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De toekomst van de maatschappij
Jaarrede door de voorzitter, Wijnand Mijnhardt
Waarde medeleden,
Het is een goede gewoonte dat de voorzitter de jaarvergadering opent met een
voordracht over een thema naar keuze. Ik zal me vandaag echter niet vermeien in
kwesties uit de Nederlandse geschiedenis. Vanmorgen wil ik het met u hebben over
de toekomstbestendigheid van de Maatschappij. Dat is niet ongepast voor een
vereniging die zojuist zijn 250-jarig bestaan heeft gevierd. Wanneer u in het
gedenkboek van de Maatschappij van vorig jaar het fraaie hoofdstuk van Aleid
Truijens doorneemt, treft u een caleidoscoop aan van zorgelijk vervalsdenken waarbij
jammerklachten over de overlevingskansen van de Maatschappij worden afgewisseld
met korte erupties van enthousiaste vernieuwingsdrift. Uiteindelijk komt aan al die
erupties een eind. De oorzaken daarvan liggen eigenlijk niet zozeer bij de besturen
van de laatste decennia. Het zijn vooral ontwikkelingen in de samenleving die voor
de moeilijke positie van de Maatschappij verantwoordelijk zijn: allereerst is er de
steeds inniger cohabitatie van staat en kapitaal die ervoor heeft gezorgd dat intrinsiek
burgerlijke innitiatieven als woningbouwverenigingen, onderlinge verzekeraars maar
ook uiteindelijk onze Maatschappij aan de tucht van de markt zijn uitgeleverd, dat
wil zeggen aan de grillen van de financiële sector. In onze wereld van de cultuur is
het zo mogelijk nog erger. Die raakt verweesd tussen een zich terugtrekkende overheid
en een markt die hier slechts zelden rendement ziet. Ook de verenigingsvorm staat
onder druk. Een belangrijke oorzaak is de radicale individualisering van de laatste
decennia. Er zijn praktisch geen verenigingen, of het nu gaat om politieke partijen,
maatschappelijke organisaties of zang- of korfbalverenigingen, die niet te kampen
hebben met ernstig ledenverlies. De moderne mens wil nog wel incidenteel nuttige
ondernemingen steunen maar wenst geen levenslange verbintenissen meer. Wat
tenslotte onze Maatschappij in het hart raakt is, dat, in een tijd waarin de natie zijn
betekenis verliest, nog maar weinigen zich druk lijken te maken om vaderlandse taal
en cultuur. De toekomst is immers aan Europa en de globalisering.
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar uitvoerig met deze kwes-
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ties beziggehouden. Het zal u niet verbazen dat het niet voor een trage maar gestage
marginalisering wilde kiezen. We zijn ervan overtuigd dat onze idealen, bevordering
van de eigen taal en cultuur in binnen- en buitenland, net zo noodzakelijk zijn als
250 jaar geleden. Wat we derhalve niet nodig hebben is een fundamentele
koerswijziging. Wat we wel nodig hebben is een actualisering van de middelen
waarmee we de missie van de Maatschappij willen realiseren en een enthousiaste
verdediging ervan, ook bij nieuwe doelgroepen.
Stelt u zich de Maatschappij eens voor, volledig in overeenstemming met zijn
neoclassicistische oorsprong, als een tempel met vijf zuilen. Het fries herbergt dan
onze doelstelling, onverkort de bevordering van de Nederlandse taal, literatuur
(creatief en beschouwend) en de geschiedenis. De Maatschappij probeert die
doelstelling te bereiken met een intelligente mengeling van oude en nieuwe middelen.
Die middelen kunnen we verbeelden met de vijf zuilen die elk een domein
vertegenwoordigen en gezamenlijk de doelstelling schragen: de eerste zuil is gewijd
aan de wetenschap, de tweede zuil is bestemd voor het onderwijs. De derde zuil
vertegenwoordigt de Maatschappij in de politiek; in de vierde zuil heeft de creatieve
letterkunde zijn plaats. De vijfde zuil tenslotte is gewijd aan de verbinding met het
grotere publiek. Ik bespreek elk van die zuilen met de daarbij behorende middelen
in het kort.

Zuil 1 Het domein van de wetenschap
Op dit gebied heeft de Maatschappij een paar onalledaagse troeven in handen: we
hebben een schitterende collectie en een nauwe band met een groot aantal
wetenschappelijke en literaire verenigingen en commissies. Ons jaarverslag is in dat
opzicht keer op keer imponerend. Bijzonder is bovendien is dat bij de Maatschappij
drie deelgebieden van de Nederlandse cultuur in brede zin - letterkunde, taalkunde
en geschiedenis - steeds weer met elkaar worden geconfronteerd. De
wetenschappelijke activiteiten van de Maatschappij moeten daarom gericht zijn op
het verstevigen en zichtbaar maken van die deelgebieden en de interactie ertussen,
bij voorkeur op basis van de collectie. Om dat doel te bereiken kunnen we, naast de
vertrouwde (steun aan de verenigingen en commissies), ook nieuwe middelen inzetten:
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- kortdurende beurzen of fellowships. Het gaat om steun aan onderzoekers met
kleinschalige, originele, frisse onderzoeksideeën (als tegenwicht voor de huidige
NWO/FWO-molens met grote projecten). Goeddeels voor junioren maar met elk
jaar in ieder geval een senior onderzoeker. Uitgangspunten hierbij zijn:
• Korte projecten, maximaal twee of drie maanden
• Korte voorstellen met snelle doorlooptijd.
• De link met de Maatschappijcollectie en Maatschappijdoelstelling
is cruciaal
- steunfonds voor initiatieven van werkgroepen en commissies. Werkgroepen,
afdelingen en verenigingen van de Maatschappij kunnen financiële steun
aanvragen voor initiatieven waarmee zij de zichtbaarheid en vooral het
maatschappelijke draagvlak voor hun wetenschappelijke discipline kunnen
vergroten. Te denken valt aan: samenwerking met maatschappelijke partners,
beschikbaar maken en benutten van erfgoed, organiseren van tentoonstellingen
en dergelijke. Uitgangspunt is ook nu weer: korte voorstellen, bescheiden
bedragen.
- het beter benutten van prijzen voor bekroonde artikelen/scripties/dissertaties.
We hebben jaarlijkse prijzen voor beste artikelen, scripties en dissertaties.
Daarmee stimuleren we wetenschappelijke vernieuwing. Maar vaak hebben de
uitverkoren onderzoeksresultaten een klein bereik. We zouden dat bereik willen
vergroten. We kunnen de laureaten vragen om een bijdrage te schrijven voor
de Maatschappij-website, maar wellicht moeten we ook groter denken: winnaars
steunen bij het omzetten van hun werk in een populariserend artikel voor een
groter medium? De prijzen richten zich tot nu toe jaarlijks op één discipline.
We zouden daarnaast een ‘interdisciplinaire’ prijs kunnen overwegen om de
kruisbestuiving te bevorderen.

Zuil 2 Het domein van het Onderwijs
De toekomst van de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis zal mede afhangen
van de kwaliteit en intensiteit van ons onderwijs (middelbaar en hoger). Bij
Nederlandse taal- en letterkunde en bij Nederlandse geschiedenis is de terugloop van
studenten in de universitaire opleidingen in Nederland en Vlaanderen fors tot
dramatisch. Ook in het middelbaar onderwijs is die tendens aanwijsbaar. Ook hier
is er een rol voor de Maatschappij:
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- steun aan onderwijsinitiatieven. UD'S, hoogleraren, middelbareschool-docenten
etc. kunnen via een (eenvoudige) aanvraagprocedure een (bescheiden) budget
aanvragen voor stimulerende onderwijsinitiatieven. De voorstellen moeten
inhoudelijk en/of didactisch vernieuwend zijn en in dienst staan van de
versterking van de belangstelling voor de opleidingen Neerlandistiek en
Geschiedenis. Die initiatieven worden in de regel uitgevoerd door aanvragers
samen met hun studenten/leerlingen/stagiairs. Voorbeelden zijn: het opzetten
van een tentoonstelling, het bouwen van een website, het ontwikkelen van
lesmateriaal, het maken van een film, het ontwikkelen van een app, het
organiseren van een studiereis, het organiseren van een zomerschool of een
cursus creatief schrijven. Deze opsomming is allerminst uitputtend.
- scholieren en studenten veel actiever bij de activiteiten van de Maatschappij
betrekken en daarvoor de zojuist genoemde middelen benutten.

Zuil 3 Het domein van de politiek
Hier wil ik kort over zijn. Niet omdat het onbelangrijk is maar omdat we nog maar
aan het begin staan. Het ideaal is de Maatschappij tot een gewaardeerd en invloedrijk
gesprekspartner te maken voor allen die de bevordering van taal, literatuur en
geschiedenis na aan het hart ligt. Het houdt in het kritisch volgen van alles wat de
doelstelling van de Maatschappij aangaat. Dat is een taak van lange adem. Vertrouwen
moet je winnen. Voor de overheden in Nederland en Vlaanderen zou de Maatschappij
de partner bij uitstek moeten worden voor alles wat de Nederlandse taal, literatuur
en geschiedenis aangaat.

Zuil 4 De creatieve letterkunde
Het denken hierover bevindt zich nog in het beginstadium. Op dit terrein zijn al vele
instanties actief en ook waar het om financiële ondersteuning gaat, zijn er al vele
fondsen voorhanden. Bovendien vervult de Maatschappij op dit terrein natuurlijk al
een voorname stimulerende rol met een omvangrijk prijzenstelsel. En we breiden
nog steeds uit. We zijn er het afgelopen jaar in geslaagd in samenwerking met twee
stichtingen twee grote essayprijsvragen in te stellen: met de Elise Mathilde Stichting
over de vraag of nationaal besef wel te rijmen valt met kosmopolitisme en in
samenwerking met de Bijlevelt Stichting de Zwagerman prijs voor
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jonge essayisten. Over andere nieuwe prijzen wordt nog onderhandeld. Daarnaast
denken we nog aan een meer systematische bevordering van cursussen creatief
schrijven aan de universiteiten. Daar al is al enige ervaring mee opgedaan en die
experimenten verdienen uitbreiding Op de wat langere termijn zou gedacht kunnen
worden aan een bijzonder hoogleraarschap dat zich niet tot een traditionele invalshoek
verengt maar juist wetenschappelijke en creatieve disciplines en expertises combineert.
Een hoogleraarschap ‘Verbeelding’ zou dan tot de verbeelding kunnen spreken.

