft hij altijd geschreven over het kind dat hij was. Wat hem daarbij vooral
fascineerde, was niet de feitelijke reconstructie van wat zogezegd echt gebeurd was
in zijn leven. Hem ging het om het hervinden van de wonderlijke blik van het kind,
dat nauwelijks verschil ziet tussen fantasie en werkelijkheid, binnenwereld en
buitenwereld, en dat de kleinste dingen met de grootste intensiteit kan ervaren. Het
kind is een ervaringskunstenaar. De goede schrijver probeert die artiest de hand te
reiken door zelf een herinneringskunstenaar te worden. Tegenover die twee staat de
gemiddelde volwassene, die vaak, ook in Late vereffening, tot de orde van de
knotwilgen gerekend wordt.
De schrijver à la Brakman is geen sentimentele dromer die de kindertijd verheerlijkt
en het heden afwijst. Integendeel, hij schrijft over de duistere diepten van de jeugd,
die tegelijkertijd terreur en extase is, en hij gebruikt dat verrukkelijke én
angstaanjagende vermogen om tegengestelden samen te nemen, als hulpmiddel om
het heden en de heerschappij van de knotwilgen te bekritiseren. Als Brakman met
zijn belangrijkste filosofische referentie Theodor Adorno zegt dat alle kunst kritiek
is, dan zoekt hij die kritiek niet in pamflettistische of moraliserende uitspraken over
de samenleving, maar in het botvieren van de door de maatschappij niet langer
gehonoreerde verbeelding, de fantasie die nodig is om deel en tegendeel samen te
kunnen zien, voelen en denken. De terugkeer naar de kindertijd wordt slechts literatuur
wanneer heden en verleden, kind en volwassene, ervaring en herinnering niet meer
uit elkaar te halen zijn. Dat is de kern van Brakmans eerste autobiografie, Pop op de
bank (1989), waar de oude verteller met wandelstok voortdurend en letterlijk overgaat
in het dromerige kind over wie hij spreekt. Zo verlaat het kind het ouderlijk huis om
buiten te gaan spelen en staat het ineens als oude man in de gang, klaar om een
bedaarde wandeling te maken.
De dubbele beweging die het tweede deel van de Geschiedenis in Late vereffening
voltrekt - verder naar het verleden én dichter naar het heden - kenmerkt het volledige
werk van Willem Brakman, dat terugkeert naar het verleden om het heden beter in
kaart te brengen. De ervaring en de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2016

73
verbeelding mogen in deze terugkeer essentiëler zijn dan de feitelijke accuratesse,
toch bevat de fictie van Brakman veel historische en autobiografische feiten. Vooral
in de vroege werken zijn die moeiteloos aan te wijzen, maar ook in de latere romans
duiken voortdurend figuren en gebeurtenissen op die teruggaan op het reële leven
van de auteur.
Eendrik met de neuze, zoals vader Hendrik Brakman heet vanaf de eerste roman,
Een winterreis (1961), was in zijn geboorteplaats Terneuzen inderdaad onder die
naam bekend. Hij werd geboren in 1889 en huwde in 1919 met Maria Leuntje de
Broekert, geboren in 1896 op Walcheren. Ook zij figureert herhaaldelijk onder haar
eigen naam in het werk van Brakman, bijvoorbeeld in het verhaal ‘Fotograaf’ uit Zes
subtiele verhalen (1978). Beiden waren afkomstig uit Zeeland, dat in de verhaalwereld
van Brakman vooral opduikt als het gaat over familiebezoeken. Na hun huwelijk
verhuisden ze naar Den Haag omdat Hendrik Brakman daar een kantoorbaan had
gevonden. Vanaf 1921 tot aan zijn pensioen in 1954 werkte hij als wisselloper bij
de bank Lissa & Kann, die banden had met het hof. Vader Brakman had een immense
eerbied voor de bank en voor de heer Kann. Daar kan men licht hilarische sporen
van terugvinden in Een weekend in Oostende (1982): de onderdanige houding van
de vader krijgt de allures van ‘puur volkstoneel’ en wordt net door die uitvergroting
het spiegelbeeld van de eerbied die de zoon voelt voor de hogere klasse,
verpersoonlijkt door zijn rijke vriend Camonier en vooral door diens moeder, de
onbereikbare en immer afwezige zangeres Alice.
Klassentegenstellingen zijn in het leven en het werk van Brakman een voortdurende
aanwezigheid. Het conflict zit al zijn geboortestad Den Haag. Enerzijds is dit de
hofstad, de residentie van het koninklijke huis, de verblijfplaats van de allerhoogste
en bijna goddelijke moeder die de kinderlijke verbeelding van Brakmans hoofdfiguren
betovert. Anderzijds woonde de familie Brakman niet in het riante deel van de stad.
Brakman werd geboren in Scheveningen, in de Jan van Houtstraat, waar vooral
vissers en arbeiders woonden. Het gezin verhuisde naar ‘betere’ wijken en uiteindelijk
naar de Bevelandsestraat 17, het huis waarvan volgens Gerrit Jan Kleinrensink elke
vierkante meter in Brakmans werk is terug te vinden, te beginnen met het titelverhaal
van Brakmans eerste verhalenbundel, De weg naar huis (1962).
Brakman had een oudere broer, Sjaak, die zich later Jack zou noemen. Jack werd
geboren op 7 februari 1920 en was in alles de tegenpool van Willem. Jack, een man
van daden, was sportief, Willem, een dro-
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mer, hield helemaal niet van sport; Jack had vrienden en liefjes, Willem was een
buitenstaander; Jack kon naar de HBS, Willem bezocht de mulo. Door zijn studies
leerde Jack de hogere kringen kennen die in het werk van Brakman zo jaloersmakend
beschreven worden aan de hand van hun villa's, tennisbanen en het onnavolgbare
gemak waarmee ze door het leven gaan. Jack las veel en wou schrijver worden,
waarbij Ter Braak en Rilke lichtende voorbeelden waren. Maar na de HBS zou Jack
niet verder studeren en van zijn gedroomde literaire carrière zou niets terechtkomen.
Hij werd vertegenwoordiger, trouwde in 1943, werkte van 1949 tot 1951 in Indië als
boekhouder en emigreerde in 1957 naar Canada, waar hij in 1989 zou overlijden.
Ook hij treedt meer dan eens op als personage in het fictionele universum van
Brakman, bijvoorbeeld in het verhaal ‘O God, o Montreal’ uit Zes subtiele verhalen.
Was de literaire wereld voor Jack een voorbijgaande fase, voor Willem was ze,
net zoals voor Proust, het hele en het ware leven. Ze omvatte niet alleen de ‘hogere’
burgerlijke wereld van Jack, maar ook de kleinburgerlijke wereld van moeder en
vader Brakman. Die laatste was een amateurschilder, die ansichtkaarten naschilderde.
De spannende momenten die voorafgingen aan de eerste penseeltrek, de handen die
boven het papier zweefden - het zijn scènes die in vele boeken van Brakman
terugkomen, net als zijn bewondering voor de schilderkunst als een taal van beelden
die toont wat woorden niet of nauwelijks kunnen vatten. Dat Brakmans stijl tjokvol
beelden zit, valt vanuit dit perspectief makkelijk te begrijpen. Van de kleine
schilderkunst van zijn vader zou Brakman overstappen naar het grote werk van de
impressionistische Haagse School, waartoe schilders als Theophile de Bock, Jacob
Maris en Jozef Israëls gerekend worden. Vooral het werk van die laatste zou heel
wat scènes in de romans van Brakman begeleiden, bijvoorbeeld in Kind in de buurt
(1972), De oorveeg (1984) en Pop op de bank.
Uit die romanscenes blijkt dat de (piep)jonge Brakman zich zowel door zijn vader
als door de Haagse school liet inspireren. Gerben Wynia, die een boekje wijdde aan
Brakmans dubbeltalent,2. vermeldt dat het schilderen aan het begin van de jaren vijftig
in Brakmans correspondentie opduikt. Net als T. van Deel,3. laat hij zien dat Brakman
van imitatie en impressionisme snel evolueerde naar de expressionistische
uitvergroting van zijn eigen (verbeeldings)wereld. Ook dat sluit aan bij de literaire
wereld van de auteur. De band tussen schrijven en schilderijen is zo nauw dat Brakman
ze initieel als benauwend ervoer: toen hij vanaf 1958 be-
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gon te schrijven, liet hij het schilderen achterwege. Pas in het najaar van 1998 zou
Brakman opnieuw gaan tekenen en schilderen, wat onder meer leidde tot een reeks
schilderijen die de auteur maakte als omslagillustratie voor zijn boeken tot De
gijmenger (2003).4. Met die reeks wou Brakman een beeld bij al zijn boeken
schilderen, waardoor hij duidelijk zou maken wat een ‘beeldend schrijver’ voor hem
inhield. Ook zijn laatste romans voorzag hij zelf van omslagillustraties.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in september 1941, begon Brakman aan de
tweejarige opleiding scheepswerktuigkundige, maar - hoe kon het ook anders - die
viel hem tegen. Vanaf april 1942 werd de Arbeidsdienst verplicht. Om aan de
opleiding en de dienst te ontsnappen, zwierf Brakman samen met zijn vriend Joop
de Groot in 1943 acht maanden door Nederland, een tocht die beschreven wordt in
de vroege roman Debielen en demonen (1969). Brakmans moeder kende iemand van
de administratie, die bereid was Willem uit het bevolkingsregister te schrappen.
Daardoor kon hij vanaf eind 1943 weer thuis wonen. In het voorjaar van 1944 begon
hij aan de avond-HBS Noctua. In 1945 zou hij via het staatsexamen zijn diploma
behalen. Dankzij de financiële steun van een oud-NSB'er die door de moeder van
Brakman verpleegd werd - een van de vele baantjes die zij aannam om haar gezin
vooruit te helpen - kon Brakman in februari 1946 medicijnen gaan studeren in Leiden.
Hij zou afstuderen in december 1951.
Deze studie, ten dele ingegeven door de eerbied die zijn moeder als verpleegster
koesterde voor dokters, is van essentieel belang voor Brakman. Niet alleen ontleende
hij namen en figuren aan deze tijd, zoals Carp, de indrukwekkende docent psychiatrie,
die als alter ego van Brakman onder de naam ‘Willem Pieter Jacobus Carp’ optreedt
in het verhaal ‘Herfstmaneuver, of de veldoefening van een soldaat in de herfst’ uit
de bundel Water als water (1965). Belangrijker is dat de wereld van dokters en zieken
bevestigde wat Brakman had geleerd over de wereld van meesters en schoolkinderen:
de diepste ervaringen en de waarheid waren niet toegankelijk voor de gezonde,
alwetende meesters en dokters, maar voor het buitengesloten kind en de op zichzelf
teruggeplooide zieke. Bij de gezonde mens is er geen plaats voor de meest
fundamentele ervaring van het leven, namelijk de breuk tussen het ik en de omgeving.
Zo'n mens stelt zich geen vragen, hij leeft in harmonie. Daardoor schept hij ook niet.
De roman dankt volgens Brakman ‘zijn bestaan aan het uit de pas lopen van ik en
wereld, de vereenzaming en vervreemding die door deze
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kloof ontstaan en de pogingen deze scheiding weer op te heffen.’5. Van die breuk
hebben de gezonde volwassene en het kind-dat-erbij-hoort geen weet. Vandaar:
‘Liever ziek dan harmonie’.6. En: ‘Gezonde mensen schrijven geen mooie boeken’.7.
De scheppende kunstenaar buit zijn ziekte (als volwassene) en zijn onaangepastheid
(als kind) uit. Hij is er trots op. Zo zijn de jongens in Brakmans romanwereld dankbaar
voor de straffen die ze kregen van leraars als meneer Oortmesse en Besteman.
Daardoor verloren ze immers het vertrouwen in de wereld en werden ze ‘zieners’:
ze kregen oog voor de breuk en dissonerende samenhang die de aangepaste mens
niet opmerkt. Zo ook cultiveren Brakmans volwassen hoofdfiguren hun ziekte als
een godsgeschenk. De traditionele dokters die in zijn romans en verhalen optreden,
zijn machteloos: ze kunnen de ziekte niet tegenhouden en vergallen slechts het leven
van de zieke. Echte heelmeesters bij Brakman lijken op tovenaars die vreemde
samenhangen ontdekken, zoals Octave Coquelin in Een goede zaak (1994), ‘een
wonderdokter in Brussel, die ik had leren kennen in verband met huwelijkszwendel
en bigamie’.8.
Een maand nadat hij als arts afgestudeerd was, begon Brakman aan zijn militaire
dienst. Van februari 1952 tot augustus 1953 was hij legerarts, maar hij probeerde
zich zoveel mogelijk te onttrekken aan de routines en de zogenaamde camaraderie.
Van september 1953 tot september 1955 werkte hij als ziekenhuisarts in het Haagse
hospitaal De Volharding. Daarna werd hij zelfstandig huisarts en keuringsarts, maar
hij zocht een rustiger leven dat meer ruimte liet voor de literatuur. In het najaar van
1957 kreeg hij een betrekking als bedrijfsarts bij de Bedrijfsgeneeskundige dienst
van de regio Twente en verhuisde hij van Den Haag naar Enschede, dat in zijn werk
zou aangeduid worden als ‘het onlieflijke stadje E.’.9. Ondertussen (in mei 1952) was
Brakman gehuwd, met Daisy ‘Moof’ van Binnendijk, de jongste zus van zijn
jeugdvriend Wim van Binnendijk. Het echtpaar zou twee kinderen krijgen, Paulien
(geboren 1953) en Steven (geboren 1957). Eind jaren zeventig zou Brakman met
vervroegd pensioen gaan en fulltime schrijver worden.
In Enschede werd Brakman vanaf 1963 lid van een filosofische club die bestond
uit twaalf leden en daarom ‘Dodeka’ genoemd werd. Hier, maar ook los van de kring,
ontwikkelde Brakman zijn voorkeur voor de kritische filosofie van de Frankfurter
Schule. Vooral Walter Benjamin, Max Horkheimer en Theodor Adorno zou hij
gebruiken om zijn eigen opvattingen over de dialectiek tussen breuk en samenhang
vorm te geven. Dat
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de filsofische kring niet aan de kritische houding van Brakman ontsnapte, blijkt uit
de roman Leesclubje (1985).
Door de relatief rustige betrekking als bedrijfsarts kan Brakman zich vanaf 1957
wijden aan het schrijven. Tot dan toe had hij vooral gelezen en geluisterd, eerst in
de vriendenkring van zijn broer Jack, dan, vanaf zomer 1944, in de artistieke entourage
van Nol Gregoor (1912-2000). Via hem leert Brakman de moderne schilderkunst
waarderen, komt hij in contact met een artistieke kring en een groep schilders die hij
op de hem eigen manier (dat wil zeggen: uitvergroot, kritisch en ironisch) zou
afbeelden in de roman Vincent (1993). Tijdens de bijeenkomsten was Gregoor steeds
het centrum, met zijn virtuoze, vaak bijtende exposés over toneel, poëzie,
schilderkunst en literatuur. Hij introduceerde Brakman bij Vestdijk in 1951, maar
Brakman was al langer een bewonderaar van Vestdijks werk. Hij waardeerde vooral
de Proustiaanse en kinderlijke blik, gericht op vroeger en op de binnenwereld. Maar
evengoed had hij kritiek op de al te nuchtere ingesteldheid en stijl van Vestdijk, die
schreef uit verveling terwijl Brakman naar eigen zeggen gedreven werd door ‘een
ondelgbare haat, een niet te dempen behoefte aan antediluviale rechtvaardigheid’.10.
Voor de vroege Brakman zijn Gregoor en Vestdijk hoe dan ook cruciale referenties.
Brakman stuurde zijn eerste verhalen op naar Gregoor voor advies, maar die liet ze
ongelezen. Het debuut van Brakman verscheen niet dankzij maar ondanks Gregoor.11.
In 1964 zou Gregoor door radiogesprekken met Brakman echter wel meewerken aan
de bekendheid van Brakman als schrijver. Vanaf het begin zat in de vriendschap
tussen de twee veel wedijver en zelfs vijandschap. Die dissonerende samenhang van
vriend en vijand in zijn relatie met Gregoor heeft Brakman beschreven in de roman
De graaf van Den Haag (1986), waarop Gregoor reageerde met een korte novelle.12.
In maart 1961 verscheen Brakmans eerste roman, Een winterreis, bij Querido, de
uitgever die hij zijn hele leven trouw zou blijven. In het najaar verscheen een tweede
roman, Die ene mens, en in 1962 kwam Brakman met zijn eerste verhalenbundel,
De weg naar huis. Haast elk jaar zou er van Brakman een boek verschijnen. Zijn
vroege werk werd gelezen vanuit de modernistische traditie van Proust en Vestdijk,
al paste die niet goed bij de ‘beeldroman’ Het godgeklaagde feest (1967), een in
hallucinante en archetypische moederbeelden gedrenkte roman over het kerstverhaal.
In dit werk vermengde Brakman jongensboeken met bijbelpassages, En-
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gelse romantiek met sentimentele liedjes. De grens tussen waarneming en inbeelding
verdween; wat eerst beeldspraak was, werd even later letterlijk werkelijkheid. In dit
boek zag men voor het eerst de schrijver die Brakman vanaf Het zwart uit de mond
van madame Bovary (1974) zou worden.
Vanaf 1974 zou men kunnen spreken van de tweede fase in het werk van Brakman.
Kan de eerste periode modernistisch genoemd worden, dan kan men het werk dat
Brakman tussen, ruwweg, 1975 en 1995 publiceert ‘postmodern’ noemen in de zin
van Vervaeck13. en Bertens, namelijk als een binnenstebuiten gekeerde versie van het
modernisme, een blootleggen en radicaliseren van modernistische principes en
problemen, een ‘“radicalised” modernity, or postmodernity’.14. De romans die Brakman
in deze twee decennia publiceert, bevatten haast alle kenmerken van die
postmoderniteit: de romanwereld wordt voorgesteld als een fictioneel universum dat
geënt is op stereotiepe ficties en eerder gepubliceerde teksten (vandaar de rewritings
van auteurs als Kleist, Kafka en Cervantes in resp. De oorveeg uit 1984, De bekentenis
van de heer K. uit 1985 en Een voortreffelijk ridder uit 1995); de vertellers zijn
onbetrouwbaar en doen niets om dat te verbergen; ze praten nadrukkelijk over hun
vertellen en over de fictie; ze laten zich leiden door beelden en klanken in plaats van
door feiten, waardoor het lijkt alsof de taal zelf aan het woord komt; kernbeelden
(als de blanke moeder) worden zo vaak gebruikt dat ze elke omlijnde betekenis lijken
te verliezen; personages gaan in elkaar over; tijden lopen door elkaar heen, net als
de labyrintische ruimtes. Dat alles toont de binnenwereld van de Brakmanfiguur, het
rijk waarin alles wat wij zo mooi gescheiden houden (tijd en ruimte, subject en object,
toen en nu) door elkaar loopt. Daarmee geeft Brakman vorm aan de dissonerende
samenhang waar het hem vanaf het begin om te doen was. De romanwereld wordt
de binnenwereld, bekeken door het dromerige kind en de wrokkige zieke.
Brakman heeft zich altijd verzet tegen de associatie met het postmodernisme. Voor
hem was dat een verwerpelijke stroming, die de relativiteit van alles preekte en zich
verloor in vrijblijvende spelletjes. Dat is wellicht de heersende kijk op het
postmodernisme in Nederland (de ‘ludieke’ variant), maar het is niet wat internationaal
en in België onder het verschijnsel verstaan wordt (de ‘intellectuele’ variant).15.
In de derde en laatste fase, van Interieur (1996) tot de laatste roman Naar de zee,
om het strand te zien (2006) wordt de binnenwereld verder
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verkend in een taal die steeds meer neigt naar de poëzie. Waar de vertellers uit de
eerste en tweede fase het ene verhaal op het andere lieten volgen, staan ze nu stil bij
beelden en flarden die niet langer schuilgaan onder een narratieve boog. De
autobiografische grondlaag blijft behouden, maar waar ze in de eerste fase relatief
direct en duidelijk aan bod kwam, verschijnt ze nu in beelden en figuren die typisch
geworden zijn voor de literatuur van Brakman en die door hun suggestieve
vormgeving en hun poëtische gehalte de lezer minder rechtstreeks uitnodigen op
zoek te gaan naar de ‘ware’ biografische achtergrond. De laatste roman van Brakman
laat de bekende figuren optreden (inclusief meester Besteman, dokter Van Heel en
Gregoor, die onder zijn eigen naam optreedt) in het bekende decor (Duindorp, de
Scheveningse Bosjes, de zee), maar deze elementen uit de buitenwereld zijn helemaal
opgenomen in een verstilde binnenwereld, waar nog nauwelijks sprake is van enige
narratieve ontwikkeling. ‘Ik op bezoek bij mij’ is niet toevallig de titel van een van
de hoofdstukjes uit de roman.16. Toch wil dat niet zeggen dat de late romans van
Brakman verbrokkelen en uit elkaar vallen. Integendeel, zoals Dirk Coigneau liet
zien voor Brakmans voorlaatste roman, Moenens luchtige sprongen (2005), zit er
een dwingende logica in de beelden en de manier waarop ze op elkaar inhaken.17.
De afwijzing, die de late Brakman al grondig had verkend in de gelijknamige
roman uit 2004 en in de essaybundel Vrij uitzicht (2001), vormt de breuk en de brug
tussen binnen- en buitenwereld: het ik wijst de wereld af, en omgekeerd. Net zoals
de ziekte, is de afwijzing iets wat omarmd moet worden. Zo zegt de verteller van
Naar de zee, om het strand te zien: ‘Ik heb veel liefgehad in Scheveningen. Het kan
de nabijheid van de zee zijn geweest, het licht, de geraffineerde klederdracht, de
hofjes met hun vaginale ondertonen, de vislucht, die zonder meer een erotische is,
en vooral de afwijzing.’ En even later: ‘Treurnis in treurnis is mijn geheim, niets
mooier dan de afwijzing.’ In beelden klinkt dit zo: ‘Ik bewoon een heilige wond, een
donker willen, een lang zwijgen en een niet te dempen dorst.’18.
Deze evolutie naar steeds meer innerlijkheid, poëzie en afwijzing ligt al in de
eerste romans en in de prille poëtica van Brakman besloten. Maar misschien is ze in
de hand gewerkt door externe factoren, zoals de terugkeer naar minder complexe
literatuur die vanaf de eeuwwisseling onder het label ‘postpostmodernisme’ dominant
werd. De receptie van Brakmans laatste werken toont weliswaar een groot respect
voor zijn stilis-
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tische brille, maar de inhoudelijke analyse en waardering moet men bij een steeds
kleiner wordende groep van critici zoeken, zoals Janet Luis, T. van Deel, Arjan Peters
en Bart Vervaeck. Misschien heeft de thematisering van de afwijzing ook hiermee
te maken. In de jaren 80 (niet toevallig de periode waarin het postmodernisme haast
algemeen aanvaard werd) kon Brakmans werk op een erg grote waardering rekenen.
Heel wat tijdschriften wijdden een speciaal nummer aan zijn werk: Bzzlletin (april
1981, nummer 85), De Vlaamse Gids (1981, nummer 4), Sic (zomer 1988), Yang
(januari 1990) en De Revisor (1992, nummer 3). In 1979 kreeg hij de F.
Bordewijkprijs en in 1981 mocht hij de P.C. Hooftprijs in ontvangst nemen. Daarna
gingen de grote literaire prijzen aan hem voorbij, al werd hij in 1998 genomineerd
voor de AKO literatuurprijs (die toen de Generale Bank Literatuurprijs heette en nu
de ECI Literatuurprijs).
Toch bleef er veel belangstelling voor het werk van Brakman. In november 1991
werd de Stichting Willem Brakman Kring opgericht. Tot aan de opheffing in
september 2008, publiceerde de Kring een viertal nieuwsbrieven per jaar en drie
afleveringen van het ‘Brakman Cahier’. Ook de academische wereld interesseert
zich voor het werk van Brakman. Zo promoveerden onder meer van Ernst Van Alphen
(1989), Bart Vervaeck (1989) en Niels Cornelissen (2012) op het werk van Brakman.19.
Exposities van Brakmans schilderijen kwamen er in 1986 (Nijmegen), 1990
(Enschede) en 1998 (Hardewijk). Na het overlijden van de auteur op 8 mei 2008
verschenen bij kleinere uitgevers nog bundels brieven (De afwezige aanwezige 2008),
stukjes (Bric à brac 2010) en essays (Voltreffer 2011). De site www.wbrakman.nl
houdt via regelmatige updates de aandacht voor het werk levendig. En Nico Keuning,
die eerder biografieën schreef over auteurs als Jan Arends en Bob den Uyl, zal de
biografie van Willem Brakman verzorgen. Dat uitvoerige levensbericht moet klaar
zijn voor 2020.
BART VERVAECK

Met dank aan Steven Brakman. Veel biografische gegevens zijn ontleend aan Willem
Brakman, onverzoenlijk verteller, de niet-gepubliceerde biografische schets die Gerrit
Jan Kleinrensink in 1997 samenstelde.
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Voornaamste geschriften
(voor zover hierboven niet genoemd)
De opstandeling. Amsterdam 1963.
De gehoorzame dode. Amsterdam 1964.
De biograaf. Amsterdam 1975.
Vijf manieren om een oude dame te wekken. Amsterdam 1979.
Come-back. Amsterdam 1980.
Ansichten uit Amerika. Amsterdam 1981.
De reis van de douanier naar Bentheim. Amsterdam 1983.
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Jongensboek. Amsterdam 1987.
Pop op de bank. Een autobiografie. Amsterdam 1989.
Inferno. Amsterdam 1991.
Een vreemde stam heef mij geroofd. Amsterdam 1992.
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Theodorus Henricus van Doorn
Lith 12 juni 1929 - Kaatsheuvel 9 september 2014

Theodorus Henricus van Doorn groeide op in een bakkersgezin in het Noordbrabantse
Lith, bekend geworden als ‘Dorp aan de rivier’ door de roman van Antoon Coolen.
Hij kon, zoals dat heet, goed leren en wilde na de lagere school graag naar de HBS.
Zijn vader vond dit voor een bakkerszoon te hoog gegrepen en achtte de mulo het
meest geschikt. Zijn oudere broer bedacht een list en raadde hem aan zowel voor de
mulo als voor de HBS toelatingsexamen te doen, waarbij hij dat voor de mulo
opzettelijk moet verprutsen. Dat lukte, voor de mulo werd hij afgewezen, de HBS
haalde hij glansrijk. Zijn vader echter bleef onverzettelijk. Het hoofd der school
bracht uitkomst en stelde voor Theo op kostschool te doen bij de fraters in Tilburg,
waar hij na zeven jaar de onderwijzersakte kon halen. Het werd dus de
onderwijzersopleiding. Het is opvallend dat Van Doorn in zijn memoires nauwelijks
jaartallen vermeldt als kapstok voor de opeenvolgende gebeurtenissen. De
kostschooltijd speelde zich geheel binnen de bezettingsjaren af, maar exacte data
ontbreken. Het eindexamen deed hij na de bevrijding. De nuchtere en niet
onhumoristische wijze waarop hij over die periode schrijft vormt een mooie aanvulling
op de internaatsliteratuur.
Na zijn examen kreeg hij onmiddellijk een baan, eerst als vervanger in
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zijn geboortedorp, vervolgens met een vaste aanstelling in het naburige Oss. Hij
haalde in die jaren de hoofdakte en de akte Wiskunde-LO. Zes jaar lang is hij
onderwijzer geweest. In die tijd trad hij in het huwelijk met Greet Weiten. Ze kregen
twee dochters en twee zonen.
Het stond voor Van Doorn vast dat hij graag onderwijzer wilde zijn, maar hij wist
nog niet in welk vak. De broer van een vriend raadde hem aan MO-Nederlands te
gaan studeren aan de Tilburgse leergangen, een raad die hij opvolgde. Op 17 juli
1957 behaalde hij het diploma MO-A Nederlands en op 28 november 1960 MO-B.
Zijn favoriete docenten waren de latere Nijmeegse hoogleraren A.A. Weijnen en K.
Meeuwesse. In zijn memoires spreekt hij zeer openhartig over Meeuwesse: ‘De
colleges literaire tekstverklaring, het interpreteren van meestal moeilijke gedichten,
waren angstaanjagend’, noteert hij in zijn Tilburgse tijd; na zijn doctoraalexamen
tekent hij aan: ‘De verhouding tussen Meeuwesse en mij was zeer merkwaardig. Ik
bewonderde hem als docent en nog meer als wetenschapsman, maar met de mens
Meeuwesse had ik veel moeite. Ik was altijd op mijn hoede, bang voor een of andere
felle cynische opmerking.’ Over Weijnen, die hij in zijn memoires met de schuilnaam
Perrot aanduidt, is hij steeds zeer positief. Weijnen raadde hem aan om na zijn MO-B
de studie aan de Nijmeegse Universiteit te voltooien met een doctoraal examen en
vervolgens met een promotie te bekronen. Ondertussen was Van Doorn leraar
Nederlands geworden aan het Odulphus Lyceum in Tilburg. In 1961 begon hij aan
de studie Nederlands, op 20 september 1963 legde hij zijn kandidaatsexamen af en
drie jaar later, in 1966, zijn doctoraalexamen, beide met uitstekende resultaten. Zijn
doctoraalscriptie taalkunde handelde over de taal van de riviervissers. Dit werd het
onderwerp voor zijn proefschrift. Over dit onderzoek berichtte hij in een lezing voor
de Dialectencommissie van de KNAW op 7 januari 1967.
Het moge duidelijk zijn dat Theo van Doorn een harde werker genoemd mag
worden, die er niet voor terugschrok om zich naast zijn drukke leraarsbaan aan de
studie en het schrijven van een proefschrift te wijden. Bovendien was hij een echte
pater familias, die het beste met zijn gezin voorhad. Op 30 september 1971
promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift
Terminologie van riviervissers in Nederland. Dit lijvige proefschrift, 447 bladzijden,
is het werk van een gedreven onderzoeker. Het gebied van onderzoek wordt gevormd
door 55 plaatsen langs de grote rivieren, gelegen binnen de topografische drie-
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hoek Zwartsluis-Hellevoetsluis-Maastricht. Het boek bestaat uit drie delen: 1. Realia,
2. Benaming en 3. Beschouwing. ‘Realia’ behandelt aard en wijze waarop en waar
de visserij bedreven werd, met gedetailleerde beschrijving van technieken en
hulpmiddelen; in het deel ‘benaming’ komen de vaktermen aan de orde en in het
derde deel wordt uiteengezet dat in de ontwikkeling van de riviervisserij twee fasen
te onderscheiden zijn, een primitieve en een differentiatie- en organisatiefase. Het
boeiende en interessante van die primitieve fase is, dat er een nauwe relatie blijkt te
bestaan tussen vogel- en visbenamingen. In dit deel kon de ouderwetse neerlandicus
zich uitleven en met tal van voorbeelden uit de moderne poëzie van onder andere
Guillaume van der Graft en Lucebert aantonen hoe treffend die parallellen zijn. Van
Doorn schreef er een omvangrijk en boeiend artikel over in De Nieuwe Taalgids.
Zijn promotor was goed te spreken over dit proefschrift en raadde latere promovendi
aan te werken volgens ‘het model Van Doorn’.
Op verzoek van zijn uitgever maakte hij van zijn proefschrift een populaire uitgave,
Mensen, Vogels, Vissen. Riviervisserij. Het verscheen in 1977. In het jaar van zijn
promotie werd hij benoemd tot hoofddocent aan het Moller Instituut te Tilburg, waar
hij colleges poëzie-analyse gaf. Zes jaar heeft hij het daar volgehouden. Per 1 augustus
1977 werd hij benoemd tot rector van het Cobbenhagecollege in Tilburg. In 1992
ging hij, gebruik makend van de VUT-regeling, met pensioen.
De periode als hoofddocent aan het Moller Instituut was niet de gelukkigste uit
zijn leven. Hij bericht daarover in een uitgebreid gedicht Uur Omega, dat in 1976
verscheen in MIK (Mollerinstituutskrant) 1976 en later ook in druk, met tekeningen
van Toon Gerritse, Tilburg en uitgegeven in eigen beheer. Het gedicht is geïnspireerd
door Het uur U van Martinus Nijhoff en speelt zich af op het Moller Instituut. ‘De
sfeer op het Mollerinstituut werd begin zeventiger jaren in hoofdzaak bepaald door
machtsstrijd, door onderling wantrouwen, door het streven naar zogenaamde
democratisering’, schrijft hij in het uitgebreide nawoord bij dit gedicht. De
hoofddocent had het in die situatie niet makkelijk. Het gedicht is in extenso afgedrukt
in het laatste deel van zijn memoires, hieronder de eerste strofen:
't Was goede vrijdag
't doodstille instituut lag
nog bedekt met sneeuw.
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De Bilt zei, dat ze sinds een eeuw
nooit zo'n seizoen had
meegemaakt. 't Middenpad
was glad. ‘Een groene kerst doch
witte donderdag’,
dacht Man, nog
voor hij binnentrad.
Kinderen maakten een glijbaan,
ze liepen af en aan.
De conciërge, anders sjouwend, zat
nu op een stoel, handen gevouwen op 't buro.
Warm klonk zijn groet zo
anders dan anders: ‘Dag Man’.1

Al tijdens zijn studie in Tilburg was hij getroffen door de wijze waarop de hoogleraar
Meeuwesse teksten analyseerde en in zijn voetspoor ging hij uitgebreid studie maken
van het Wilhelmus:
Poëzieanalyse heeft mij vooral prof. dr. Karel Meeuwesse geleerd, mij is
vooral bijgebleven zijn analyse van ons volkslied. Zijn persoonlijke invloed
en de invloed van zijn publicaties zijn nog duidelijk aanwezig in mijn
verhaal over het Wilhelmus. Ik heb er vooral naar gestreefd zijn gedachten
en geschriften over het Wilhelmus zo leesbaar en gestructureerd mogelijk
weer te geven voor een breder publiek. Ik heb gedurende een aantal jaren
voordrachten gehouden over ons volkslied ongeveer 32 keer door heel ons
land. Nu ben ik het reizen een beetje beu en hoop via internet veel mensen
te bereiken die belangstelling hebben voor ons volkslied',
Met deze woorden leidde hij zijn verhandelingen op de website CuBra in
(wrww.cubra.nl).
Theo van Doorn is het best te typeren als een geboren onderwijzer, iemand die
graag kennis overdraagt. Hij is tevens de klassieke neerlandicus met zowel hart voor
de taal- als voor de letterkunde. Meteen al bij zijn eerste optreden voor een geleerd
publiek, het symposium van de Dialectencommissie, gaf hij blijk van zijn analytisch
vermogen door uitgebreid stil te staan bij noties als vaktaal en groepstaal en de
mogelijkheden van de taalgeografische methode. Het voorwoord van zijn proefschrift
is
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typerend voor de persoon van Van Doorn, die groot belang hechtte aan de omgang
met zijn zegslieden. Het begint met een dankbetuiging aan hen:
Een van de vele aantrekkelijkheden van een studie van een terminologie
is, dat men met talloze ‘volks’ mensen urenlang en soms vele malen in
contact komt. Deze studie die een beschrijving wil geven van de
terminologie der Nederlandse riviervissers, zou niet tot stand gekomen
zijn zonder de belangeloze medewerking van vele ‘anonymi’. Hun
geestdrift is voor mij vaak een aansporing geweest mijn studie voort te
zetten. Hun ben ik in de eerste plaats veel dank verschuldigd.
De geboren onderwijzer, was ook een goed toehoorder, een intellectueel die het vak
van de riviervisser grondig wilde leren kennen en daarbij tevens veel aandacht had
voor die visser zelf.
Na zijn promotie werd hij een erkend deskundige op het gebied van de
zoetwatervisserij; hij was betrokken bij de oprichting van twee visserijmusea, en gaf
lezingen. In de kookrubriek van NRC Handelsblad van 16 oktober 2012, werd het
proefschrift toegejuicht als een Fundgrube voor alles wat met zoetwatervisserij te
maken heeft en vooral voor de kennis van de verschillende vissoorten. Als zodanig
figureert het ook links en rechts op het internet, waar het over visrecepten en
vissoorten gaat.
De carrière van Van Doorn laat heel mooi zien, hoe ooit het onderwijzerschap een
springplank was naar hogerop. De oprechte behoefte aan verdere ontwikkeling ging
gepaard met het vooruitzicht op een betere maatschappelijke en financiële positie.
J.B. BERNS

Met dank aan Ed Schilders. Op het Webmagazine Cultureel Brabant (www.cubra.nl,
geredigeerd door Ed Schilders) publiceerde Th.H. van Doorn onder de titel ‘Doruske’
zijn memoires, waaraan vele gegevens voor dit levensbericht zijn ontleend.
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Voornaamste geschriften
‘De terminologie van riviervissers in de twintigste eeuw en de taalgeografische
methode’, in: F.M. Gelens en Th.H. van Doorn, Vaktalen. Imkers en riviervissers.
Amsterdam 1967, pp. 15-32. (Bijdragen en Mededelingen der
Dialectencommissie, XXIII)
‘Van Narcissus ende Echo: een vergelijking tussen twee versies’, in: Taal en
Tongval 21 (1969) afl. 3-4, pp. 255-260. (Bijdragen aan prof. dr. A.A. Weijnen,
aangeboden bij zijn zestigste verjaardag
Terminologie van riviervissers in Nederland. Assen 1971 (Studia Theodisca,
X). [dissertatie Nijmegen]
‘Twee interpretaties en de bedoeling van de dichter’, in: Levende Talen 294
(1973), pp. 9-15. Met een brief van Guillaume van der Graft.
‘Gezegd en ongezegd in Zeggenschap’, in: Levende Talen 312 (1975), pp.
271-280.
‘Mensen vissen vogels’, in: De Nieuwe Taalgids 70 (1977), pp. 425-433.
Riviervisserij. Vergane glorie. Assen/Amsterdam 1977.
‘Humor voor Toon Weijnen’, in: Jan Berns, Geert Dibbets, Piet van Sterkenburg
(red.), Weijnen negentig. Een vriendenboek voor Professor Dr. A.A. Weijnen
bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag. Schiedam 1999, pp. 27-32.
Uur Omega. Loon op Zand [1976].

Eindnoten:
1 De in MIK gepubliceerde versie wijkt af van de latere druk.
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Robert Feenstra
Batavia 5 oktober 1920 - Leiden 2 maart 2013

Robert Feenstra werd geboren te Batavia, waar zijn vader, Hermanus Diedericus
Feenstra, advocaat was. Zijn moeder, Catharina Petronella Sluiter, was één van de
eerste vrouwelijke plantkundigen. Zij deed in Nederlands Indië botanisch onderzoek
na in Zürich te hebben gestudeerd. In 1922 keerde het gezin naar Nederland terug
waar zijn vader eerst rechter werd in de rechtbank in Utrecht en later rechter en
raadsheer in Amsterdam. Robert Feenstra bezocht in Amsterdam het
Barlaeusgymnasium waar hij vriendschap sloot met de iets oudere Arthur Meerwaldt
die later zou omkomen als gevolg van zijn deelname aan het studentenverzet. Bij
diens proces voor een Duitse rechtbank in Utrecht tijdens de oorlog was Robert
Feenstra aanwezig.
In 1938 ging Feenstra aan de toenmalige Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
rechten studeren en het was vooral L.J. van Apeldoorn, de rechtshistoricus, die als
hoogleraar indruk op hem maakte. De oorlog verhinderde echter een normaal verloop
van zijn studie: hij weigerde de loyaliteitsverklaring te tekenen, hij was daarom
tijdelijk als camouflage gemeenteambtenaar in de Betuwe en uiteindelijk studeerde
hij na clandestiene tentamens af aan de VU in 1945.
In 1943 won hij een door de Amsterdamse faculteit op initiatief van
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de romanist H.R. Hoetink uitgeschreven prijs - zoiets ging blijkbaar gewoon door
ondanks de gedeeltelijke sluiting van de universiteit - met een verhandeling die hij
later zou uitwerken tot een dissertatie over de prijsbetalingsregeling bij koop,
gebaseerd op een ingewikkelde tekst van de Instituten van Justinianus, Instituten
2,1,41.1 Direct na de oorlog werd Feenstra met een groep Amsterdamse studenten
uitgekozen om tijdelijk in Zwitserland te studeren. Hij kwam terecht aan de
universiteit Bern, maar hij liep ook college bij de vooraanstaande Romanist Philippe
Meylan in Lausanne. Hierdoor legde hij de basis voor zijn latere veelvuldige
internationale contacten en voor zijn uitstekende beheersing van het Frans. Op de
terugweg bezocht hij voor het eerst de universiteit van Parijs, waar hij door
introductiebrieven van Meylan kennis maakte met alle rechtshistorische hoogleraren.
Hij zou er nog vaak terugkeren.
In 1949 promoveerde Feenstra bij H.F.W.D. Fischer, de opvolger van Van
Apeldoorn die na de oorlog wegens zijn gedrag in de oorlog was ontslagen. Een jaar
voor zijn promotie huwde hij Wetka von Saher, met wie hij drie kinderen kreeg. Zij
stond haar echtgenoot op een voorbeeldige manier terzijde. Zeer kort na zijn promotie
volgde zijn benoeming tot hoogleraar in Utrecht waar hij Inleiding en Oud Vaderlands
Recht doceerde. Zijn inaugurele rede was getiteld Verkenningen op het gebied der
receptie van het Romeinse recht.2 Drie jaar later volgde zijn benoeming in Leiden
op de leerstoel Romeins recht en zijn geschiedenis als opvolger van de bekende jurist
J.C. van Oven, hoogleraar Romeins recht en oprichter van het Nederlands
Juristenblad.
Zijn Leidse oratie Interpretatio multiplex3 is een belangrijk programmatisch
geschrift: hij laat in deze rede zien hoe men de teksten van het Romeinse recht in het
verleden geïnterpreteerd heeft en hoe deze interpretaties samenhangen met de functie
van de Romeinsrechtelijke tekst in de verschillende perioden van de geschiedenis.
Daardoor wees Feenstra een uitweg uit het dilemma om het Romeinse recht alleen
historisch en geconcentreerd op de eerste eeuwen van onze jaartelling dan wel alleen
in verband met het moderne recht te bestuderen. Privaatrechtelijke Dogmengeschichte
was een van zijn vele specialiteiten. In zijn autobiografisch artikel (vide infra) van
2007 kwam hij nog eens op deze oratie terug en pleitte hij voor een zeer voorzichtige
‘retrograde’ methode bij de beoefening van de privaatrechtsgeschiedenis om
anachronismen zoveel mogelijk te vermijden.
Hij bezette deze Leidse leerstoel tot 1985, toen hij wegens de toen
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net verlaagde pensioneringsleeftijd van hoogleraren met emeritaat moest gaan. Tijdens
dat emeritaat ging hij echter onverdroten door met publiceren. Zwaartepunten in zijn
talrijke diepgravende publicaties: het Romeinse recht, het middeleeuws geleerd recht,
met name de school van Orléans, dit laatste in navolging van de civilist en
rechtshistoricus E.M. Meijers, Hugo de Groot, het Rooms Hollands recht en de
universiteitsgeschiedenis. Hij blonk voorts uit door een hele serie bio-bibliografische
studies.
Sinds 1972 was Feenstra lid van de KNAW. Hij ontving het uitzonderlijke aantal
van 11 buitenlandse eredoctoraten (Dijon, Siena, Montpellier, Gent, Rennes, Glasgow,
Parijs 11, Bologna, Orléans, Pretoria en Kaapstad). Ook hoge buitenlandse
onderscheidingen vielen hem ten deel.
Gedurende 63 jaar was hij redacteur van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis.
Hij werd redacteur na de heroprichting van dit tijdschrift na de oorlog in 1950 en hij
leidde de redactie ervan tot enkele weken voor zijn overlijden. Voor dat tijdschrift
heeft hij ontzaglijk veel gedaan. Het gezag ervan berust mede op zijn langdurige
redacteurschap, al moet hier ook de naam van zijn Belgische collega en opposite
number R.C. van Caenegem die van 1962 tot 2007 redacteur was, met ere worden
genoemd. Feenstra had de eindredactie en hij controleerde alle artikelen niet alleen
op de inhoud, maar hij zag ook met de grootste nauwkeurigheid toe op het drukproces.
In het onderwijs voor steeds grotere aantallen rechtenstudenten in grote collegezalen
lag zeker niet zijn kracht. Feenstra kwam het best tot zijn recht bij het onderwijs voor
kleine groepen. Ondergetekende leerde hem kennen in het privatissimum juridische
paleografie dat hij samen met de onlangs overleden paleograaf J.P. Gumbert en zijn
promotes Hans van de Wouw, bijzonder hoogleraar canoniek recht, gedurende vele
jaren heeft gehouden. Hij was daar en elders in kleinere kring in staat velen te boeien
en te inspireren. Ook was het merkwaardig te merken, dat hij in zijn geliefde taal,
het Frans, vele malen meer welsprekend was dan in zijn moedertaal. In internationaal
verband was hij niet alleen wetenschappelijk, maar ook organisatorisch zeer actief,
onder meer als bestuurslid van de Frans-Belgische Société Jean Bodin pour l'Histoire
des Institutions. Van de Franse Société d'Histoire du Droit in Parijs was hij lange
tijd vice-president. Verder was hij 25 jaar voorzitter van de wetenschappelijke
adviesraad van het Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte in
Frankfurt/M. Met de Duitse collegae-rechtshistorici had hij
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contact sedert 1954, toen hij voor het eerst de Deutsche Rechtshistorikertag bezocht.
Met name met Hans Thieme en Franz Wieacker raakte hij zeer bevriend.
Promovendi had hij in de eerste tien jaar van zijn loopbaan eigenlijk nog niet. Dat
lag niet aan hem. Promoties in de juridische faculteiten waren in de jaren vijftig in
Nederland zeer weinig talrijk. Zijn eerste promovendus was Felix Wubbe die bij hem
in 1961 op een proefschrift over het Romeinse pandrecht cum laude promoveerde.
Nadien volgden nog 19 andere promoties. Dat betekent niet dat hij niet ook bij de
promoties bij collega's in den lande en ver daarbuiten van grote betekenis was. Talloze
malen opponeerde hij dan ook bij de promoties aan andere juridische faculteiten in
binnen- en buitenland. Speciaal zijn inzet voor de beoefening van de
rechtsgeschiedenis in Zuid-Afrika moet hier worden genoemd.
Toen hij met emeritaat ging, publiceerden zijn leerlingen die in de rechtspraktijk
waren terechtgekomen een artikel in het Nederlands Juristenblad getiteld Nutteloos
maar belangrijk4 om in tijd waarin op de wetenschappelijkheid van de juridische
opleiding steeds meer werd bezuinigd, het belang van de rechtsgeschiedenis als
academische discipline nog eens te onderstrepen.
Voor het onderzoek naar de betekenis van Hugo de Groot in de rechtsgeschiedenis,
vooral voor het privaatrecht, kan de rol van Robert Feenstra nooit met genoeg nadruk
worden beschreven. Hij publiceerde een buitengewoon nuttige heruitgave van De
iure belli ac pacis5 op basis van de uitgave die al in 1939 was tot stand gekomen.
Feenstra liet die uitgave volgen door een supplement waarin alle bronnen na de
Oudheid die Hugo de Groot gebruikte, bibliografisch worden toegelicht. Ook het
notenapparaat van die uitgave vulde hij aan. Een kolfje naar zijn hand. Op bijna
90-jarige leeftijd verzorgde hij daarna nog een nieuwe editie van Mare Liberum.6 Ik
heb hem eens gevraagd, waarom hij zich bij de bestudering van Grotius concentreerde
op het privaatrecht en niet de gelijktijdige betekenis van Grotius voor het
internationaal recht en de rechtsfilosofie onderzocht. Hij zei toen, dat hij zich van
die dimensies bewust was, maar zich in dezen liever als specialist dan als generalist
opstelde. Een hem kenmerkend antwoord!
Naar aanleiding van zijn negentigste verjaardag en van zijn enorme betekenis voor
de rechtsgeschiedenis werd hem de uitzonderlijk hoge onderscheiding van
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw verleend. De Minister van
Justitie kwam de versierselen in zijn huis uit-
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reiken in het bijzijn van de decanen van de Leidse en Amsterdamse faculteit en van
enige redacteuren van het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis.
Tot nu toe heb ik over Feenstra vooral als geleerde gesproken. Feenstra was, aan
tafel bij een goed glas wijn, een heel boeiend causeur. Hij genoot van een goede
tafel. De geremdheid die hem in het openbaar soms parten speelde, was bij zulke
gelegenheden volstrekt verdwenen. Hij was als gevolg van die karaktereigenschappen
een meester in de stille diplomatie en hij had een afschuw van openlijke conflicten.
Belangstelling buiten het vakgebied concentreerde zich op het laat negentiende-eeuwse
Wenen en op de spoorwegen, het was daarom een genoegen een lange treinreis met
hem te maken.
Nog geen drie weken na zijn aftreden als redacteur van het Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis overleed Robert Feenstra als gevolg van een langzaam slopende
ziekte. Zijn echtgenote en twee van hun kinderen - hun oudste zoon was toen al
overleden - stonden om hem heen.
De rechtsgeschiedenis in Nederland zou zonder Robert Feenstra's geweldige inzet
in binnen- en buitenland niet zo'n goede naam hebben gehad. Aan de generaties na
hem de taak om die fakkel brandend te houden ondanks teruglopende beschikbaarheid
aan menskracht en geld voor dat belangrijke vak: de rechtsgeschiedenis.
LAURENS WINKEL

Voornaamste geschriften
Tot nu toe verschenen de volgende min of meer uitvoerige levensberichten:
Redactie Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, ‘In memoriam Robert Feenstra’,
in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXXI (2013), pp. 347-355
Ph. Thomas, J. Hallebeek en D. van Zyl, Robert Feenstra (1920-2013), in:
Fundamina 19 (2013), pp. 179-183;
L.C. Winkel, ‘In memoriam Robert Feenstra (1920-2013)’, in: Grotiana 34
(2013), pp. 1-5.
E.J.H. Schrage, ‘[In memoriam] Robert Feenstra’, in: Zeitschrift der Savigny
Stiftung für Rechtsgeschichte (romanistische Abteilung), 132 (2015), pp.
752-760.
W.J. Zwalve, in: KNAW Levensberichten en Herdenkingen, Amsterdam 2015,
pp. 50-57.
Th.J. Veen en D.H. Heirbaut, in: Pro Memorie 5 (2003), pp. 3-38. [interview
met Robert Feenstra]
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Een volledige bibliografie werd vervaardigd door M.C.I.M. Duynstee, Liste des
travaux de Robert Feenstra, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis LXXXXI (2013),
pp. 357-448.
Verzamelde opstellen van Robert Feenstra verschenen in de vier volgende
bundels:
R. Feenstra, Fata iuris Romani - Etudes d'histoire du droit. Leiden 1975.
Idem, Le droit savant au moyen âge et sa vulgarisation. London 1986.
Idem, Legal Scholarship and Doctrines of Private Law 13th - 18th century.
Variorum, [Aldershot], 1996.
Idem, Histoire du droit savant. Ashgate Variorum, [Aldershot/Burlington] 2005.
Idem, Ein Leben Rechtsgeschichte, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht,
15 (2007), pp. 81-95. [autobiografische schets]
Robert Feenstra ontving de volgende buitenlandse onderscheidingen:
Commandeur in de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek
Commandeur in de Orde van Leopold II
Commandeur in de Orde van de Palmes Académiques
Buitenlands Lid van de Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen
en Kunsten Buitenlands Lid van de Akademie der Wissenschaften in Göttingen
Buitenlands Lid van de Accademia dei Lincei
Buitenlands Lid van de British Academy

Eindnoten:
1 R. Feenstra, Reclame en revindicatie, onderzoekingen omtrent de rol in de
ontwikkelingsgeschiedenis van het recht van reclame gespeeld door den Romeinsrechtelijken
regel omtrent eigendomsovergang en prijsbetaling bij koop (Inst. 2,1,41), Academisch
proefschrift ..., Haarlem 1949.
2 R. Feenstra, Verkenningen op het gebied der receptie van het Romeinse recht, Zwolle 1950.
3 R. Feenstra, Interpretatio multiplex, een beschouwing over de zgn. crisis van het Romeinse
recht. Zwolle 1953.
4 W.H.D. Asser e.a., ‘Nutteloos maar belangrijk. Over het belang van de rechtsgeschiedenis voor
de rechtspraktijk’, in: Nederlands Juristenblad 1985, pp. 1198-1200.
5 Hugo Grotius, De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae et gentium item iuris publici
praecipua explicantur, curavit B.J.A de Kanter-van Hettinga Tromp, Editionis anni 1939, quae
Lugduni Batavorum in aedibus E.J. Brill emissa est, exemplar photomechanice iteratum.
Annotationes novas addiderunt R. Feenstra et C.E. Persenaire adiuvante E. Arps-de Wilde.
Aalen 1993.
6 Hugo Grotius, Mare liberum, 1609-2009, Original Latin text (facsimile of the first edition 1609)
and modern English translation, edited and annotated by Robert Feenstra, with a general
introduction by Jeroen Vervliet. Leiden-Boston 2009.
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Gerrit Jan Harmsen
Amsterdam 15 mei 1922 - De Knipe 3 april 2005

Woeste, torenhoge golven; op één ervan een roeibootje, waarin een jongeman eenzaam
worstelt tegen de elementen. Onder de gestileerde afbeelding staat te lezen: ‘tegen
de stroom’. En daaronder: ‘boek van gerrit harmsen’. De linoleumsnede, naar een
idee van Harmsen voor hem gemaakt door zijn jeugdvriend Han Alta, was zijn
ex-libris. Een vroeg, raak zelfportret.
Gerrit Jan Harmsen werd op 15 mei 1922 geboren te Amsterdam, in de Indische
buurt. Hij was de oudste van drie zoons in een arbeidersgezin. Zijn vader, een
vakbekwame timmerman, werkte een aantal jaren op een van de scheepswerven aan
het IJ, kwam in 1930 zonder werk en begon voor zichzelf. De winkel waarmee moeder
Harmsen het krappe gezinsinkomen zou aanvullen, werd geen succes. Gerrit werd
na de lagere school naar een lagere handelsopleiding gestuurd, haalde er in 1937 met
hoge cijfers zijn einddiploma en werd begin 1938 manusje-van-alles bij een
tabaksmakelaar. Zijn eerste patroon vermoedde al gauw dat in de nieuwe, wat stugge
loopjongen (die ostentatief niet rookte) geen kneedbare kantoorbediende stak. Gerrit
moest op zoek naar een andere baas. In mei 1938 werd hij spoeljongen in een
cocaïnefabriek. Hij kwam van de regen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2016