Zuil 5 Verbinding met het grote publiek
De Maatschappij wil graag laagdrempeliger zijn én bekender worden buiten de
academische wereld. Daartoe dient de zichtbaarheid van de Maatschappij te worden
vergroot. Dat kan op vele manieren: ik noem er maar een paar: het prominenter
ondersteunen van lokale initiatieven, literair-historische boot- en/of wandeltochten
in steden met een rijk verleden of meewerken aan herdenkingen van lokale auteurs.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Uiteraard is een inventarisatie
nodig om te zien wat er allemaal al bestaat op dit gebied maar als het gaat om het
publieksbereik is het Genootschap Onze Taal met 28.000 leden en een bloeiend
tijdschrift een lichtend voorbeeld.
Het zal u duidelijk zijn dat we nog lang niet uitgedacht zijn, al zijn dit wel de
richtingen waarin we denken. Duidelijk is ook dat Maatschappij niet zal kunnen
volstaan met een enkele grote blauwdruk waarna we weer over kunnen gaan tot de
orde van de dag. Willen we onze missie met succes blijven vervullen dan zullen we
steeds weer opnieuw alert moeten zijn op snel veranderende maatschappelijke en
technische ontwikkelingen. Samenvattend: de Maatschappij dient een echte
podiumfunctie te krijgen die de leden en het grote publiek daarbuiten samenbindt
door de aantrekkelijkheid van de activiteiten die zij organiseert en waarmee zij het
grote ideaal levend houdt.
Uitbouw van de website als centrale nieuwsbron en communicatiemiddel is daartoe
een eerste vereiste. We zijn heel blij met de ontwikkeling ervan tot nu toe, maar we
hebben nog een lange weg te gaan. Internet, websites, digitalisering mogen in de
ogen van velen modieuze begrippen zijn, het zijn ook de sleutelelementen waar de
Maatschappij vanaf nu niet buiten kan.
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Is dit alles niet veel te ambitieus? Kunnen we dit alles wel? Dat zijn gerechtvaardigde
vragen. We torsen per slot van rekening een verleden van 250 jaar met ons mee. Aan
de andere kant: met 1600 leden hebben we veel talent in huis. Via de universiteiten
waar we goed vertegenwoordigd zijn, hebben we ook nog eens toegang tot een legioen
studenten en stagiairs die we zinvolle opdrachten kunnen verstrekken die ver uitstijgen
boven postzegels plakken en koffie halen. We zouden er eer mee moeten willen
inleggen dat een stage bij een van de domeinen van de Maatschappij een echte plus
op het cv van een stagiair betekent.
Willen we dit type plannen kunnen ontwikkelen en realiseren, dan moet er aan
twee voorwaarden worden voldaan:
1. vergroting van de slagvaardigheid
2. een andere begroting
Als het om slagvaardigheid gaat, vormt de huidige wet van de Maatschappij die
toegesneden is op geheel andere tijden, een veelkoppige barrière. We kunnen slechts
eenmaal per jaar de leden raadplegen (tijdens de jaarvergadering) en we spreken daar
slechts zo'n 5% van de leden die vervolgens beslissen. We denken dat het anders kan
en anders moet. Zo hebben we de communicatie met de leden al voor een deel naar
het internet en de email verlegd en zullen dat nog veel meer gaan doen. Op die manier
kan ook de nieuwsvoorziening worden geïntensiveerd. We willen
voorstellen/koerswijzigingen vaker aan u kunnen voorleggen dan eens per jaar (zonder
overigens te vervallen in een permanente volksraadpleging). En we willen alle leden
in staat stellen deel te nemen aan de besluitvorming, en ons niet beperken tot degenen
die toevallig aanwezig kunnen zijn.
Een en ander betekent dat we de wet op deze punten dienen te wijzigen. Voortaan
verloopt de communicatie met de leden vooral digitaal. Daarnaast maken we net als
onze jongere zuster, de KNAW, ledenraadpleging via het internet mogelijk.
Tegelijkertijd kan de wet in zijn geheel kritisch worden bekeken en mogelijk tot een
iets handzamer lengte worden teruggebracht.
Wanneer we met deze plannen een serieus begin willen maken dan moet er ook
geld voor zijn. De Maatschappij is niet armlastig, beschikt over bescheiden reserves,
maar heeft uiteindelijk toch beperkte middelen. Wanneer we geld in nieuwe taken
willen steken, moet er ook over oudere taken worden nagedacht. De belangrijkste
kostenpost op dit moment zijn de publicaties: de uitgebreide jaarstukken, het Jaarboek
en het Magazijn en de porti voor de verzending ervan. Daarmee is, ruw geschat,
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jaarlijks gemiddeld een halve ton gemoeid. Het bestuur vindt het verstandig deze
kosten te heroverwegen. De porti kunnen door complete digitalisering verdwijnen.
Wanneer het Jaarboek en/of het Magazijn voortaan direct digitaal op de website en
vervolgens op DBNL zouden worden gepubliceerd, zou dat de financiële armslag van
de Maatschappij enorm vergroten. Voor hen die hechten aan een gedrukt exemplaar
zou een print-on-demand faciliteit kunnen worden gerealiseerd.
Wat we ook zullen voorstellen, we weten twee dingen zeker. We hebben de definitieve
oplossing niet en we zullen gegarandeerd veel eerder dan we denken met nieuwe
uitdagingen worden geconfronteerd. Wat we ook weten is dat, wanneer we niets
ondernemen, we de Maatschappij en haar missie ernstig tekort doen. We vragen u
daarom uw instemming deze plannen verder te ontwikkelen. U krijgt ze dan digitaal
in de vorm van een reeks voorstellen toegezonden. Ze worden vervolgens besproken
in een extra algemene vergadering, gekoppeld aan de laureatenmiddag op 23
september aanstaande. We zijn benieuwd naar uw vragen en commentaar en vragen
om uw instemming om de voorbereidende werkzaamheden in de geschetste richting
voort te zetten.
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Belle van Zuylen, Etta Palm en Betje Wolff: drie Nederlandse
vrouwen en de Eeuropese Verlichting
door Wijnand Mijnhardt
De Griekse schrijver en filosoof Plutarchus is de grondlegger van het biografisch
genre. Dat is meer dan een dor quiz-feitje. Zijn Parallelle Levens, vervaardigd in de
eerste eeuw na Christus, vinden nog steeds vele lezers en ze worden tot op de dag
van vandaag vertaald, ook in het Nederlands. Toch kende het biografisch genre
eeuwenlang slechts een bescheiden groei. Eerst vanaf de late achttiende eeuw is er
sprake van een gestage toename en de laatste decennia kennen een ware explosie,
zowel in Nederland als daarbuiten. Plutarchus' oorspronkelijke procedé is in de loop
van die lange periode maar zelden nagevolgd. Het is ook geen simpel literair trucje.
Zijn Parallelle Levens hadden tot doel inzicht te verschaffen in de karakters en
betekenis van belangrijke personen. Hij hoopte via de systematische vergelijking
verschillen in gedragspatronen op het spoor te komen van figuren die ogenschijnlijk
qua carrière en prestaties veel met elkaar gemeen hadden.1.
In de zeventiende en achttiende eeuw maakten navolgers als Van Mander en
Houbraken met hun schildersbiografieën nog wel furore maar daarna werd het eeuwen
stil. Het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis van 1998 en het Biografiebulletin van
2003 hebben onlangs nog een poging gedaan het genre van de parallelle levens nieuw
leven in te blazen maar succesvol was die niet. Toch is die verwaarlozing jammer.
Ik geloof dat de methode onverwachte inzichten kan opleveren. Ik ben er bijvoorbeeld
van overtuigd dat ze ons kan helpen drie achttiende-eeuwse vrouwenlevens, dat van
Betje Wolff, van Belle van Zuylen en van Etta Palm, beter te begrijpen. Ze waren
ongeveer even oud, ze maakten allen de Franse Revolutie mee, in Frankrijk zelf of
in een van de zusterrepublieken, en ze stierven ook kort na elkaar, maar ze kwamen
uit totaal verschillende milieus. Allen lieten ze schriftelijke getuigenissen na. De een
overigens meer dan de andere.
Een kort tableau de la troupe: Belle van Zuylen behoeft maar weinig introductie.
Ze werd geboren in 1740 op een van de oudste kastelen van Utrecht in een
hoog-adellijke familie. Ze overleed in 1805 op Le Pontet, een eenvoudige
herenboerderij, in Colombier bij Neuchâtel in Zwit-
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serland waar ze een teruggetrokken bestaan had geleid. Van jongs af aan een rebelse
vrouw, zonder talent voor ondergeschiktheid - zoals ze zelf al schreef -, had ze van
meet af aan grote problemen met haar milieu. Ze leefde met de pen in de hand en
was een meeslepend brievenschrijfster (ruim 60% van haar verzameld werk bestaat
uit correspondentie), ze was de mentor van Benjamin Constant en auteur van een
relatief bescheiden oeuvre aan toneel, romans, essays en novellen.2.
Betje Wolff werd in 1738 geboren in Vlissingen en overleed in Den Haag in 1804.
Ook zij was een eigenzinnige dame en al jong bereid haar reputatie in de waagschaal
te stellen. Ze is Nederlands meest befaamde schrijfster van de achttiende eeuw (de
Sara Burgerhart behoort terecht tot de canon) en misschien wel de belangrijkste
auteur überhaupt van deze periode. Voor een deel in samenwerking met haar
hartsvriendin Aagje Deken is ze producente van een groot oeuvre van romans,
gedichten en essays, een activiste die zich in woord en geschrift bezighield met alle
aspecten van het openbare leven. Mede daardoor heeft ze vanaf 1788 bijna 10 jaar
als politieke balling in Frankrijk doorgebracht.3.
Etta Palm is de minst bekende van de drie en goeddeels ondergesneeuwd in een
nog steeds slecht bestudeerde eeuw. Ze werd geboren in 1743 in Groningen als
dochter van een onfortuinlijke korsettenmaker en overleed in 1799, enkele maanden
na haar vrijlating uit het kasteel van Woerden. Daar had ze gevangen gezeten, samen
met de laatste raadpensionaris van de Republiek, Laurens Pieter van de Spiegel en
de vertrouweling van de gevluchte stadhouder Willem V, graaf Bentinck van Roon.
Ook Etta Palm was een vrijgevochten vrouw, die op een voor de tijdgenoten
onaanvaardbare en spectaculaire wijze aan haar milieu ontsnapte. In Parijs was ze
ruim 20 jaar een succesvolle demi-mondaine; ze frequenteerde de salons en was een
effectief politiek agente die als trait d'union fungeerde tussen de Franse, de Pruisische
en de regering van de Nederlandse Republiek. Op het heetst van de grote Franse
Omwenteling ontwikkelde zij zich tot een van de grootste voorvechtsters van de
vrouwenrechten van haar generatie.4.
Een eerste vergelijking laat zien dat ze alle drie in verzet kwamen tegen hun milieu,
allen leidden ze rusteloze levens en ze voorzagen allen in hun geschriften de
maatschappelijke orde voortdurend van commentaar, niet altijd revolutionair maar
zonder uitzondering tegendraads. Voor zover de bronnen strekken, hebben ze elkaar
nooit ontmoet. Gecorrespondeerd hebben ze evenmin en zelfs verwijzingen over en
weer
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zijn uiterst schaars. Ze maken goed zichtbaar dat opstandigheid en verzet tegen
overgeleverde rolpatronen onafhankelijk van elkaar en overal in de Nederlandse
Republiek voorkwamen, van Vlissingen tot Groningen, en al evenmin tot specifieke
milieus beperkt bleven. Immers, Etta Palm was afkomstig uit de kleine middenstand,
Betje Wolff uit de gezeten koopmansklasse en Belle van Zuylen stamde uit een van
de meest geziene adellijke families van de Republiek. Alle drie hebben ze grote delen
van hun leven buiten Nederland doorgebracht, al waren de motieven hiervoor totaal
verschillend.
Een antwoord op de vraag wie van de drie vrouwen het meest heeft betekend voor
de Europese Verlichting is op het eerste gezicht eenvoudig. Belle van Zuylen heeft
een plaats in de Europese Verlichting, ze schreef in het Frans en de Europese
Verlichting had immers een vooral Franse signatuur. Betje Wolff speelde een centrale
rol in de Nederlandse Verlichting maar die had nu eenmaal een veel beperktere
reikwijdte dan de Franse en werd gekenmerkt, zeker als we Belle van Zuylen moeten
geloven, door een provinciaalse geur. Ook Etta Palm heeft Europese betekenis maar
ze was als een pot Bengaals vuur. Ze brandde kort, maar wel heel fel op een cruciaal
moment in de geschiedenis van het Westen, tijdens het grote Franse debat in
1790-1793 over de vrouwenrechten.
Echt bevredigend is dit klassieke antwoord niet meer. De Europese Verlichting is
een veel complexer verschijnsel gebleken. We kijken al lang niet meer alleen naar
het werk van de grote philosophes. Vaak hebben de geschriften van de vele
Popularphilosophen, de figuren van het tweede plan, een veel grotere invloed.
Evenmin kijken we nog uitsluitend naar de ideeën zelf. Ook het draagvlak ervoor en
de wijze waarop ze werden gedistribueerd staan nu in de belangstelling: hoe kwamen
die ideeën bij het publiek terecht, hoe omvangrijk was dat publiek en uit welke sociale
groepen was het samengesteld?5. En het allerbelangrijkste: wat heeft dat publiek met
die denkbeelden gedaan? Het onderzoek naar de invloed van ideeën blijkt ontzettend
veel complexer dan we nog maar een paar decennia geleden dachten en een breed
aanvaarde methode om dat vraagstuk op te lossen, hebben we nog lang niet.
Gevolg van dit alles is dat historici oog hebben gekregen voor het verschijnsel dat
de zogenaamde Franse Verlichting allerminst een universele Europese norm
impliceerde. In vele landen bleken schrijvers eigen intellectuele agenda's te hebben
ontwikkeld, waarvoor men met hulp van een aan nationale tradities aangepast
Verlichtingsdenken antwoorden pro-
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beerde te formuleren. In dit nieuwe perspectief hebben praktisch alle Europese landen
zich inmiddels een eigen Verlichting aangemeten. Zo ook Nederland. Met name in
de tweede helft van de achttiende eeuw ontwikkelde zich in Nederland een
opmerkelijke hervormingsbeweging die zijn inspiratie uit verlichte noties had
verkregen en die zich niet zozeer onderscheidde door het vérstrekkende karakter van
haar voorstellen maar vooral door de breedte van het draagvlak ervoor.
De nu rivaliserende interpretatiemodellen, die van een Europese Verlichting van
Franse snit met daartegenover die van een breed palet aan nationale
Verlichtingsvarianten, hebben één element gemeenschappelijk. Ze zijn beide geënt
op het model van de nationale geschiedschrijving. Ondanks legio pogingen om
daaraan een eind te maken, is de natie nog steeds de alfa en de omega van de
geschiedschrijving. Die nationale inkleuring heeft het uitgesproken internationale,
kosmopolitische karakter van de achttiende-eeuwse Verlichting naar de achtergrond
gedreven. De oprichting van vele verenigingen gewijd aan de bestudering van de
‘eigen’ nationale Verlichting sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, heeft dat
proces versterkt. Het resultaat is een Verlichtingsgeschiedschrijving met een sterk
bijziend karakter.
Wanneer we de exclusieve nationale oriëntatie loslaten, blijken de verschillen in
karakter en doorwerking van Verlichtingsidealen zich slechts zelden langs nationale
lijnen te manifesteren. In een Verlichtingsgeschiedschrijving die oog heeft voor de
kosmopolitische dimensie zijn twee aspecten van doorslaggevend belang. Allereerst
blijken de verschillende verschijningsvormen van de Verlichting vooral de resultante
te zijn van verschillen in samenlevingstype. In Frankrijk en in de door
vorstendynastieën beheerste delen van Duitsland, Oostenrijk en Centraal- en
Oost-Europa, stuitten de nieuwe culturele en sociale idealen, die het resultaat waren
van het Verlichtingsdebat, op heftig verzet van adel en vorstelijke elites. Ook al
koketteerde een groot deel van de traditionele elites kortstondig met het verlichte
burgerideaal, het nieuwe waardenpatroon kreeg in deze samenlevingen maar moeilijk
vaste voet aan de grond. In de Nederlandse Republiek, in de Duitse rijkssteden en
in delen van Engeland waren de aanhangers van de nieuwe burgeropvattingen
aanzienlijk succesvoller.
Hier komt nog iets bij. In tegenstelling tot wat de nationale geschiedschrijving
altijd heeft beklemtoond, zijn in de achttiende eeuw de culturele verschillen in Europa
weinig markant. Wat opvalt is juist de overwel-
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digende mate waarin overal in Europa hetzelfde vocabulaire en hetzelfde intellectueel
instrumentarium de discussies bepaalden. Ook wanneer na de eeuwhelft nationale
eigenheid in toenemende mate wordt gethematiseerd, was ze maar zelden in staat
die Europese uniformiteit te ondermijnen. De Europese Verlichting wordt met deze
ontwikkelingen in het achterhoofd niet alleen complexer maar ook veel interessanter,
vooral wanneer we de twee zojuist geschetste factoren, de sociale en de
kosmopolitische, met elkaar verbinden.
Zo kunnen we een adellijk-kosmopolitische Verlichting onderscheiden met een
eigen taal (het Frans) maar daarbinnen ook een uitgesproken eigen adellijk cultureel
en politiek idioom wanneer het ging om staat, samenleving en de rol van gezin,
huwelijk en vriendschap daarbinnen. Een Verlichting ook met eigen
communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld de correspondentie en vooral ook met een
eigen type sociabiliteit: het hof, de salon en de soiree en ook de badplaats. Een variant
die zich overal in Europa laat aantreffen.
Daarnaast kunnen we een verlichtingstype aanwijzen dat net zo kosmopolitisch
is maar gekenmerkt wordt door een burgerlijk idioom en de Verlichtingsidealen
vooral inzet voor de aanpak van lokale problemen. Deze Verlichtingsvariant kent
niet alleen een ander type publiciteit - het tijdschrift en de lezing -, maar ook een
ander type sociabiliteit: de familiekring, aangevuld met vrienden en bekenden en
vooral het genootschap. Wanneer ik hier de term ‘burgerlijk’ gebruik, bedoel ik dat
niet in zijn negatieve betekenis maar als kernelement van een nieuw
beschavingsideaal. De burger nieuwe stijl beschikte over common sense, gevoed
door kennis en deugd, maar ook over common sensibility, gevoed door een deugdzame
gevoeligheid. De nieuwe burgeridealen brachten een nieuwe waardenschaal in omloop.
De ware burger was zelfredzaam en in staat voor zichzelf en zijn gezin te zorgen
zonder op derden een beroep te hoeven doen. Hij was betrouwbaar, oprecht en een
steunpilaar voor de samenleving. Niet voor niets sprak men tijdens de revolutie over
de rechten van de mens en burger. Deze Verlichtingsvariant legde de grondslag voor
de hedendaagse civil society. Ze is vooral verbonden met de stedelijke samenleving
en je vindt haar zowel in het Noordzee- als in het Baltisch gebied en in grote delen
van Duitsland en Zwitserland.
Wanneer we de drie schrijfsters in deze Verlichtingstypologie een plaats proberen
te geven, levert dat verschillende resultaten op. Belle van Zuylen past zonder meer
in de adellijk- kosmopolitische variant.
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De kring waarin ze geboren was en ook na haar huwelijk nog verkeerde, de conventies