97
in de drup. Hoe hij ook ploeterde, nooit leken de lange aanrechten met vuil glaswerk
leger te worden.
Zijn ware leven speelde zich af buiten de fabriek. Nu hij geld verdiende, kon hij
lid worden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Als werkende
jongere was hij in deze vereniging van scholieren en studenten een buitenbeentje;
toch maakte hij er al gauw vrienden. Van huis uit had hij de passie voor de natuur
niet meegekregen. Ze sloeg toe rond zijn dertiende jaar, tijdens een wandeling samen
met een vriend in de omgeving van Ransdorp. Een roes; een gevoel van extase.
‘Ransdorp werd mijn Damascus. Van een Saulus was ik een Paulus geworden.’1
Van deze NJN-jaren, 1938-1942, dateren zijn eerste publikaties, afgedrukt ‘in
onooglijke, merendeels gestencilde blaadjes met illustere namen als De Inktzwam
en Kruipnieuws (...) artikeltjes die opvallen door eenvoud, verlangen en weterigheid
(...) De beschrijving van reigersbek is lyrisch als betrof het voorjaarsgentianen in
een alpenwei (...) De verhalen zijn kleurrijk, van rozerode valleien duizendguldenkruid
's zomers in de duinen, tot alle tinten bruin die een uitgestorven rietkraag diep in het
najaar nog te bieden heeft.’2
De jeugdbeweging stimuleerde niet alleen het verlangen eropuit te trekken, maar
ook de drang te lezen en te studeren. In de zomer van 1941 nam hij ontslag op de
fabriek, om zich te kunnen voorbereiden op het HBS-examen. Hij kreeg daarbij hulp
van Annie van der Lugt; zij zou later zijn eerste vrouw worden. De bezetting begon
voor hem pas echt toen hij eind 1941 de overlijdensberichten las van twee joodse
NJN-vrienden die in de steengroeve van Mauthausen waren omgekomen.
Na een oproep in het kader van de Arbeitseinsatz vertrok hij in 1943 als zoveel
andere Nederlandse jongens en mannen naar Duitsland, niet in de laatste plaats om
represailles tegen zijn ouders te voorkomen. Eerst werkte hij op het land, in de buurt
van Keulen. In de zomer van 1944 wist hij een plek te krijgen op het instituut van
de plantensocioloog Reinhold Tüxen niet ver van Hannover. In verschillende delen
van Duitsland ging hij nu vegetatiekarteringen uitvoeren. Het geduldig en systematisch
observeren, vastleggen en ordenen van materiaal zoals hij zich dat als NJN'er en
plantensocioloog eigen maakte, zou ook zijn latere activiteit als sociaal-historicus
kenmerken.
In 1945, weer terug in Amsterdam, trouwde hij met Annie. Hij kreeg werk bij
Staatsbosbeheer, maar wilde vooral studeren. Die studieplannen werden deels
doorkruist, deels gestimuleerd door de Communisti-
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sche Partij van Nederland (CPN), waar hij zich in 1946 bij aansloot. Na de bevrijding
was de CPN in Amsterdam de grootste partij geworden. Ze genoot krediet vanwege
haar rol in het verzet, en Harmsen ontmoette er veel (oud-)NJN'ers. Een belangrijk
deel van het CPN-kader was in de oorlog om het leven gekomen; partijleider Paul de
Groot was op zoek naar jonge, frisse krachten. Tot zijn verbazing kreeg Harmsen al
in 1947 een bezoldigde functie aangeboden, te weten die van landelijk scholingsleider
van de partij. Zijn plan biologie te studeren liet hij varen; gedreven door het gevoel
een enorme kennisachterstand te moeten inhalen, stortte hij zich op de werken van
Marx, Engels, Lukács, Bloch, Gramsci, èn op het Russisch. Ruim tien jaar na zijn
bekering tot de natuur beleefde hij opnieuw een bekering: die tot het sovjetmarxisme.
Zijn in 1947 geboren zoon kreeg de naam Karl, ter ere van Karl Liebknecht, die op
zijn beurt naar Karl Marx was vernoemd.
Om nooit opgehelderde redenen werd hem in 1951 zijn partijfunctie ontnomen.
Kort daarna verliet zijn vrouw Annie hem. Een nieuw houvast vond hij in de studie
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij trof er inspirerende leermeesters als de
filosoof H.J. Pos, de historicus Jacques Presser en de slavist Bruno Becker. In 1955
deed hij zijn doctoraal examen filosofie, geschiedenis en Russisch. Terugblikkend
stelde hij later vast dat zijn studie aan de universiteit, dat bolwerk van ‘burgerlijke’
wetenschap, een positieve betekenis had gehad ook voor zijn menselijke ontwikkeling.
De hoogleraren en met name zijn promotor Presser gaven hem niet alleen de ruimte,
ze hielpen hem verder, gaven hem het gevoel dat het de moeite waard was wat hij
deed. Het contrast met de omgangsvormen in de communistische beweging kon
nauwelijks groter zijn.
Noch het verlies van zijn partijfunctie, noch een tij delijk publikatieverbod had
zijn trouw aan die beweging geschokt. In 1953 hertrouwde hij met Geert van der
Molen, verzetsvrouw en redacteur van het partijdagblad De Waarheid. In 1956 mocht
hij tijdelijk weer voor de partij aan het werk, bij de uitgeverij Pegasus. Maar zijn
universitaire studie had hem daar feitelijk ongeschikt voor gemaakt. Hij was gewend
geraakt aan inhoudelijke discussies over uiteenlopende opvattingen en interpretaties.
Daarvoor was in de partij geen ruimte. Een afwijkende opinie ventileren was al gauw
verraad. Aan een werkelijke destalinisatie bleek de CPN nog lang niet toe. In 1958
verliet Harmsen de partij. Dankzij een aanbeveling van Presser had hij het jaar tevoren
een leraarsbaan gekregen in Zierikzee.
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Zijn dissertatie Blauwe en rode jeugd (1961) handelde over de ontwikkeling van de
jeugdbeweging in Nederland tussen 1853 en 1940. Hij onderzocht verschijnselen en
processen waarvan hij zelf deel uitgemaakt had; ook in latere publikaties was dat
nogal eens het geval. Blauwe en rode jeugd werd een substantiële, baanbrekende
bijdrage aan de historiografie. Zo groot was inmiddels zijn afkeer van de
geschiedschrijving in de dogmatische sfeer van het marxisme-leninisme, dat hij in
dit eerste boek met een minimum aan theorie volstond. Zelfs de socioloog Karl
Mannheim, auteurvan Das Problem der Generationen (1928), blijft op een enkele
vermelding na verborgen in de coulissen: het notenapparaat. Het proefschrift, volgens
sommigen erg empirisch en descriptief (kritiek die Harmsen vaker zou krijgen), wilde
dat ook zijn. Het bezorgde hem de doctorstitel cum laude en kwalificeerde de auteur
in feite voor een professoraat. In meer opzichten doet het denken aan die andere
klassieker uit de sociale geschiedenis, De spoorwegstakingen van 1903 (1935), de
dissertatie van A.J.C. Rüter. Het was trouwens dezelfde Rüter, hoogleraar in Leiden,
die in Harmsen op grond van deze eerste proeve van vakmanschap een mogelijke
opvolger zag. Ook in de ogen van Wim Wertheim, hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam, was Harmsen een geschikte kandidaat voor een professoraat of
lectoraat. Dat hoogleraarschap zou hij inderdaad verwerven, maar pas in de jaren
zeventig, en niet in de geschiedenis.
Voorlopig bleef hij werkzaam als geschiedenisleraar, eerstin Zierikzee, later in
Amsterdam. Een telefoontje van de historicus Frits de Jong Edz. bracht daarin
verandering. In september 1965 kreeg Harmsen een aanstelling bij de Politiek-Sociale
Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij werd medewerker van het door De
Jong geleide Documentatiecentrum voor Nieuwste Geschiedenis, in een periode van
sterk groeiende studentenaantallen, politisering en oplevende belangstelling voor
maatschappijkritische theorieën. In debatten over de actualiteit van het marxisme
was hij één van de weinige intellectuelen in Nederland die daar met kennis van zaken
en in begrijpelijke taal over konden spreken. Helder taalgebruik en goedgekozen
voorbeelden verklaren ook het succes van zijn Inleiding tot de geschiedenis (1968).
Als universitair docent gaf hij een werkcollege waarin de opkomende
studentenbeweging werd vergeleken met de oudere arbeidersbeweging. Deelnemers
waren voornamelijk politicologiestudenten; met verschillende van hen, zoals Joyce
Outshoorn, Johan Frieswijk en Bob Reinalda, zou hij jarenlang vruchtbaar
samenwerken.
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Samen met zijn derde echtgenote Tienka Wiersma en hun twee jonge kinderen
verhuisde Harmsen in 1971 naar Friesland. In De Knipe, bij Heerenveen, hadden
Tienka en hij al eerder een boerderijtje gekocht als weekendhuis. Aanleiding zich
daar nu voorgoed te vestigen was een nieuwe baan. Bernard Delfgaauw, hoogleraar
wijsbegeerte in Groningen, had hem een post als wetenschappelijk medewerker
aangeboden, met uitzicht op een hoogleraarschap. Het werd een ordinariaat in de
dialectische en Oost-Europese filosofie; ‘een nette omschrijving van marxistische
filosofie’, zoals de nieuwe hoogleraar ironisch opmerkte.
Al kwam zijn benoeming niet onverwacht, toch bracht ze hem in verwarring.
Wetenschappelijk medewerker zijn, met alle vrijheid van dien, was hem niet slecht
bevallen; maar de aanvaarding van een professoraat leek op overlopen naar de vijand.
Bovendien betrof het een leeropdracht in de filosofie, terwijl hij in de praktijk toch
vooral historicus was. Nauwkeuriger gezegd: hij opereerde in het grensgebied van
filosofie, geschiedenis en politiek. Wat hem in de filosofie boeide, was in de eerste
plaats de geschiedenis van het filosoferen en de manier waarop maatschappelijke
veranderingen het denken beïnvloedden. Typerend is zijn eerste, nooit gerealiseerde
dissertatieplan: een studie van Spinoza-interpretaties als spiegel van de politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen.
Ook zijn publicaties over Marx en Lenin zijn goeddeels ideeëngeschiedenis. Het
zijn tevens hommages. Beide denkers zaten als het ware klem tussen vergoddelijking
in het communistische deel van de wereld, en verguizing daarbuiten. Beiden wilde
hij uit dat dubbele ideologische keurslijf bevrijden. In Marx contra de marxistische
ideologen bestreed hij dat Marx een gesloten leer bouwde. In Lenin. Filosoof van de
revolutie verdedigde hij Lenin tegen de beschuldigingen van putschisme, voluntarisme
en determinisme. En de bolsjewistische terreur? Die moest worden gezien als een
noodmaatregel van tijdelijke aard. ‘Alles met elkaar sta ik afwijzender dan ik dacht’,
schreef hij Delfgaauw, ‘maar in de russische situatie blijft Lenin een reus.’3 Een
kwart eeuw later erkende hij dat zijn Leninboek, als hij het opnieuw zou schrijven,
veel negatiever zou uitpakken.
Polemiek tegen in zijn ogen foute en funeste interpretaties van het marxisme
vormen een rode draad door zijn publicaties in de jaren zeventig. Onder de titel
‘Tegen arbeiderisme en sociologisme’ polemiseerde hij in Te Elfder Ure tegen
radicaal-linkse stromingen in de studentenbeweging. Volgens hem waren ze druk
bezig het wiel opnieuw uit te vinden. Bestudering van de geschiedenis van sociale
bewegingen
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en ideeën, de bijbehorende kinderziekten en remedies zou geen kwaad kunnen.
Met dat doel was in Amsterdam een werkgroep ‘Geschiedenis van de Nederlandse
arbeidersbeweging’ ontstaan, voortbouwend op een door Harmsen geleid werkcollege.
Deze werkgroep was op haar beurt de bakermat van de Jaarboeken voor de
geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland (1976-1981),
voortgezet als Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging (1983-1995). In de
redactionele inleiding van het eerste Jaarboek namen Harmsen en zijn
mederedacteuren (Jacques Giele, Albert Mellink, Joyce Outshoorn en Bob Reinalda)
afstand van wat zij noemden ‘de professionalisering en akademiese neutralisering
van de sociale geschiedenis’. Vanuit een socialistisch perspectief op verleden, heden
en toekomst maakten zij nadrukkelijk onderscheid tussen arbeidersorganisaties die
voor nieuwe maatschappelijke verhoudingen streden, en ondernemersorganisaties
die in deze emancipatiestrijd alleen maar aan de rem hingen. Ook confessionele
(christelijke dan wel rooms-katholieke) vakorganisaties hingen aan die rem en stonden
dus aan de verkeerde kant. De Jaarboek-redactie sprak in dit verband van eigenlijke
en oneigenlijke geschiedenis, termen die weerstand wekten.
Ironie van de geschiedenis: juist in die jaren kwam de samenwerking tussen het
van huis uit sociaal-democratische NNV en het katholieke NKV in een
stroomversnelling. Het was de tijd van federaties en fusies, terugblikken en
gedenkboeken. In de groeiende belangstelling binnen de vakbeweging voor de eigen
geschiedenis speelde Harmsen een sleutelrol. Hij kreeg in de vakbeweging een
reputatie als docent; in zekere zin hernam hij er zijn oude rol als scholingsleider. Hij
was er geknipt voor: een inspirerend, charismatisch spreker. Was hij op dreef, dan
hing zijn gehoor aan zijn lippen, of het nu scholieren waren, studenten of
vakbondskaderleden. Ze vergaten de tijd; hij zelf trouwens ook.
Samen met Bob Reinalda publiceerde hij een omvattende geschiedenis van de
Nederlandse vakbeweging: Voor de bevrijding van de arbeid. De titel is een standje
aan het adres van Frits de Jong, die in 1956 ter ere van het vijftigjarige NVV het
jubileumboek Om de plaats van de arbeid schreef. Neutraler was de titel van het
gedenkboek voor en over de industriebonden dat Harmsen samen met Floor van
Gelder en Jos Perry onder hoge tijdsdruk schreef: Mens en werk. Het was een delicate
opdracht; er was tussen rooms en rood veel oud zeer, maar wij wilden er per se geen
braaf jubelboek van maken dat om de pijnpunten heen fietste. Hetzelfde
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geldt voor Onderweg, waarin Harmsen samen met Floor van Gelder de geschiedenis
van de vervoersbonden onderzocht.
‘Moraal en ethiek zeggen me niets’, verklaarde hij ooit in een interview. Intussen
was zijn geschiedschrijving van de arbeidersbeweging, de vakbonden en het
communisme sterk normatief geladen. Noties als offerbereidheid, moed en solidariteit
speelden een belangrijke rol. Wat hij de confessionelen verweet was niet dat zij in
god geloofden, maar dat zij de strijd tegen het kapitalisme aan socialisten en
communisten overlieten.
Een van de redenen waarom hij hechtte aan een ‘eigen’ periodiek zoals het
genoemde Jaarboek en later het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging was de
lengte van zijn eigen stukken. Die hadden de neiging uit te dijen, soms tot de omvang
van een boek. Zoals de meeste auteurs vond hij het vervelend zijn pennevrucht van
deze of gene redacteur retour te krijgen met de opdracht die fors in te korten. Nog
vervelender was het als zijn bijdrage zonder overleg ‘verminkt’ in druk verscheen.
De risico's waren kleiner wanneer hij zelf, samen met een handvol geestverwanten
en vrienden, de redactie voerde. De oorspronkelijke Jaarboek-redactie werd al gauw
uitgebreid met Johan Frieswijk, Floor van Gelder en Jos Perry. Na de omzetting in
het Bulletin traden Luchien Karsten, Paul van Tongeren en Mies Campfens toe.
Verschillende van ons promoveerden bij Harmsen en tijdens onze bijeenkomsten
viel er altijd veel uit te wisselen, te roddelen en te lachen, maar het draagvlak voor
een eigen periodiek bleek op den duur te smal.
Net als andere (oud-)CPN'ers bleef Harmsen zich een outsider voelen. Toen Siep
Stuurman in november 1983 in de aula van de Groningse universiteit promoveerde,
verklaarde Harmsen het als een eer te beschouwen te mogen optreden als Stuurmans
promotor: ‘Jouw vertrouwen in mij weegt zwaarder dan de negatieve reacties op
mijn werk van collega's!’ Het demonstratieve applaus dat op die woorden volgde
was veelzeggend. Harmsen was een teken van tegenspraak zowel in de politieke als
in de wetenschappelijke wereld. De negatieve reacties waarover hij klaagde, kwamen
deels uit de CPN. Maar ook nadat deze partij haar campagne tegen hem staakte, werd
het niet minder rumoerig rond zijn persoon.
Op 15 mei 1987, zijn 65e verjaardag, nam Harmsen officieel afscheid van de
Groningse universiteit. Zijn vertrek werd gemarkeerd met een symposium getiteld
‘Idee en beweging’. Organisator en voorzitter was Pim Fortuyn, secretaris van de
vakgroep Filosofie en Maatschappijwe-
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tenschap waarvan Harmsen jarenlang voorzitter was geweest. Behalve uiteraard
Fortuyn zelf, zichtbaar genietend van zijn rol als ceremoniemeester, traden onder
meer de filosoof Lolle Nauta en de historicus Hans Blom als spreker op.
Ernstig en bij vlagen somber was Harmsen zelf. Zijn toespraak was eerder een
terugblik dan een betoog. ‘Veel overboord gezet, maar niet alles’, resumeerde hij.
Al die tijd die hij in de loop der jaren besteed had aan de studie van Hegel en Marx
- had het eigenlijk iets opgeleverd? Geleidelijk aan was hij allergisch geworden voor
sluitende systemen à la Hegel. Hij noemde de door hem bewonderde Heine, ‘ook
een groot filosoof’, als contrapunt. Hij pleitte niet voor empirisme, wel voor een
relativering van de betekenis van theoretische concepties. Vergeleken met dergelijke
concepties leek de geschiedschrijving een adequater instrument om de rijkdom van
de sociale en politieke realiteit recht te doen. Beiden legden het overigens af tegen
de kunst. Kunst en literatuur, zo poneerde hij, vermogen dingen waartoe
geschiedschrijvers nooit in staat zijn. Als voorbeeld noemde hij Een dag uit het leven
van Ivan D., van Solzjenitsyn.
Harmsen eindigde dit afscheidscollege met opmerkingen over individualisering
en mensenrechten. In telegramstijl, en zichtbaar vermoeid, wierp hij zijn statements
de aula in: ‘Geen Communistische Internationale meer, maar Amnesty International...
Geen Rede met een grote R - waar die toe kan leiden weten we intussen - maar terug,
terug, naar de redelijkheid, de kleine stapjes...’
Naast artikelen, biografische schetsen en heruitgaven van ouder werk, publiceerde
Harmsen na zijn afscheid als hoogleraar nog verscheidene boeken. Het werk dat
eruitspringt, niet alleen door zijn omvang, is zijn eigen levensverhaal: Herfsttijloos
(1993). Een autobiografie die een overladen indruk maakt, maar niettemin naar het
oordeel van de historicus Frank van Vree ver uitstijgt boven de meeste werken in dit
genre. Volgens Martin Ros, uitgever en liefhebber van egodocumenten bij uitstek,
is in het bijzonder het eerste deel (tot 1946) ‘een stuk autobiografie zoals die in onze,
op dat gebied zwakke traditie zelden geschreven is’.
De titel Herfsttijloos koos hij omdat hij zichzelf een wat tijdeloze herfstbloeier
vond; zoals hij zich om andere redenen ook verwant voelde met de grote weegbree,
en zijn huis in De Knipe De Weegbree doopte. Zelfkritiek ging de auteur niet uit de
weg. Toch was lang niet iedereen gecharmeerd van de manier waarop Harmsen in
deze memoires terugblikte op zijn loopbaan, zijn huwelijken en andere intieme
relaties. Maar char-
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meren lag ook niet in zijn bedoeling. ‘Herfsttijloos is een heel giftig bloemetje’,
merkte hij in een interview op. Hij had een hekel aan autobiografen ‘die alleen maar
aardige mensen tegenkomen, met iedereen bevriend zijn en ook aan zichzelf geen
negatieve kanten kunnen ontdekken.’4. Hij wilde zijn eigen verhaal vertellen, en
afrekenen, in elk geval met oude en jongere CPN'ers die hem, de ‘renegaat’, de
‘scheurmaker van professie’, dwars hadden gezeten. Desondanks vond hij nog altijd
dat hij aan de CPN veel te danken had.
Amusant en onthutsend tegelijk is de passage over zijn kennismaking met de even
grimmige als grillige partijleider Paul de Groot: ‘Het woord “waardeloos” lag hem
in de mond bestorven (...) Mijn vermogen om te schelden vond hij onvoldoende
ontwikkeld.’ De Groots eruditie imponeerde hem. Met kennelijke instemming haalt
hij oudere communisten aan die De Groot ondanks alles ‘op zich een waardevolle
man’ noemden. Pas later onderkende hij dat de systematische laster zoals De Groot
c.s. die als politiek wapen hanteerden, ‘de kern van ons communistische wereldideaal
aantastte’.5. Het bestrijden van dergelijke laster was een belangrijke, zo niet de
belangrijkste drijfveer achter verschillende van zijn biografische projecten, in het
bijzonder die over Daan Goulooze en Alex de Leeuw.
Nu de heftige polemieken van de jaren zestig en zeventig waren verstomd, vond
hij zichzelf ‘niet zozeer de wegwijzer als wel de archivaris van het arbeidersverleden’.6.
Een periode van somberheid was hij te boven gekomen door zichzelf voor te houden
dat het allemaal niet per se zin hoefde te hebben als het maar leuk was wat hij deed.
Aan gezelligheid en gebabbel had hij daarbij weinig behoefte. Journalisten die hem
wilden interviewen, werden knorrig toegesproken. ‘Er komen hier soms collega's
van u, die weten van toeten noch blazen (...) Ik vind interviews een gemakzuchtige
vorm van journalistiek.’7.
Zijn werktafel lag nog steeds vol, er waren altijd plannen en projecten die om
voltooiing vroegen. Niet allemaal kwamen ze gereed. Tot voltooiing kwam wel zijn
boek over de kunstenaar en communist Chris Beekman. Beekman en de 35 jaar
jongere Harmsen waren in 1951 met elkaar in aanraking gekomen. Het contact was
uitgegroeid tot ‘een duurzame vaderlijke vriendschap’.8. In december 1999
presenteerde Harmsen zijn boek over Beekman in museum Kröller-Müller, waar
tevens een kleine tentoonstelling van Beekmans werk werd geopend. De biograaf,
die in de jaren negentig meer last van lichamelijke ongemakken kreeg, had moeite
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met de treetjes naar het spreekgestoelte. Maar zijn toespraak was goed. Informeel;
geestig; niet zonder zelfspot. ‘Chris Beekman bleef zich verbazen over de slechtheid
van de mens. Dat doe ik al lang niet meer...’ Karakteristiek waren zijn sneren onder
meer aan het adres van Eddy de Wilde. Anders dan zijn voorganger Wil Sandberg
had De Wilde als directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam geen enkele
belangstelling voor Beekmans nalatenschap.
Uitstapjes als deze werden schaars. De mensen om hem heen hadden moeite hem
uit zijn boerderijtje vandaan te halen en zo ver te krijgen dat hij presentaties bijwoonde
of ook eens buiten de deur ging eten. Hij kwam 's morgens moeilijker op gang. Het
belangrijkste karwei dat nog af moest was het Biografisch Woordenboek van het
Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Voor het achtste deel, dat in 2000
verscheen had hij weer een flink aantal levensschetsen op zich genomen. Het werden
er, met hulp van co-auteurs, zestien in totaal.
Het negende en laatste in druk verschenen deel van het BWSA (2003), voornamelijk
bestaande uit een cumulatief register, bevat een ouder opstel van zijn hand over ‘De
biografie in de geschiedenis van de arbeidersbeweging: plaats en betekenis’.
Terugblikkend op dit project, een halve eeuw eerder door Piet Meertens begonnen,
vroeg hij zich af hoe representatief de bijna zeshonderd beschreven levens waren.
Vrouwen waren, niet verrassend, ondervertegenwoordigd. Oververtegenwoordigd
waren, behalve linkse intellectuelen, ook ‘dwarse, individueel optredende randfiguren’
en sektariërs. Hij tilde daar niet al te zwaar aan. Hoeveel waardering hij in de loop
der jaren ook had gekregen voor noeste, degelijke vakbondsmannen en -vrouwen
van het type Jan Oudegeest en Anke Weidema, toch behield hij een zwak voor de
dwarsen, de rebellen, de ‘stiefkinderen’ van de arbeidersbeweging; misschien omdat
hij er zelf ook een was.
Op 3 april 2005 stierf hij, bijna 83 jaar oud. Hoewel hij de laatste maanden vaak
een vermoeide indruk maakte, kwam het einde onverwacht. Er waren afspraken
gemaakt voor tv-opnames bij Harmsen thuis; Omrop Fryslân plande een programma
over hem dat zou worden uitgezonden op 1 mei. Tilly Berkenbosch, sedert jaren zijn
levensgezellin, was nog maar pas naar De Knipe verhuisd, in de hoop en verwachting
daar nog een aantal jaren samen met hem te kunnen wonen.
In het Doopsgezinde kerkje van Bovenknijpe vond op 8 april een
afscheidsbijeenkomst plaats. Het draaiboek had de overledene tot in detail
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vastgelegd. In haar toespraak merkte Tilly op dat Ger Harmsen zichzelf geen aardig
mens vond. ‘De natuur was hem nader dan de mens.’
Yfke en Roelant Harmsen, oudste dochter en jongste zoon, haalden herinneringen
op. Yfke en haar vader vonden elkaar vooral in de poëzie, het lezen van Heinrich
Heine en andere dichters, Franse vooral. ‘Het vaderschap lag hem niet zo.’ Voor zijn
twee jongste kinderen, opgegroeid in De Knipe, had hij op het vaderschap meer zijn
best gedaan.
Als verzamelaar en kenner van mossen werd Harmsen herdacht door Heinjo
During; als geschiedschrijver en docent van de vakbeweging door Ruud Vreeman.
Met milde ironie sprak Vreeman over de kring van discipelen rondom Harmsen,
verbonden door het gevoel dat wat je deed, deel uitmaakte van een groter geheel,
een beweging met een kleurrijke geschiedenis.
Harmsen wilde geen toespraken bij het graf. Wel moest de klok worden geluid.
En zo gebeurde het.
Postuum, bezorgd en ingeleid door Bob Reinalda, verscheen een beschouwing
van zijn hand over Jean-Jacques Rousseau.9. In de promeneur solitaire uit de
achttiende eeuw herkende Harmsen veel van zichzelf. Behalve een passie voor
mossen, deelde hij Rousseau's opvatting dat botaniseren een volstrekt belangeloze
bezigheid diende te zijn. Ger Harmsens heftigste emoties waren verbonden met de
natuur.
JOS PERRY

Met dank aan Tilly Berkenbosch, Yfke Harmsen, Karl Harmsen, Floor van Gelder
en Bob Reinalda.

Voornaamste geschriften
Een bibliografie, die behalve Ger Harmsens publicaties uit de jaren 1938-1987
ook recensies, polemieken en interviews omvat, is te vinden in de bundel
Afscheid van de dialectiek? Rondom het afscheid van Ger Harmsen als
hoogleraar. Nijmegen 1988, pp. 133-189. Het archief van Ger Harmsen bevindt
zich in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse
jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Assen 1961 (herdrukt in 1971, 1973, 1975).
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Daan Goulooze. Uit het leven van een communist. Utrecht 1967 (herzien
heruitgegeven in 1980 als Rondom Daan Goulooze. Uit het leven van
kommunisten).
Inleiding tot de geschiedenis. Utrecht 1968 (herzien heruitgegeven in 1998 als
Nieuwe inleiding tot de geschiedenis).
Marx contra de marxistische ideologen. Historisch-wijsgerige beschouwingen.
Den Haag 1968 (herdrukt in 1972, 1974, 1978).
Lenin. Filosoof van de revolutie. Baarn 1970.
Natuur, geschiedenis, filosofie. Nijmegen 1974 (oratie)
Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de Nederlandse
vakbeweging. Nijmegen 1975 (met Bob Reinalda)
Mens en werk. Industriële vakbonden op weg naar eenheid. Baarn 1980 (met
Floor van Gelder en Jos Perry)
Nederlands kommunisme. Gebundelde opstellen. Nijmegen 1982.
Onderweg. Uit een eeuw actie- en organisatiegeschiedenis van de
Vervoersbonden. Baarn 1986 (met Floor van Gelder)
Afscheid van de dialectiek? Rondom het afscheid van Ger Harmsen als
hoogleraar. Nijmegen 1988 (symposiumbundel)
Natuurbeleving en arbeidersbeweging. De Nederlandse socialistische
arbeidersbeweging in haar relatie tot natuur en milieu. Amsterdam 1992.
Herfsttijloos (Colchicum autumnale). Een levensverhaal. Nijmegen 1993.
Chris Beekman. Een kunstenaarsleven, 1887-1964. Nijmegen / Otterlo 1999.

Eindnoten:
1 Ger Harmsen, Herfsttijloos, 83.
2 Floor van Gelder, ‘Wilde cyclamen’, in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging 13 (mei
1987), pp. 71-74.
3 Brief Ger Harmsen aan Bernard Delfgaauw 25-7-1970. Archief Ger Harmsen nr. 20
(Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis).
4. Brief Ger Harmsen aan Lolle Nauta 11-11-1993. Archief Ger Harmsen nr. 97 (Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis).
5. Ger Harmsen, Herfsttijloos, p. 251.
6. Historisch Nieuwsblad 1993/4.
7. Ton Crijnen, ‘Marx is dood maar zeker niet gestorven. Het realisme van Ger Harmsen’, interview,
in: De Tijd 23-12-1988, p. 86.
8. Ger Harmsen, Herfsttijloos, p. 222.
9. Ger Harmsen, ‘De natuurbeleving van Jean-Jacques Rousseau’, in: Brood & Rozen 2010/2, pp.
29-45.
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Emmy Máčelová-van den Broecke
Aardenburg 30 maart 1921 - Wassenaar 23 januari 2012

Onder weinig ideale omstandigheden is Ems Máčelová-van den Broecke er in een
communistisch land vóór de Wende in geslaagd een handwoordenboek
Tsjechisch-Nederlands van goed bruikbare omvang en met een uitstekende inhoud
samen te stellen.
Emmy van den Broecke werd op 30 maart 1921 geboren in het Zeeuws-Vlaamse
Aardenburg. Haar vader E.M. van den Broecke was fruitteler en architect en bekleedde
daarnaast de functie van dijkgraaf van Het Vrije van Sluis, wellicht de meest
oer-Nederlandse functie die men zich kan indenken. Haar moeder Engelina J. van
den Broecke-de Man (1898-1998) was actief als raadslid van Aardenburg; zij was
bovendien de eerste vrouwelijke wethouder van Nederland. Daarnaast was zij een
fervente navorster van Zeeuwse dialecten.1. Hoewel het destijds nog geenszins
gebruikelijk was dat meisjes gingen studeren, zorgden Ems' ouders ervoor dat zij
naar de hbs in Oostburg kon gaan, en lieten hun dochter in de oorlogsjaren 1940-1944
studeren aan de Rietveld Academie in Amsterdam.
De ontberingen van het laatste oorlogsjaar gingen niet aan Ems voorbij. Zij werd
in 1944 zwaar ziek en ging naar Aardenburg terug, waar ze terecht kwam in een
frontsituatie en zes weken lang, op haar ziekbed, met haar familie in een schuilkelder
moest verblijven tot Zeeuws-Vlaanderen
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definitief werd bevrijd. In 1946 hielp zij als pas-gediplomeerde binnenhuisarchitecte
actief mee aan de wederopbouw van het verwoeste Zeeland. Ze ontwierp bijvoorbeeld
de inrichting van het oorlogsmuseum in Middelburg. Bij deze werkzaamheden leerde
zij haar man Otakar Máčel (1920-1997) kennen, die als architectuurstudent uit het
Tsjechische Brno net als veel andere Tsjechen (o.a. de Tsjechische neerlandicus en
foneticus Přemysl Janota (1926-2008))2. meehielp bij het puinruimen in de actie Hulp
voor Walcheren. Zo kwam zij in januari 1947 voor het eerst in het nog democratische
Tsjechoslowakije, waar ze op de Technische Hogeschool van Brno een lezing hield
over De Stijl. In de twee navolgende jaren leerde de reeds genoemde Janota, destijds
als bursaal in Nederland en vaak bij de familie Van den Broecke te gast, haar
voldoende Tsjechisch om de sprong naar het land van haar man te kunnen maken.
In 1949 verhuisde ze definitief naar Brno, waar zij in mei trouwde met Otakar
Máčel en waar zij bijna vijftig jaar zou blijven wonen. In eerste instantie leidde Ems
het leven van echtgenote en collega van haar man. Als binnenhuisarchitecte werkte
zij veel met hem samen. Máčel was vooral actief in het ontwerpen van moderne
dorpsconcepten en na 1968 hield hij zich hoofdzakelijk met monumentenzorg bezig.
Samen publiceerden zij verschillende bijdragen in het Tsjechische tijdschrift Domov
en het Nederlandse Goed Wonen. Ems ontwierp samen met hem de inrichting van
moderne hotels en trouwzalen. Daarnaast schreef zij, net als haar moeder, gedichten.
Dankzij haar Nederlandse staatsburgerschap kon Máčelová redelijk onbeperkt
naar haar vaderland reizen. De beperking lag, afgezien van het eeuwige probleem
om aan voldoende deviezen te komen, vooral in het feit dat het regime nimmer hele
families liet uitreizen maar altijd gezinsleden als ‘gijzelaar’ thuis hield. Zo mocht
haar jongste zoon Ton meegaan, maar de oudere stiefzoon Otakar uit haar mans
eerdere huwelijk moest thuisblijven. Deze mocht pas in 1968 tijdens de Praagse lente
met een beurs naar Nederland reizen; hij is daar blijven wonen. In 1971 werd hij
docent bij de faculteit voor architectuur van de Technische Universiteit in Delft en
in 2010 werd hij benoemd als hoogleraar aan het Zentralinstitut für Kunstgeschichte
in München. Dit leverde weer een uitreisen publicatieverbod voor Máčelová's
echtgenoot op die toch al als politiek onbetrouwbaar werd gezien. Otakar Máčel sr.
raakte zijn functie bij het Onderzoeksinstituut voor Bouw en Architectuur in Praag
kwijt en moest terugkeren naar Brno, waar hij een baan kreeg bij het regiona-
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le centrum voor monumentenzorg. Voor de familie was dat op dat moment een
catastrofe, maar voor de bestudering van de Nederlandse taal bleek het een geluk bij
een ongeluk. Overigens zou de jongere zoon Ton al spoedig zijn broer volgen. Pas
na het einde van het totalitare regime in 1989 kon de hele familie elkaar terug zien.
Het vak Nederlands bestaat aan de universiteit van Brno sinds 1947 en kon in de
jaren tussen 1950 en 1955 als hoofdvak gestudeerd worden. Ems Máčelová raakte
in de jaren zeventig als gevolg van haar verhuizing bij het vak betrokken. Dat
gebeurde min of meer bij toeval. In 1973 had de toenmalige lector dr. Josef Skopal
(1916-2002) van de Státní pedagogické nakladatelství (SPN, Staatspedagogische
Uitgeverij), de opdracht gekregen om een Tsjechisch-Nederlands handwoordenboek
samen te stellen. Daar had hij hulp bij nodig van iemand die het Nederlands als
moedertaal sprak. Die hulpkracht werd Ems Máčelová-van den Broecke.
Er waren zo goed als geen voorbeelden - er bestond slechts één heel klein
woordenboekje, Van Goor's Miniatuur Tsjechisch Woordenboek van Abraham E.
Boutelje uit de jaren vijftig. Dit zou overigens vrijwel gelijktijdig met de door SPN
gegeven opdracht worden vervangen door Van Goor's klein Tsjechisch woordenboek
van het echtpaar Hans en Olga Krijt dat in 1976 zijn eerste druk beleefde. De
reusachtige opgave was in 1985 vrijwel voltooid en in 1988 kon Máčelová het
manuscript in Leiden voorstellen aan Hans Heestermans, redacteur van het
Woordenboek van de Nederlandsche Taal en van de Grote Van Dale. De uitgeverij
in Praag verlangde echter een hele serie veranderingen en zo verscheen het 476
bladzijden tellende woordenboek uiteindelijk pas in 1990, vlak na de ‘Fluwelen
Revolutie’. Het woordenboek was binnen drie jaar uitverkocht en in 2005 verscheen
bij de inmiddels geprivatiseerde en in ‘Leda’ omgedoopte uitgeverij een herziene en
met ruim 10.000 lemma's uitgebreide tweede druk. Aan deze vertaling werkte ook
haar jongste zoon Ton Máčel mee, die de juridische terminologie verzorgde. Het
woordenboek werd in 2006 bekroond met de prestigieuze eerste prijs van de Jednota
tlunmočníků a překladatelů (Vereniging van Vertalers en Tolken) als het beste
vertaalwoordenboek van het jaar 2006.
Máčelová was al in de jaren zeventig begonnen om met enige regelmaat stukken
te vertalen en privélessen Nederlands te geven. Het was dan ook niet meer dan logisch
dat zij in 1988 de lessen aan de universiteit van Brno overnam omdat Josef Skopal
zwaar ziek was geworden. Ook
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deze taak voerde zij met enthousiasme en deskundigheid uit. In datzelfde jaar werd
Ems Máčelová-van den Broecke lid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Zij begon voortvarend te werken aan het verkrijgen van een echte
academische status van het vak bij de Masarykuniversiteit. Dit lukte met de opening
van de driejarige bachelorstudie in het studiejaar 1993/94.
Al doende verzamelde en schreef Máčelová veel materiaal dat zij vorm gaf in de
methode Učebnice nizozemštiny pro Čechy: wegwijs worden in het Nederlands die
zij in 1997 met haar beste studente Dana Spěváková bij de uitgeverij H+H uitbracht.
Dat jaar toonde overigens ook de minder prettige kanten van het kapitalistische
systeem - het echtpaar Máčelová werd gedwongen om de inmiddels geprivatiseerde
woning waar zij jarenlang hadden gewoond te verlaten. Máčelová's reeds doodzieke
man zou niet lang daarna op 16 juni 1997 sterven. Kort nadien overleed ook haar
moeder op de hoge leeftijd van 100 jaar. Hoewel Máčelová eerst overwoog om naar
Nederland terug te keren, waar beide zoons woonden, wonnen haar plichtsgetrouwheid
en de liefde voor het lexicale handwerk het. Ze was inmiddels begonnen met de
herziene versie van het woordenboek Tsjechisch-Nederlands en wilde haar studenten
niet in de steek laten. Haar academische werk werd in 1997 geëerd met de medaille
voor verdienste van de Palacký Universiteit van Olomouc. In 1999 vroeg het,
inmiddels met Leopold Decloedt en Regine van Groningen uitgebreide, team
toestemming aan voor een masterstudie die in het academisch jaar 2001-2012 van
start ging.
In 2001 gaf Máčelová, samen met Spěváková, de Tsjechische vertaling uit van
Wiplala van Annie M.G. Schmidt. Het boekje was tevens bedoeld als hommage aan
haar in 1995 overleden streekgenote en medelid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde die zij goed gekend had (zie het levensbericht van Annie M.G. Schmidt
in Jaarboek 1995-1996). Eveneens in 2001 mocht zij bij haar tachtigste verjaardag
uit handen van de Nederlandse ambassadeur R.S. van Houtum een koninklijke
onderscheiding ontvangen: zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
Na ruim 55 jaar verblijf in Tsjechië keerde Máčelová in 2005, kort na de
verschijning van de herziene editie van het woordenboek, naar Nederland terug om
in Den Haag in de buurt van haar zoons te gaan wonen. Op 23 januari 2012 overleed
zij in verpleeghuis Duinstede te Wassenaar. Op vrijdag 27 januari 2012 was het
afscheid in Den Haag. De overlijdens-
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aankondiging had als motto een gedichtje van Ems Máčelová-van den Broecke uit
1981:
de taal
die mijn thuis is
waarbinnen ik leef
gedachten
en krachten
verzamelend geef

Zo drukte deze sterke en altijd beminnelijke vrouw zelf uit wat haar het meest bezielde
en het monumentum perenne dat zij aan alle gebruikers van de taalcombinatie
Tsjechisch-Nederlands naliet. De beide zoons Otakar en Ton zetten, de één als
kunsthistoricus, de ander als tolk-vertaler, praktisch de traditie van hun ouders voort.
WILKEN ENGELBRECHT

Onder oprechte dankzegging aan Ton Máčel en Marta Kostelecká voor aanvullingen
en correcties.

Voornaamste geschriften
E. Máčelová en D. Spěváková, Učebnice nizozemštiny pro Čechy: wegwijs
worden in het Nederlands. Jinočany: H+H 1997.
E. Máčelová en D. Spěváková, Česko-nizozemský slovník /
Tsjechisch-Nederlands woordenboek. Praha, 2005.

Bronnen
Wilken Engelbrecht, ‘Klein en toch groot. Een beknopte geschiedenis van de
neerlandistiek in Polen, Tsjechië en Slowakije’, in: Internationale Neerlandistiek
47 (2009), afl. 2 (mei), pp. 58-80.
Zdeněk Mareček en Nele Rampart, ‘Emmy Máčelová-van den Broecke
achtzigjährig/Emmy Máčelová-van den Broecke wordt tachtig jaar’, in: Brünn
er Beiträge zur Germanistik und Nordistik 15 (2001), pp. 13-18.
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Dana Spěváková en Marta Kostelecká, ‘In memoriam mevrouw Emmy
Máčelová-van den Broecke’, in: Brünner Beiträge zur Germanistik,
Niederlandistik und Nordistik 26 (2012), nr. 1-2, pp. 5-8.

Eindnoten:
1. Voor meer over Engelina J. van den Broecke-de Man: zie Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde 2001, pp. 95-99.
2. Voor het levensbericht van Přemysl Janota: zie Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde 2010, pp. 160-168.
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Willem Nijenhuis
Amsterdam 19 mei 1916 - Haren 11 september 2014

Bij Nijenhuis' vele publicaties in bundels en tijdschriften valt op dat de meeste
bijdragen in het tijdschrift Kerk en Theologie zijn verschenen. Hij is daarvan ook
jarenlang redactielid geweest. Zelf zegt hij daarover dat ‘hij in de kerk steeds
theologisch werkzaam is geweest, in de theologische faculteit en de kerk nimmer uit
het oog verloren heeft.’ Toen hij, na bijna dertig jaren in Hervormde gemeenten
gediend te hebben, overstapte naar de universiteit heeft hij dat ‘nooit als een
fundamentele breuk beschouwd’.
Toch was dit op het eerste gezicht vreemd voor een alumnus van de vooroorlogse
Leidse theologische faculteit, waarvoor hij bewust gekozen had. In Leiden gold dat
theologie beoefend werd omwille van de theologie, en niet om dominees op te leiden:
de student moest voorlopig maar afstand houden tot de kerk! De faculteit als zodanig
was wars van elk engagement, of het nu kerkelijk, maatschappelijk dan wel politiek
was. Niettemin waren enige van haar coryfeeën uit Nijenhuis' studietijd sterk
betrokken bij de kerk. Het waren juist degenen die hem diepgaand hebben beïnvloed:
J.N. Bakhuizen van den Brink, de kerkhistoricus bij wie hij zou promoveren, en H.
Kraemer, godsdiensthistoricus en zendingsman. Kraemer was actief in
‘Gemeenteopbouw’, het toenmalige streven om de in ‘richtingen’ verscheurde, in
zichzelf gekeerde Neder-
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landse Hervormde Kerk te reorganiseren tot een eenheid waarvan meer getuigenis
zou uitgaan. Kerkelijk engagement heeft Nijenhuis in Leiden net zo meegekregen
als de eis van kritische en onvooringenomen bestudering van de bronnen van
christelijk geloven en getuigen. Tegelijk vond hij het waardevol er de vrijzinnigheid
te hebben leren kennen.
Willem Nijenhuis groeide op in Haarlem, waar hij het Stedelijk Gymnasium
bezocht. Sinds 1930 was K.H. Miskotte daar predikant en deze werd geraadpleegd
of het voor zijn theologiestudie Leiden dan wel Utrecht moest worden. A.J. Rasker
noemt Miskotte ‘pastor en theologisch raadsman voor velen tot ver buiten de eigen
gemeente’. Miskotte promoveerde in die periode op ‘Het wezen der Joodsche Religie’
als levensader van het christelijk geloof. Hij toonde zich op z'n hoede voor de
anti-joodse en dus anti-bijbelse krachten in het nationaal- socialisme. Beinvloed door
Miskotte nam Nijenhuis kennis van de rol van de Zwitserse theoloog Karl Barth in
het kerkelijk verzet tegen de ideologie van de Deutsche Christen. Hij merkte hoe
zijn faculteit zich afstandelijk en negatief verhield tot deze denker die de theologie
op haar kop zette en zijn benadering ook in Nederland kwam toelichten. Barth stelde
dat wie theologisch bezig is dat tegelijk ook politiek is, en omgekeerd. Zoiets viel
niet best daar waar de onschuld der neutraliteit hoog werd gehouden. In die tijd
begonnen de eerste delen van Barths Kirchliche Dogmatik te verschijnen. Voor
Nijenhuis werd dogmatiek de meest eigenlijke theologische discipline. Maar omdat
men dat als kerkelijk vak niet tot doctoraalhoofdvak kon nemen koos hij kerk- en
dogmengeschiedenis. Hij zou de kijk van de historicus P. Geyl op geschiedenis ‘als
een partner’ voor nu gaan onderschrijven. Die gold zijns inziens nog sterker voor de
theologische reflectie, omdat studie van het verleden, met hoeveel contemporaine
accuratesse ook bedreven, verheldering voor het heden en zelfs ‘een bijdrage aan
een werkelijke theologie van de hoop kan bezorgen’.
De jaren-30 tonen een grote activiteit aan oecumenisch streven. De beide stromen
van Life and Work en Faith and Order hielden in 1937 elk hun tweede
wereldconferentie, respectievelijk in Oxford en Edinburgh. Het jaar daarop werd in
Utrecht het principebesluit genomen om samen te gaan als Wereldraad van Kerken.
De student Nijenhuis raakte gegrepen door het oecumenisch ideaal en streven. Hij
viel daarin zodanig op dat hij gekozen werd in de Nederlandse delegatie naar de
Wereldconferentie der Christelijke Jeugd, die in de zomer van 1939 in Amsterdam
plaats vond.
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Zo tekenen zich bij Nijenhuis, al vóór hij in dienst van de kerk trad, de velden af
waarop een diepgravende belangstelling en brede publiceer-activiteit zich zouden
gaan richten: de spanningen en toenaderingen tussen kerken, hun confessies en
structuren; de calvinistische reformatie; de verhouding van kerk- en staatsmacht,
zowel in de periode van de Reformatie als in de twintigste eeuw, en dan vooral in
de Duitse kerkstrijd; en de voortgang van het oecumenisch streven. Steeds was daarbij
voor hem de kerkgeschiedenis een constructieve en verhelderende factor voor de
opgaven waarvoor de kerk zich in het heden gesteld ziet of naar zijn overtuiging
gesteld zou moeten weten.
Als hulpprediker deed hij in Eindhoven zijn eerste ervaringen op met het gesprek
der richtingen op plaatselijk vlak. De Duitse bezetting was inmiddels begonnen. Zijn
eerste eigen gemeente was de combinatie Maasdam en Cillaarshoek, waar hij van
1942 tot 1946 stond. Hij werd er in het ambt bevestigd door Miskotte, die kort
voordien zijn huwelijk met Nelly Groot had ingezegend. Zij kwam ook uit Haarlem
en had bij Miskotte catechisatie gevolgd. Van het huwelijk met haar zou Nijenhuis
later schrijven dat ‘wij alles samen deden’. Een groot verdriet in zijn leven was de
geestesziekte die zich bij haar manifesteerde toen zij in Haren een appartement hadden
ingericht. Nel overleed in 1992. Wim leefde daarna nog ruim 22 jaren, tegen het eind
waarvan hij ook moest meemaken dat hun enige zoon, Theodoor, journalist bij de
NRC, hem in de dood voorging.
Zijn pastoraat in de Hoekse Waard werd na de oorlog gevolgd door een
predikantschap in een Fries dorp. Friezen waren meer naar zijn hart. Hij waardeerde
de openhartigheid waarmee ze zeiden wat ze van hem vonden. In Oosterend ging hij
van dit volk en zijn gebruiken houden. De gemeente stond open voor de toenadering
tussen rechtzinnigen en vrijzinnigen; maar van contact met gereformeerden en
rooms-katholieken in de omgeving kwam het nog niet. In de jaren tussen 1946 en
1949 legde Nijenhuis het voor predikanten nog niet verplichte doctoraalexamen af;
in Utrecht, waar hij meer weerklank vond voor zijn dogmatische voorkeur. ‘Daarbij,’
schrijft hij, ‘werd ook mijn oecumenische accu weer opgeladen.’ Nijenhuis volgde
twee keer een cursus aan het Oecumenisch Instituut te Bossey bij Genève. Hij nam
deel aan oprichting en conferenties van de Europese Raad van Kerken, afgevaardigd
door de Nederlandse Hervormde Kerk. Zijn activiteiten en lidmaatschappen op dit
gebied zouden zich voortzetten tot 1987; zijn laatste rol was die van voorzitter van
de begeleidingscommissie Samen-op-Weg (de verzamelnaam
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voor de activiteiten die de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk voorbereidden)
van de kerkprovincie Groningen-Drenthe en van Groningen-stad.
Vanuit Friesland nam Nijenhuis een beroep aan naar Loosduinen, welke
oorspronkelijke dorpsgemeente door de uitbreiding van Zuidwest Den Haag een
veelkleurige stedelijke wijkgemeente was geworden. Hij bleef er tot zijn benoeming
in 1969 aan de Universiteit van Amsterdam, twintig jaar lang. De afwijzing van
andere beroepen (die niet ontbraken) werd volgens hemzelf ingegeven door de ligging
van Den Haag, gunstig voor het vervullen van werkzaamheden voor de landelijke
kerk; vooral echter door de sociale en geestelijke verscheidenheid van zijn
gemeenteleden, die ‘intensief theologisch denkwerk vereiste’. Daarbij schreef hij
ook een proefschrift, waarvoor hij een fellowship aan het Union Theological Seminary
in New York had ontvangen. Tijdens zijn verblijf in New York ging de politiek niet
aan hem voorbij: hij hoorde een rede aan van Sukarno en had ontmoetingen met
Eleanor Roosevelt en Martin Luther King, dit alles in de tijd van de
Bandung-conferentie van niet-gebonden landen en van ‘Rosa stond niet op’.
Het proefschrift, in Leiden verdedigd in 1958, handelt over de oecumenische kant
van Calvijn. Over de inhoud wordt hieronder iets gezegd. Het is typerend voor
Nijenhuis dat juist de oecumenische en bemiddelende rol van Calvijn hem
interesseerde. Maar ook dat hij een kant van Calvijn naar voren haalde die niet vaak
aan de Geneefse reformator wordt toegeschreven: wordt deze doorgaans niet als
intolerant gezien?
In zijn Haagse jaren nam Nijenhuis deel aan verscheidene oecumenische gremia,
zowel op Europees als Nederlands vlak. Zo was hij lid en vicevoorzitter van de
Hervormde Raad voor het verband met andere kerken en lid van de Oecumenische
Raad van Kerken in Nederland en de eerste voorzitter van de Haagse Raad van
Kerken. De door hem vergaarde kennis op dit terrein ging in 1969 ook universitaire
vrucht dragen door een benoeming aan de Universiteit van Amsterdam als
wetenschappelijk hoofdmedewerker voor oecumenica. Nijenhuis viel daar in de
roerige periode van de democratisering van het academisch onderwijs, die hij enerzijds
toejuichte, maar die hem anderzijds ergernis bezorgde vanwege eindeloze
vergaderingen met amper deskundigen die er het hoogste woord voerden. Nijenhuis
was geen vergadertijger en geen bestuurder. In Groningen zou hij te kort werkzaam
zijn om voor decaan in aan-
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merking te komen; dit zowel tot zijn eigen opluchting als tot die van collega's en
studenten, die voor zijn vasthoudende precisie beducht waren. Begin 1976 was hij
naar de Rijksuniversiteit Groningen overgestapt, waar hij als opvolger van W.F.
Dankbaar hoogleraar werd voor de geschiedenis van de christelijke godsdienst en
de geschiedenis van de leerstellingen van de christelijke godsdienst - korter gezegd:
kerk- en dogmengeschiedenis. Dit was toen de kernleerstoel van de vakgroep
Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschap, waarin hij drie wetenschappelijke
medewerkers en drie hoogleraren voor deelgebieden naast zich had. In feite gold zijn
onderwijs de westerse kerkgeschiedenis vanaf Karel de Grote, uitgezonderd de
Nederlandse kerkgeschiedenis, het vakgebied van F.R.J. Knetsch. Zijn speciale terrein
van onderzoek betrof de Nederlands-Engelse betrekkingen in de 16e en 17e eeuw.
In Amsterdam had Nijenhuis te maken met een - ook kerkelijk - veelkleuriger
studentenpopulatie dan in Groningen, waar de meesten hervormd waren. En wat
minder rebels. Hij ontmoette er echter meer ‘geliefde Friezen’. Het was niets voor
de hard en efficiënt werkende Nijenhuis - hij werkte door tot half twee 's nachts om zich in een strakke programmering van de studie te moeten voegen, waarbij alle
van de studenten verlangde studie-uren met nauwkeurigheid berekend werden.
Schrijver dezes zat toen in de Onderwijscommissie en herinnert zich de vele
becijferingen die besteed moesten worden aan een tot op een kwartier afgepast pakket
van colleges en bladzijden tentamenstof. Toen dit programma na vier jaren alweer
op de helling ging, hield Nijenhuis het voor gezien en ging met emeritaat. Met
studenten, die hij archiefonderzoek leerde doen, bracht hij de bijdrage ‘Kerkelijke
aspecten’ uit in een provinciale bundel Groningen in oorlogstijd. De kerk in
confrontatie met het overheidsgezag vormt een doorgaande lijn in zijn belangstelling
en religieus geweten. In de jaren '80 kon men hem zien meelopen in een protestoptocht
tegen de kruisraketten.
Na zijn vertrek deden bezuinigingen zich al spoedig gevoelen. Zij eindigden voor
de vakgroep ermee dat mij vanaf 1989 de enig overgebleven hoogleraar voor kerken theologiegeschiedenis was en mijn oorspronkelijke leeropdracht Geschiedenis
van het vroege en oosterse christendom uitgebreid werd tot die waarvoor Nijenhuis
ooit was aangesteld: twintig eeuwen Christendom (plus de liturgiewetenschap) - met
voor beide samen slechts vier medewerkers. Tevens volgde ik hem op als secretaris
in het dagelijks bestuur van het Interuniversitair Instituut voor Missiolo-
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gie en Oecumenica (IIMO). In zijn Groningse jaren heeft Nijenhuis ook aan de
universiteiten van Halle/Saale en Bonn gastcolleges gegeven. Ook kwam in Groningen
zijn magnum opus over Adrianus Saravia (zie hieronder) tot stand; het meeste werk
hieraan had hij vóór zijn komst op het NIAS kunnen verrichten.
Nijenhuis bleef na zijn emeritaat bij zowel de theologie als de kerkbetrokken. Hij
nam deel aan werkgezelschappen; hij ging tot zijn tachtigste voor in kerkdiensten.
Voor zijn tekstkeuze hield hij zich streng aan het klassieke leesrooster en zijn preken,
hoe persoonlijk ook, bracht hij steeds ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest’. Voor hem diende de preek de objectiviteit van het sacrament te hebben
en didactisch solide te zijn. Hij toonde zich afkerig van modieuze trends, maar was
wel actueel en kritisch naar politiek en cultuur. Men zou hierin de doorwerking van
zijn intensieve omgang met het gedachtegoed van Calvijn kunnen zien.
De oecumenische kant van deze hervormer is het onderwerp waarop Nijenhuis in
1958 bij zijn oude leermeester en voorbeeld J.N. Bakhuizen van den Brink in Leiden
promoveerde. In dit proefschrift onderzoekt Nijenhuis de brieven van Calvijn. Deze
voerde een uitgebreide correspondentie met vele kerkleiders, en met overheden en
vorsten in al die landen waar de Reformatie wortel had geschoten. De beperking tot
de correspondentie doet zeker niet tekort aan een treffend beeld van het
eenheidsstreven van Calvijn. Juist die briefwisseling geeft inzicht in de concrete
situaties waarin de zich nieuw vormende gemeenschappen stonden. Calvijn werd
om advies gevraagd en nam ook initiatieven daartoe. Hij gaf bemoediging en raad
aan vervolgde minderheden en aan vluchtelingen die in den vreemde gemeenten
gingen stichten.
Calvijns oecumenische inspanningen richtten zich op de stromingen tussen welke
hij een consensus - géén uniformiteit - mogelijk achtte. Dat waren de lutheranen in
Duitsland, de zwinglianen in Zwitserland en de anglicanen. Tussen hen zag hij een
diepere eenheid die hij ‘de onzichtbare kerk’ noemde: eenheid gelegen in de gedeelde
principes van de kerkhervorming. De kerk van Rome en de dopersen en spiritualisten
vielen daarbuiten. De zwinglianen en de lutheranen stonden respectievelijk links en
rechts van de middenweg die Calvijn zelf voorstond: de eersten legden grote nadruk
op het subjectieve in het geloof, de laatsten op het objectieve. Vooral in de
sacramentsopvatting botste dit. Met de zwinglianen kwam Calvijn tot
overeenstemming. De lutheranen zetten tot zijn verdriet steeds meer de hakken in
het zand tegenover de Zwitsers. De
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droom van een zichtbare eenheid van consensus tussen nationale kerken van
reformatorische grondslag, strekkend van Frankrijk en de Lage Landen tot Scandinavië
en Polen, moest Calvijn daarom opgeven. Nijenhuis noemt hem ‘oecumenicus’ om
dit uit de correspondentie sprekende streven naar eenheid; maar ook om de Europese
ruimte waarop hij zijn aandacht en pogingen richtte vanuit de stadsstaat van Genève,
die klein was van territorium maar rijk aan vluchtelingen: het stadsbestuur liet ze bij
duizenden toe.
Na zijn promotie bleef Nijenhuis bezig met de erfenis van Calvijn. Nederland is
zijns insziens nooit een ‘Calvinistisch land’ geweest; er was wel ‘Calvinisme in
Nederland’. Met zijn kritische zin toonde hij aan hoe misplaatst in pers en publicaties
het etiket ‘calvinistisch’ wordt opgeplakt. Vele van zijn in het Nederlands verschenen
artikelen zijn in het Engels vertaald en gebundeld in Ecclesia Reformata. Studies on
the Reformation. Zij gaan o.m. over Calvijn en de lutheranen, en de grenzen van
Calvijns tolerantie. Voorts bevat het eerste deel een inleiding op de tekst met vertaling
van de verhandeling van Calvijns opvolger Theodore Beza over ‘het drievoudig
opzienersambt’.
In een uitvoerige monografie over Adrianus Saravia (c.1532-1613) wijdt Nijenhuis
aandacht aan een figuur uit de Reformatietijd die weinig belicht was gebleven. Hij
deed hiervoor uitgebreid archief- en literatuuronderzoek. De ‘Documents’, teksten
van Saravia, beslaan een derde van het boek. Zij worden voorafgegaan door een zeer
gedetailleerde beschrijving van het lange leven van deze reformator, die zijn
activiteiten eerst ontplooide in de Lage Landen: Vlaanderen en Leiden, waar hij
predikant en vervolgens professor en rector magnificus was. Ook had hij invloed op
de Nederlandse geloofsbelijdenis uit 1561. Voordien had hij functies vervuld in
Engeland, waarheen hij in 1588 voorgoed zou terugkeren om onder Elizabeth 1 en
Jacobus 1 te werken aan de verdere vormgeving van de Church of England. Een
dergelijk leven paste in het onderzoek naar de Nederlands-Engelse betrekkingen in
de zestiende en zeventiende eeuw. Nijenhuis kwalificeert hem als een ‘Dutch
Calvinist’ en - hoe opmerkelijk - als ‘Reformed defender of the English episcopal
Church’. Hij vergelijkt Saravia's opvattingen steeds met die van Calvijn en constateert
hun overeenstemming waar het om de reformatorische principes gaat. Tegelijk
beschrijft en verklaart hij de keuze van Saravia voor het eenhoofdig bisschopsambt
en zijn afwijzing van de Geneefse kerkorde in een pennenstrijd met Beza.
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Het boek bevat geen samenvatting of conclusie. Of het moest zijn de laatste zin, die
luidt: ‘The answer he gave to the question of authority, was the answer of the past.’
Om ‘authority’ draait het eerste hoofdstuk over Saravia's theologie. Voor Saravia
bezit de Schrift het hoogste gezag en dat is goed reformatorisch. Meer dan aan menig
andere hervormer kent hij daarna groot gezag toe aan de vroege kerk, omdat die het
dichtst bij Christus en de apostelen heeft gestaan en in zijn ogen een voorbeeldige
eenheid toont. Anders dan de Engelse Puriteinen en de Zwitserse hervormers laat hij
ruimte voor kerkrechtelijke en liturgische vormen die aan de menselijke en actuele
behoeften zijn aangepast en die de Schrift niet uitdrukkelijk voorschrijft of afwijst.
Zo dient het eenhoofdig bisschopsambt niet te worden afgeschaft maar van corruptie
gezuiverd. De vroege kerk stelde het immers al spoedig in; en eenheid en orde in de
kerk worden ermee gediend. Van een tijdelijk aangestelde ouderling moest hij niets
hebben. De vernieuwingen in presbyteraal-synodale zin zoals in Frankrijk en
Nederland leidden maar tot verdeeldheid en wanorde: een vaste hiërarchische ordening
was wenselijker en stoelde op het ‘goddelijk recht’, waar Christus zich bij had
aangesloten. De monarchale staatsvorm bevestigt dit. Het was aan de vorst om erop
toe te zien dat in de kerk het juiste geloof en een met het goddelijke recht
overeenstemmende orde zouden heersen. Daarom juichte Saravia de Engelse
continuïteit met de vroege kerk en de Middeleeuwen toe, mits nu van later gegroeide
misbruiken gezuiverd. Onder de laatste viel ook het pausschap, dat in machtstrijd en
weeldezucht was verzonken. In zijn verlangen naar eenheid had hij de harmonie van
het Corpus Christianum voor ogen. Deze samenvatting van Saravia's stellingname
verklaart het boven geciteerde oordeel van Nijenhuis dat dit antwoord op de door de
Reformatie opgeworpen gezagsvraag ‘dat van het verleden is’.
Overigens was Engeland voor Nijenhuis diens ‘tweede vaderland’. Hij was elf
jaren consulent van de Nederlandse gemeente in Londen, Austin Friars. Zijn oratie
zowel als zijn afscheidscollege te Groningen hadden figuren uit het zestiende eeuwse
Engeland tot onderwerp: John Ponet, die de afzetting van een onrechtvaardige
monarch - anders dan Saravia - wel toestond; en Shakespeares Macbeth, over
demonische machten. Andere Britse figuren in hun relatie tot Nederland behandelde
hij, naast gestalten uit de Nederlandse kerkgeschiedenis, in het Biografisch lexicon
voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme (BLGNP). Een lemma over
Miskotte kwam met moeite tot stand. Hij nam zich voor om over
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Schotland te schrijven in de thema's ‘Calvinisme’ en ‘Betrekkingen met Nederland’.
Veertien jaren na Saravia verscheen opnieuw een bundel artikelen als tweede deel
van de studies over de Reformatie. Hierin komen drie thema's aan bod: Calvijn, groei
en karakter van de Hervorming in de Noordelijke Nederlanden, en de betrekkingen
met Groot Brittannië. Met het laatste thema werd de oude belofte van een focus op
Schotland ingelost, dat volgens hem in continentale studies te weinig aandacht krijgt.
In de hele bundel komen de politieke aspecten van de Reformatie meer dan voorheen
aan de orde. Wat Calvijn betreft onderzoekt Nijenhuis diens contacten met Luther
en zijn opvolgers uit verlangen naar eenheid tussen de continentale hoofdstromingen
van de Reformatie. Een ander facet vormt de ‘ontwikkeling van zijn denkbeelden
over het recht op burgerlijk verzet’ zoals te horen is uit zijn laatste preken. Nijenhuis
constateert een radicalisering bij Calvijn, die tot 1559 de christelijke onderdaan
aanraadde om verdrukking en onrecht geduldig te lijden naar het voorbeeld van
Christus, maar nu de burger recht geeft om zijn kritiek op de overheid om te zetten
in geweldloos verzet. Het gelovige individu mag zijn overheid beoordelen op de
manier waarop deze haar door God opgelegde taak uitvoert. Achtergrondgedachte
daarbij is dat God zich van overheden bedient om de wereld te regeren, en dat de
christelijke overheid zich daarvan gewetensvol bewust heeft te zijn. Ofschoon
theocratisch van strekking tekent zich hier inzake kerk en staat een principieel verschil
af met zowel het lutheranisme als het anglicanisme. Calvijns ideale overheid is niet
monarchaal. Zijn radicalisering in deze jaren staat overigens ook niet los van de
politieke ontwikkelingen in Frankrijk, waar de repressie van de protestanten toeneemt.
Uit de historische gestalten die Nijenhuis’ aandacht trokken blijkt overduidelijk
zijn kritische bewogenheid rond de verhouding tussen kerk en staat. Na zijn emeritaat
toonde hij die bewogenheid opnieuw op grond van wat hij als student in de jaren '30
en als predikant tijdens de Duitse bezetting had meebeleefd. Met kerk en theologie
onder het nazisme, zowel in Duitsland als hier, hield hij zich bezig, wat nog tot enkele
publicaties leidde.
J. (HANS) ROLDANUS

De met aanhalingstekens aangegeven zinsneden van Nijenhuis zelf zijn ontleend aan
de door hem geschreven ‘Herinneringen en Bespiegelingen’ in: Chr.G.F. de Jong en
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J. van Sluis (red.), Gericht verleden. Kerkhistorische opstellen aangeboden aan prof.
dr. W. Nijenhuis ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag. Leiden 1991,
pp. 227-244. Andere gegevens en opmerkingen dank ik aan ds. J. Jeltema (Groningen)
en dr. Jacob van Sluis (Berlikum).
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Jan Posthumus
Groningen 16 april 1925 - Roden 9 mei 2016

Jan Posthumus werd op 16 april 1925 in Groningen geboren uit Friese ouders, die
beiden onderwijzer waren. In Groningen ging hij ook naar school. Na het behalen
van zijn gymnasiumdiploma moest hij, om aan de Arbeidsdienst te ontkomen, enkele
maanden onderduiken in Steenwijk. In mei 1945 dook hij weer op en vatte hij, onder
prof. R.W. Zandvoort, aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de studie Engels
aan. In diezelfde tijd wist Jan Posthumus, samen met zijn vriend Gijs Stappershoef,
het Militair Gezag te overtuigen van het belang van radiouitzendingen. Zo ontstond
begin 1946 Radio Noord. In die eerste tijd draaiden de twee vrienden jazzplaten.
Hierbij werd ook de grondslag gelegd van Jans omvangrijke kennis van de jazzmuziek.
In 1953 studeerde Posthumus cum laude bij Zandvoort af, nadat hij zijn studie
twee jaar had moeten onderbreken voor het vervullen van zijn dienstplicht, één jaar
als pelotonscommandant in Nederlands-Indië en één jaar als militair toezichthouder
bij de drooglegging van Walcheren.
In 1950 trouwde Jan Posthumus met Dorothy Bayliss, die hij tijdens een
studieverblijf in Engeland had leren kennen en die hem naar Nederland volgde. Zij
vestigden zich metterwoon in Amersfoort waar Jan een baan aan het Amersfoorts
Lyceum had aangenomen en waar hij tot
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1959 aan verbonden bleef. In dat jaar werd hij door zijn oude leermeester Zandvoort
aangezocht om zich bij de groeiende staf van het Anglistisch Instituut (AI) te voegen.
Na de grote belangstelling voor het Engels in de jaren vlak na de oorlog, was die
interesse in de daarop volgende jaren ook weer aanzienlijk ingezakt. Dat gold
trouwens ook voor de andere vakken van de faculteit. Om de noodlijdende faculteit
uit de brand te helpen en om in het grote lerarentekort te voorzien kreeg Groningen
toestemming om een MO-dagopleiding te beginnen. Deze ging in 1958 van start.
Posthumus werd belast met de ‘theoretische en practische taalbeheersing van de
Engelse taal’, zoals het heette in zijn taakomschrijving. Daarin is hij tot aan zijn
vroegtijdige uittreding in 1987 werkzaam gebleven.
Posthumus was een bedachtzame, serieuze en kritische man, iemand die je geen
knollen voor citroenen kunt verkopen, een gedegen wetenschapper ook, die niet over
één nacht ijs ging. Hij had grote belangstelling voor de formatie van de spraakklanken,
de articulatorische fonetiek, belangrijk voor het aanleren van een goede uitspraak
van een vreemde taal - een deel van zijn taak bij de opleiding Engels. Hij was aan
het begin van de jaren '70 vooral bezig een antwoord te zoeken op de vraag hoe je
de uitspraak van een student enigszins objectief kunt beoordelen. Daartoe had hij
een Analysis Chart ontworpen, gebaseerd op de toenmalige gangbare, betrouwbare
beschrijvingen van het Southern British of Received Pronunciation (RP), aan de hand
waarvan het beoordelen van iemands uitspraak een redelijk uniforme basis kreeg.
Al snel bleek dat Posthumus op dit terrein over goede contacten beschikte, in
zowel hier te lande als in het Verenigd Koninkrijk, met name bij Peter MacCarthy
(University of Leeds), A.C. Gimson (University College, Londen) en diens opvolger
J. Windsor Lewis. Zijn uit deze contacten opgedane kennis kwam hem uitstekend
van pas bij de interuniversitaire samenwerking op het gebied van het
uitspraakonderwijs Engels, waar hij, samen met W.J. Meys van de VU, de Intensieve
Uitspraak Cursus ontwikkelde. Van Peter MacCarthy had Posthumus, voor het
oefenen van de individuele klinkers, zogenaamde key sentences meegekregen, van
het type ‘we need tea for three please, for Jean, Steve and me’. Als uitspraakdocent
kon Jan Posthumus door de koptelefoon de prestaties van de student beluisteren en
eventueel bijsturen. Het toen ontwikkelde materiaal is nog jarenlang in allerlei
opleidingen in gebruik geweest.
Posthumus was vooral goed in de articulatorische fonetiek, en was al-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2016