die haar ondanks alles zeer vertrouwd waren gebleven, de adelsidealen waaraan ze
haar hart had verpand, de intellectuele communicatiemiddelen die ze benutte en de
genres die haar het nauwst aan het hart lagen, maken haar zonder enige twijfel deel
van de internationale adelscultuur die een groot deel van Europa omspande.
Betje Wolff valt zonder enige moeite te plaatsen in de burgerlijk-civiele variant.
Daaronder verstaan we een Verlichtingstype dat evenzeer het wereldburgerschap
hoog in het vaandel had geschreven maar dat op de bres stond voor een nieuw
burgerschapsideaal waarin de principiële gelijkheid van alle mensen werd
beklemtoond. Tegelijkertijd probeerde die burgerlijk-civiele variant die nieuwe
idealen te vertalen in voor alle bevolkingsgroepen begrijpelijke termen en streefde
er vooral naar ze ingang te doen vinden in de nationale gemeenschap. Betje Wolff
kan daarom met recht strijdbaar activiste van de Nederlandse civil society worden
genoemd.
Lastiger is het Etta Palm een plaats in dit geheel te geven. In de periode 1790-1793
vertolkte zij een radicalisme op het gebied van vrouwenemancipatie dat onze andere
heldinnen niet hebben willen volgen. Palm claimde niet alleen intellectuele vrijheid
en volledige rechten voor vrouwen in de privésfeer (een claim waartoe Betje en Belle
zich in de praktijk beperkten), ze eiste ook een volledige toegankelijkheid van
vrouwen tot de publieke sfeer. In haar Appel van 1791, gehouden in de Cercle Social
des Amis de la Vérité en in haar beroemde toespraak tot de Assemblee Législative
van 1 april 1792 eiste zij niet alleen volledig burgerschap, maar ook volledige politieke
rechten èn toegang tot alle openbare en militaire functies.6. Ze streefde daarmee een
politiek ideaal na dat in de Westerse wereld pas een kleine 200 jaar later verwezenlijkt
zou gaan worden, maar dat uiteindelijk naadloos aansloot op het burgerideaal uit de
Verlichting.
We kunnen dit diffuse beeld verder verscherpen. Wat we in feite tot nu toe hebben
onderzocht, is hoe het nageslacht tegen deze drie vrouwen aankijkt. Wordt het beeld
anders wanneer we de klemtoon leggen op de betekenis van deze vrouwen in hun
eigen tijd? Anders gezegd: hebben ze er ook zelf naar gestreefd een publieke rol te
vervullen en zijn ze daarin geslaagd? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten
we eerst vaststellen waar het in de Europese Verlichting nu eigenlijk om ging. Is die
kosmopolitische Europese Verlichting tot enkele kernkwesties terug te brengen? Ik
geloof het wel. Elke versimpeling is uit den boze maar verzet
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tegen de autoriteit van de staat, van de kerk en tegen sociale dwang zijn de
voornaamste kenmerken van het verlichte denken geweest. Ook in de zeventiende
eeuw is die oppositie al merkbaar, maar kenmerkend voor de Europese Verlichting
is het volstrekt publieke karakter van het debat hierover.
Dat publieke debat kon twee vormen aannemen: geschriften die openbare discussie
uitlokken en actief optreden in de openbaarheid. Wanneer we het publieke verzet
tegen autoriteitsdwang als onderscheidend criterium gebruiken, worden de verschillen
tussen de drie vrouwen nog veel duidelijker. Ik beperk me tot de twee belangrijkste
gebieden: de sociale en de politieke conventies.
Dat Belle van Zuylen zich van jongs af aan verzet heeft tegen de sociale conventies
van haar milieu is een open deur: haar brieven aan Constant d'Hermenches en James
Boswell geven daarvan een openhartig en ontroerend beeld. Ze las veel meer, en
vooral veel systematischer dan in haar kringen gebruikelijk was voor een jong meisje.
Het leverde haar het intellectuele instrumentarium om de conventies van haar tijd
kritisch te onderzoeken. Haar lectuur van Rousseau, Shaftesbury en Adam Smith
had haar geleerd dat alleen wat overeenstemde met natuur en verstand navolging
vereiste. Haar eerste roman, Le Noble, gepubliceerd op 23-jarige leeftijd, was een
afspiegeling van die worsteling: daarin verzette haar heldin Julie d'Arnonville zich
met succes tegen de sociale vooroordelen van haar klasse. In haar eigen leven was
Belle minder doortastend. Geconfronteerd met de huwelijksconventies die haar
omgeving haar oplegde, bekende ze rond 1764 in haar autobiografisch geschrift
(Portrait de Zélide) dat ze heen en weer geslingerd wordt tussen de eisen van haar
milieu en haar dagdromen over een alternatief rolmodel: de zeventiende-eeuwse
courtisane Ninon de Lenclos (1620-1705) die dankzij haar brille voor zichzelf met
succes de rol van honnête femme had opgeëist. Ook van die spanning geven haar
brieven een dramatisch beeld.
Verbazend is uiteindelijk de wijze waarop Belle aan deze worsteling een einde
maakt. Na een reeks mislukte huwelijksonderhandelingen treedt ze in 1771 in het
huwelijk met Charles-Emanuel de Charrière, de voormalige gouverneur van haar
beide broertjes, een saaie telg uit een armelijk Zwitsers adellijk geslacht, die haar
niets meer te bieden heeft dan een door geldzorgen geplaagd leven op een
onaanzienlijke hereboerderij bij Neuchâtel. Dat was een flagrante mesalliance, maar
wel een waar haar familie zich uiteindelijk bij kon neerleggen, al was het maar omdat
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de schijn gered was, ze zich aan de adellijke conventies conformeerde en ook nog
eens uit de Republiek vertrok. Verbijsterend blijft dat Belle in Colombier al haar
vrijgevochten ambities bleek te hebben opgegeven. Ze vloog als het ware van de ene
kooi naar de andere, maar de eerste was tenminste nog van goud, en de tweede slechts
van blik. Haar biografen zijn het erover eens dat ze voor haar Zwitserse bestaan niets
meer beoogde dan kinderen en een kalm huiselijk leven.
Hoe dramatisch anders waren de keuzes die Etta Palm in haar leven maakte. Zij
had de moed wel en lapte de sociale conventies van haar tijd en van haar stand
stelselmatig en volledig aan haar laars. Ze liet zich schaken voor een huwelijk en
scheidde ook weer. Ze had affaires, vertrok (nadat ze haar moeder tot aan haar dood
had verzorgd) in 1767 op 24-jarige leeftijd naar Amsterdam. Na een mislukte relatie
met de consul van de Republiek in Messina begon ze een verhouding met
luitenant-generaal de Grovestins die haar in Brussel bracht.
Vandaar reisde ze in 1773, voorzien van aanbevelingsbrieven voor Diderot en
d'Alembert af naar Parijs. Daar wist ze zich als baronnesse d'Aelders al snel een
centrale plaats te verwerven in de beau-monde van de Franse hoofdstad. Ze
frequenteerde salons, kwam er in contact met belangrijke regeringsfunctionarissen
en werd een politieke agent die met vele geheime zendingen werd belast die haar in
regelmatige correspondentie bracht met de groten van de Nederlandse Republiek,
waaronder stadhouder Willem V en raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel.
Had Belle voortdurend gedroomd van een leven als Ninon de Lenclos maar durfde
ze uiteindelijk de stap niet te zetten, Etta Palm had zich door de Groningse
middenstandsconventies niet laten afschrikken, had welbewust een riskant bestaan
zonder familiale vangnetten gekozen en heeft de carrière van Ninon in al zijn
dimensies geleefd.
Betje Wolff schrok evenmin terug voor sociaal radicale stappen. Op haar 17de liet
zij zich door een arme vaandrig schaken, wat een groot schandaal in het Vlissingse
teweegbracht. De Bekkers behoorden er per slot van rekening tot de laag vlak onder
het regentenpatriciaat. Al liet deze zaak zich uiteindelijk sussen en kon ook Betje
haar milieu tevredenstellen door uit Vlissingen te vertrekken en met de Beemster
predikant Wolff te trouwen, ook na haar huwelijk schrok Betje niet terug voor
libertijnse experimenten. Eind 1770 krijgt ze bijvoorbeeld in de Beemster de Zeeuwse
regent Daniël Radermacher te logeren. Dominee Wolff is afwezig maar dat belet
Betje niet het bezoek door te laten gaan en boven-
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dien nog in een intiem tête-à-tête ongegeneerd van gedachten te wisselen over het
seksueel tekortschieten van mevrouw Radermacher. Die heeft zich namelijk van
‘zeer resonabel’ tot kwezel ontwikkeld en is de aanvoerster van de Middelburgse
‘fijnen’ geworden.
Eenzelfde experimenteerdrift met sexerollen kenmerkte Elizabeth Wolff's omgang
met vrouwen. Voor Wolff was vrouwenvriendschap (en ze heeft er vele gehad: met
Petronella de Timmerman, met Anna van der Horst, met Coosje Huet, met als climax
de langdurige verhouding met Aagje Deken) volledig gelijkwaardig aan de relatie
tussen man en vrouw. Wanneer we aan die vrouwenvriendschap overigens de term
lesbisch verbinden, gaan we ten onrechte voorbij aan het feit dat het moderne
onderscheid tussen de sexen een negentiende-eeuwse uitvinding was. De enige
beperking die Wolff aan die vriendschap tussen vrouwen verbond, was exact dezelfde
als die aan relaties tussen man en vrouw in het huwelijk werden gesteld: de
hartstochten (inclusief de sexuele) dienden daarin ondergeschikt te worden gemaakt
aan de rede en deugd, de verlichte gidsen bij uitstek.7. Ook wanneer we het verzet
van onze drie vrouwen tegen de politieke verhoudingen van hun tijd nader bekijken,
worden markante verschillen zichtbaar. Al vroeg in haar schrijfsterscarrière had
Wolff zich met haar Onveranderlijke Santhorster Geloofsbelydenis (1772) een
reputatie als politiek activiste verworven die met plezier de orthodoxie of de
monarchale aspiraties van de stadhouder op de korrel nam. Vanaf 1786 mengde ze
zich met gedichten en essays ook actief in de Nederlandse revolutionaire woelingen
aan de zijde van de democratische patriotten. Ook al liep na de contrarevolutie onder
leiding van de Pruisen Betje's leven niet direct gevaar, ze voelde zich al spoedig niet
meer thuis in een Republiek waar de reactie zegevierde en vele vrienden hadden
moeten vluchten of hun ambt waren kwijtgeraakt. In 1788 vertrok ze naar Frankrijk
met de vaste bedoeling nooit meer naar Nederland terug te keren. Haar modern
republikeinse opvattingen waren overigens wijd en zijd bekend. In 1794 kreeg ze
van de Franse Nationale Vergadering zelfs een douceur van 1200 livres voor bewezen
revolutionaire diensten.
Etta Palm zou in het revolutietijdvak het hoogtepunt van haar carrière beleven.
Ten aanzien van de politieke toekomst van de Republiek bracht ze een hoogst originele
synthese van verbondenheid aan de stadhouder en onvervalste democratische
opvattingen tot stand. In Parijs was ze de voorvrouw van duizenden en nog eens
duizenden feministen en de gekozen voorzitster van de vrouwensectie van de al
genoemde Parijse Cercle
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Social, een van de meest invloedrijke politieke organisaties die in steeds weer andere
gedaante de Franse politiek tot 1794 begeleidde. Haar geschriften over emancipatie
werden samen met die van de markies De Condorcet en Madame Roland in grote
oplagen verspreid. Ze begreep heel goed dat politieke rechten voor vrouwen niet de
hoogste prioriteit hadden. Ze ageerde daarom eerst tegen huiselijk geweld, voor het
recht op scheiding, voor gelijkstelling van vrouwen in het erfrecht en voor gratis
medische zorg en kinderopvang voor vrouwen. Uiteindelijk claimde ze, aangespoord
door de rechten van de mens en burger ook volledige politieke vrouwenrechten.
Belle's politieke geschriften en haar politieke activiteiten steken hier bleek tegen
af. Politiek actief is Belle nooit geweest en ook haar politieke geschriften ademden
een behoudende geest. Hoewel ze de principes van rede en natuur bleef hanteren,
brachten die haar slechts tot de conclusie dat politieke hervormingen meer ongelukken
teweegbrachten dan ze oplosten omdat ze voortkwamen uit een te abstracte analyse
van de werkelijkheid. De bestaande samenlevingsverhoudingen inclusief de
overheersende positie van de adel diende haars inziens behouden te blijven. Voor
haar was Montesquieu dan ook het nec plus ultra van de politieke verlichting. Ze
betreurde de opmars van de revolutie overal in Europa overigens zonder ooit
contrarevolutionaire sympathieën te koesteren. Men kan alleen maar instemmen met
een van haar biografen die concludeerde dat ze van politiek weinig benul had,
doorgaans slecht geïnformeerd was en eigenlijk op haar best was wanneer ze het
politieke landschap van een afstand kon beschouwen. Haar mooiste roman, Trois
Femmes, is daarvan het beste bewijs. Daarin onderwierp ze Voltaire's sceptische
principe uit Candide, qu'il nous faut cultiver notre jardin aan een grondige analyse:
zoals Voltaire de abstracte Leibniz verwierp, verwierp Isabelle de even abstracte
Immanuel Kant: alleen moreel en politiek pragmatisme kon de mens redden.
We kunnen natuurlijk proberen de geconstateerde verschillen tussen deze drie
vrouwen psychologisch te duiden. Dergelijke exercities zijn vaak speculatief. Het is
vruchtbaarder te bezien hoe deze vrouwen zich verhielden tot de begrippen
openbaarheid en publieke opinie. Zoals al eerder gezegd, waren openbaarheid en de
daarbij behorende publieke opinie een centraal kenmerk van de Europese Verlichting.
De publieke opinie is een onmisbare voorwaarde gebleken voor politieke en culturele
moderniteit. Vandaag beheerst die publieke opinie ons leven immers
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totaal. In de ogen van de Verlichters was de publieke opinie het resultaat van debat
en een dergelijke discussie, moest - wilden de uitkomsten ervan aanspraak kunnen
maken op universele toepasbaarheid - in principe toegankelijk zijn voor iedereen.
Een vrije markt voor het gedrukte woord was bij uitstek in staat die openbaarheid
en toegankelijkheid te garanderen. Met behulp van de pers werden anonieme
individuele lezers en auteurs aaneengesmeed tot een objectieve publieke opinie en
via het gedrukte woord kon deze publieke opinie op haar beurt weer beinvloed
worden. Zonder publieke opinie kon de wereld niet veranderd worden.
Zowel Betje Wolff als Etta Palm hebben de openbaarheid en de publieke opinie
met groot enthousiasme omhelsd. Het was zelfs hun voornaamste wapen. Telkens
weer namen ze aan het openbare debat deel en voor het tribunaal van de publieke
opinie hebben ze mensen en praktijken aangeklaagd, zijn ze zelf aan de kaak gesteld
en hebben ze zich ook verdedigd. Ze leefden als het ware de moderne politieke
wereld. Hoe anders was de positiebepaling van Belle van Zuylen. Tot aan haar
huwelijk vocht ze tegen de conventies in beslotenheid en droomde ze alleen over
een leven in de openbaarheid. Ontroerend zijn de passages in de correspondentie met
d'Hermenches waarin ze fantaseren over haar rol als salonnière wanneer ze eenmaal
getrouwd zou zijn. Maar Belle's huwelijk betekende een breuk met die droom en
vooral ook een breuk met een leven in de openbaarheid. In Colombier heeft ze geen
moment behoefte gevoeld (en dat moet gezegd, ook geen financiële mogelijkheden
gehad) om salon te houden. Afzondering en beslotenheid waren daarmee bewuste
keus en bittere noodzaak tegelijk geworden.
Moeten we in dit licht ook niet haar complexe relatie met Madame de Staël bezien?
Waren haar jeugd en haar relatie met Benjamin Constant wel de echte redenen voor
Belle's jalouzie? Of zag ze in Madame de Staël het leven, dat ze zelf - wanneer
tenminste Fortuna haar beter gezind was geweest - ook had kunnen leiden? Die afkeer
van publiek optreden moet ook de verklaring zijn voor haar terughoudendheid in
debat of zelfs maar correspondentie te treden met de groten van haar tijd, hoewel ze
dat beslist wel had gekund. Tot contacten met Rousseau en Voltaire voelde ze zich
niet geroepen en haar enige gesprek met David Hume ging over roastbeef en
plumpudding.
Hier zou tegen ingebracht kunnen worden dat Belle wel degelijk schreef, maar
ook daar zocht ze zelden of nooit de openbaarheid en het
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publieke debat. Ze publiceerde meestal anoniem, onder pseudoniem of met een vals
drukkerskenmerk en dat in een tijd waarin dergelijke misleiding nog maar zelden
noodzakelijk was omdat de censuur nauwelijks meer vervolgde. Wenste ze gewoon
niet zelf in de door haar uitgelokte discussies betrokken te raken? Was ze niet gewoon
wars van het publieke debat? Het allermooiste wat ze ons heeft nagelaten, haar
correspondentie, was per definitie voor de beslotenheid bedoeld. In alles is Belle,
met haar vasthouden aan de conventies en de leefwijze van de adel, met haar strijd
voor meer ruimte en vrijheid in de privésfeer en met haar afkeer van de moderne
publieke opinie en de moderne openbaarheid een vertegenwoordigster van het Ancien
Regime gebleven. Betje en Etta zijn zonder een moment te twijfelen de weg van de
moderniteit opgegaan, Belle is bewust achtergebleven.
Wanneer mijn betoog tot nu toe enige geloofwaardigheid bezit, blijven we met de
opmerkelijke paradox zitten dat de betekenis van Etta Palm en Betje Wolf in de eigen
tijd groot geweest mag zijn, maar dat we vandaag onbetwist Belle van Zuylen de
belangrijkste van de drie vinden. Per slot van rekening staat Belle op nummer 98 op
de lijst van grootste Nederlanders. Betje en Etta komen op de groslijst van 200 niet
eens voor. Dergelijke paradoxen komen overigens in de geschiedenis veel vaker
voor. De Nederlandse zeventiende-eeuwers vonden hun eigen literatuur oneindig
veel belangrijker dan hun schilderijen, terwijl wij alle schilders kennen maar de
literatuur praktisch zijn vergeten. Voor de verklaring waarom we Belle van Zuylen
nu zo belangrijk vinden, wil ik verwijzen - hoe onwaarschijnlijk dat ook moge klinken
- naar een congres van de Werkgroep Achttiende Eeuw (een van de werkgroepen
van onze Maatschappij) van ruim veertig jaar geleden. Dat congres heeft een enorme
impact gehad al was het maar omdat het startpunt betekende voor een golf van nieuw
onderzoek en voor de uitgave van Belle's verzameld werk.8. Op de golven van die
publiciteit kon Belle gaan fungeren als een icoon van de tweede feministische golf,
van de vrouwenbeweging, en van de wetenschappelijke belangstelling van de zijde
van vrouwenstudies en vrouwengeschiedenis. Laat twintigste-eeuwse vrouwen konden
er hun eigen dilemma's voortreffelijk en fraai verwoord vinden. Maar er is meer.
Door haar afstandelijkheid en haar afzondering kon grote delen van Belle's werk dat
in haar eigen turbulente tijd minder bruikbaar was geweest, nu gaan fungeren als een
handboek voor levenskunst voor alle sexen en alle standen. En die betekenis gaat
boven elke historische uit. Daarom lezen we Betje
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en Etta alleen nog maar als we het verleden willen begrijpen, Belle als we ook onszelf
willen doorgronden.