126
tijd in voor nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied. Een voorbeeld: het Instituut
voor Perceptie Onderzoek (IPO) in Eindhoven had al naam gemaakt, met name op
het gebied van de studie van de intonatie. Vanuit Groningen reisden zo'n tien
uitspraakdocenten uit de verschillende talenafdelingen van de letterenfaculteit per
trein naar het IPO, waar ze allerlei interessants hoorden over de studie van de intonatie
van het Nederlands - toen in onderzoekerskringen een nog grotendeels onontgonnen
gebied.
Begin jaren zeventig schreef Posthumus een artikel over het uitspraakonderwijs
in Levende Talen (‘Opmerkingen over het uitspraakonderwijs’), sinds jaar en dag
het tijdschrift voor praktiserende taaldocenten in het voortgezet onderwijs. Het was,
zoals eigenlijk alles wat hij schreef, een goed, doorwrocht stuk en het bleek achteraf
jarenlang richtinggevend te zijn geweest in het voortgezet onderwijs, met name voor
de nieuwe eindexamens.
Posthumus zelf was geen lid van de Vereniging van Leraren in Levende Talen.
Hoewel hij na zijn afstuderen toch zo'n zeven jaar in het voortgezet onderwijs in
Amersfoort werkzaam was geweest, was de kloof tussen voortgezet onderwijs en
wetenschappelijk onderwijs zijns inziens zo groot dat hij het nut van een lidmaatschap
van die vereniging niet inzag. Zijn belangstelling lag primair bij het wetenschappelijk
onderwijs. Later, in 1984, schreef hij in Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen,
samen met twee collega's, een evaluatief overzicht van in ons land veel gebruikte
fonetiekboeken voor het Engels. Op verzoek van Zandvoort had Posthumus eerder
voor het tijdschrift English Studies recensies geschreven. En elk van die bijdragen
getuigde van dezelfde voorzichtige degelijkheid.
Wat zijn wetenschappelijke productiviteit betreft piekte Jan Posthumus pas laat
in zijn carrière. Dat was tegen de tijd dat hij in 1987 met de VUT vertrok. Voor die
tijd al was hij actief geweest op het gebied van het verzamelen van leenwoorden uit
het Engels en hun inburgeringsgeschiedenis in het Nederlands, uitmondend in A
Description of a Corpus of Anglicisms (1986). Dit was een onderwerp, waarmee ook
Zandvoort zich vlak voor zijn emeritaat had beziggehouden. Het leidde tot Posthumus'
belangstelling voor de lexicografie en voor de lotgevallen van woordenboeken en
hun makers. Daarbij verliet de anglist Posthumus geleidelijk de anglistiek en betrad
hij het terrein van de neerlandistiek, meer specifiek dat van de Nederlandse
lexicografie. Hoe heeft deze overgang zich voltrokken?
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Als medewerker te Groningen bestudeerde Posthumus in het kader van een Europees
onderzoeksproject (het zogenaamde ‘Zagreb-project’) het opkomen van invloeden
van het Engels in niet-Engelstalige landen in Europa. Daarbij vormden
woordenboeken een belangrijke informatiebron. Vandaar dat hij begon met het
verzamelen van verschillende drukken van allerlei lexica. Drie kamers van zijn huis
in Roden raakten gevuld met oude woordenboeken. Posthumus bleek niet alleen een
gedreven ‘woordenaar’, maar ook een gedreven en kritisch onderzoeker van
woordenboekschrijvers uit heden en verleden. Hij werd dan ook lid van het Matthias
de Vries-genootschap, het in 1991 opgerichte ‘genootschap van
woordenboekverzamelaars’, dat het blad Trefwoord uitgaf. Daarin heeft hij veel en
regelmatig gepubliceerd. Zijn laatste bijdrage was een In Memoriam van een goede
vriend, de vroegere Leidse neerlandicus en woordenboekredacteur Arie de Ru
(1949-2015).
Posthumus heeft ook meegewerkt aan het vierdelige Etymologisch woordenboek
van het Nederlands (2003-2009). Van 1997 tot 2008 was hij voorzitter van het
Matthias de Vries-genootschap. Met zijn oud-collega Geart van der Meer redigeerde
hij gedurende zes jaar (1997-2002) het blad De Woordenaar. Dit blad was in eerste
instantie bestemd voor kortere bijdragen en work in progress, maar het blad groeide
in omvang en ging ook plaats bieden aan langere bijdragen en boekbesprekingen van
diverse aard. Hij zelf publiceerde er een groot aantal artikelen en besprekingen in.
Na twaalf afleveringen werd het blad opgeheven: Posthumus wilde tijd vrij maken
voor andere activiteiten en er kon geen opvolger voor hem gevonden worden.
In 2009 werden veertien van zijn artikelen uit Trefwoord en De Woordenaar
gebundeld als Woordenboeken en hun lotgevallen. Studies over lexicografische
praktijk (ca. 1850 tot heden). Een tweede bundel eerder verschenen opstellen,
aangevuld met twee lange artikelen die de homogeniteit van het geheel moesten
waarborgen, diende hem in 2010 tot proefschrift. Dit boek kreeg als titel Lexicografie
in Nederland. Peilingen in de negentiende en twintigste eeuw. Het was een kloek
boekwerk van bijna 300 pagina's. De promotieplechtigheid werd aanvankelijk
vastgesteld voor 22 december 2009, maar in verband met een zware sneeuwstorm
die het reizen vanuit zijn woonplaats Roden onmogelijk maakte, werd de promotie
verdaagd naar 10 maart 2010. Zo promoveerde Jan vlak voor zijn 85e verjaardag aan
de VU. Prof. Theo Jansen en dr. Jan Noordegraaf waren de promotores; Hans
Hamburger en ondergetekende traden aan als paranimfen. Post-
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humus' voormalige leidinggevende prof. Hans Gerritsen was één van de opponenten.
Ook bij deze gelegenheid liet Posthumus zich kennen als de nauwkeurige en gedegen
vakgenoot, wiens expertise niet naliet indruk te maken. Hij sloeg zich dan ook
glansrijk door de oppositie heen.
In weerwil van deze prachtige afronding, die de landelijke media haalde, blijft het
opmerkelijk dat Jan Posthumus' wetenschappelijke productie eigenlijk pas na zijn
vroegtijdige uittreding in de zomer van 1987 goed op gang is gekomen. Zoals vele
hoogleraren in die tijd trachtte Zandvoort in Groningen school te maken. Het gevolg
was dat aanvankelijk vooral medewerkers uit eigen kweek werden aangesteld en er
weinig vernieuwende impulsen van buitenaf werden toegelaten. Voeg daarbij de
grote onderwijsdruk waarmee de afdeling te kampen had en die voor de medewerkers
blijkbaar prioriteit genoot. Posthumus nam ook wat dat betreft zijn taak zeer serieus.
Hij vervulde jarenlang het secretariaat van de M.O.-opleiding en later van de gehele
afdeling Engels. Dat was een functie die hem geheel en al opslokte. Posthumus was
in die tijd de rechterhand van prof. Gerritsen en als zodanig vervulde hij niet zelden
ook nog eens de rol van pr-functionaris van de afdeling. Hij was ieders vraagbaak,
men liep doorlopend bij hem binnen. Hij was veler toeverlaat. Voor vele studenten
was hij als een vader, hoorde ik later op congressen. Een andere voor Posthumus
remmende factor kan geweest zijn dat de afdeling Engels destijds sowieso weinig
publicitaire activiteit te zien gaf. Zijn late productiviteit heeft wat dat betreft veel
goed gemaakt. Zoals wij hierboven hebben gezien heeft Jan Posthumus in betrekkelijk
korte tijd in de daarvoor in aanmerking komende tijdschriften een groot aantal uiterst
leesbare publicaties weten te verrichten waarvan zijn proefschrift de apotheose
vormde.
Na zijn promotie kon Jan echt op zijn lauweren gaan rusten. Maar dat betekende
allerminst dat hij niets meer deed. Hij schreef nog een aantal necrologieën, zoals die
van Rudi Bremer (een oud-collega van het AI) en Hans Gerritsen. In dit genre toonde
hij zich een meester. Naast zijn bekende detaillisme, degelijkheid en humor, bleek
Posthumus ook zeer empathisch. Ook daarna nog, en eigenlijk tot het laatst, bleef
hij betrokken bij de wereld, bij Dorothy, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn vrienden.
Hij bleef het leven vieren, gaf feesten en genoot zichtbaar van het eerbetoon dat hem
links en rechts ten deel viel. En bij al die gelegenheden getuigde hij met dankbaarheid
van het feit dat hij buitengewoon bevoorrecht was door samen met Dorothy zo goed
zo oud te mo-
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gen worden. Toen zijn einde zich aankondigde, klaagde hij niet.
In kleinere kring gaf Jan regelmatig hoog op van de rol van het Home Front in
zijn leven. Hij had nooit zoveel kunnen presteren als niet altijd Dorothy, en later ook
zijn dochters, hem zoveel praktische zaken uit handen hadden genomen. Met het
verscheiden van Jan Posthumus is een alom gewaardeerde, betrokken vakgenoot en
goede vriend heengegaan.
ARTHUR VAN ESSEN

Voor het schrijven van dit Levensbericht ben ik dank verschuldigd aan dr. Jan
Noordegraaf, Alphen a/d Rijn, voor het ter beschikking stellen van zijn gegevens
betreffende de activiteiten van Jan Posthumus op het terrein van de Nederlandse
lexicografie en aan Mary en Emily Posthumus.
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Josephus Gerardus Odulphus van de Sande
Deurne 18 mei 1927 - Amersfoort 1 juni 2016

De Brabantse dichter Jef van de Sande schreef zijn leven lang gedichten maar
publiceerde geen enkele dichtbundel. Hij viel op door zijn bijdragen over werk van
Gerrit Achterberg, Geert van Beek en Frans Babylon in literaire tijdschriften als
Brabantia en Merlyn, en over Brabantse schrijvers uit het interbellum.
Jef van de Sande groeide op in een onderwijzersgezin. Zijn vader Renier van de
Sande was van 1923 tot 1947 hoofd van de openbare lagere school in zijn
geboortedorp Deurne. Hij ging daar, samen met zijn vier zusjes, op school. Zijn
moeder, Jeanette Walthoff, was van Belgische afkomst. Hij bezocht het gymnasium
aan het Augustinianum in Eindhoven. Van de Sande kreeg Nederlands en Frans van
Wim Balm, een inspirerende pater Augustijn, die veel contact had met schrijvers en
beeldende kunstenaars in de regio. Balm organiseerde op school muziek- en
declamatieavonden waarop de jonge Van de Sande poëzie voordroeg en hij regisseerde
toneelstukken, waarin deze meespeelde.1
Deurne was in Van de Sandes jeugd een kunstenaarsdorp. Zo woonde er van 1923
tot 1927 de modernistische kunstenaar Otto van Rees op het ‘Klein Kasteel’. Zijn
huisarts Hendrik Wiegersma raakte via hem onder
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andere bevriend met de Russische beeldhouwers Ossip Zadkine en Moissey Kogan
en met de Vlaamse kunstenaar Constant Permeke en ontwikkelde zich onder invloed
van deze contacten tot een belangrijk expressionistisch kunstenaar. Antoon Coolen
was een andere dorpsgenoot, bij wie de redactie van het culturele tijdschrift De
Gemeenschap regelmatig aan huis vergaderde.
Na zijn militaire dienst ging Van de Sande in 1948 Nederlands studeren (MO-A)
aan de RK Leergangen in Tilburg. Karel Meeuwesse, een van zijn inspirerende
leermeesters, trof hij later weer in Nijmegen, toen deze daar hoogleraar was geworden.
Van de Sande droeg aan het vriendenboek voor Meeuwesse een artikel over J.C.
Bloem bij: ‘Niets dan dit’, over drie gedichten uit de bundel Het Verlangen.2
In Tilburg sloot Van de Sande zich aan bij studentenvereniging Sint Leonardus,
waar hij o.a. Lambert Tegenbosch, kunstcriticus en galeriehouder, Geertrui
Charpentier, beeldend kunstenaar, en José Boyens, onderzoeker/publicist met als
specialisme beeldhouwkunst, ontmoette. Op zaterdag na de lessen togen ze naar Café
Voskes op de Heuvel, waar de studentenvereniging in een zaaltje bij elkaar kwam.
De aanwezigen declameerden, musiceerden en acteerden. Van de Sande schreef hier
als secretaris van de vereniging hilarische, ironische verslagen over.
In het lustrumboek 1948-1953 van Sint Leonardus staat in de Kroniek van de
lustrumjaren een passage over het bestuur: ‘Jef van de Sande hield tot Kerstmis op
zeer opzienbarende wijze de notulen bij om daarna tot zwijgen gebracht en
weggepromoveerd te worden in een roemloos praesidiaat. [...] Een bestuur dat aan
veel schommelingen onderhevig was en nooit voldoende zelfvertrouwen heeft
gevonden. Vooral toen [...] de weifelmoedige Jef van de Sande het praesidiaat
bekleedde, was de voorzittershamer vaak een potsierlijk wapen in handen van een
onhandig schermutselaar. Alleen soms wist hij zijn woord een schijn van gezag mee
te geven door zijn speech duchtig voor te bereiden.’ De schrijver bleek Jef van de
Sande zelf. In datzelfde lustrumboek staat een tien pagina's lange, zonder twijfel
autobiografisch geïnspireerde prozatekst met als titel ‘De Dichter’. Van de Sande
schetst daarin op ironische wijze de ontwikkeling van de dichter, van de wieg tot het
graf. In zijn kindertijd, in de jaren op de bewaarschool en de lagere school voelt het
dromerige kind zich voortdurend miskend. In het hoger onderwijs gaat hij studentikoze
verzen schrijven, rake spotregels soms. Maar ook de jonge dichter wordt ouder. ‘Wij
zouden de dichter volgen van de wieg tot aan zijn graf. Welnu,
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hier staan wij aan zijn graf. De dichter die niet meer in zichzelf gelooft is dood. [...]
Blijf dus in uzelf geloven en, als het moet, blijf uzelf bedriegen om dichter te kunnen
zijn. Dan kunt gij weer stijgen naar bovenstoffelijke gebieden van wijsheid en
schoonheid, zó hoog, dat onze miskenning u zelfs niet meer volgen kan. [...] Hoe
hoog gij echter stijgt, gij waart er nooit dichter bij dan in die eerste kinderjaren, dan
in de jaren dat gij nog niet wist van poëzie en proza. Maar met een prentenboek zijn
wij nu niet gelukkig meer en er zijn liedjes die mijn moeder nooit meer zingt.’
In het lustrumboek staat één gedicht van hem afgedrukt, zijn eerste en enige
poëziepublicatie:

Knapendroom
Ik heb zo vreemd gedroomd vannacht,
dat wij getweeën kind'ren waren;
mijn mooiste stukken speelgoed waren
bij jou in veiligheid gebracht.
En of het nooit genoeg kon zijn
gaf ik je vogels, vlinders, dwergen;
je kon het bijna niet meer bergen,
je witte schort werd veel te klein.
En toen ik naast je zat in 't gras
gingen we alles eerlijk delen,
we zouden altijd samen spelen,
altijd, totdat het donker was.
Je nam een staf van elpenbeen
en zei: ‘Je ogen dicht, ik tover’;
toen werd het licht, ik was alleen
en had geen stukje speelgoed over.

Van de Sande was zeker niet de enige die door het culturele klimaat van zijn
geboortedorp werd geïnspireerd. Onder aanvoering van de poëet en kunstcriticus
Frans Babylon (pseudoniem van Frans Obers) vormde zich in de jaren vijftig in
Deurne een artistieke kring met dichters als Leon van Kelpenaar, Wim van Heugten,
Leonard der Kinderen, Jos Nas en ook Jef
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van de Sande en beeldend kunstenaars als Pieter Wiegersma, Willi Martinali, Frans
Jacobs en Jean Nies. Met Frans Babylon en zijn broer Leon van Kelpenaar
(pseudoniem van Leo Obers) was Jef goed bevriend. Leo was drie jaar jonger dan
Jef en studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen. Leo overleed ‘door een noodlottig ongeval’ op 23 augustus 1951.
Voor Brabantia, tijdschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant, schreef Frans Babylon een groot overzichtsartikel,
‘Moderne poëzie in Brabant’, gepubliceerd in twee delen (1953-4/5). Babylon vraagt
aan het eind van zijn artikel met klem om meer kritische aandacht voor nieuwe
poëziebundels. ‘En ook de allerjongsten poëten dienen meer publicatiegelegenheid
te krijgen, nu de Katholieke weekbladen slechts sporadisch verzen publiceren. Jos
Nas, Jef van de Sande, Leonard der Kinderen [...] zijn jeugdige talenten, die zeker
in het beste gewestelijke tijdschrift behoren aangemoedigd te worden. Juist de teerste
bloesems behoeven het meest de zon van belangstelling.’3
Een jaar later publiceert Frans Babylon Brabantia Nova, een bloemlezing met
poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie uit Noord-Brabant. Hierin wordt Van de
Sande's gedicht ‘Knapendroom’ herhaald onder de titel ‘Droom’. In zijn inleiding
op de bloemlezing plaatst Babylon hem opnieuw bij de veelbelovende, jonge
Brabantse dichters.
Gedichten heeft Van de Sande zijn hele leven geschreven, maar het is nooit tot
publicatie van een bundel gekomen.4 Daarvoor was hij wellicht te onzeker over zijn
eigen talent. Hij koos voor een leraarsbestaan, waarin hij zelf nauwelijks meer dichtte,
maar wel de ogen van anderen opende voor de schoonheid van de poëzie.
Na het behalen van de onderwijsaktes MO-A en MO-B aan de RK Leergangen in
Tilburg werd Van de Sande in 1954 benoemd als leraar Nederlands op het St.
Odulphuslyceum in Tilburg en het jaar daarna op de MMS van de Ursulinen in Boxtel.
In 1956 volgde zijn aanstelling op het Constantijn College, een school voor HBS en
gymnasium in Amersfoort, gesticht door de Kruisheren. In 1968 fuseerde deze school
met het nabijgelegen meisjeslyceum OLV ter Eem tot het Eemland College, een school
voor havo en vwo. Daar heeft hij lesgegeven tot aan zijn pensioen in 1986.
Op de Leergangen in Tilburg had Jef begin jaren vijftig Jozefien Pennings
(Eindhoven 1934) leren kennen. Ze trouwden in 1957 en vestigden
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zich in Amersfoort. Jef en Fien kregen drie kinderen: Mechtild (1958), Agniet (1959)
en Roeland (1962).
Als leraar was Van de Sande vooral een propagandist van de poëzie. Zijn
oud-collega Nederlands, Jos Buurlage, schreef: ‘Jef was in zijn lessen niet streng,
maar als hij over gedichten sprak, realiseerden de leerlingen zich dat het om iets
bijzonders ging en dat maximale aandacht en stilte vereist waren. De leerlingen waren
geïmponeerd door het grote aantal gedichten dat hij uit het hoofd kon voordragen.’
Martin Lorijn, oud-leerling en later als docent Engels zijn collega, vertelde: ‘Als
docent was Jef aimabel, kwetsbaar en zeer gedegen. Hij maakte al het lesmateriaal
zelf (Lodewick vond hij niks!), een man van de inhoud, vooral iemand voor de
bovenbouw havo-vwo.’ Oud-leerlinge Maria van Hattum, die later eveneens
Nederlandse taal- en letterkunde ging studeren, vertelde na zijn overlijden: ‘Hij was
geen sterke, zelfbewuste leraar, maar hij was zó goed en stelde zich zó kwetsbaar op
dat de leerlingen geen misbruik maakten van zijn welwillendheid. Vooral voor
leerlingen die van literatuur hielden, was hij een inspirator.’
Zelf leerde ik Jef van de Sande pas op latere leeftijd kennen. In 1991 werd ik
benoemd tot rector van 't Hooghe Landt College in Amersfoort, een afsplitsing van
het Eemland College. Zijn naam viel op school nog wel eens en omdat ik op het
Willibrordgymnasium in Jefs geboortedorp Deurne had gezeten, maakte ik, toen ik
een paar maanden in Amersfoort woonde en daar nog bijna niemand kende, telefonisch
een afspraak voor een bezoek. Het werd een vriendschap voor de rest van ons leven.
Vanaf de jaren zestig richtte Van de Sande zich steeds meer op het schrijven óver
literatuur. Hij schreef artikelen voor de tijdschriften Merlyn, Jeugd en Cultuur en
Brabantia. Zijn eerste beschouwing ‘Onsterfelijk behang’ over het gedicht ‘Rath &
Doodeheefver’ van Gerrit Achterberg werd gepubliceerd in Merlyn (1964-3). In 1966
verscheen in dat tijdschrift zijn diepgravende studie ‘De structuur van Achterbergs
bundel Autodroom’.
Voor het Vlaams-Nederlandse maandblad voor studerende jongeren, Jeugd en
Cultuur, schreef Van de Sande tussen 1968 en 1971 beschouwingen over poëzie
(Lucebert, Van der Graft, Hanlo) en proza (Van Schendel, Streuvels, Hamelink).
Eind jaren zeventig droeg hij in Brabantia artikelen bij over Frans Babylon (1978-4)
en Geert van Beek (1979-5). Een keuze uit zijn publicaties verscheen in Onsterfelijk
behang & andere essays (1979). Aan Frans Babylon wijdde hij drie artikelen. Twee
beschouwin-
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gen over het werk in Brabantia (1978-4 en 1990-7) en één biografische schets in
Brabantse biografieën (1995, deel 3).
Geert van Beek kende hij uit zijn tijd dat hij les gaf op het Odulphuslyceum in
Tilburg. Beiden kwamen in 1954 op die school in dienst en zochten steun bij elkaar
als beginnende docenten en literatoren. Van Beek had twee jaar eerder zijn eerste
verhaal gepubliceerd in het tijdschrift Roeping. In 1960 verschijnt zijn eerste
boekpublicatie, de verhalenbundel Een hand boven de ogen, en een jaar later zijn
eerste roman Buiten schot. Ook al werken ze maar één jaar samen als leraar, Van de
Sande blijft de ontwikkeling van het schrijverschap van Van Beek volgen. Zijn artikel
‘De bezielde wereld van Geert van Beek’ voor het tijdschrift Ons Erfdeel is een
lange, diepgaande beschouwing over diens werk.
Na zijn beide essays voor Merlyn schreef Van de Sande nog vier opstellen over
het werk van Gerrit Achterberg.5 In ‘Daggelder’ schreef hij: ‘Eigenlijk lees ik
Achterberg het liefst als een gewone liefhebber van gedichten, en dus nogal subjectief
en selectief. Geleidelijk heeft zich in mijn lectuur van Achterbergs poëzie een
schiftingsproces voltrokken. Zo ontstond mijn persoonlijke keuze van favoriete
Achterberggedichten. Ik kan die telkens herlezen. Blijkbaar is er iets in wat mij blijft
aanspreken.’ Dat ‘iets’ wordt echter niet geëxpliciteerd. Op basis van mijn gesprekken
met Jef en zijn brieven aan mij denk ik dat het de combinatie van de thematiek van
Achterbergs gedichten is met het raadselachtige karakter ervan. De thematiek raakte
hem: gevoelens van vertwijfeling en eenzaamheid, van vergeefs verlangen door
anderen gekend te worden, van het als bedreigend en noodlottig ervaren voorbijgaan
van de tijd, plus de humor en de ironie om die emoties te verlichten en te relativeren.
Het raadselachtige karakter van Achterbergs poëzie gaf Van de Sande de gelegenheid
zijn kwaliteiten als analyticus te tonen. Hij puzzelde, stelde vragen, formuleerde
hypotheses, die hij vaak moest verwerpen, zocht verbanden en opereerde op de
vierkante centimeter.
Tussen 1983 en 1996 schreef Van de Sande negen deeltjes van de Memoreeks,
klein-formaat studiegidsjes van veertig pagina's, waarbij elk deeltje een analyse en
een samenvatting bevat van één literair werk. Hij behandelde klassieke boeken van
W.F. Hermans, Vestdijk, Couperus, Van Schendel, Bordewijk, Van Eeden. Ook
werkte hij mee aan twee overzichtswerken, die bij dezelfde uitgever, Walva,
verschenen: Eeuw Boek. Signalement van honderd jaar Nederlandse romankunst
(1999) en Eeuwschrijvers. Signalement van 100 Nederlandse romanschrijvers uit
de twintigste eeuw (2000).
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Aan Brabantse schrijvers uit het interbellum bleef hij aandacht besteden. In Brabantia
(1992-8) schreef hij over de gedichtenbundels Verzen uit Sint-Michielsgestel en
Legende van de wederkeer van Anton van Duinkerken. Vijf jaar later verscheen een
filosofische beschouwing over De Vrouw met de zes slapers van Antoon Coolen,
publicatie van een lezing die Van de Sande hield op een symposium ter gelegenheid
van de herdenking van de honderdste geboortedag van Coolen. Voor het Jaarboek
1998 van de Vereniging Herman de Man schreef hij over structuur en thematiek in
Kinderen van ons volk van Coolen en Het wassende water van De Man. Hij droeg
een hoofdstuk bij aan Bloemen in het zand, een publicatie over de glazenier, schilder
en schrijver Pieter Wiegersma.
In 1999 publiceerde Van de Sande in het Benedictijns tijdschrift ‘De tale der
woorden’ een essay over twee poëticale gedichten van Guido Gezelle. Het contact
met dit tijdschrift verliep via de Benedictijner monnik Frans Berkelmans, een
jeugdvriend, die hij zeer bewonderde om zijn publicaties over Ida Gerhardt. Van
1992 tot 2001 leverde hij maandelijks een bijdrage aan het Bisdomblad, een uitgave
van het bisdom 's-Hertogenbosch. Hij besprak een gedicht of een prozatekst die hem
geraakt had in levensbeschouwelijk of spiritueel opzicht. Van 2001 tot 2005 deed
hij hetzelfde voor de Zandloper, het informatiebulletin van de parochie St. Franciscus
Xaverius in Amersfoort, een kerk die hij tot het laatst af en toe bezocht.
In het Noordbrabants Schrijversboek 1981 publiceerde Van de Sande twee
autobiografische verhalen. In ‘Een vleug van de tropen’ beschrijft hij hoe zijn vader
het ‘roekeloos plan’ opvat te emigreren ‘naar de oost’. Hij had een oproep gelezen
voor sollicitanten bij het lager onderwijs op Midden-Java. Zijn moeder ziet er helemaal
niets in en biedt fel weerstand. Aanvankelijk helpt dat niet veel, maar ‘zij raakte zeer
te pas in verwachting van mij en vond daarin een alibi om elke medewerking verder
te weigeren. [...] Mijn vader, weliswaar verslagen maar geenszins ontmoedigd,
bedacht een tegenzet die getuigde van humor en fantasie. Als hij niet naar Indië
mocht, dan zou hij het in huis halen.’ In de passages daarna vertelt Van de Sande
met veel humor de wijze waarop zijn vader het huis in het hart van de Peel verandert
in een klein tropenmuseum.
In het tweede verhaal, ‘Op mijn plaats in de kerk’, bezoekt de ik-figuur na veertig
jaar de kerk van zijn jeugd. Hij herinnert zich de eucharistieviering die hij beschrijft
als ‘een mysteriespel waarbij het naamloze koor van kerkgangers op eerbiedige
afstand mocht toekijken en gissen wat er gaande was.’ Hij verhaalt hoe de kerkbanken
vroeger bij opbod verpacht
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werden door het kerkbestuur aan de rijkere families in het dorp, waartoe ook zijn
ouders behoorden. De mannen die geen pacht voor een bank konden betalen, moesten
staan. Hun vrouwen en kinderen konden gratis plaatsnemen op harde, lage
knielbankjes. Veertig jaar later loopt hij rond door de lege kerk. Hij ziet dat ‘de grote
schoonmaak van de restauratie de muren en gewelven heeft gezuiverd. De leegte
van de grijze muren is tevoorschijn gekomen. En in die leegte zit 's zondags een
kleine kudde mensen her en der verspreid. [...] Het gezang van de liederen [...] klinkt
ijl onder de veel te hoog geworden gewelven. De teksten komen niet uit boven een
kinderlijk gestamel. En de pastoor zoekt vergeefs naar woorden die doorklinken in
de stilte. Eindelijk zijn we allemaal op onze plaats gezet in de hiërarchie van het
Godsrijk.’
In een brief van 20 februari 2015 schrijft Van de Sande me: ‘In mijn Deurnese
jeugdjaren is de ‘kerk op de mert’ niet weg te denken. Mijn vader was een zeer vroom
katholiek, lid van de Derde Orde, de Heilige Familie, jaarlijks deelnemer aan de
Stille Omgang, later ook lid van het kerkbestuur. Ik aardde toch meer naar mijn
moeder, die niet veel had met die ‘mannenkerk’.’ Van de Sande was zeker geen
trouw katholiek en regelmatig kerkbezoeker. Hij noemde zich agnost. Hij ging ervan
uit dat God niet bestond, maar was daar niet zeker van. Het grootste verdriet dat hem
in zijn leven is overkomen, is het overlijden van zijn dochter Agniet, die op 3 mei
2008 een fataal verkeersongeluk kreeg. Op 21 juli 2008 schrijft hij: ‘Dank ook voor
je vraag of ik niet kan geloven in of vertrouwen op een weerzien met Agniet. Ik denk
dat ik er maar in ga geloven of minstens op hopen. Want zonder dat geloof of die
hoop valt er niet te leven met het verdriet om het verlies van een kind. En dat is toch
wat ze van ons vraagt.’
Van de Sande was in de jaren '70 gedurende enkele jaren medewerker aan literaire
programma's van Radio Nederland Wereldomroep. Vanaf de jaren '70 tot 2008 hield
hij regelmatig lezingen en trad soms op als inleider of interviewer. Meer dan twintig
jaar was hij bestuurslid van de Stichting Literaire Evenementen Eemland (SLEE).
Van de Sande verzorgde lezingen over een breed scala van onderwerpen: van Nijhoff
tot Vroman en van Gerhardt tot Lodeizen, maar ook over de Poolse dichters Wisława
Szymborska en Zbigniew Herbert en over poëzie in de traditie van de psalmen. Ook
als begeleider van diverse leesclubs en in zijn cursussen op de Volksuniversiteit
Amersfoort maakte hij velen enthousiast voor literatuur.
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Na de dood van zijn dochter heeft Van de Sande een tweetal moeilijke jaren
doorgemaakt, waarin verdriet soms overliep in wanhoop en depressies. Pas in de
zomer van 2010 ging het weer beter met hem. Toen hervatte hij de begeleiding van
zijn vier leesclubs en kon hij weer genieten van zijn boeken en zijn muziek, musea
en concerten, zijn kinderen en kleinkinderen. En van voetbal, vooral van PSV. Tot
het einde toe kon hij blijven wonen in zijn appartement. ‘Zonder angst en pijn is daar
op 1 juni 2016 een eind aan zijn leven gekomen’, vermeldt zijn gedachtenisprentje.
De afscheidsdienst op 7 juni was bijzonder: zonder inbreng van een
begrafenisondernemer of van wie dan ook buiten zijn gezin werd van hem afscheid
genomen met zijn eigen literaire teksten. Zijn vrouw en dochter lazen zijn gedichten
en verhalen voor en zijn favoriete klassieke muziek werd door zijn zoon gespeeld.
Fotobeelden van zijn leven kwamen voorbij op een door zoon en schoondochter
gezongen versie van ‘Het dorp’, dat lied met die melancholische tekst van Friso
Wiegersma over zijn dorp, Deurne, dat ook het dorp van Jef van de Sande was.
LEX VAN DE HATERD

Eindnoten:
1 Zie voor Jef van de Sandes jeugd in Deurne Bert Beulens, Een nieuw palet. Kleur in de kunst
van Zuid-Oost Brabant 1943-1970. Deurne 2013, pp. 17-19. Met dank aan Jos Buurlage, Jan
Geerts, Jozefien en Roeland van de Sande voor hun feedback op de concepttekst van dit
levensbericht.
2 In: Op grond van de tekst. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. Karel Meeuwisse. Utrecht 1983.
3 Brabantia, 4 en 5, 1953, p. 209.
4 Informatie van Jozefien van de Sande, die een in linnen gebonden schrift in bezit heeft met
daarin ruim vijftig gedichten, door Jef van de Sande met de hand geschreven in de periode van
1950 tot 2007. De meeste zijn niet gedateerd, maar duidelijk wordt dat, naast de eerste helft
van de jaren vijftig, 1974, 1989 en de tweede helft van de jaren negentig poëtische oplevingen
kende. Het laatst gedateerde gedicht is van zondag 14 oktober 2007 en is getiteld Wandelingen
op Groeneveld. De eerste strofe luidt als volgt: ‘Zoals ik daar liep op die weg naar het einde /
met achter mijn rug onomkeerbaar verleden / en voor mij nog altijd die wazige bosrand.’
5 Over de reisgedichten van Achterberg, over zijn gedicht ‘Eine kleine Nachtmusik’ en over het
sonnet ‘Nevelheim’ in respectievelijk de Achterbergkroniek van 1988-6, 1991-2 en 1993-1 en
over het sonnet ‘Daggelder’ in Jaarboek Achterberg 2002-2.
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Jacob Roelof Zijlstra
Wassenaar 5 september 1933 - Amsterdam 22 december 2015

Alfonso Ramón, Portret van Jaap Zijlstra (detail)

Intro
Tussen kerst en oudjaar 2015 brachten we Jaap Zijlstra naar het domineesgraf in
Zunderdorp. Het kerkje zat vol. Via internet volgden 700 mensen de dienst, onder
wie vele Facebook-volgers. De laatste jaren zette hij iedere avond om 00.01 uur een
van zijn gedichten, oud of nieuw, op Facebook. Op 11 december had hij daar uitgeput
afscheid genomen met het gedicht ‘Verwachting’:
Tussen kerst en oudjaar 2015 brachten we Jaap Zijlstra naar het domineesgraf in
Zunderdorp. Het kerkje zat vol. Via internet volgden 700 mensen de dienst, onder
wie vele Facebook-volgers. De laatste jaren zette hij iedere avond om 00.01 uur een
van zijn gedichten, oud of nieuw, op Facebook. Op 11 december had hij daar uitgeput
afscheid genomen met het gedicht ‘Verwachting’:
Als de dag begint te doven
en de zon mij niet meer ziet,
als de schemering gaat komen
en ik stil word van verdriet,
als de nacht valt en mijn vogel
niet meer opdaagt met een lied
na mijn duisternis Uw licht
na mijn zwijgen Uw gedicht.
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Een week eerder had hij op Facebook een heel ander poëtisch gezicht laten zien:
Op 5 december heeft in Jorwerd
een ezelin een E verorberd,
in Blija rept men van een hond
die blij van zin de H verslond,
terwijl in Ee een pony leeft
die met plezier de P in heeft.

Jeugdjaren
Zijlstra had een zwak voor Friesland. Zijn ouders waren Friezen, in de oorlog verbleef
hij er als kind een jaar bij zijn pake en beppe en hij werkte er later als predikant. Zijn
vader kreeg in de crisistijd werk als timmerman-uitvoerder in Wassenaar. Zijlstra
was de derde van zes kinderen. Het gezin was levendig en vreedzaam, een thuis ‘om
rustig te slapen’, vertelde hij. In de oorlog zag hij de gevechten in de duinen. Hij
schreef erover in zijn roman De zilverling. Het oorlogsjaar in Friesland doorstond
hij niet goed, hij kwam met tbc terug en moest acht maanden liggen.
Al vroeg was hij kunstgevoelig. Als puber fietste hij met een hoofd vol dichtregels
(Kloos, Verwey, Marsman, Nijhoff) door de duinen en krabbelde zelf schriften vol.
De natuur, zijn eerste groene huid, imponeerde hem: ‘alles vibreerde, / zelfs in een
kiezelsteen / zoemde een wonder’. In de gereformeerde Zijllaankerk keek hij als
jongen geïmponeerd naar de romanschrijver Piet Korthuys, de dichter Bert Bakker
en de schilder Roeland Koning. Bij de laatste kwam hij al jong over de vloer. Hij
fietste naar Leiden om De Lakenhal te bezoeken en naar Den Haag voor het
Mauritshuis.

Kantoor en jongerenwerk
Doorstuderen na de mulo lag buiten het financiële bereik. Als zestienjarige kwam
Jaap Zijlstra bij de gemeente Wassenaar om kwitanties voor gas, water en licht te
schrijven. Later maakte hij calculaties voor een meubelfabriek, daarna was hij
boekhouder op een champignonkwekerij en vervolgens tien jaar administrateur van
het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. Hij schikte zich in dit kantoorbestaan, maar hij
leefde er niet voor.
In militaire dienst droeg hij noodgedwongen een andere groene huid
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die hij verfoeide: ‘wij krijgen grijze gezichten, / hoe bestaat het / dat ik daar liep, /
soldaat gemaakt.’ Dit staat in Onder mijn groene huid, ‘een grimmige, ontredderde
bundel’, zei hijzelf. ‘De militaire dienst is een hel voor me geweest.’ Wat hij toen
angstvallig verborgen hield was zijn homoseksuele geaardheid. ‘Ik hoorde hoe ze
over homo's praatten, nou, duidelijker kon het niet.1.

Dominee
Na de diensttijd wachtte in Wassenaar weer zijn kantoorbaan, maar ook het levendige
jongerenwerk in zijn gereformeerde kerk, dat hem uitermate goed lag. Zijn
Wassenaarse predikant vond hem geknipt voor dominee. Om zich voor te bereiden
op een beslissing ging Zijlstra in 1963 een maand met een groep paters Franciscanen
mee naar Israël. Zijn eerste bundel Voor de gelukkige vinder toont daar de neerslag
van met gedichten over Jericho (‘ontwapend door palmbomen’), Nazareth (‘stofnest
tussen de bergen’), Kapernaüm (‘hier is hij van wal gestoken’). Daar werd hij zich
bewust van zijn roeping. Op grond van wat de gereformeerde kerkorde ‘singuliere
gaven’ noemde, kreeg hij een verkorte studieroute van drie jaar met coaching door
enkele predikanten, maar wel in combinatie met zijn kantoorbaan.
In 1966 vroegen negen gemeenten hem als predikant. Hij koos Duurswoude. Hij
kende Friesland van pake en beppe, hij sprak Fries en voelde zich aangetrokken tot
de gevoelige zandFriezen. Dat hij ook dichter en kunstliefhebber was, verborg hij
niet. Zijn talent om het evangelie te brengen voor randkerkelijken en niet-gelovigen
viel op. Hij preekte creatief, gebruikte zijn mimiek en zijn woordenschat, wist elk
Bijbelverhaal levendig te maken en werkte altijd creatief toe naar de kern: Jezus de
Verlosser.
In 1971 werd hij evangelisatiepredikant met Delfzijl als standplaats. Het was een
stad met veel randgroepjongeren, een paar jeugdbendes en problemen met drank en
drugs. Jaap ontving in zijn koffiebar De Stormlantaren niet alleen kerkelijke jongeren,
maar ook het tuig van de richel dat de boel soms kort en klein sloeg, maar welkom
bleef, ook bij hem thuis. Hij straalde een onbaatzuchtigheid uit die hen imponeerde.
Als ze doorvroegen, vertelde hij over het geloof. Jongeren met problemen, ook
homo's, klaagden bij hem hun nood. Over zijn eigen problemen als homo sprak hij
niet, de kerk was daar niet rijp voor.
Na acht roofbouwjaren werd het tijd om weer gewoon gemeentepre-
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dikant te worden, in Vorden, waar hij ook acht jaar bleef. Op de kansel of 's zomers
op het openluchtpodium van een camping voelde hij zich het best. Hij preekte uit
zijn hoofd in hechte en beeldende zinnen. Een toga wilde hij nooit dragen, die schiep
volgens hem afstand en deed denken aan de rechterlijke macht. De laatste jaren in
Vorden was hij parttimer. Twee dagen besteedde hij aan schrijven en schilderen.
Maar zijn kunstdagen stonden niet los van zijn domineesdagen. ‘Geloof en kunst
hebben met elkaar gemeen dat ze geboren worden uit verwondering,’ zei hij.

Amsterdam
Inmiddels had Jaap Zijlstra zijn coming out als homo gehad (waarover hieronder
meer). Dat maakte hem mede geschikt voor de speciale opdracht die hij in 1986 in
Amsterdam aanvaardde: evangelisatiepredikant van de interkerkelijke stichting DMB
(Diensten met Belangstellenden). Er zat een uitgebreid pastoraat aan vast, vooral
onder mensen met problemen, waarbij ook het homopastoraat zich aandiende. Als
buddy verplaatste hij zich in aidspatiënten:
Mijn woonhuid
is al uitgebrand.
Mijn lijf bracht het
tot schoorsteenrager.
Met één rooktunnel nog te gaan.

Al vanaf 1980 leidde hij in het Amsterdamse Concertgebouw jaarlijks de
Kerstnachtdienst met 2000 mensen in de zaal, zijn moeilijkste spreekopgave van het
jaar. Vanaf 1986 deed hij op zondagavond diensten in de Engelse kerk op het
Begijnhof en op woensdagmiddag menigmaal een dienst van de Alledagkerk. Zijn
Bijbelkringen in deze geseculariseerde stad werden druk bezocht door een allegaartje
van studenten, zwervers, professoren. Nooit gebruikte hij domineesjargon, hij sprak
gewone taal. Als gelovige zei de horizontalistische theologie van Kuitert, die toen
aan invloed won, hem niets. Hij bleef vrolijk-orthodox. ‘Tot in alle hoeken van de
Bijbel gaat het om het offer van de Messias en zijn verrijzenis.’2.
Het werk in Amsterdam was aanvankelijk een parttimebaan en werd financieel
mede mogelijk doordat hij van 1987 tot 1990 het televisiepro-
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gramma Kerkepad van de NCRV presenteerde. Hij woonde in Amsterdam tot aan zijn
dood op Keizersgracht 581E, in een ruim appartement dat plaats bood aan zijn
groeiende collectie beeldende kunst.

Dichter
Omstreeks 1955 stuurde Jaap Zijlstra, ruim twintig jaar oud, het gedicht ‘Zomernacht’
aan Simon Vestdijk (‘De zee draagt vrede deze nacht / op kleine golven naar ons
toe’). Het antwoord kwam per kerende post: dit is goed voor een literair tijdschrift.
Eind 1957 verscheen het als zijn debuut in het protestantse literaire tijdschrift
Ontmoeting. Vanaf toen publiceerde Zijlstra zijn poëzie in Ontmoeting en in het
jeugdblad Jong Gereformeerd.
In 1965 verscheen zijn eerste bundel Voor de gelukkige vinder, met veel
reisgedichten over zijn maand met de paters Franciscanen. Hij bleek met zijn
metaforen (‘Venetië houdt het hoofd / ternauwernood boven water’ en ‘Jezus ging
door het land als een lopend vuur’) een leerling van de halve Vijftiger Guillaume
van der Graft en van de taalkunstige dominee Okke Jager. In Zijlstra's religieuze en
literaire circuit was deze soort beeldspraak nog maar weinig doorgedrongen. Hij
verwierf daar lezers, doordat hij niet alleen spits maar tegelijkertijd lichtvoetig schreef,
ook in zijn volgende bundel Land in zicht (‘De herders, zij ruiken de stal’, ‘De appels
laten hun stamverband los’). Poëtisch sterker was hij wanneer hij zijn toevlucht niet
zocht in zulke op de duur belegen woordgrapjes.
De recensies op de eerste bundels geven een indruk van Jaap Zijlstra's toen nog
betwiste plaats in de Nederlandse poëzie. Jan van der Vegt schreef laatdunkend in
de NRC (28.9.1969): ‘Zijlstra wil met anekdotische versjes de literaire mode volgen,
en de stichtelijke complicaties verergeren dat nog.’ J. van Doorne had hem in Trouw
(17.12.1965) binnengehaald als ‘een begaafde dichter’, maar R.L.K. Fokkema brak
in 1970 die lof in dezelfde krant grondig af: ‘Zijlstra is een typisch conventioneel
christelijk dichter, die koketteert met zijn frustraties en geen kans ziet het geloof op
waarlijk moderne wijze, of op de wijze der poëzie tot uitdrukking te brengen.’
De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. Zijlstra was als jong dichter te
schatplichtig aan de Vijftigers, maar wel liet hij een frisse wind waaien door de vaak
clichématige christelijke poëzie. Hij introduceerde voor zijn vooral christelijke lezers
een beeldspraak die hun ogen opende voor het creatieve van de taal. Zijn aforistische
kritiek op de traditionele
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gereformeerde wereld mocht er zijn: ‘Vandaag / een dominee gehoord / die Jezus /
in een preek tijds / heeft vermoord.’

Poëziebundels
Jaap Zijlstra publiceerde in vijftig jaar dertig poëziebundels, twee romans, een novelle,
twee gebedenbundels en drie boeken met meditatief proza. De thema's van zijn poëzie
zijn divers. Hij schreef, onder meer in haikuvorm, veel natuurlyriek, zoals in Het
onland bloeit: ‘De vlier ruist anders dan de linde, / je kunt ze bij geruchte vinden, / de adem neemt een andere weg.’
Zijn liefde voor beeldende kunst bleek ook uit zijn gedichten: ‘De oude tafel met
z'n kieren / draagt een kudde vreemde dieren. / Staan daar op een hoop gedreven /
stil en fonkelend te leven’ (‘Flessen’ in Man en paard).
Het christelijk geloof en Bijbelverhalen spelen vaak een rol in zijn werk. De bundel
Lichtgeraakt alleen al opent met elf alternatieve kerstgedichten. Vooral Pasen is
prominent aanwezig, en de nasleep daarvan, zoals in Het ontbrekende: ‘Hij is er /
omdat hij er niet is, / hij staat in de contouren / van ons gemis’.
Ook vulde Zijlstra enkele bundels met nonsensicale gedichten, vooral op dieren,
een genre dat bij hem toenam naarmate hij ouder werd. Een flink aantal gedichten
is poëticaal van aard: ‘Diep weggebladerd in een boek / heb ik niets dan een ezelsoor.
/ Ik ga al lezende teloor. / Als ik niet opschrijf raak ik zoek.’ (uit Man en paard).
Naast de natuur en het geloof is de liefde zijn belangrijkste thema (waarover later).
Door de jaren heen raakte Jaap Zijlstra los van zijn schatplichtigheid aan Van der
Graft. De vorm van zijn poëzie evolueerde van het vrije vers naar het vers met
eindrijm en vast metrum. Hij had deze orde nodig om tot goede resultaten te komen.
In 2010 ontving hij de Dr. C. Rijnsdorpprijs, met als motivatie dat hij sinds 1970 in
de christelijke literatuur het meest consistente oeuvre van poëzie en liedteksten had
opgebouwd.

Homo
Al jong voelde Jaap Zijlstra dat hij erotisch ‘anders’ was, maar een schuldgevoel
over zijn homofiele aard ervoer hij nooit. Bevrijdend was het voor hem te ontdekken
dat ook een dichter als Willem de Mérode homo was geweest en daarover poëzie
had gepubliceerd, en dat grote kunstenaars
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als Michelangelo, Leonardo da Vinci en Shakespeare homoseksueel waren.
In de Delfzijl-periode leerde hij in het kerkelijk jeugdwerk zijn eerste liefde kennen,
een jongen die hetero was. De vriendschap bleef volstrekt platonisch. De jongeman
trouwde na een aantal jaren en het was Jaap Zijlstra die het huwelijk kerkelijk
inzegende. Daarmee bracht hij een offer zonder zich daarover ooit te beklagen. Voor
een deel heeft hij de figuur Marten in de novelle De glazen schelp op de huid van
deze jongen geschreven (en voor een ander deel op die van zijn schizofrene oudste
broer Sip).
In zijn Vordense tijd kreeg hij met een negentienjarige jongen een relatie die ze
ter wille van de kerk geheim hielden. ‘Er was een grote wederzijdse genegenheid,
de enige liefdesrelatie die ik in mijn leven heb gehad, een geluk dat zich eigenlijk
alleen in poëzie laat beschrijven.’3. Over deze jongen (hij kreeg de schuilnaam
Adriaan) gaan de laatste negen gedichten van de bundel Ik zie je zo graag:
Ben ik in je gretige ogen
een bidsprinkhaan, zo traag,
wat ik je bidden mag, blijf komen,
ik zie je zo graag.

Coming Out
Pas toen Zijlstra vijftig jaar was, kwam, ongepland, zijn coming out. ‘In mei 1983
preekte ik in Ermelo. Het was volop voorjaar, dus ik had besloten te preken over het
Hooglied. Het was pinkstervakantie en er waren mensen uit alle delen van het land
en het was bomvol in de kerk. Dus ik hield een heel enthousiaste preek en ineens
dacht ik: dit is niet eerlijk. Je legt uit hoe dat er staat in het Hooglied, dat God ons
zo gemaakt heeft, mensen met seksualiteit, en dat we daarvan mogen genieten. Nu
kan je wel “amen” zeggen, maar er zitten hier ook mensen in de kerk die alleen zijn
gebleven. Pijnlijk dan, zo'n preek. Wie weet hoeveel mensen er gescheiden zijn. En
er zitten natuurlijk ook homofiele mensen. Dus ik zei dat, en ineens, voor de vuist
weg, zei ik zomaar: “Ik weet waarover ik praat, want ik ben zelf ook zo.” Het werd
doodstil, maar je moet dan toch doorgaan. Na de dienst was ik nerveus over wat de
kerkenraad zou zeggen. De ouderlingen kwamen naar me toe en zeiden: “Dominee,
u hebt het in één keer in Ermelo opengebroken, wat zijn we blij met deze preek.”’4.
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Het verhaal ging het hele land door en hij kreeg vele brieven, de meeste positief. Er
kwam ook een uitvoerig homo-pastoraat uit voort, waaraan hij de handen vol had en
waarin hij niet alleen bemoedigde maar ook waarschuwde voor de lichamelijke en
geestelijke gevaren van wisselende contacten in de homoscene.

Literaire coming out
In hetzelfde jaar 1983 won Jaap Zijlstra met een inzending van dertig liefdesgedichten
de Prijs van de Vlaamse Poëziedagen. Het juryrapport sprak versluierend over
‘bevreemdende liefde’. Bij de prijsuitreiking werden uit de reeks geen expliciete
homo-gedichten voorgedragen. Geen enkele Vlaamse uitgever meldde zich. In de
jaren daarna rondde hij de reeks af tot een aantal van tweeënveertig. De oudste waren
al geschreven in de periode-Duurswoude, zoals ‘Lemmer’:
Was dat geen toevlucht voor het oog,
het kort en hachelijk moment
dat ik zijn statie heb gekend,
de pracht waarmee hij zich bewoog.

De bundel is wel duidelijk homo-erotisch, maar niet zwoel-zinnelijk. De ridder eist
de page niet op, maar vraagt: ‘page mag ik je ridder zijn’. In 1989 stuurde Zijlstra
de kopij naar zijn vaste uitgever, Kok in Kampen. De literatuurredacteur was
enthousiast, maar de directie wees de bundel af om twee redenen: ze wilde met dit
boekje de vertegenwoordigers niet naar de boekhandel sturen en Zijlstra zou zijn
naam als christelijk dichter ermee verknoeien. Teleurgesteld nam de dichter de kopij
terug, wachtte twee jaar, schreef er nog een aantal nieuwe gedichten bij en ging naar
Wim Hazeu van uitgeverij De Prom. Daar verscheen in 1991 Ik zie je zo graag. Dat
Jaap Zijlstra na enkele bundels terugkeerde naar Kok getuigde van zijn goede gebrek
aan rancune. Bij Kok hing de vlag er toen bovendien anders bij.

Kerkliederen
Het kerklied is een belangrijk onderdeel van Zijlstra's oeuvre. Hij volgde de
overtuiging van kerklieddichters als Willem Barnard en Ad den Besten, dat
kerkliederen geschreven moeten worden door dichters, niet door christelijke rijmers.
Zijn eerste liederen stammen nog uit zijn Was-
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senaarse tijd: ‘Wij leven van de wind’ (een pinksterlied) en ‘De Heer is onze
reisgenoot’ (een paaslied). Beide werden in 1973 in het landelijke Liedboek voor de
Kerken opgenomen. Zijlstra's criteria bij het schrijven van kerkliederen waren: ze
moeten poëzie zijn, begrepen kunnen worden door de gemiddelde kerkganger en een
voor de leek zingbare melodie hebben. Zijn cantate Een woord kan een geheim
bewaren werd verschillende keren in Vlaanderen en Nederland uitgevoerd met koor,
solisten en orkest.
In 2013 was Zijlstra in rolstoel, breekbaar en opgewekt, aanwezig in de Grote
Kerk van Monnikendam bij de presentatie van het nieuwe Liedboek, waarin negentien
van zijn liederen zijn opgenomen. Een van zijn veel gezongen liederen in de kerken
is sindsdien ‘Ik breng een rechter aan het licht’, over de Jezus-profetie in Jesaja 42:
Een riet dat buigt in weer en wind,
zo is mijn knecht, een mensenkind,
wat is geknakt, verbreekt hij niet,
zijn adem heelt gelijk een lied.

Literaire contacten
Jaap Zijlstra's neef Sipke van der Land, ook schrijver en prediker, kwam in Wassenaar
in contact met Boudewijn Büch, die hem dikke pakken schrijfsels voorlegde. Voor
zijn poëzie verwees Van der Land hem naar de dichtende neef. Zo heeft Jaap Zijlstra
meegebakerd aan Büchs eerste dichtbundel Nogal droevige liedjes voor de kleine
Gijs (1976). Het contact is altijd min of meer gebleven. In Duurswoude kwam Büch
wel bij Zijlstra logeren.
Na zijn eerste publicaties werd Zijlstra lid van Schrijverscontact, vereniging van
christen-auteurs, toen onder leiding van Anne de Vries. Al gauw nam hij er een
belangrijke plaats in. Drie periodes van vier of vijf jaar was hij voorzitter en
daartussendoor secretaris. Rondom de kloostertafel in zijn Amsterdamse appartement
werd menigmaal de dichtersdag van Schrijverscontact gehouden, kritische
werkbesprekingen. Zijlstra coachte ook belangeloos menige aankomende dichter die
hem zijn werk had gestuurd. In opdracht van Schrijverscontact koos hij samen met
Klaas de Jong Ozn. en Hans Werkman de gedichten voor de bloemlezing Symbolen
& cimbalen, de beste gedichten uit de christelijke traditie van de twintigste eeuw.
Zelf droeg hij menig gedicht bij aan het literaire tijdschrift Li-
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ter en kwam hij graag op Liter-feestjes, waar hij dichters als Willem Barnard
ontmoette, met wie hij bevriend was en veel correspondeerde.
Mede door zijn drukke pastoraat had hij weinig contacten in de algemene
schrijverswereld, op een praatje met zijn achterbuurman Piet Calis na en een literair
gesprek met Gerrit Komrij die af en toe aanbelde. Komrij nam in de laatste druk van
de ‘Dikke Komrij’ twee gedichten van Jaap Zijlstra op, waaronder het buddygedicht
‘Ring’:
En je valt in mijn armen
als ooit, onvindbaar alleen,
en ik leg je weer neer, gebroken
een ring om je heen.

Verzamelaar
Jaap Zijlstra had intense belangstelling voor beeldende kunst. Als puber al bezat hij
werk van zijn plaatsgenoten Cornelis Jetses en Roeland Koning. In de periode-Delfzijl
legde hij contact met de jonge schilder Henk Helmantel. Samen maakten ze vele
jaren lang in de maand juni in Jaaps Dafje cultuurtochten door Nederland, Vlaanderen
en Duitsland langs oude kerken en musea. Helmantel vond hem een waarnemer die
het grootste deel van zijn leven kwaliteit heel goed wist te onderscheiden van
middelmaat.
Jaap Zijlstra stelde zijn groeiende collectie schilderijen en beeldhouwwerken
kundig samen. Hij had geen grote beurs, maar wel goede contacten in de kunstwereld
en doordat hij handigheid ontwikkelde in aankoop en verkoop kon hij ook werken
kopen van Jan Weissenbruch, Alida van Houten, Jan Sluyters, Jan Mankes, Kees
Stoop, Charles Donker. Sinds 2000 verzamelde hij Groninger realisten als Matthijs
Röling, Rein Pol, Piet Sebens en Pieter Knorr. Toen hij in 2013 door ziekte het huis
niet meer kon verlaten, verruilde hij die werken voor romantische landschappen van
o.a. Ben Viegers, die hem het uitzicht op de natuur gaven dat hij miste.
Nog in februari 2015, het jaar van zijn dood, leidde hij rond door zijn appartement,
na een tweede herseninfarct trekkend met zijn been maar weer duidelijk sprekend.
Voor de videocamera vertelde hij toen over zijn mooiste stukken: een Chinees paard
uit de zevende eeuw, een groene geglazuurde schaal en een kruislieveheer uit de
veertiende eeuw, twee engelenkopjes van Andrea Della Robbia uit de vijftiende
eeuw, een vakkun-
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dig gegoten replica van de Doornuittrekker in Rome, een schilderij van Anton Mauve,
een jongenstekening van Paul Citroen, een stilleven met groene fles van Piet Sebens,
portretjes van Sam Drukker.5. En zijn schelpjes van Jan Mankes? Dat had hij verkocht
toen hij een nieuwe auto nodig had. Na zijn dood viel zijn collectie door verkoop
uiteen. Henk Helmantel was de eerste die een aantal fraaie stukken kocht en ze opnam
in zijn Museum Helmantel in Westeremden.

Laatste jaren
In 1993 ging Jaap Zijlstra met de VUT, zestig jaar oud. Zijn uiterst drukke baan had
tol geëist. Wel bleef hij mensen met aids begeleiden als buddy en menigmaal als
uitvaartdominee. Ook bleef hij overal in Nederland preken. Vaak was hij te horen
op de kansel van Zunderdorp, vlak bij Amsterdam. De contacten in die gemeente
bevielen hem zo goed dat hij zijn lidmaatschap van de Keizersgrachtkerk (een
vrijzinnige gemeente waarmee hij weinig voeling had) opzegde en lid werd van
Zunderdorp. Daar reserveerde hij ook zijn ultieme plek op aarde. Achter de kerk
bleek een nog leeg negentiende-eeuws domineesgraf te liggen. Na een aantal tia's
besloot hij afscheid te nemen van de kansel. Een herseninfarct in 2012, gevolgd door
maagkanker, brachten hem in ziekenhuis en revalidatiecentrum.
De laatste twee jaar kon hij weer aan de Keizersgracht wonen in zijn persoonlijke
museum, met veel thuiszorg van vrienden en professionals. In april 2014 spelde de
burgemeester van Amsterdam hem een koninklijke onderscheiding op, vooral voor
zijn dichterschap en voor zijn buddyschap.6. Tot zijn verbazing keerde zijn
dichtvermogen terug, zodat nog drie bundels verschenen.
Tien dagen voor zijn dood stuurde hij een briefje rond aan zijn vrienden. Zijn
fraaie handschrift was wankel geworden, zijn boodschap niet: ‘Ik verlang heen te
gaan en met Christus te zijn. Met lieve en laatste groet, Jaap.’ Op zijn overlijdenskaart
werd het gedicht afgedrukt waarmee dit levensbericht opent.
HANS WERKMAN

Met dank aan Wim Zijlstra te Zwolle.
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Voornaamste geschriften
(gedichtenbundels, voor zover niet anders vermeld)
Voor de gelukkige vinder. Nijkerk 1965.
Onder mijn groene huid. Nijkerk 1967.
Land in zicht. Kampen 1969.
Gij roept het licht tot koning uit (gebeden). Kampen 1988.
Ik zie je zo graag. Baarn 1991.
Hinkelspel. Baarn 1995.
Nachtval. Baarn 2000.
De vlinderdas (diergedichten). Kampen 2008.
Verzamelde gedichten. Kampen 2010.
Helder geheim (gedichten en liederen). Zoetermeer 2015.
De complete bibliografie is te vinden op de website www.schrijverscontact.nl onder
‘bibliografieën’.

Eindnoten:
Gesprek met Ronald Westerbeek CVKoers, maart 2000.
Gesprek met Reina Wiskerke, Nederlands Dagblad, 22.10.1994.
Ingezonden stuk van Jaap Zijlstra in Hervormd Nederland, 25.1.1992.
Gesprek met Ronald Westerbeek CVKoers, maart 2000.
De videofilm van Arend Heideman (60 minuten) is in twee delen op YouTube te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=VxQbH1gYejo en
https://www.youtube.com/watch?v=EqpDCPWPQoo.
6. Over zijn buddyschap vertelt Jaap Zijlstra in een filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=Qtz5xTIwHhQ
1.
2.
3.
4.
5.
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Johannes Jacobus Willebrordus Zwagerman
Alkmaar 18 november 1963 - Haarlem 8 september 2015