Eindnoten:
1. Voor een goed overzicht van het werk van Plutarchus, zie Martin Beck (ed.), A Companion to
Plutarch Oxford 2014. Voor het lot van de collectieve biografische traditie sindsdien: Keith
Thomas, Changing Conceptions of National Biography: The Oxford DNB in Historical
Perspective. Cambridge 2005.
2. De standaardbiografie is van C.P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle van Zuylen). Oxford
1993. Van Oorschot publiceerde tussen 1979 en 1985 haar verzameld werk in 10 delen.
3. Over Wolff (en Deken) is veel geschreven. De meest recente biografie van het koppel is van
P.J. Buijnsters, Wolff & Deken. Leiden 1984, aan te vullen met Peter Altena en Myriam Everard
(eds.), Onbreekbare burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken. Nijmegen 2004.
4. Etta Palm is in de literatuur het minst bedacht. Een moderne biografie ontbreekt, al hebben
auteurs als W.J. Koppius, Etta Palm, Nederlands eerste feministe. Zeist 1929, en H. Hardenberg,
Etta Palm, een Hollandse Parisienne 1743-1799. Assen 1962, veel materiaal bijeengebracht.
Judith Vega leverde een grondige analyse van het feminisme van Palm, ‘Feminist republicanism.
Etta Palm-Aelders on justice, virtue and men’, in: History of European ideas 10 (1989), pp.
333-351.
5. Voor een uitvoerige analyse van de sociale basis van het achttiende-eeuwse denken: Joost Kloek
en Wijnand Mijnhardt, 1800 Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag 2001, pp. 81-139.
6. Appel aux Francoises sur la régénération des moeurs et necessité de l' influence des femmes
dans une Gouvernement Libre. Parijs [1791]; Archives Parlementaires, vol 41, pp. 63-64. Zie
ook: Darline Gay Levy e.a. (ed.), Women in Revolutionary Paris 1789-1795. Selected Documents.
Urbana Champaign 1979.
7. Zie voor deze problematiek: Myriam Everard, Ziel en zinnen. Over liefde en lust tussen vrouwen
in de tweede helft van de achttiende eeuw. Groningen 1994.
8. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, aflevering gewijd aan het congres over Belle
van Zuylen, 13 (1975). Een paar jaar eerder had een congres van het Historisch Genootschap
de figuur van Johan Huizinga die in de vergetelheid dreigde te geraken, een wervelend nieuw
leven verschaft. Zie BMGN 87 (1973), pp. 143-402.
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‘En leren sterk te staan in lijden’
J.C. Opstelten (1891-1979): dichter en geleerde.1.
Door Hans Blom

Al die onbekende beroemdheden is de trefzekere, aan een schimpscheut van Multatuli
ontleende, titel voor het in 2016 verschenen jubileumboek over 250 jaar Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde. Want onbekend bleven inderdaad verreweg de meeste
leden van dat genootschap, ondanks hun in kleine kring wel degelijk gewaardeerde
verdiensten en talenten. De levensberichten van overleden leden vormen weliswaar
voor een flink aantal van hen een zeker tegenwicht. Maar niet allen kregen na hun
dood zo'n levensbericht en vaak is dat jammer. Zo zijn er van twee van mijn
voorvaderen, leden van de Maatschappij, Willem Draaijer (1847-1933) en Gerard
Elise Opstelten (1889-1927), zulke levensberichten.2. Maar niet van een derde, mijn
grootvader Johannes Cornelis Opstelten (1891-1979) hoewel hij als dichter en geleerde
zeker de moeite van enige aandacht waard is en een interessant, turbulent maar tot
nu toe onbeschreven, innerlijk leven kende.
Jan Opstelten, lid van de Maatschappij van 1945 tot zijn dood in 1979, was een
intellectueel met een indrukwekkende eruditie op het gehele terrein van de
geesteswetenschappen. Hij bewoog zich op eigenlijk alle deelgebieden daarvan:
literatuur, beeldende kunst, geschiedenis, kunstgeschiedenis, religie, filosofie en
psychologie. Zoals velen in zijn tijd
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nam hij zijn persoonlijk geestelijk leven, geheel gericht op de humaniora,
buitengewoon serieus en dat viel hem lang niet altijd licht. Naar buiten trad hij vooral
met zijn dichtbundels en met zijn geleerde publicaties. Na zijn overlijden bleek dat
hij - naast vele notities in de ‘werkexemplaren’ van zijn geschriften, cahiers met
aantekeningen voor en correspondentie over zijn publicaties - 263 getikte,
oorspronkelijk in twee multomappen gevoegde, bladzijden overpeinzingen en
herinneringen had nagelaten. Ze vormen geen afgerond geheel, maar hij wenste wel
dat ze in de familie bewaard bleven: ‘... dan kan ook mijn nageslacht nog zien, welk
een vat vol moeilijk te harmoniëren tegenstellingen zij in mij als voorvader, of zij
dat willen of niet, hebben te erkennen. Zo af en toe was het mengsel niet te houden
en liep het 't spongat uit. Ik ving het meeste dan maar op, en bracht het haastig, of
ook vaak moeizaam, zo goed en zo kwaad als dat ging, in schriften over.’ Het zijn
diepgravende en geleerde beschouwingen van nogal uiteenlopende aard met
daartussendoor autobiografische aantekeningen. Hij begon er na zijn pensioen in
1956 mee en lijkt er vooral na de dood van zijn vrouw in 1964 veel aan te hebben
gewerkt tot ver in de jaren zeventig. Het is de moeite waard van die uit het ‘spongat’
gelopen maar opgevangen zielenroerselen niet alleen het nageslacht, maar ook de
buitenwacht iets door te geven, in het bijzonder over die ‘moeilijk te harmoniëren
tegenstellingen’, die hem zo diepgaand bezighielden.3. Dat kan alleen door ook zijn
broer Gerard met enige uitvoerigheid in het verhaal te betrekken.