FOTO: KEKE KEUKELAAR

Opgegroeid in een gezin waarvan beide ouders werkzaam waren in het onderwijs
kwam Joost Zwagerman al vroeg in aanraking met het boek. Hij werd zo vaak
voorgelezen dat hij al geletterd was nog voordat hij naar de lagere school mocht. Het
schrijven volgde als vanzelf. Op zijn negende begon hij een eigen krantje, de
Zwagergids, gemaakt in één exemplaar. Later werd hij, net als zoveel pubers die
later de literatuur ingingen, redacteur van de schoolkrant.
Na zijn eindexamen havo volgde Zwagerman een opleiding aan de pedagogische
academie, maar anders dan zijn vader en moeder ambieerde hij geen onderwijsbaan.
Wel gaf hij op latere leeftijd, tijdens lezingen en televisiepraatjes over beeldende
kunst, volop blijk van zijn didactische kwaliteiten. Eigenlijk was hij een geboren
leraar, bevlogen, enthousiasmerend, communicatief sterk. Hij droeg dolgraag zijn
voorkeuren aan anderen over en was dan ook de ideale persoon om een lijvige en
wervende bloemlezing Nederlandstalige korte verhalen samen te stellen.
In 1984 koos hij ervoor om aan de Universiteit van Amsterdam Nederlandse taalen letterkunde te gaan studeren. Tegelijkertijd volgde hij een cursus creatief schrijven
bij Oek de Jong. De studie kwam al snel op een laag pitje te staan toen uitgeverij De
Arbeiderspers Zwagermans de-
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buutroman De houdgreep had geaccepteerd. Vanaf dat moment ging het snel. Op
zijn tweeëntwintigste werd Zwagerman alom begroet als een veelbelovende en
interessante nieuwkomer in de letteren en kreeg hij volop publicitaire aandacht voor
zijn verhalend proza en zijn gedichten. Hij begon mee te werken aan de dag- en
weekbladpers, werd redacteur van het literaire tijdschrift De held, en wierp zich op
als woordvoerder en boegbeeld van de Maximalen, een groep dichtende jonge honden
die wilde afrekenen met wat ze zagen als de steriele en in formalisme verstarde
Nederlandse poëzie. Zwagermans pleidooi voor meer ‘klauwhamers’ in de poëzie
werd beroemd en berucht.
Als aankomend schrijver straalde Joost Zwagerman niet alleen tomeloze energie
en jongensachtige bravoure uit, hij liet ook blijken dat hij de tijdgeest haarfijn
aanvoelde. Zo gaat De houdgreep over de Londense wereld van popmuziek en
videoclips. Gimmick!, dat hier en daar de status geniet van cultboek en
generatieroman, net als De avonden van Gerard Reve, maar dan voor de jaren tachtig
van de twintigste eeuw, speelt zich af rondom de destijds hippe Amsterdamse
discotheek Roxy en de hoofdstedelijke artistieke kringen. Zwagerman nam er op een
licht satirische manier afstand van het milieu waarin hij zich aanvankelijk had
bewogen: het legendarische kunstcentrum Warmoesstraat 139 waar schilders als Rob
Scholte en Peter Klashorst een vliegende start beleefden, en de gelederen der
Maximalen. Zijn roman Vals licht, verfilmd door Theo van Gogh, beschreef de fatale
liefde van de hoofdpersoon voor een meisje dat haar studie en drugsverslaving
bekostigt door de hoer te spelen. Met De buitenvrouw, een verhaal over de relatie
tussen een witte man en een zwarte vrouw, leverde hij een bijdrage aan het
ontbrandende debat over de multiculturele samenleving.
In de jaren negentig leerden de lezers van de Volkskrant Zwagerman kennen als
opiniemaker. De essays die hij in deze vroege periode schreef, bezingen de zegeningen
van het postmoderne tijdperk, waarin de conventionele tegenstellingen tussen hoge
en lage cultuur oplossen in de behaaglijke jacuzzi van het anything goes. Een van
de weinige keren dat hij zich echt bij iets betrokken toonde, was toen hij in de
dichtbundel De ziekte van jij getuigde van een intens liefdesverdriet.
De schokken aan het begin van het nieuwe millennium (de val van de Twin Towers,
de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh, de verscherping van de etnische
tegenstellingen, het definitieve failliet van de ideologie van de maakbare samenleving,
het demasqué van progressief en
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tolerant Nederland en de ermee samenhangende opkomst van het natiegerichte
populisme), maakten van Zwagerman een andere schrijver. Op de televisie mocht
hij dan overkomen als een jolige causeur of als de beminnelijke gastheer van het
programma Zomergasten, als waarnemer van een steeds woeliger wordend
maatschappelijk bestel werd hij de ernst zelve. Uit naam van fatsoen en moraal keerde
hij zich tegen het opbloeiende extremisme en fundamentalisme, maar ook tegen wat
hij zag als de versteende dogma's van de zogeheten ‘linkse kerk’.
Toen hij als romancier even uitgeschreven leek, ontpopte Zwagerman zich als
kunstpropagandist. In het veelbekeken televisieprogramma De Wereld Draait Door
maakte hij furore als dé opvolger van Pierre Janssen en Henk van Os. Daarnaast
schreef hij over kunst voor de Volkskrant. Die stukken kregen naderhand een plaats
in bundels als Alles is gekleurd en Kennis is geluk. De opbrengst van zijn laatste
levensjaren kwam terecht in De stilte van het licht, dat de boekhandel bereikte toen
de media melding maakten van zijn dood.
Eind jaren negentig had Joost Zwagermans vader een poging gedaan om zich van
het leven te beroven, een gebeurtenis die naderhand zou worden verwerkt in de roman
Zes sterren. Tegen zijn bedoeling in werd hij gevonden toen hij nog te redden was.
Eenmaal uit zijn coma bijgekomen liet hij Joost en diens broer Alexander weten dat
het geen schreeuw om aandacht was geweest. Hij wilde er gewoon niet meer zijn.
Ruim tien jaar later, toen Joost Zwagerman aan het herstellen was van een
langdurige depressie, kwam hij op dit familiedrama terug. ‘De gedachte aan zelfmoord
kan een troostgedachte zijn: je kunt er altijd nog uit stappen. Maar als iemand uit je
nabije familie het daadwerkelijk heeft gedaan, wordt die troostgedachte een
angstgedachte. Ik heb de chromosomen en de genetische predispositie van mijn
vader. De gedachte aan zelfmoord werd een wurgkoord om mijn nek, in plaats van
een troost.’
Het was mede vanuit de overweging dat je het je naasten niet kunt aandoen om er
eigenhandig een einde aan te maken dat Joost Zwagerman zich publiekelijk keerde
tegen de vrije en algemene beschikbaarheid van een zelfmoordpil. Het kwam hem
te staan op het verwijt van bevoogding en moralisme. Maar hij reageerde ook uit
drang tot zelfbehoud, wel wetend dat zijn vader een terrein had betreden dat hij zelf
al een heel leven lang angstvallig probeerde af te schermen. Tot hij, gemangeld door
neerslachtigheid en een verergerende reumatische aandoening, niet langer weerstand
kon bieden aan de drang om het hek om te schoppen en de
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grens over te gaan. Kort daarvoor had hij nog uit alle macht, maar tevergeefs,
geprobeerd zijn goede vriend Rogi Wieg daarvoor te behoeden.
Voor de buitenwacht kwam het bericht van Zwagermans zelfgekozen einde des
te harder aan nu het haaks stond op de indruk die hij naar buiten toe maakte. Boven
alles bezat hij de gave van de onbevangen bewondering, voor vrienden maar evengoed
voor wie toevallig geen vriend was. Zelfs tegenstanders en vijanden mochten, als
het zo te pas kwam, rekenen op zijn warme aandacht. In weerwil van de ijzige hoogten
en verkillende diepten waarin sommige van zijn favoriete kunstenaars (Zurbarán,
Malevich, Rothko en Spilliaert) zich ophielden, gloeit wat hij over hen schreef van
bewondering.
Zwagermans tragisch einde maakt dat er bij al die betoonde warmte ook iets is dat
op een pijnlijke manier nabrandt en schroeit. De schroeiplekken raken allereerst aan
de overkoepelende thematiek van zijn laatste boek. De stilte van het licht laat zich
lezen als een verwoede poging om greep te krijgen op het onvatbare en
onuitsprekelijke dat appelleert aan die kunstenaars en dichters die in het voetspoor
van Ludwig Wittgenstein niet bereid zijn om genoegen te nemen met de werkelijkheid
als ‘das, was es gibt’, de som van de feiten en de relaties tussen die feiten, maar die
zich aangelokt voelen door ‘das Mystische das sich zeigt’, sprakeloos en wel. Oog
in oog met een wereld aan gene zijde van ratio en empirie gaat de sublieme schoonheid
vanzelf over in een even beklemmend als fascinerend geheim. Daarom, schrijft
Zwagerman in zijn inleiding, is de ‘verbeelding van de stilte voor de makers én de
toeschouwers soms een zegen, soms een gesel, en soms allebei tegelijk. Arcadië en
hellekring. Oase en schrikbeeld. Tussen die twee uitersten, tussen geseling en
zegening, bewegen zich de verhalen over de indrukken en kijkervaringen die eraan
ten grondslag liggen. Vrijwel al die ervaringen blijken te stoelen op die ene sensatie,
dat ene verlangen dat telkens onstilbaar blijkt, het verlangen om er niet te zijn.’ Het
zijn woorden die zich achteraf laten lezen als de kroniek van een aangekondigde
dood.
Bij Zwagermans uitvaart werd onder meer het woord gevoerd door kunsthistoricus
Henk van Os. Die memoreerde hoe hij Joost Zwagerman op diens verzoek had
uitgelegd hoe de door hen beiden bewonderde schilder Mark Rothko zijn drang tot
zelfvernietiging legitimeerde. Van de grote christelijke mystici, Meister Eckhart
voorop, had Rothko onthouden dat opgaan in het Niets het grootste en meest begeerde
goed is voor wie lijdt aan het leven. Hij legde die oefening in onthechting uit als
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de opdracht tot een geleidelijke, maar tenslotte zeer gewelddadige zelfvernietiging.
Aan deze herinnering van Henk van Os valt nog toe te voegen dat Joost Zwagerman
in De stilte van het licht een aantal malen verwijst naar de door hem zeer bewonderde
roman Rituelen van Cees Nooteboom. In dat boek komt een drievoudige suïcide
voor: van de hoofdpersoon Inni Wintrop (die mislukt, anders dan Zwagerman, foutief
maar tegelijk treffend genoeg, herhaaldelijk veronderstelt), van Inni Wintrops mentor
Arnold Taads (gewilde dood door bevriezing) en van Taads' zoon Philip (gewilde
dood door verdrinking). Vooral Philips einde doet denken aan de keuze die Rothko
maakte. Taads junior beleeft zijn unio mystica in het ritueel van de Japanse
theeceremonie, vernietigt de kostbare antieke kom waaruit hij de thee gedronken
heeft, en stapt daarna uit het leven. Voordien heeft hij laten weten dat hij een hekel
heeft aan ‘het ding’ dat hij is.
Wat Joost Zwagerman niet heeft willen en dus ook niet heeft kunnen zien, noch
in Rothko, noch in Philip Taads, is dat zelfdestructiviteit slechts ten dele iets gemeen
heeft met de onthechting en het zelfverlies dat christelijke mystici als Eckhart en
Sint Jan van het Kruis ons als ideaal voorhouden. Zwagerman karakteriseert hun
beeld van God als ‘een alomtegenwoordige afwezigheid’ en ziet daarin een radicaal
staaltje negatieve theologie. Maar aanhangers van de negatieve theologie beweren
niet dat God afwezig is, ze suggereren hooguit dat menselijke taal én verbeelding
geen greep op hem hebben. God is niet afwezig, maar onttrekt zich aan ons
bevattingsvermogen. Wie God beschrijft als een afwezigheid is eerder thuis bij het
op negaties gebouwde, van het bestaan afkerige boeddhisme dat zo'n sterke
aantrekkingskracht uitoefent op vastgelopen zoekers naar het absolute als Philip
Taads. Vanuit deze oriëntatie schrijft Zwagerman zijn geliefde schilder Zurbarán het
besef van een fundamentele ‘religieuze leegte’ toe. ‘Die leegte stemt overeen met
de “donkere stilte” in het hart waarvan God door ons wordt uitgevonden, telkens
weer, en telkens tevergeefs.’ Het is een verzuchting die in wisselende bewoordingen
terugkeert en bepalend is voor de grondtoon van De stilte van het licht.
Toen Joost Zwagerman op 8 september van het vorig jaar na langdurig verzet
tegen het verlangen om er niet te zijn alsnog uit het leven stapte, liet hij ruim dertig
gedichten na. Hij had ze bestemd voor een bundel die hij Wakend over God noemde.
Die verscheen postuum, enige maanden na zijn dood. Bij lezen ervan bekruipt je een
hoogst ongemakkelijk gevoel,
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en dat niet omdat deze poëzie moeilijk zou zijn. Integendeel, ze is zo luid en duidelijk
verstaanbaar als een wanhoopskreet maar kan zijn. Tot de vrienden en bekenden van
Zwagerman was er al wat van doorgedrongen toen hij ze in het voorjaar van 2015
per e-mail liet delen in zijn apocalyptische koortsdromen. Neem bijvoorbeeld deze
regels:
In de diepte onder je loeit
zwaar een vagevuur, helder
klaargestoomd door Jeroen Bosch.
Je reikt omhoog, heel even maar
staar je Hem recht in het gezicht.
Loom trekt Hij zijn schouders op
en wendt zich geeuwend van je af,
als in een laaiend tegenbeeld
van de botsingen der sferen.

De Hij die Joost Zwagerman hier in de ogen kijkt is de God van wie zijn katholieke
opvoeders hem ongetwijfeld hebben voorgehouden dat Hij Liefde was. Eenmaal
volwassen maakte hij zich van die God en het geloof in hem los. Liefde was voortaan
eerder zinnelijke lust dan een staat van hemelse genade, wat overigens niet hoefde
te verhinderen dat je erover kon spreken in bewoordingen die aan de roomse rituelen
waren ontleend, zoals Vals licht laat zien. In die roman laat Zwagerman de
hoerenlopers in Amsterdams rosse buurten dagelijks een ‘Stille Omgang’ maken.
In zijn laatste gedichten riep Joost Zwagerman uit de diepten, maar hij wist zich
niet verhoord. Hij voelde zich minstens zo van God verlaten als Job op de mestvaalt,
maar toch ging hij net als zijn geliefde Gerard Reve door met ‘tegen U praten en
schreeuwen, al geeft U geen antwoord’. Hij probeerde uit alle macht een verre
instantie aan te klampen die geen sjoege gaf, maar die er toch moest zijn, al was het
alleen maar omdat hij door ons wordt gezocht. Desnoods, bij wijze van absoluut
minimum, als afwezigheid, als een leegte die ruim en wijd genoeg is om er je eigen
verlangens in te projecteren.
Voor gelovigen van alle tijden en plaatsen, of ze nu orthodox of vrijzinnig zijn,
behelst het idee ‘God’ de richting van hun ultieme verlangen, een verlangen waarvan
ze hopen dat het zal worden vervuld in een of andere vorm van thuiskomst,
geborgenheid, rust. Voor Joost Zwagerman werd dat verlangen, maar dan onvervuld
en pijnlijk voelbaar tot op het
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bot, concreet in het beeld van een schoolkind dat op de gang staat. In het gedicht
‘Meester’ vertrekt hij, kunstkenner bij uitstek, vanuit een scène waarin leerlingen op
uitnodiging van hun onderwijzer mogen vertellen wanneer iets kunst is.
Jouw antwoord doet niet mee.
‘Als God Zijn zegen geeft.’
Altijd sta je te wachten,
en altijd is het wachten
op een langer wachten.
De meester laat je achter in de gang.
Je staat er nog, nu al zo lang.
JAAP GOEDEGEBUURE
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2016
Advies van de Commissie voor Schone Letteren
Tijdens de vergadering van de Commissie voor Schone Letteren waarin deze
debutantenprijs is toegekend, memoreerde een van de juryleden dat hij ‘telkens
opnieuw het boek ter hand nam, erin las, de stukken en de beelden over de
performances van onder anderen Marina Abramovic opnieuw ging bekijken’.
Deze nieuwsgierigheid geeft al meteen aan waar het schrijfster Niña Weijers (1987)
in haar debuutroman De consequenties om te doen is: de grens tussen kunst en leven
opzoeken, onderzoeken, ter discussie stellen.
Hoofdpersoon van De consequenties is de jonge Minnie Panis die ooit als
couveusebaby nauwelijks levensvatbaar werd verklaard. Met deze inzet raakt de
schrijfster meteen de kern van haar boek: een kindje dat kunstmatig in leven wordt
gehouden.
Deze Minnie ontwikkelt zich tot een gevierd kunstenares die van haar leven een
laboratorium maakt. Zij is, net als Ambramovic en de Nederlander Bas Jan Ader,
een performancekunstenaar. Haar leven en werk vallen samen, of misschien moeten
we formuleren: ze verdwijnt uit het leven om in haar werk op te gaan en omgekeerd.
De 28-jarige hoofdpersoon maakt werken als ‘Bestaat Minnie Panis?’ en ‘Nothing
Personal’. Voor dat laatste project verkoopt ze al haar bezittingen uit liefdesverdriet,
want gemis is de kern van een liefdesrelatie. Weijers schrijft mooie, heldere en
verrassende zinnen, zoals deze over die liefde: gemis kon ‘tenminste de illusie in
stand (-) houden dat het idee van liefhebben strookte met iets wat in het echt bestond’.
De drijvende kracht achter de roman is het besluit van Minnie zich te wijden aan
een ultiem project: ze huurt een fotograaf in om haar drie weken te volgen en vast
te leggen zoals Minnie in het echt is: slapend, wakend, dromend, douchend enzovoort.
Komt het zover? En waarom stapt Minnie opeens bij dooi op een bevroren meer,
waarbij ze door het ijs zakt? Dit is haar ultieme poging uit de wereld te verdwijnen,
net zoals performancekunstenaar Bas Jan Ader op een zeilboot voorgoed zichzelf
van de wereld weg zeilde.
Niña Weijers durft veel, zo niet alles. Tegen het slot neemt De consequenties een
verrassende wending, als blijkt dat het couveusekind in haar
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vroege jeugd betrokken was bij een taoïstische experiment waarbij de Mayakalender
een belangrijke rol speelt. In het jaar 2012 begint die aan een nieuwe cyclus. Niet
het hedendaagse progressiedenken is van belang, maar het cyclische denken. Het
was al haar moeder die dacht in een filosofie waarin alles zijn ‘consequenties’ heeft.
Het zijn niet uitsluitend de onverwachte, verrassende en soms zelfs bizar-grillige
wendingen die De consequenties zo boeiend maken. Allereerst combineert de
schrijfster op overtuigende manier twee elementen die in de hedendaagse literatuur
niet vanzelfsprekend zijn: fantasie en vastberadenheid. Ze creëert een geheel eigen
wereld in deze kunstenaarsroman die op elke bladzijde waarde en franje, echt en
kitsch, van elkaar probeert te scheiden en te doorgronden. De toon waarin Weijers
schrijft is helder, vanzelfsprekend, krachtig, spitsvondig, betoverend. In alle fantasie
is de tijd een structurerend gegeven: na de Proloog volgt het hoofdstuk met het jaartal
2012, dan keren we terug in de tijd naar 1984 en komen opnieuw uit bij 2012. Hiermee
is de cyclische vorm gegeven.
De proloog van het boek is beslist van grote schoonheid en betekenis, en op
onnavolgbare wijze houdt de schrijfster die toon vol. Zo begint het: ‘Op de dag dat
Minnie Panis voor de derde keer uit haar eigen leven verdween stond de zon laag en
de maan hoog aan de hemel.’ Wie het archief van het KNMI raadpleegt, ziet dat de
datering exact klopt; vanaf de 12de februari zet de dooi in. Intrigerend in deze
boeiende openingsscène is de toevoeging ‘voor de derde keer’. Dit stelt de lezer op
scherp: wat is er eerder voorgevallen, waarom de derde keer, hoe groot is de wanhoop
in Minnies leven?
Met De consequenties maakt Niña Weijers een grootse entree in de literatuur. Als
een van de weinige auteurs reflecteert ze nadrukkelijk over kunst, filosofie en
literatuur. Ze erkent schatplichtig te zijn aan tal van schrijvers, variërend van Samuel
Beckett tot Fernando Pessoa, en aan performancekunstenaars als Bas Jan Ader en
Ambramovic.
Het knappe is dat elke kunstzinnige verwijzing ertoe doet; nergens gezocht of
geforceerd, maar geheel opgenomen in de intrigerende paradox die het fundament
vormt van haar boek: het verlangen er te zijn door niet te zijn. Minnie Panis kan
alleen de consequenties van haar kunstopvatting aanvaarden door geheel te
verdwijnen, zoals de beginscène op krachtige wijze illustreert.
Tot slot: De consequenties is een boek dat zich nauwelijks laat navertellen in de
plotlijn. Dat geldt voor de jury als een groot goed, want hiermee
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onderscheidt het boek zich van tal van andere debuten waarin persoonlijke voorvallen
vaak de boventoon voeren, in boeken die zich makkelijk laten navertellen. Het pleit
voor Niña Weijers dat ze hoog inzet.
Al deze redenen in acht genomen heeft de jury van de Van der Hoogtprijs 2016 met
grote overtuiging besloten De consequenties voor te dragen voor bekroning. De jury
is onder de indruk van de filosofische reikwijdte van Weijers roman, waarin ze een
krachtige, spitsvondige stijl in perfecte harmonie brengt met grote artistieke ambities.
Kester Freriks
Pia de Jong
Lieke Marsman
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 2016 toe te kennen aan Niña Weijers voor haar roman De
consequenties.
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Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2015
Dankwoord, uitgesproken door de heer Joep Leerssen bij de overhandiging van de
Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2015 tijdens de Laureatenmiddag van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde op 26 september 2015 te Leiden
Dames en heren,
Het is een voorrecht om me in het gezelschap van zoveel prominente voorgangers
te weten, als laureaat van de literaire prijs met de ongetwijfeld lastigste spelling van
ons hele taalgebied. De naamgever en stichter van deze prijs was een veelzijdig en
erudiet man. Alpinist en religiewetenschapper; auteur van werken met intrigerende
titels zoals Het sexueele leven en daarmee samenhangende problemen (1921); en
een tijdlang echtgenoot van de eerste-golf-feministe Weimoed Wijnaendts Francken
- Dyserinck. Dat alles geeft de prijs, naast zijn indrukwekkende culturele prestige,
een zekere excentrieke, ongerijmde charme, die uitgerekend de auteur van
Spiegelpaleis Europa moet bekoren.
Spiegelpaleis Europa is me afgedwongen door Marc Beerens van Uitgeverij
Vantilt. Hij had me herhaaldelijk verzocht om iets Nederlandstaligs voor zijn fonds,
en ik kon hem dat niet weigeren omdat hij een van de beste uitgevers van Nederland
is, zijn fonds een plek is waar ik me thuisvoel, en hij mijn eerdere boek De Bronnen
van het vaderland zo geweldig had bezorgd. Bovendien wilde ik in het klimaat van
het gemakzuchtige euroskepticisme, dat ook onder intellectuelen bon ton begon te
worden, nog eens de bevestiging laten horen dat Europa meer is dan louter een door
stuntelende burocraten geregeerde interne markt. Maar wat dat méér nu precies was...
Om dat in kaart te brengen kon ik geen rechttoe-rechtaan-betoog schrijven. Het
werd een mozaïek van vignetjes, onderling verbonden in de structuur van een fuga,
waarin thema's over en langs elkaar heen schuiven, verdwijnen en dan weer opduiken,
contrapuntisch met elkaar resoneren. De bedoeling kon niet zijn om de lezer met
kracht van wetenschappelijke argumenten te dwingen om het met me eens te zijn.
De bedoeling kon ook niet zijn om de lezer met nieuwe, door mij ontdekte feiten te
overtuigen. Het ging er veeleer om het associatievermogen van de lezer te prikkelen
en een alternatieve zienswijze te suggereren die aan de
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bekende feiten een andere samenhang en daardoor een andere betekenis geeft.
Een dergelijke schrijfwijze had ik tot nu toe alleen uitgeprobeerd in de
Limburgstalige, en thans geheel vergeten bundel D'r Herinneringskunstenaer: Veersj
broed in 'n vraemd hoes. Het gaat om het genot dat we ontlenen aan de samenhang
der ongerijmde dingen; wat Dr. Johnson omschrijft als the discovery of obscure
resemblances between things apparently unlike. Die bekoorlijke samenhang stelt
ons op een bijna religieuze wijze gerust dat er méér is in dit leven dan alleen de
banale gegevenheid van kale feiten.
Gaande het productieproces van Spiegelpaleis Europa werd duidelijk dat de dermate
dicht-geweven tekst verlucht moest worden. De ene illustratie na de andere werd
ingevoegd, eerst als veraanschouwelijking van de tekst, later ook meer autonoom,
met eigen iconische resonanties. Allengs bleek dat die illustraties een sleutelrol
zouden spelen in mijn poging, de lezer tot andere zienswijzen te verleiden. Uiteindelijk
begon de tekst te lijken op een lezing die ondersteund wordt door een
powerpoint-presentatie. Dat werd een experiment op zich: een multimedia-essay. De
tekst beoogde de lezer anders te laten denken. De plaatjes wilden de lezer anders
laten kijken.
Daarom moest, en moet, Spiegelpaleis Europa het hebben van een doordachte
vormgeving, die de samenhang tussen plaatjes en zinnen goed tot zijn recht kan laten
komen. En opnieuw was het Marc Beerens, en nu vooral ook de door hem aangezochte
vormgeefster Mijke Wondergem, die hierin een sleutelrol zou spelen. Wat telt in
Spiegelpaleis Europa is niet alleen de verbale tekst, maar ook de onderlinge
vervlechting van woord en beeld. Aan Marc en Mijke wil ik dan ook een bijzonder
woord van erkentelijkheid uitspreken. Spiegelpaleis Europa is niet zozeer een essay
of een tekst als wel een boek en ontleent zijn allure voor een groot deel aan het feit
dat het als boek bevallig, handzaam en oogstrelend is.
Dat alles over de achtergrond en de productie. Uiteindelijk gaat het bij een essay
om de lezer, met wie de auteur wil flirten. Wat voor blijdschap voelt de auteur als
hij merkt dat er met deze of gene lezer inderdaad oogcontact is gemaakt, een vonk
is overgeslagen! Het genot van het schrijven wordt huizenhoog overtroffen door het
geluksgevoel dat de auteur krijgt van appreciërende lezers. De jury van de Dr.
Wijnaendts Francken-prijs heeft me met haar sympathieke lectuur en haar genereuze
rapport dan ook diep, diep gelukkig gemaakt. Ook daarvoor mijn innige dank.
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Henriëtte de Beaufort-prijs 2016
Advies van de commissie van voordracht
Complexe figuren vormen voor de biograaf een grote uitdaging. De niet zelden
onverzoenlijke tegenstrijdigheden in hun persoonlijkheid, hun wisselende, onderling
moeilijk te verenigen identiteiten, de spanningen die dat voor hen zelf en hun
omgeving oplevert, het levert een overstelpende hoeveelheid stof op voor een
levensverhaal vol dramatiek, climaxen en anticlimaxen, diepte- en hoogtepunten.
Het vertellen van zo'n levensverhaal stelt zeer hoge eisen aan de biograaf. Die kan
niet volstaan met het simpelweg noemen, benoemen en opsommen, maar moet
verhelderen, nuanceren, een context scheppen waarin dit ene individuele leven met
al zijn stroomversnellingen en draaikolken een ruimere bedding vindt.
De jury van de Henriëtte de Beaufort-prijs is van mening dat de biografie die
Elisabeth Lockhorn heeft gewijd aan de schrijfster Andreas Burnier (1931-2002),
alias de criminologe Catharina Irma Dessaur, alias het meisje Ronnie dat liever een
jongen was, aan de genoemde uitdaging en de daarmee gepaard gaande risico's op
bewonderenswaardige wijze het hoofd heeft geboden. In de meeslepend geschreven
biografie Metselaar van de wereld ontvouwt Lockhorn een boeiend, rijk geschakeerd,
uitstekend gedocumenteerd en vooral afgewogen en evenwichtig beeld van een
complexe, niet altijd sympathieke, maar toch steeds fascinerende persoonlijkheid.
Omdat de biograaf afstand weet te behouden tot haar onderwerp, wordt de lezer in
staat gesteld een eigen beeld en oordeel te vormen.
De tegenwerking die Burnier vanwege haar geboorte in een vrouwelijk lichaam
ondervond, riep als vanzelf een mannelijke identiteit in het leven. Ze signeerde haar
eerste pennenvruchten met een mannelijke schuilnaam en poseerde zelfs met een
aangeplakte baard en snor. Nadat ze tien jaar lang echtgenote en moeder was geweest,
stapte ze uit haar huwelijk en voltooide een afgebroken studie filosofie. Ze
promoveerde, begon een wetenschappelijke loopbaan, omarmde het feminisme maar
liet dat los zodra ze er dogmatische en conformistische kanten in ontwaarde, en begon
zich vervolgens meer en meer te storen aan de orthodoxie van de ‘Kerk van de Rede’
die na de aftocht van het christendom, fascisme en
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marxisme optrad als de nieuwe gewetensinquisitie voor de gemiddelde intellectueel.
Ze laafde zich aan antroposofie, platonisme en boeddhisme, erkende dat het leven
te allen tijde geëerbiedigd moet worden en kantte zich om die reden tegen de
bevorderaars-door-dik-en-dun van de euthanasie. Tenslotte kreeg ze oog voor haar
joodse wortels en de rijke traditie die daarmee verbonden was. Haar beschouwelijk
getinte romans en prikkelende essays geven zicht op een persoonlijkheid die
voortdurend haar houding in en tegenover de tijd bepaalde en zo markant en
geprofileerd vorm gaf aan haar eigen bestaan.
Dankzij haar onbevangen blik, haar nieuwsgierigheid en haar afkeer van conventies
en taboes was Burnier haar tijd altijd ver vooruit. Dat ze het zogenaamde waardenvrije
rationalisme ontmaskerde als de zoveelste ideologie is een van haar belangrijkste
verdiensten. De moed om zich ertegen te kanten was des te opmerkelijker nu ze
daarmee de haat van weldenkend Nederland op de hals haalde. Maar ze bleef
onwrikbaar in haar diagnose: wie het hield bij de rede alleen, kneep de geest af en
liep gevaar om slachtoffer te worden van wanen en projecties.
Burnier heeft haar cultuurkritische bekommernissen nooit beperkt tot haar
beschouwelijke geschriften. In haar romans analyseerde en betoogde ze minstens zo
nadrukkelijk. Tegelijk nam ze de samenleving telkens weer de maat. En door dat
alles te doen, markeerde ze de stadia van haar eigen ontwikkelingsgang, zonder zich
daarmee op een standpunt vast te leggen. In haar debuutroman Een tevreden lach
(1965) snijdt ze een thema aan dat als een rode draad door haar oeuvre blijft lopen:
de spirituele metamorfose die wordt begeleid door leermeesters als Plato, Plotinus
en Rudolf Steiner. De hoofdpersoon van De huilende libertijn (1970) keert zich af
van de feministische mars door de instituties die ze zelf geestdriftig heeft helpen
voorbereiden en besluit zich te wijden aan het schrijven van het boek Beyond
Reductionism, waarin kenners de onder de auteursnaam Dessaur gepubliceerde studie
De droom der rede herkennen.
Metselaar van de wereld is een schrijversbiografie, een genre dat naast de
gebruikelijke klippen en valkuilen die de biografie in het algemeen aankleven ook
nog eens de complexe verhouding tussen leven en werk als probleem heeft. Dat het
literaire oeuvre van Andreas Burnier in hoge mate autobiografisch is, staat buiten
kijf. Maar ook dan ziet de biograaf zich gesteld voor de taak om te laten zien hoe de
levensfeiten zijn getransformeerd tot literatuur. Ook daarin is Elisabeth Lockhorn
ruimschoots geslaagd. Zonder in enigerlei vorm van reductionisme te ver-
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vallen laat ze op basis van nieuw onderzoek zien hoe Burniers lotgevallen als joods
onderduikkind bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van haar persoonlijkheid.
Uiterst relevant voor het begrijpen van dit karakter is ook de manier waarop Lockhorn
ingaat op de strijd die Burnier al vroeg is aangegaan met de haar opgelegde
vrouwelijke identiteit. De dwingende noodzaak om daar zo jong voor uit te komen,
heeft haar op alle andere gebieden de moed heeft gegeven om voor zichzelf uit en
op te komen.
In haar verantwoording schrijft Lockhorn dat ze geprobeerd heeft de diverse
compartimenten waaruit het leven én het werk van Burnier was opgedeeld, te belichten
en bijeen te brengen. Ook daarin is ze voortreffelijk geslaagd. Ronnie Dessaurs joodse
jeugd in Scheveningen, haar als traumatisch ervaren onderduikjaren, haar eerste
Amsterdamse studentenjaren die ze doorbracht in het gezelschap van Lucebert,
Remco Campert, Hans Andreus en andere Vijftigers, het esoterische milieu van
Castrum Perigrini, de studie van de criminologie en de invloed van haar leermeester
Nagel, de geboorte van de schrijverspersona Andreas Burnier, haar belangrijke rol
ten tijde van de Tweede Feministische Golf, haar bijdrage aan de emancipatie van
de homoseksualiteit, haar wending van rationalisme naar spiritualiteit, haar kruistocht
tegen het ‘euthanasiasme’ en tenslotte haar terugkeer tot het jodendom, het is alles
met zeer veel kennis van zaken en de nodige nuances door Lockhorn geëxposeerd
en belicht. Daarenboven toont Elisabeth Lockhorn zich in deze biograaf meester van
een uiterst soepele stijl en een verteltrant die recht doet aan de enerverende en dikwijls
ook zo dramatische gang van dit leven. De biografie motiveert de lezer om het werk
van Burnier te gaan lezen of herlezen. Het werk is ook interessant voor wie Burniers
oeuvre niet goed kent - en dat is een grote verdienste.
Al deze overwegingen hebben de jury geleid tot het advies om Andreas Burnier,
metselaar van de wereld van Elisabeth Lockhorn te bekronen met de Henriëtte de
Beaufort-prijs 2016.
Rick Honings (voorzitter)
Manu van der Aa
Elsbeth Etty
Jaap Goedegebuure
Kris Humbeeck
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Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie van voordracht, de Henriëtte de
Beaufort-prijs 2016 toe te kennen aan Elisabeth Lockhorn voor haar biografie Andreas
Burnier, metselaar van de wereld.
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Henriëtte de Beaufort-prijs 2016
Dankwoord, uitgesproken door Elisabeth Lockhorn bij de overhandiging van de
Henriëtte de Beaufort-prijs op 17 september 2016 te Leiden
Volgens Richard Holmes, een gerenommeerd Brits biograaf, moeten biografieën
uitsluitend gaan over mensen die zich buiten de gebaande paden hebben begeven.
Ik denk dat Andreas Burnier moeiteloos aan die categorie voldoet. Ik beschouw haar
als een van de meest markante, eigenzinnige vrouwen van de tweede helft van de
afgelopen eeuw, en ik bewonder haar moed om als intellectueel een publieke rol te
spelen ondanks al haar persoonlijke angsten en kwetsuren als onderduikkind.
Dat haar biografie Metselaar van de wereld vandaag in Leiden bekroond wordt
met een prijs zou haar deugd gedaan hebben. Leiden, de stad waar zij opnieuw begon
te studeren op haar dertigste, waar ze cum laude afstudeerde en cum laude
promoveerde.
Mijn verhaal staat in het programma te boek als ‘Dankwoord’ en het is dan met
groot plezier dat ik allereerst de jury bedank, bestaande uit: Rick Honings, Manu
van der Aa, Elsbeth Etty, Jaap Goedegebuure, en Kris Humbeeck. Ik moet zeggen:
naast de prijs vormde het uitvoerige, liefdevol geschreven juryrapport voor mij een
extra cadeau.
Mijn dank ook gaat uit naar het Fonds voor de Letteren, het Harten Fonds en het
Fonds Bijzondere Journalistieke projecten, die dit project de moeite waard vonden
om te ondersteunen.
Het schrijven van een biografie heeft iets van een queeste. Een queeste is, zoals
u weet, een zoektocht of een onmogelijke opdracht. Tijdens deze zoektocht moeten
er in de regel vele hindernissen overwonnen worden en het is niet altijd zeker of de
opdracht wel gehaald gaat worden. Maar vaak wordt er redding geboden in de vorm
van een reisgezelschap dat de held terzijde staat. Ook mij is dat geluk ten deel
gevallen.
Kees Schuyt was de eerste die mij wees op de noodzaak van het verschijnen van
een biografie over Andreas Burnier. Hij stond niet alleen aan de wieg van dit boek,
maar bleef ook meedenken. Dorien Pessers en Hugues Boekraad steunden mij vanaf
het eerste begin, en het was Hugues die zich spontaan ook opwierp als meelezer. De
biografie heeft zeker
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geprofiteerd van zijn rijke eruditie en ervaring als oud-uitgever van Uitgeverij SUN
in Nijmegen.
Twee andere meelezers aan wie ik veel verschuldigd ben zijn Maaike Meijer en
Theo Vos. Theo Vos leerde als student Nederlands Andreas kennen en schreef twee
fraaie boeken over haar. Al bij onze eerste ontmoeting overhandigde hij mij in vol
vertrouwen zijn hele archief. Maaike Meijer kon mij niet alleen veel vertellen over
haar vriendschap met Andreas, maar maakte mij wegwijs in het veelzijdige
feministische landschap.
In de beslissende fase van het schrijven diende zich een laatste reisgenoot aan.
Anderhalf jaar voordat ik mijn biografie zou afmaken, kwam ik er achter dat de
historicus Wim Willems met een prachtig project bezig was in Scheveningen, de
joodse wijk waar Andreas is geboren en opgegroeid. Hij reconstrueerde de levens
van de joodse bewoners van de Harstenhoekweg, hetgeen zou het leiden tot het boek
Hier woonden wij. We besloten meelezers te worden van eikaars boek. Ik kwam
daardoor ook in aanraking met de rest van zijn oeuvre, een onverwacht
nevengeschenk.
Dat Tilly Hermans zeven jaar lang onverstoorbaar bleef vertrouwen dat het boek
er op een dag zou komen, bewijst haar goede naam als uitgever.
Dank ten slotte aan Daniel van Mourik, de weduwe van Andreas Burnier. Ze liet
mij met grote gulheid toe in haar huis en haar leven en zette zich onvermoeibaar in
voor deze biografie. Daniel, grote dank... Heel blij was ik met de laatste vervolmaking
die Metselaar van de wereld onderging in de vaardige handen van eindredacteur
David Garvelink. En hoe kan ik een dankwoord anders besluiten dan te danken voor
de warmte van degenen aan wie deze biografie is opgedragen: mijn kinderen Joram,
Jonas, en Yung Joo.
Tijd om te gaan afronden. De meeste biografieën worden gelezen en geschreven uit
nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid is vaak omstreden geweest. De afgelopen
jaren zijn er heel wat romans geschreven met een biograaf als hoofdpersoon. En niet
door de minste auteurs. Nabokov, Philip Roth, Coetzee. En een paar jaar geleden
verscheen er zelfs een Amerikaanse essaybundel met als provocerende titel: Biografie,
een hogere vorm van kannibalisme?
Het heeft inderdaad iets onbeschaamds, dit vak. Het gevaar van sensatiezucht ligt
op de loer, zeker in een tijd die bol staat van de onthullingen
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en waar in de media en op internet gevraagd en ongevraagd de grootste intimiteiten
gedeeld worden.
Het schrijven van dit boek is voor mij ook een oefening in ethiek geweest. Als
goede researcher kom je soms achter dingen die zelfs een familie niet weet, het is
zaak daar integer mee om te gaan. Ik denk dat ook doden recht hebben op een zekere
privacy. Doden moeten soms beschermd worden. Ik ben niet van mening dat alles
uit een mensenleven altijd verteld moet worden. De mooiste definitie van poëzie die
ik ken is: Poëzie is een geheim dat je kunt vertellen zonder het te verraden.
En naar mijn mening geldt dat ook een biografie...
Ik dank u voor uw aandacht.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
De jaarvergadering is op vrijdag 20 mei 2016 gehouden in het Klein Auditorium van
het Academiegebouw te Leiden. Er zijn tijdens het besloten gedeelte 74 aanwezigen.
De voorzitter opent de vergadering en houdt zoals de Wet voorschrijft in de
beslotenheid van de Maatschappij en haar leden een rede die elders in dit Jaarboek
staat afgedrukt.
Daarna herdenkt de voorzitter de leden die ons het afgelopen maatschappelijk jaar
zijn ontvallen: de heer dr. Wiebe Bergsma, de heer T.T. Cloete, mevrouw Thérèse
Cornips, de heer dr. Z.R. Dittrich, de heer dr. mr. C.A. Fasseur, de heer dr. Louis
Peter Grijp, mevrouw Luisa Guttmann-Treves, de heer dr. René Haeseryn, mevrouw
Els Moor, de heer mr. Hans Nieuwenhuis, de heer mr. David Peeperkorn, de heer
dr. J. Posthumus, de heer A.J.M. Sarneel, de heer dr. R. Schützeichel, de heer Kees
Thomassen, de heer dr. Walter Thys, de heer Ger Verrips, de heer Hans van de
Waarsenburg, de heer Jaap Zijlstra, de heer Joost Zwagerman. De heer Gerrit
Kouwenaar, die in 2014 is overleden, wordt eveneens herdacht.
De voorzitter heet speciaal mevrouw dr. J. Kosmann-Putto, vandaag 60 jaar lid
van de Maatschappij, van harte welkom.
Bij agendapunt 1 kondigt de voorzitter het begin van het jubileumjaar aan. Het
volledige programma staat op de vernieuwde website van de MNL. De aankondiging
van de voorzitter, dat vanmiddag om 16.00 uur, tijdens de feestelijke viering ter
gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, acht ereleden worden
benoemd, wordt gevolgd door applaus. Vervolgens deelt hij mee dat het bestuur
besloten heeft vanaf nu uitsluitend digitaal met de leden te gaan communiceren. Op
de vraag van de heer dr. L.L. van Maris hoe de communicatie verloopt met leden die
geen computer hebben, antwoordt de voorzitter dat in overleg met hen tot een
oplossing zal worden gekomen. De heer dr. A.A.P. Francken verwerpt het voorstel
om zoons/dochters/buren om hulp te vragen. De voorzitter benadrukt dat in individuele
gevallen naar een nette overgang zal worden gezocht.
Bij agendapunt 2 deelt de voorzitter mee dat mevrouw dr. Feike Dietz bereid is
gevonden mevrouw dr. Nelleke Moser als bestuurslid op
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te volgen. De vergadering volgt bij acclamatie het voorstel van het bestuur.
N.a.v het verslag van de staat der Maatschappij (3) vraagt de heer Dick Welsink
waarom mevrouw Noraly Beyer vervallen van het lidmaatschap wordt verklaard,
terwijl zij lid is van het bestuur van de Werkgroep Caraïbische Letteren. De voorzitter
antwoordt dat dit mogelijk is aangezien het ene lidmaatschap niet verbonden is met
het andere. Het verslag wordt vastgesteld, evenals het verslag van de Noordelijke
Afdeling (4). Op verzoek van de heer dr. L.L. van Maris wordt t.b.v het Jaarboek in
het verslag van de Zuidelijke Afdeling (5, onderaan blz. 11) de zin ‘waarbij de
Nederlandse Staat het Fries enz.’ aangepast: ‘waarbij de Nederlandse Staat het Fries
als taal erkende en het Nedersaksisch erkenning als regionale taal verkreeg.’ Het
verslag wordt vervolgens vastgesteld. De verslagen van de vertegenwoordiger voor
Zuid-Afrika (6), van de Commissie voor Zuid-Afrika (7) en van de bibliothecaris
(8) worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
De penningmeester licht het beheer der gelden toe (9). Op de vraag van de heer
dr. L.L. van Maris, waarom bij Diverse opbrengsten 1 euro wordt gerealiseerd,
antwoordt de penningmeester dat dat is gekomen door een afrondingsverschil. Op
de vraag van de heer Dick Welsink over de gestegen kosten van het Jaarboek
antwoordt de penningmeester dat het bestuur zich in de septembervergadering over
deze kwestie zal buigen. Mevrouw Hanneke Eggels vraagt het bestuur een bijdrage
voor auteursrechten en honoraria op te nemen op de Begroting 2018. De heer Menno
Voskuil merkt op dat bijdragen en columns t.b.v de website pro deo ter beschikking
worden gesteld. Vervolgens wordt het verslag van de kascommissie voorgelezen die
dit jaar bestaat uit mevrouw Barber van de Pol en mevrouw Aleid Truijens. De
voorzitter dankt de kascommissie voor de heldere en behoedzame wijze waarop zij
het werk hebben verricht. De vergadering dechargeert het bestuur van rekening en
verantwoording over het boekjaar 2015 en gaat akkoord met het voorstel de contributie
voor het jaar 2017 te handhaven op dertig euro. De heer dr. A.J. Lever merkt op dat
al enige jaren een negatief exploitatiesaldo wordt vertoond en dat verhoging van de
contributie tot de mogelijkheden zou moeten behoren. Het bestuur zegt toe zich daar
in de septembervergadering over te buigen.
De verslagen van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (10), de
Commissie voor taal- en letterkunde (11), van de Werkgroep Zeven-
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tiende Eeuw (12) en van de Werkgroep 18e Eeuw (13) worden zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld. De heer dr. L.L. van Maris vraagt of het bestuur betrokken
is geweest in de fusieplannen van de tijdschriften van de werkgroepen Zeventiende
Eeuw en 18e Eeuw. De voorzitter antwoordt dat het bestuur grote terughoudendheid
betracht om zich te bemoeien met de werkgroepen. Een nieuw Engelstalig tijdschrift
heeft echter de zorg van het bestuur, en binnenkort (23 juni 2016) zal de kwestie
worden besproken met de voorzitters van beide werkgroepen. Op de vraag van
mevrouw dr. E. Ruijsendaal, of er een verbod is op andere talen, antwoordt mevrouw
dr. Feike Dietz dat er geen strikte regels zijn voor welke taal ook. De heer dr. Thomas
von der Dunk adviseert gebruik te maken van een samenvatting in het Engels in
bijvoorbeeld een Duits tijdschrift. De verslagen van de Werkgroep 19e Eeuw (14),
de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde (15), de Werkgroep Biografie (16),
de Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging (17), de werkgroep
Caraïbische Letteren (18) en van de redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn
(19) worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. De voorzitter bedankt de
redactie van het NLM en in het bijzonder haar secretaris mevrouw Susanne Onel, die
dit jaar afscheid neemt van de redactie, voor haar werkzaamheden. Vervolgens dankt
hij de Commissie voor het Jaarboek, in het bijzonder mevrouw dr. Marijke Tolsma,
voor haar werkzaamheden voor het Jaarboek. De voorzitter bedankt de heer Dick
Welsink voor zijn vóór de vergadering ingediende correcties op de jaarstukken.
De voorzitter deelt mee dat de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs (20) is
toegekend aan mevrouw Niña Weijers voor haar roman De consequenties en de
Henriëtte de Beaufort-prijs (21) aan mevrouw Elisabeth Lockhorn voor haar biografie
Andreas Burnier, metselaar van de wereld. De voorzitter bedankt beide jury's voor
de mooie voordrachten die ze hebben geleverd.
Bij acclamatie wordt de heer dr. Wijnand Mijnhardt voor het jaar 2016-2017
herkozen tot voorzitter (22). De voorzitter dankt mevrouw dr. Nelleke Moser, die
met deze jaarvergadering aan het einde van haar termijn als bestuurslid is gekomen.
De Commissie voor stemopneming bestond dit jaar uit het bestuurslid de heer
Kurt De Belder en mevrouw Andy Wieles-Maathuis (23). Er zijn 255 geldige
stembiljetten binnengekomen, zodat de kiesdeler volgens de Wet moest worden
vastgesteld op 51. Na de telling bleek dat er
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73 kandidaten waren die 51 of meer stemmen op zich hadden verenigd, zodat zij tot
het lidmaatschap zullen worden uitgenodigd. Hun namen zijn: mevrouw H.T.
Aalbrecht, de heer dr. Robbert-Jan Adriaansen, mevrouw Annett Andriesen, de heer
S. Bink, de heer dr. Johan Bordewijk, de heer L.S.G.B. Brouwer, de heer Robin de
Bruin, mevrouw M.M. den Buurman, de heer dr. R.S. Buys, de heer dr. Bram Caers,
de heer dr. J.F. Cohen, mevrouw dr. Dorrit van Dalen, mevrouw dr. B. van Dam,
mevrouw Lieke van Deinsen, de heer Govert Derix, de heer Frank Diamand, mevrouw
Monique F.A. Dickhaut, mevrouw dr. S.J. van Dijk, de heer Gaston Dorren, de heer
Nico Dros, de heer dr. M.J. van Duijn, de heer dr. Sven Dupré, de heer dr. John H.
van Engen, de heer Casper Faassen, de heer B.C. Funnekotter, de heer dr. Jos Gabriëls,
de heer J. Groenleer, de heer Wim Hofman, de heer Guy van Hoof, mevrouw dr.
Helen de Hoop, de heer dr. D.J. Jansen, de heer dr. J.C. de Jong, de heer dr. Bart
Karstens, de heer Bert Keizer, de heer dr. P.J. ter Keurs, de heer dr. Ewoud Kieft,
de heer dr. A. Knotter, de heer mr. Egbert Koops, de heer Jan Kristen, mevrouw
Ann-Sophie Lehmann, de heer dr. Eric W.G. Lemmens, mevrouw A. Van Leusden,
de heer Edzard Mik, mevrouw Marleen Nagtegaal, de heer mr. H.J. Nalis, de heer
dr. Albert Oosthoek, mevrouw dr. M. Osnabrugge, mevrouw dr. Marrigje Paijmans,
mevrouw dr. S.A. Polak, de heer dr. Gijsbert Pols, de heer Rob Pronk, mevrouw
Irene van Renswoude, de heer dr. J. van Rijckevorsel, mevrouw dr. C.A. Romein,
de heer Edwin Rutten, de heer J.M.P. Schaeps, de heer Jan Siegenbeek van Heukelom,
de heer dr. Johan Sonnenschein, mevrouw dr. S. Sötemann, mevrouw Petra
Teunissen-Nijsse, mevrouw dr. Marguerite Tuijn, de heer dr. mr. B.D. van der Velden,
mevrouw M.L.H. van Velzenvan Roermund, de heer dr. F.J.G.M. Verhagen, de heer
Jacques Vriens, de heer P. Wagenaar, mevrouw dr. C.V. Weeda, mevrouw dr. Claartje
Wesselink, de heer dr. Marc de Wilde, de heer dr. Laurens Clarus Winkel, mevrouw
dr. S. Zijlstra.
Van de rondvraag (24) wordt geen gebruik gemaakt.
De vergadering wordt geschorst voor een korte pauze.
De voorzitter heropent om 16.00 uur in aanwezigheid van Z.M. Koning
Willem-Alexander het openbare gedeelte van de jaarvergadering in het Groot
Auditorium en heet genodigden en leden welkom. Na een korte speech van de
voorzitter houdt de heer Tom Lanoye, schrijver, dichter en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2016