Twee broers
Jan Opstelten was de zoon van Anton Roelof Balthasar Opstelten (1849-1914),
officier in het Nederlandse leger, en Maria Jacomina Constantia van Heuven
(1857-1924). Zij waren in 1888 getrouwd. Jan had een twee jaar oudere broer, Gerard
Elise, geboren in 1889. Het gezin woonde aanvankelijk in Amsterdam ewaar de vader
toen gelegerd was, maar verhuisde al spoedig naar Middelburg, waar de vroegste,
aangename, herinneringen lagen van beide jongens. Na de vervroegde pensionering
van vader Anton in 1898 ging het gezin wonen in Wageningen, waar het karig
pensioen werd aangevuld door oudere scholieren en studenten in de kost te nemen.
De vader wordt beschreven als een kennelijk zwakkere persoonlijkheid, die kampte
met ‘langdurig lichaamslijden’, zoals de schrijver van het levensbericht van Gerard,
de met hem bevriende historicus J.S. Bartstra, het in 1928 uitdrukte. Daarentegen
was de moeder ‘een pit-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2017

33
tige levenskrachtige vrouw’, die een grote liefde voor de letterkunde aan de dag legde
en overbracht op haar zonen.
Die beide zonen bleken getalenteerd en ontwikkelden zich veelbelovend met veel
aanleg voor de alfavakken. Gerard sloeg zelfs een klas over en deed op zestienjarige
leeftijd eindexamen hbs. Jan richtte zich al vroeg op eigen literair werk. Hij schreef
in de vijfde klas van de middelbare school een lang opstel met klaarblijkelijke literaire
ambitie. Hij tikte het vele jaren later over en merkte op hoezeer hij daarbij beïnvloed
was door Dante's Vita Nuova. Voorts schreef hij gedichten. Beiden gingen door op
het letterkundig pad, daarin gesteund en gevolgd door hun moeder, die als het ware
mee studeerde en zelf later middelbare aktes haalde. Hoever die steun en dat
nadrukkelijk volgen ging, blijkt uit een schrift in de nalatenschap van Jan, waarin
zijn moeder zijn gedichten uit 1908 en 1910 in het net uitschreef.
Om letteren te kunnen studeren moesten de jongens (hbs-ers) staatsexamen
gymnasium doen. Jan werd tijdens de studie daarvoor, onder leiding van de bekende
classicus C. Spoelder, gegrepen door de klassieken.4. In een bijdrage uit 1967 aan
het gedenkboek van het Maerlant-Lyceum in Den Haag, waar hij jarenlang leraar
was, zei Jan daarover: ‘... de doorslag gaf die wonderlijke en zo verblijdende sensatie,
dat ik met mijn voeten op vaste grond kwam te staan, terwijl ik als H.B.S.-leerling,
met al mijn liefde en belangstelling voor moderne literatuur, wat zweverig, onzeker,
en niet zo doelbewust was gebleven. Welke vaste grond was dat dan? Wel, dat was
de bodem van onze westerse cultuur, die nu eenmaal zó is gegroeid dat zij grosso
modo deels berust op de Grieks-Romeinse beschaving, deels op ons Joods-Christelijk
erfgoed, dat in diezelfde bodem was uitgezaaid. Wat daar alles ontsproot en ging
bloeien was, zowel uit oogpunt van esthetica als van ethiek en religie, van historisch
en fundamenteel belang voor onze latere beschaving.’5. Terwijl Jan koos voor de
studie in de klassieke letteren, was Gerard Nederlands gaan studeren; beiden in
Leiden, waar ook hun ouders gingen wonen.
De studie van beide jongens verliep voorspoedig. Vooral voor Jan speelde het
Leidse dispuut Sodalicium Literis Sacrum een belangrijke rol. Mea Verwey, dochter
van de dichter Albert, typeert hem in het gedenkboek van dit dispuut uit 1922 als
volgt: ‘Opstelten liet zijn soms-niet-te-beheersen zenuwspanning doorklinken in
recieten uit [de dichter P.C.] Boutens... Hij nam niet dadelijk voor zich in, maar wie
hem beter leerden kennen, konden op hem bouwen. Als abactis was hij consciëntieus
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en geestig.’6. Behalve abactis was Jan in 1914 praeses en vanaf 1916 erelid. Gerard
was minder actief in het dispuutsleven, al was hij enkele jaren lid. Ook in zijn geval
sprak Bartstra van ‘ietwat nerveuze werklust’ en veeleisendheid in de eerste plaats
ten opzichte van zichzelf maar ook aan anderen. Makkelijk en onbezorgd waren de
jongens kennelijk niet, maar gedreven zeker wel. Gerard door zijn roeping voor het
onderwijs, Jan door de poëzie. Beiden sloten de studie af in 1916. Jan met het
doctoraalexamen, waarvoor hij onder meer twee scripties in het Latijn had geschreven.
Gerard, na een doctoraalexamen in 1913, met zijn promotie op Brieven van Mr.
A.C.W. Staring. Ingeleid en toegelicht. Bartstra vermoedt in de keuze van dit
onderwerp een zekere herkenning door de auteur van wat deze als meest kenmerkende
karaktertrek van Staring aanwijst: ‘begeerte naar rust’ van een ‘in wezen onrustige
natuur’, hoe harmonisch en beheerst deze uiterlijk ook leek.
Als vanzelfsprekend volgde voor beiden het leraarschap. Gerard had daartoe al
jong een roeping gevoeld. Dat was bij Jan minder het geval. Hij aanvaardde het in
eerste instantie als een voor een classicus natuurlijke loopbaan om het later wel
degelijk als een aangename en zinvolle taak te ervaren. Gerard begon in 1914 in
Tilburg op de rijks-hbs, Jan een paar jaar later in Breda op het gymnasium. Gerard
verruilde Tilburg in 1916 voor de hbs in Haarlem. Vier jaar later stapte hij over naar
het Kennemer Lyceum. In 1919 volgde Jan zijn oudere broer naar Haarlem om te
gaan lesgeven op het gymnasium aldaar, waar genoemde Spoelder inmiddels rector
was. Ondertussen was Jan op 17 augustus 1917 getrouwd met Wilhelmina (Willy)
Draaijer, geboren te Dieren op 30 april 1889, maar vanaf 1891 in Leiden woonachtig,
als dochter van Willem Draaijer, dialectoloog en leraar Nederlands aan de
gemeentelijke hbs aldaar. Zij bezocht die school als leerlinge, hoewel deze als de
jongens-hbs bekend stond en er in Leiden ook een meisjes-hbs was. Jan en Willy
kregen twee kinderen, in 1918 een dochter (mijn moeder) en in 1923 een zoon.
Ook de moeder van de jongens Opstelten, weduwe sinds haar echtgenoot in 1914
in Leiden overleden was, verhuisde naar Haarlem, waar zij in 1920 met haar
ongetrouwde oudste zoon Gerard ging wonen op Leidsche Vaart 86. Zo zag het er
zonnig uit daar in Haarlem begin jaren twintig. Twee gewaardeerde, hoge eisen
stellende en toegewijde leraren, één met een jong gezin, de ander liefdevol verzorgd
door zijn moeder, dicht bij elkaar wonend. Ongetwijfeld een hecht familieleven.
Beide jongens, jonge mannen nu, waagden zich bescheiden aan publicistische activitei-
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ten. Jan had in Leiden onder het pseudoniem Johannes van Wageningen al een reeks
artikelen gepubliceerd in het studentenblad Minerva, naar aanleiding van De Profundis
van Oscar Wilde, onder de titel ‘Over de vreugde’.7. Nog in Breda maakte hij een
klein boekje voor het onderwijs waarin een handzaam overzicht werd gegeven van
de inhoud van de Ilias en Odyssee van Homerus en de Aeneïs van Vergilius (1919).
Het heeft in de loop der jaren vele drukken beleefd. Maar vooral was hij dichter en
debuteerde in 1928 met de bundel Verzen, waarin de blijvende invloed van Boutens
doorklonk. Gerard stelde bloemlezingen van gedichten samen voor gebruik in het
onderwijs. Ook schreef hij een brochure over een hoogleraarsbenoeming in
Amsterdam met een betoog waarin de betekenis van die benoeming voor de opleiding
van leraren centraal stond. Opmerkelijk was verder een artikel ‘Durf te eischen’ in
het tijdschrift Gezin en School, een titel waarin zijn overtuiging en opvattingen over
onderwijs onmiskenbaar tot uitdrukking kwamen. Hij ontplooide ook maatschappelijk
activiteiten. Steunpilaren van de samenleving dus, zelfbewuste participanten aan het
culturele leven in brede zin. Een idylle zou je denken. Dat moeder Opstelten-van
Heuven in 1924 overleed zal de jongens hard hebben getroffen, gezien de zo hechte
band. Maar 66 jaar was in die tijd toch ook wel een behoorlijke leeftijd.
Redelijkerwijze mocht verwacht worden dat hun levens hun geregelde gang zouden
hernemen, dat zij hun loopbanen succesvol zouden voortzetten. Op het eerste gezicht
waren de grondslagen daarvoor aanwezig. Het zou anders lopen.

‘een schrikkelijk ongeval’
In de dag- en nachtrapporten van de politie van Heemstede werd op 11 februari 1927
's nachts om één uur het volgende opgetekend: ‘De politie te Haarlem geeft kennis
dat hedenavond in opgewonden toestand is vertrokken Dr. Opstelten, leraar Kennemer
Lyceum, wonende Leidsche Vaart 86 Haarlem, gekleed in donkerblauwe jas met
fluweelen kraag, groene deukhoed en bril op, ±36 jaar oud. Verzoeken bij vinding
bericht.’ Om tien voor acht in de ochtend gevolgd door: ‘Bovengenoemde Dr.
Opstelten is vermoedelijk gisteravond ±10.20 [door] een trein komende vanaf
Haarlem... overreden en gedood’. Aanvullende informatie van tien minuten later
bevatte de mededeling dat Opstelten volgens huisgenoten leed aan zwaarmoedigheid
en onder behandeling van de zenuwarts Muller te Haarlem was.8. Een in verscheidene
kranten van 12 februari verschenen berichtje meldde nog als bijzonderheid dat
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het ‘verminkt lijk op den spoorbaan... door een melkboer [was] gevonden’.
Dat het hier om een zelfmoord gaat is duidelijk, al komt dat woord noch in de
eigentijdse bronnen voor, noch in het levensbericht van Bartstra of in de latere
aantekeningen van zijn broer Jan. Overigens was Bartstra verder nauwelijks
verhullend. Hij sprak van een einde ‘door een schrikkelijk ongeval, hem op een
avondwandeling overkomen, een uitkomst toch in de duldeloozen strijd.’ In zijn
schets van het leven van de begaafde Gerard Opstelten signaleerde hij al vroeg
problemen, mede door het overslaan van een klas in Wageningen. ‘De goede
verwachtingen, die men van hem koesterde [en die]... hij begreep niet te mogen
beschamen. Een zeker gevoel van voortgejaagd te worden beving hem en bleef bij
hem tot het einde.’ Dat hierbij ook aan de dominante rol van de moeder gedacht kan
worden ligt voor de hand, al legde Bartstra het verband niet expliciet. Het verklaarde
in zekere zin zowel de successen, intellectueel en maatschappelijk, als de psychische
problemen die zich voordeden. ‘Reeds in 1916, het dissertatiejaar, had hij, na een
moeilijken zomer, zijn eerste psychische inzinking bij den overgang van Tilburg
naar Haarlem. In 1920 bij de aanvaarding van zijn betrekking aan het Kennemer
Lyceum herhaalde zich de marteling en wat hij in de laatste maanden van zijn leven
geleden heeft, was slechts bekend aan enkele naastbetrokkenen. Werk was zijn
remedie, want wàt hij duldde en streed in slapelooze nachten, sterk was hij weer en
opgewekt, als hij voor de klas stond... krachtig en troostend was bij dezen man zijn
liefde tot den arbeid.’ Meer in het algemeen is de balans voor Bartstra positief en hij
had dat in het voorafgaande overtuigend uiteengezet. ‘Hoe wreed en plotseling ook
afgesneden: voor zijn overlevende vrienden was zijn leven voleindigd en af’. Dat
leven was ‘anstrengend aber lohnend’ geweest, een beeld ontleend aan Baedekers
Schweiz, dat Bartstra ook in het begin van het levensbericht had gebruikt om zijn in
goede tijden zo actieve, levendige en geestige vriend te karakteriseren, met een
gezamenlijke voetreis door Zwitserland voor ogen.
De schok was vanzelfsprekend groot in de eerste plaats bij zijn broer Jan, die in
een uiterst sobere annonce in de krant ‘uit aller naam’ kennisgaf van het plotseling
overlijden van ‘onze lieve broeder, zwager, verloofde en huisgenoot’. De ‘verloofde’
is opmerkelijk omdat die verder nergens genoemd wordt, niet bij Bartstra, niet in de
aantekeningen van Jan, niet in de verhalen van zijn dochter, die wel af en toe besmuikt
speculeerde over een ongepaste relatie met een leerling of leerlinge en over ho-
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moseksualiteit. Haar jongere, naar Australië geëmigreerde, broer noteert in zijn, in
1998 voor zijn kleinkinderen geschreven, herinneringen: ‘The reason for that suicide
has never been absolutely clear to me. It had to do with a love affair and I suspect
he was a very nervous man’.
Indien die ‘verloofde en huisgenoot’ één en dezelfde persoon zou zijn - wat niet
zeker is - kan worden gedacht aan de personen die in het bevolkingsregister van
Haarlem op Leidsche Vaart 86 geregistreerd staan. Dan komen twee vrouwen in
aanmerking, beiden vroeg in de jaren twintig ingeschreven, toen de moeder nog
leefde, vermoedelijk inwonend personeel, maar mogelijk ook huursters van een
kamer. Over beide vrouwen heb ik niets kunnen vinden. Het blijft dus verder in
raadselen gehuld. Mijn speculatie zou gaan in de richting van de wanhoop van een
toch al tot depressiviteit geneigde man, die geen weg wist met het verlies van zijn
moeder bij wie hij tot haar dood was blijven wonen, en in een relatie verstrikt raakte,
die in de praktijk kennelijk niet werkte. Dat homoseksualiteit daarbij een rol speelde
is mogelijk, maar er is geen enkele concrete aanwijzing voor. Hoe dan ook: deze
‘verloofde’ is niet door de naaste familie en/of vrienden betrokken in het verwerken
van het verlies. Daarvan zou dan immers wel ergens iets hebben moeten doorklinken.
De schok was al even vanzelfsprekend zeer groot op het Kennemer Lyceum, waar
‘Dr. Opstelten’ een nadrukkelijk aanwezige figuur was, indrukwekkend en veeleisend
leraar en conrector voor de hbs-afdeling.9. Die nadrukkelijke aanwezigheid was niet
probleemloos geweest. Zo schroomde hij in 1923 niet om, conrector of niet,
woordvoerder en mogelijk zelfs aanvoerder te zijn van een groep leraren die in een
conflict raakte met rector A. de Vletter, een bekende naam in de toenmalige
onderwijswereld. Die groep dolf overigens het onderspit omdat het bestuur zich
vierkant achter de rector opstelde. Bij het overlijden van deze, als geliefd omschreven
en om zijn ongebreidelde inzet en plichtsbetrachting geprezen, leraar kwam dat
uiteraard niet meer ter sprake. Er vielen zoals gebruikelijk uitsluitend hooggestemde
en positieve bewoordingen te horen. Maar de hoge eisen die hij stelde, bleven niet
onvermeld. De Vletter sprak op de begrafenis, er werd een speciaal nummer van de
Mededelingen Kennemer Lyceum aan Opstelten gewijd en de leerlingen kregen van
de rector een brief, die een paar opmerkelijke formuleringen bevatte en daarom de
moeite van enige aandacht waard is.
Die brief is gedateerd 12 februari 1927, de dag nadat het nieuws bekend was
geworden en de lessen, die waren stil gelegd, werden hervat, al
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zouden die dag de gordijnen dicht blijven als teken van rouw. ‘Deze rouw weegt ons
ouderen, zwaarder dan jullie, die jonger en frisscher nog in het leven staan; maar
met ons zullen de meesten van jullie, die les hadden of gehad hebben van Dr.
Opstelten, beseffen wat dit heengaan beteekent.’ En dan, na een reeks zeer lovende
woorden: ‘Hij maakte het ons niet gemakkelijk, noch de collega's leraaren en mij,
noch de leerlingen, wijl hij, in nagenoeg volmaakte plichtsbetrachting het ideaal van
een goed leeraar nabijkomend, betreurde, als anderen niet tot die hoogte konden of
wilden komen; ... een baken in de zee van slapheid en onnauwkeurigheid en laksheid,
een rots van plichtsvervulling en wilskracht. Hij heeft gestreden, hij heeft geleden;
... Hij was ziek, en hield vol, tot het bittere einde. Enkele van zijn laatste woorden
waren “het werk, het werk is het eenige, waaraan je houvast hebt in je leven”. Laat
ons die woorden in ere houden.’ Nu herkennen wij in deze zinsneden de
onuitgesproken zelfmoord. In hoeverre dat ook toen tot de leerlingen is
doorgedrongen, is onzeker. In de school werd een door de tekenleraar Anton Pieck
gemaakt naambord ter nagedachtenis opgehangen.

‘door het noodlot gekielhaald’
Jan Opsteltens wereld stortte in. Hij viel ten prooi, zo noteerde hij in 1965, aan ‘...
de zwaarste krisis uit mijn leven, toen na de dood van mijn broer alles op het spel
kwam te staan, mijn huwelijksleven, mijn werk in de wereld, mijn poëzie, en wat ik
daarvan weer verwacht had, mijn verhouding tot de mensen, en tot God. Enfin ik
had het gevoel door het noodlot te worden gekielhaald. ... [Het was] een abnormaal
verdriet, dat buiten de niet begrijpende samenleving voert, zodat ik me ook in dat
abnormale moest verdiepen. Ik ben na drie weken ziekteverlof wel weer aan de slag
gegaan zo goed en zo kwaad als dat ging, maar het heeft wel een paar jaar geduurd,
voordat ik weer enig vertrouwen in mijn toekomst begon te krijgen.’ Wat dit in zijn
leven concreet, op het persoonlijke vlak, betekende, wordt in die aantekeningen niet
met enige precisie toegelicht. Niets naders bijvoorbeeld over die crisis in het
huwelijksleven, niets over het ‘abnormale’ van het verdriet, over hoe de niet
begrijpende samenleving zich manifesteerde en hoe het zich verdiepen in dat
abnormale in zijn werk ging. Raadpleegde ook hij een zenuwarts? Geen woord
daarover. Kennelijk was het ook zoveel later te pijnlijk daarover in details te treden.
Zoals ook aan Haarlem zoveel pijnlijke herinnering kleefde, dat hij in 1929 met zijn
gezin naar Den Haag verhuisde om daar als leraar
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klassieke talen aan het tweede gymnasium, later Maerlant Lyceum, een nieuwe start
te maken.
In dat herwinnen van ‘enig vertrouwen in mijn toekomst’ speelde zijn dichterschap
een rol en vooral ook de studie van de Griekse tragedie. Juist door de problemen
naar het abstracte niveau van de poëzie en het geestelijk/ intellectuele leven te tillen,
slaagde hij er in een langdurig proces in er greep op te krijgen. Het was ook in die
taal van het ‘hogere’ geestelijk leven, waarin hij later over ‘het lot dat mij trof’ kon
schrijven. In 1928 verscheen de bundel Verzen, waarvan de meeste gedichten
ongetwijfeld van vóór 1927 zijn. Maar de poging via de poëzie de crisis in zijn leven
te verwerken, blijkt bijvoorbeeld uit het gedicht ‘Consolatio Philosophiae’, troost
der filosofie. Het begint als volgt:
Die kan getroost het grillig lot verachten,
Die zich bewust werd, dat elk mensche-kind
Heel eenzaam is in 't diepste zelf te achten
en zich alleen voor alle raads'len vindt.

In het exemplaar in mijn bezit heeft de dichter later, juist ook bij dit gedicht, allerlei
notities gevoegd. Onthullend is daarbij vooral dit: ‘Het is geen grootspraak, wanneer
ik hier thans, op 7 Maart 1948, onder schrijf, dat ik de uitdaging van het lot van 10
Febr. 1927 tot in alle consequenties heb aanvaard, en dat ik de overtuiging mag
koesteren te hebben wraak genomen en een schone overwinning te hebben behaald
binnen menselijke grenzen’, om er, kennelijk later, nog bij te voegen: ‘Maar we zijn
er nog niet’. Ook het pseudoniem ‘Willem Terwege’, dat hij voor zijn tweede bundel
Lyriek (1936) en enkele in 1938 in Groot Nederland gepubliceerde gedichten
gebruikte, heeft alles te maken met die zoektocht zich met zijn (het) lot te verzoenen:
hij was onderweg.
De poëzie van Jan Opstelten vond weinig weerklank. Beide bundels, waarvan de
oplaag onbekend is, werden weliswaar uitverkocht, maar er zijn slechts weinig
recensies bekend. In die, als zodanig niet onwelwillende, recensies klonk ook aarzeling
door. In Groot Nederland (1929) vond J.W. de dichter van Verzen ‘een aandachtig
luisteraar en een veelal fijn weergever’ maar trof ook nogal wat regels aan die ‘niet
uit de verf’ komen.10. In Opwaartsche Wegen (1930) prees Laura Olivier in het
bijzonder ‘De Maaier’: ‘De man die dit vers schiep is een dichter’. Maar over de
overige gedichten was zij minder enthousiast. Zij signaleerde dat in sommige ‘de
verstan-

10.