181
theaterauteur een feestrede. [speech en feestrede staan elders in dit Jaarboek
afgedrukt] Vervolgens benoemt de voorzitter de heer dr. W. Th. M. Frijhoff, de heer
dr. Marc van Oostendorp, de heer Wim T. Schippers, de heer dr. P.G.J. van
Sterkenburg en de heer dr. P.A.W. van Zonneveld tot erelid. De heer dr. A.B.G.M.
van Kalmthout biedt het eerste exemplaar aan van het jubileumboek Al die onbekende
beroemdheden aan Z.M. de Koning. De heer dr. J.P. Sigmond, vicevoorzitter van de
jubileumcommissie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, sluit de
viering af.
De bijeenkomst wordt besloten met een geanimeerde receptie in aanwezigheid
van Z.M. de Koning.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2016

182

Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
De jaarvergadering is op vrijdag 29 mei 2015 gehouden in het Klein Auditorium van
het Academiegebouw te Leiden. Er zijn tijdens het besloten gedeelte 37 aanwezigen.
De voorzitter opent de vergadering en houdt zoals de Wet voorschrijft in de
beslotenheid van de Maatschappij en haar leden een rede die in het Jaarboek
2014-2015 staat afgedrukt. De heer dr. A.J. Lever vraagt de voorzitter om de passages
die hij door tijdgebrek niet heeft kunnen uitspreken op te nemen in het Jaarboek.
Daarna herdenkt de voorzitter de leden die ons het afgelopen maatschappelijk jaar
zijn ontvallen: de heer dr. W.J. van Asselt, de heer dr. A.C. den Besten, de heer dr.
B.C. van den Boogert, de heer dr. J. Charité, de heer dr. R. Th. M. van Dijk, de heer
dr. Th.H. van Doorn, mevrouw N.H. Fuchs-van Maaren, de heer S.R. Gaaikema,
mevrouw dr. J. van Goinga-van Driel, de heer dr. N.D.B. Habermehl, de heer dr.
P.W. Klein, de heer H. Kompen, de heer Martin Mooij, de heer dr. W.A.M. de Moor,
de heer Willem Nijenhuis, de heer dr. P.F.J. Obbema, de heer Cees van der Pluijm,
de heer Murk Popma, de heer dr. B. Smilde, de heer dr. S.A. Vosters. Pas onlangs
bereikte ons het bericht dat de heer dr. Jean Weisgerber en de heer L. Verbeke in
2013 zijn overleden.
Bij agendapunt 1 deelt de voorzitter mee dat op 26 september 2015 de laureatendag
wordt gehouden, waarbij voor de eerste keer de academische prijzen worden
uitgereikt. Hij deelt mee dat voor de zomer de website operationeel zal zijn en
beschikbaar op iPad en iPhone. Vervolgens deelt de voorzitter mee dat volgend jaar
het ‘jubeljaar 250-MNL’ wordt gevierd. De aanwezigheid van de koning is nog niet
gematerialiseerd.
De voorzitter leest de berichten van verhindering voor: de heer Maarten Asscher,
mevrouw Pieta van Beek, mevrouw G. Th. M. van den Dool, mevrouw Annemarie
Feilzer-August de Meijer, mevrouw Dorine Holman, de heer mr. T.A. Phijffer,
mevrouw Madelon Simons.
Bij agendapunt 2 deelt de voorzitter mee dat de heer dr. Kevin Absillis bereid is
gevonden de heer dr. Kris Humbeeck als Vlaams bestuurslid op te volgen. De
vergadering volgt bij acclamatie het voorstel van het bestuur.
De verslagen van de Noordelijke Afdeling (4), van de Zuidelijke Afdeling (5),
van de vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika (6), van de Commis-
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sie voor Zuid-Afrika (7) en van de bibliothecaris (8) worden zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld.
De penningmeester licht vervolgens het beheer der gelden toe. (9) Hij deelt mee
dat de Maatschappij er financieel goed voorstaat, maar wel enige voorzichtigheid
moet betrachten. Vervolgens wordt het verslag van de kascommissie voorgelezen
die dit jaar bestaat uit mevrouw Barber van de Pol en mevrouw Aleid Truijens. De
voorzitter dankt de kascommissie voor de heldere en behoedzame wijze waarop zij
het werk hebben verricht. De vergadering dechargeert het bestuur van rekening en
verantwoording over het boekjaar 2014 en gaat akkoord met het voorstel de contributie
voor het jaar 2016 te handhaven op dertig euro.
De verslagen van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (10), de
Commissie voor taal- en letterkunde (11), de Commissie voor opdrachten op het
gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde (12), de Werkgroep
Zeventiende Eeuw (13) worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
Bij het verslag van de Werkgroep 18e Eeuw (14) vraagt de heer dr. Ivo
Nieuwenhuis aandacht voor het ISECS-congres dat met ruim 1000 te verwachten
bezoekers zeer de moeite waard beloofd te worden. De voorzitter raadt de aanwezigen
aan het programma te raadplegen. De verslagen van de Werkgroep 19e Eeuw (15),
de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde (16), de Werkgroep Biografie (17),
de Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging (18), de werkgroep
Caraïbische Letteren (19) en van de redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn
(20) worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. De voorzitter bedankt de
redactie van het NLM en in het bijzonder haar secretaris mevrouw Susanne Onel voor
haar werkzaamheden.
Vervolgens dankt hij de Commissie voor het Jaarboek, en in het bijzonder de
secretaris mevrouw Marijke Tolsma, voor haar werkzaamheden voor haar eerste
Jaarboek. Helaas fungeerde zij meteen als kop van jut omdat er bij het adresseren
van het Jaarboek met het Excel-bestand twee kolommen verkeerd met elkaar
verbonden werden, wat een foutieve tenaamstelling tot gevolg had. De voorzitter
bedankt de heer Dick Welsink voor zijn vóór de vergadering ingediende correcties
op de jaarstukken.
De voorzitter deelt mee dat de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs (21) is
toegekend aan mevrouw Hanneke van Eijken op grond van haar dichtbundel Papieren
veulens, de Kruyskamp-prijs (22) aan mevrouw Heidi Aalbrecht en de heer Pyter
Wagenaar voor hun editie van het Woorden-
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boek van het Algemeen Onbeschaafd Nederlands en de Dr. Wijnaendts Francken-prijs
(23) aan de heer Joep Leerssen voor zijn essayistisch geschreven boek Spiegelpaleis
Europa. De voorzitter deelt mee dat naar aanleiding van de toekenning van de
Kruyskamp-prijs de heer dr. Hans Heestermans zich schriftelijk tot het bestuur heeft
gewend. Het bestuur, in overleg met de Commissie van voordracht, heeft toegezegd
hem te antwoorden.
Bij acclamatie wordt de heer dr. Wijnand Mijnhardt voor het jaar 2015-2016
herkozen tot voorzitter (24). De voorzitter dankt de heer dr. Kris Humbeeck die met
deze jaarvergadering aan het einde van zijn termijn als bestuurslid is gekomen.
Hoewel de voorzitter hem maar één jaar heeft meegemaakt ziet hij hem met
triestigheid vertrekken. Hij was een waardige en belangrijke vertegenwoordiger uit
het zuiden.
De Commissie voor stemopneming bestond dit jaar uit het bestuurslid de heer
Kurt De Belder en mevrouw Andy Wieles-Maathuis (25). Er zijn 256 geldige
stembiljetten binnengekomen, zodat de kiesdeler volgens de Wet moest worden
vastgesteld op 51. Twee kandidaten die al lid zijn van de Maatschappij waren
abusievelijk in de lijst opgenomen. Na de telling bleek dat er 86 kandidaten waren
die 50 of meer stemmen op zich hadden verenigd, zodat zij tot lid zijn gekozen. Hun
namen zijn: De heer Frank Albers, de heer dr. Marc A. van Alphen, mevrouw dr.
Esther Op de Beek, de heer dr. Bas von Benda Beckman, de heer dr. L. Bernaerts,
mevrouw dr. Nele Beyens, mevrouw dr. J.M.L. van Bockxmeer, de heer Gerard
Borst, de heer Wido Bourel, de heer dr. A.J. Brand, de heer Gerrit Brand, de heer
dr. Gertjan Broek, mevrouw dr. Elisabeth de Bruijn, de heer dr. P.A.J. Caljé, mevrouw
H. Chang, de heer dr. Steven Claeyssens, de heer Ton Crijnen, mevrouw dr. Josje
Damsma, de heer Wim Daniëls, de heer dr. A.F.B. Dijkstra, de heer H.G. Dijs,
mevrouw Annelies Dirkse-Balhan, mevrouw Charlotte Doornhein, mevrouw Ilona
Duits, mevrouw dr. Marianne Eekhout, de heer dr. C.H. Eersel, mevrouw dr. R.M.
Esser, mevrouw dr. Marijke van Faassen, mevrouw dr. Suzanne Fagel, mevrouw dr.
Suzan Folkerts, mevrouw Maaike Frencken, de heer dr. Jaap Goedegebuure, de heer
dr. Laurens Ham, de heer dr. C.M.J.M. van den Heuvel, mevrouw Karien Hilbers,
de heer dr. Ernst Homburg, mevrouw Annemieke Houben, de heer Frank Hovens,
mevrouw dr. Marijke Huisman, mevrouw dr. Ineke Huysman, mevrouw Ingrid D.
Jacobs, mevrouw dr. Gerda Jansen Hendriks, de heer Sherman de Jesus, de heer dr.
Christopher Joby, de heer Freek de Jonge, mevrouw Hella de Jonge, mevrouw
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Mieke Kock-Rademakers, mevrouw Tanja Kootte, de heer dr. Zoran Szilárd Kwak,
de heer Martijn Lindeboom, de heer dr. Arnold Lubbers, mevrouw Renée Luth,
mevrouw dr. Marieke Meeuwenoord, de heer dr. Bram Mellink, de heer Mario
Molegraaf, mevrouw dr. Eva Moraal, de heer dr. Johannes Müller, mevrouw dr.
Annemarie van Niekerk, de heer dr. J. Nijen Twilhaar, de heer dr. Armand Van
Nimmen, de heer A.L. Oosthoek, de heer P. Piryns, mevrouw dr. Gees van der Plaat,
mevrouw dr. E.M.G. Poettgens, mevrouw Linde De Potter, mevrouw dr. Mirjam
Prenger, mevrouw dr. Ilse Raaijmakers, mevrouw dr. Anneke Ribberink, de heer dr.
Kees Schepers, mevrouw dr. Annick Schramme, de heer dr. Wouter Schrover, de
heer dr. mr. Diederick Slijkerman, de heer Simon Smith, de heer dr. Erik Somers,
mevrouw Pauline Sparreboom, de heer dr. Jasper van der Steen, de heer Allard
Steenbergen, de heer Thomas Swinkels, mevrouw dr. Ismee Tames, de heer Ulrich
Tiedau, mevrouw Sana Valiulina, de heer dr. Paul van Velthoven, de heer Erwin K.
de Vries, mevrouw Anske Vuijk-Bosdriesz, de heer Christiaan Weijts, de heer dr.
W.M. Witteveen.
Van de rondvraag (26) wordt gebruik gemaakt door de heer dr. D.E.H. de Boer.
Door zijn hoogleraarschap in Groningen heeft hij vele mooie voordrachten tijdens
de jaarvergaderingen gemist. Om het contact met de leden te verbeteren stelt hij voor
de jaarvergadering af en toe elders in het land te houden, hoewel hij zich ervan bewust
is dat zijn idee geen garantie is voor meer betrokkenheid van de leden. De voorzitter
antwoordt dat hij sympathie heeft voor het voorstel en het de moeite waard vindt om
het in het bestuur te bespreken. De heer en mevrouw Zondergeld merken op dat ze
als uiterste westerlingen juist met grote jaloezie kijken naar alle activiteiten in de
verslagen van de Noordelijke Afdeling. De heer dr. Wim Hilberdink, voorzitter van
de Noordelijke Afdeling, vraagt op welke wijze het bestuur verwacht dat de
afzonderlijke afdelingen in 2016 speciale aandacht zullen besteden aan het jubileum
in 2016. In de Noordelijke Afdeling wordt het jubileum tijdens de eerstvolgende
bestuursvergadering al geagendeerd. De voorzitter suggereert financiële en
intellectuele stimulans voor de afdelingen om ook het jubileum te kunnen vieren.
Mevrouw Ingrid Glorie richt zich tot het bestuur om haar bezorgdheid te uiten over
de bij de Taalunie voorgenomen bezuinigingen op het terrein van de internationale
neerlandistiek. De voorzitter zegt toe een brief op te stellen waarin hij de Taalunie
dringend zal verzoeken om de ingrijpende bezuinigingen te heroverwegen.
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De vergadering wordt geschorst voor een korte pauze.
De voorzitter heropent om 15.00 uur het openbare gedeelte van de jaarvergadering
in het Klein Auditorium. Onder leiding van mevrouw Barber van de Pol komen de
heer dr. Thomas von der Dunk, de heer dr. Dirk De Geest, de heer dr. Abram de
Swaan en mevrouw dr. Natascha Veldhorst aan het woord over Wetenschap als
verhaal. Na een kort maar krachtig statement gaan zij met elkaar in discussie, waarbij
de zaal mag interveniëren.
De bijeenkomst wordt besloten met een geanimeerde receptie.
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Besturen en commissies per 20 mei 2016
Algemeen bestuur
Voorzitter: de heer Wijnand Mijnhardt
Ondervoorzitter: de heer Kevin Absillis
Secretaris: de heer Berry Dongelmans, mnl@library.leidenuniv.nl
Penningmeester: de heer Perry Moree
Bibliothecaris: de heer Kurt De Belder
Leden: mevrouw Feike Dietz, de heer Rick Honings, mevrouw Barber van de Pol,
de heer Gijsbert Rutten

Bestuur van de noordelijke afdeling
Voorzitter: de heer Anton Brand
Secretaris: de heer Maarten Praamstra, m.praamstra@gmail.com
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 Hein van der Bruggen,
heinvanderbruggen@planet.nl
Penningmeester: de heer Peter Winkels

Vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika
Mevrouw Renée Marais, reneemarais@up.ac.za

Commissie voor Zuid-Afrika
Secretaris: de heer Eep Francken, a.a.p.francken@hum.leidenuniv.nl
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: de heer P.G. Hoftijzer, p.g.hoftijzer@hum.leidenuniv.nl
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 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 Remco Sleiderink
Secretaris: de heer Gijsbert Rutten, g.j.rutten@hum.leidenuniv.nl
Leden: mevrouw Jacqueline Bel, de heer Ronny Boogaart, de heer André
Bouwman, de heer Ton van Kalmthout, mevrouw Ann Marynissen, de heer Hubert
Meeus, mevrouw Nelleke Moser, de heer Jan Oosterholt, mevrouw Margit Rem,
mevrouw Nicoline van der Sijs, de heer René van Stipriaan, de heer Yves T'Sjoen,
de heer Wim Vandenbussche, de heer Geert Warnar
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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 Yves T'Sjoen

Commissie voor het jaarboek
Voorzitter: mevrouw Jacqueline Bel
Secretaris: mevrouw Marijke Tolsma, marijketolsma01@gmail.com
Leden: de heer Marcel Barnard, de heer Harry Bekkering, de heer Harm-Jan van
Dam, de heer Kris Humbeeck

Werkgroep zeventiende eeuw
Voorzitter: mevrouw J. Pollmann
Secretaris: mevrouw N. Geerdink, n.geerdink@let.ru.nl
Penningmeester: de heer A. van Strien
Leden: mevrouw M. de Baar, mevrouw F. Diercks, de heer G. Verhoeven

Werkgroep 18e eeuw
Voorzitter: de heer Fokko Jan Dijksterhuis
Secretaris: de heer Ivo Nieuwenhuis, i.b.nieuwenhuis@rug.nl
Penningmeester: de heer Henk Boels
Leden: mevrouw Lieke van Deinsen, de heer Klaas van Gelder, mevrouw Alicia
Montoya, de heer Reinier Munk, mevrouw Beatrijs Vanacker

Werkgroep 19e eeuw
Voorzitter: de heer Wessel Krul
Secretaris: de heer Matthijs Lok, m.m.lok@uva.nl
Penningmeester: mevrouw Lotte Jensen
Leden: de heer Piet Couttenier, mevrouw Jenny Reynaerts, de heer Robert
Verhoogt, mevrouw Janneke Weijermars
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Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
Voorzitter: de heer Peter van Zonneveld, vanzonneveld@zonnet.nl
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, info@evarovers.nl
Penningmeester: mevrouw Nele Beyens
Leden: de heer Gerard Borst, de heer Hans van der Jagt

Werkgroep Nederlandse boekhistorische vereniging
Voorzitter: de heer Jan Bos
Secretaris: mevrouw Fleur Praal, info@boekgeschiedenis.nl
Penningmeester: de heer Arnold Lubbers
Leden: de heer Edwin Bloemsaat, de heer Steven Claeyssens, mevrouw Nelleke
Moser, mevrouw Irene Schrier

Werkgroep Caraïbische letteren
Voorzitter: de heer Peter Meel
Vice-voorzitter: mevrouw Igma van Putte-de Windt
Secretaris: mevrouw Paulette Smit, paulettesmit@me.com
Penningmeester: de heer Aart Broek
Leden: mevrouw Noraly Beyer, mevrouw Charlotte Doornhein, mevrouw Tanja
Fraai, de heer Carl Haarnack, de heer Michiel van Kempen

Redactie Nieuw Letterkundig Magazijn
Secretaris: mevrouw Susanne Onel, rsonel@telfort.nl
Leden: de heer Rick Honings, de heer Kasper van Ommen, de heer Menno Voskuil
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Dit Jaarboek is samengesteld onder redactie van de Commissie voor het jaarboek.
Met de dagelijkse zorg voor de uitgave en de drukbezorging werd de secretaris belast.
Het correspondentieadres van de secretaris van de Commissie voor het jaarboek
luidt:
Mevrouw dr. Marijke Tolsma
Vronkenlaan 37
2352 EL LEIDERDORP
tel. 071 5415900
e-mail: marijketolsma01@gmail.com
De vormgeving is van Perfect Service te Schoonhoven, het druk- en bindwerk van
drukkerij Ten Brink te Meppel.
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
De heer dr. B.P.M. Dongelmans, secretaris
p/a Universiteitsbibliotheek
Postbus 9501
2300 RA LEIDEN
fax 071 5272836
e-mail: mnl@library.leidenuniv.nl
Mevrouw Lies Klumper, secretaresse
Oranjegracht 95
2312 NE LEIDEN
tel. 071 5127673
e-mail: liesklumper@casema.nl
De heer dr. P.J. Moree, penningmeester
Aletta Jacobskade 74
3137 TB VLAARDINGEN
tel. 010 4749838
e-mail: perrymoree@gmail.com
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Bankrekeningen (ten name van Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden):
ING BANK 4384197
(BIC: INGBNL2A; IBAN: NL07 INGB 0004 3841 97)
ABN AMRO BANK 45.10.61.306
(BIC: ABNANL2A; IBAN: NL82 ABNA 0451 0613 06)
Website van de Maatschappij:
Internet: www.mijnedlet.nl
Facebook: www.facebook.com/mijnedlet/
Twitter: ©Letterkunde
Website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: www.dbnl.org
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