Groot Nederland, 27 (oktober 1929), p. 445.
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delijke redeneering de plaats van de inspiratie’ inneemt, onder meer in ‘Consolatio
Philosophiae’, ‘waarin we meer berijmde wijsheid dan echte kunst vinden’.11. Op
Lyriek heb ik geen reactie kunnen vinden. In 1972 bood hij nog een keer een
zelfgemaakte bloemlezing aan een uitgever aan, waarin hij ook gedichten uit de
hongerwinter (waarover later meer) opnam. Maar: ‘Ik heb hem teruggekregen met
een overigens waarderend en sympathiek schrijven, maar ze vinden de vorm zo nu
en dan te archaïserend en de beeldspraak verouderd’. Hij was teleurgesteld, maar
berustte erin: ‘Opstelten is er toch niet van ontsteld of, om de woordspeling
nauwkeuriger te spelen, er is geen ontsteltenis bij hem’. De bloemlezing liet hij in
1974 in eigen beheer drukken onder de titel Op reis met het lot.
Al met al is mijn grootvaders poëzie, zoals hij zich heel goed bewust was, vooral
gekenmerkt door de inspiratie door en ook navolging van Boutens. Dat geldt zowel
voor de, soms gekunsteld aandoende, vorm als voor de thematiek waarin de klassieke
en de christelijke cultuur beide sterk doorklonken; ‘de Bijbel en het platonisme’ vat
Jacqueline Bel het voor Boutens samen.12. Waarschijnlijk niet toevallig droeg ook
Boutens' eerste bundel de titel Verzen (1898). Maar het talent van mijn grootvader
was duidelijk geringer en de zeggingskracht van zijn poëzie evenzeer. In 1985 schreef
mijn vroegere hoogleraar Amerikaanse Geschiedenis, J.W. (Wim) Schulte Nordholt
- ook dichter en geleerde - aan wie ik Op reis met het lot ter lezing had gegeven: ‘Hij
mag dan geen groot dichter zijn geweest - en wel erg veel Boutens hebben gelezen,
lijkt me - ik heb het toch met genoegen gelezen. Achter de rhetoriek schuilen
duidelijke gedachten... Heel boeiend’. Dit gebrek aan succes van zijn poëzie neemt
de betekenis die het dichterschap had in zijn innerlijke strijd, vanzelfsprekend niet
weg.
Maar meer nog dan het dichten was het uiteindelijk de studie, die hem hielp zijn
zelfvertrouwen te hervinden. ‘Dat vertrouwen werd mij het duidelijkst bewust en het
meest versterkt, toen ik in de bestudering van de Griekse tragedie, en in het bijzonder
van Sophocles, meer en meer een reële mogelijkheid voor mij ontdekte om mijn leed,
en het menselijk lijden in het algemeen, op een persoonlijke wijze positief te
verwerken.’ Studie van de klassieken had hem, sinds Spoelder hem als 18-jarige op
dat pad had gezet, steeds geboeid, maar het kreeg nu richting door het voornemen
een proefschrift te schrijven. Daarvan was het eerder niet gekomen omdat ‘de wens
daartoe... mij slechts als een maatschappelijk desideratum bewust [werd], en om
daaraan te voldoen waren de remmingen
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te sterk. Mijn proefschrift kon ik pas schrijven, toen het als een organische schakel
kon, en ook moest, ingelast worden in de voorbestemde ontwikkeling van mijn hele
persoonlijkheid.’ Dat daarbij ‘het Grieksche pessimisme’ het kernthema was, volgde
min of meer logisch uit de persoonlijke behoefte de zin van het leven te doorgronden,
die hier in het geding was. Sophocles en het Grieksche Pessimisme, blijkens een
aantekening op het titelblad van mijn exemplaar begonnen eind 1938 of begin 1939
en voltooid in 1944, werd kort na de bevrijding op 14 november 1945 in Leiden als
proefschrift verdedigd. De bekende graecus B.A. van Groningen was de promotor.
Hij kreeg cum laude en in 1952 verscheen een Engelse vertaling. Het boek kreeg,
ook internationaal, zeer lovende recensies, ook als de recensent het niet in alle
opzichten met de interpretaties van de schrijver eens was.
Sophocles en het Grieksche Pessimisme is een indrukwekkend geleerd en grondig
gedocumenteerd boek, dat een tegelijk breed uitwaaierend en toegespitst betoog
levert over de aard van ‘het Griekse pessimisme’ (overigens direct als een
ontoelaatbare versimpeling gekarakteriseerd) in leven en werk van Sophocles in de
bredere context van de klassieke (Griekse) cultuur. Vragen van cultuurhistorische,
literaire, filosofische, ethische en psychologische aard worden aangesneden en het
filologisch handwerk ontbreekt niet. Voortdurend wordt de nuance gezocht, wordt
gewikt en gewogen. Ook de slotsom is genuanceerd en diepzinnig. Volgens de ‘jonge
doctor’ (hij was 54 jaar oud toen hij promoveerde) was Sophocles pessimist van
gedachten en inzicht, maar optimist van aard. Meer precies: ‘hij [droeg] zijn
pessimistische levensbeschouwing (immers bij een levensbeschouwing gaat het toch
vooral om de gedachten-inhoud) ... met mannelijk vertrouwen, ja bijna mag men
zeggen met blijmoedigheid’ (p. 195). En: ‘Sophocles' tragedie was, dank zij de in
tragedie, tijd en dichter werkzame tegenwichten, tevens een aesthetisch-religieuze
overwinning, en wel in die zin, dat de pessimistische inhoud, tragisch verwerkt niet
verdwenen, maar met het gansche leven aanvaard was. Overwonnen heeft men niet
datgene, wat men krampachtig van zich stoot, maar wat men vrij in hoogere vorm
objectiveert, leert kennen en verwerkt, hetzij in zijn leven, hetzij in zijn kunst.
Sophocles deed het beide.’ (p. 196).
Met deze dissertatie verwierf Jan Opstelten direct een gevestigde positie in de
wereld van de Nederlandse classici. Hij bleef tot zijn pensioen in 1956 een zeer
gewaardeerd en gerespecteerd leraar, die zijn vak uit overtuiging uitoefende. Maar
hij participeerde sinds de promotie ook in
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het geleerden-circuit. Meest korte briefwisselingen naar aanleiding van publicaties
met verscheidene leidende classici en anderen uit die jaren, geven daar blijk van. Hij
publiceerde tot eind jaren zestig, naast recensies, ook zelf nog enkele indrukwekkend
geleerde artikelen en, soms polemische, kleine zelfstandige studies, waarvan hij
Beschouwingen naar aanleiding van het ontbreken van ons ethisch wilsbegrip in de
oud-Griekse ethiek (1959) als de sleutelpublicatie heeft aangewezen. Daarin verstaat
hij zich met wat ook in zijn persoonlijk leven een centraal probleem was: de wil in
het algemeen en meer in het bijzonder, als tegenhanger van de dood, de wil om te
leven en van dat leven te genieten. In 1962 polemiseerde hij in Forum der Letteren
met de oudhistoricus J.H. Thiel over de vraag of de Grieken meer visueel dan auditief
van aanleg waren, zoals Opstelten terzijde in een publicatie had opgemerkt. Ja, was
zijn uitvoerig antwoord aan Thiel, die zijn aarzelingen daarover had geuit in een
recensie. Een aardig zijstapje betrof ‘De miskende St. Joris van Jan van Eyck’ in
Oud Holland van 1966. Het bevatte een uitleg van de uitbeelding van St. Joris en
het Christuskind op het schilderij van de Madonna met kanunnik Van der Paele in
Brugge, met verwijzing naar Hector en zijn zoontje bij Homerus.
Het is duidelijk dat althans uiterlijk en in het openbaar Jan Opstelten zich had
hernomen en geleidelijk aan met steeds meer zelfvertrouwen en plezier naar buiten
trad, bijvoorbeeld ook als gewaardeerd lid van de Haagse Sociëteit voor Culturele
Samenwerking.13. Alles wijst erop dat hij een zeer gedisciplineerd, beheerst, op het
eerste gezicht misschien wat gereserveerd, mens was, die zijn plaats in gezin, school
en samenleving op min of meer harmonische en in ieder geval gerespecteerde wijze
wist te spelen. Thuis dreef die discipline en zijn eigen wil hem voornamelijk naar
zijn studeerkamer. Zonder dat de verhoudingen slecht genoemd kunnen worden,
leidde hij daar in menig opzicht een eigen geestelijk leven, gericht op de hogere
cultuur en ‘het hogere’ in het algemeen. De wetenschap en het diepere geestelijk
overpeinzen kregen daarin geleidelijk de overhand. Maar de poëzie verdween niet.
Integendeel bij allerlei gelegenheden vond die een nieuwe uitweg. Bij zijn proefschrift
schreef hij, gedateerd oktober 1944, een gedicht over Sophocles, dat begint met:
Kom tot mij Dichter, dien ik in Athene
Kwam zoeken, ver over der eeuwen graf.
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In de laatste fase van bezettingstijd, toen Jan en Willy Opstelten hun huis hadden
moeten verlaten in het kader de evacuatie van het gedeelte van Den Haag waar zij
woonden, vloeide de dichtader zelfs overvloedig. Zij woonden toen in Leiden bij het
gezin van hun dochter. De gedichten die hij toen schreef, die ik zelf toegankelijker
en geslaagder vind dan zijn eerdere werk, heeft hij in 1965 in eigen beheer uitgegeven
onder de titel DE HONGERWINTER met verzen dragelijk gemaakt voor en door J.C.
Opstelten. Tien sonnetten op het thema ‘duisternis en licht’ verwoordden niet alleen
dat hij meer leed onder de duisternis van de hongerwinter, als gevolg van het gebrek
aan elektriciteit, dan onder het gebrek aan voedsel. Zij bleken ook voldoende
symbolische kracht te bezitten om van de letterlijke duisternis en licht over te gaan
op de duisternis en licht van de (politieke) actualiteit en vervolgens naar de grote
levensvragen waar hij zich altijd al zo mee bezig hield. Van de Zeeuwse Ballade,
waarmee die bundel opende, kan hetzelfde gezegd worden. Dit achttien coupletten
tellende gedicht was mede geïnspireerd door de herinnering aan gelukkige jeugdjaren
in die provincie. De gebeurtenissen in Zeeland in de oorlog boden voldoende stof
om de materiële en wereldlijke strijd die geleverd werd in poëzie om te zetten en
vandaar uit was ook hier de stap naar de geestelijke strijd gemakkelijk. De slotregel
is typerend voor de persoon van de dichter en diens kernthema: ‘en leren sterk te
staan in lijden.’

‘een kruisvuur van invloeden’
Na zijn pensionering stelde Jan Opstelten, naast zijn wetenschappelijke publicaties
en openbare culturele bijdragen, tal van beschouwingen op schrift zonder die zo te
willen publiceren. Zij geven bij voortduring blijk van zijn grote eruditie en van zijn
grote beheersing van (de taal van) ‘het hogere geestelijk leven’ van de westerse
cultuur van zijn tijd. Die taal en dat type geestelijk leven wordt tegenwoordig nog
maar weinig aangetroffen en soms ook nauwelijks meer verstaan. Maar voor hem
was het bij uitstek de manier waarop hij zich kon uitdrukken. Steeds onderbouwt en
illustreert hij zijn gedachten met parafrasen en citaten van vele grote denkers en
schrijvers. Zij geven ook blijk van vreugde in het formuleren zelf. De literator in
hem verloochende zich niet. Er staan tal van korte zinnen in die treffend en soms
geestig de kern raken van wat langdurig nadenken heeft opgeleverd. Maar bovenal
maken zij op mij de indruk de neerslag te zijn van de voortdurende behoefte de
conclusies, waartoe hij over de grote levensvragen was gekomen en waarnaar hij
trachtte te leven, opnieuw
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te formuleren. Zelfbevestiging als houvast in het leven, waarin strijd om het
(geestelijk) hoofd boven water te houden zolang had gedomineerd en waarin nu
terugblikkend een zeker evenwicht was bereikt en door herhaling gekoesterd werd.
Het is niet mogelijk hier diep op al die overdenkingen in te gaan. Het moet blijven
bij het aanstippen van enkele thema's, waarbij veel subtiliteit en uitdrukkingskracht
verloren zal gaan. De dood is zonder twijfel zo'n centraal thema, in al zijn
afschrikwekkendheid gesymboliseerd door de zelfmoord van zijn broer, die hem zo
van zijn stuk had gebracht en die te erg was om uitdrukkelijk zo te noemen. ‘Eenzaam
en uitgeworpen als een vlok schuim, voortgejaagd langs een verlaten strand, zo heb
ik mij gevoeld.’ De ‘oplossing’ lag in de volledige aanvaarding van de dood als
wezenlijk onderdeel van het leven: ‘Wie het leven werkelijk heeft aanvaard, heeft
dat ook de dood; dat is de laatste liefdesdienst die men het leven kan bewijzen,
ondergang en overwinning tegelijk; zolang althans het bewustzijn ons niet reeds
heeft verlaten.’ Een boodschap die in vele variaties terugkeert.
Levensvreugde was in zijn jeugd ruimschoots aanwezig geweest: ‘In mijn rijpere
jongensjaren en als student vond ik dat het leven niet alleen vaak spontaan blij maakte,
maar, in somberder ogenblikken, dat het ook een plicht tot vreugde en dankbaarheid
oplegde.’ De herwinning daarvan ging niet vanzelf. De strijd die gevoerd moest
worden werd in soms schrille bewoordingen geschetst: ‘Gaan de afgrondelijke diepten
van het leven voor een mens open, dan zullen duizelingen en angsten hem overvallen;
demonen, die geenszins hersenschimmen zijn, stijgen op, en hij siddert voor hun
macht, maar als hij volhoudt en niet vlucht, ziet hij ze ten slotte alleen nog op hun
rug; en zijn angst heeft zich tot eerbied verzacht en veredeld, de ontzaggelijke eerbied
waarmee hij zich buigt voor het mysterie van het leven, dat hij dankbaar zegent zelfs
om de gevaren, die, zo hij alleen de vlucht voor de demonen gekend had, hem in
diezelfden diepten zouden hebben neergetrokken waarvan de herinnering hem nu
vervult met die eerbied, die het geheel aanvaardt.’ Opnieuw valt op dat dit alles,
hoezeer ook van dramatiek in literaire toonzetting doortrokken, in abstracte termen
is vervat en de verbinding met de concrete persoonlijke ervaringen ontbreekt.
In die strijd, die worsteling tussen leven en dood, beslecht vooral in de synthese
en niet in de vernietiging van één van beiden, werd klaarblijkelijk het geloof voor
Jan Opstelten van wezenlijk belang. Van een bekering
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kan niet gesproken worden omdat hij gelovig was opgevoed en hij zich daar nooit
tegen had gekeerd. Ook in zijn gedichten van de jaren twintig komt God vaak voor.
Maar het kreeg in deze strijd wel verdieping en een eigen vorm die niet in enig
leerstellig systeem paste, al was hij in algemene zin wel geneigd zich tot het
Christendom te rekenen. Maar van het traditionele geloof van de kerk meende hij
dat het ‘zonder huichelarij of domheid’ niet meer beleden kon worden. Hij kon niet
geloven in een persoonlijke God of in ‘een met ons menselijk bewustzijn beleefd
voortbestaan van ons geestelijk wezen in een hiernamaals.’ Hij geloofde wel dat de
mens in het bezit is van een anima naturaliter religiosa, een natuurlijke religieuze
ziel. Die opent de weg tot het besef dat het menselijk verstand (de ratio of logos)
niet het hoogste criterium kan zijn als het om de zin van het menselijk leven gaat,
‘waar lot en leven zelf in het geding zijn’. God is dan de ‘hoogste onpersoonlijke
macht, die zich echter wel persoonlijk aan ons kan openbaren’. Die overtuiging, dat
geloof berustte bij hem op ‘zeer reële en onafwijsbare ervaringsfeiten. ‘... Zodra deze
zo genoemde bevindelijke Godskennis het innig en tevens ruim karakter der Liefde
krijgt, beleeft men die persoonlijke openbaring.’
In die religieuze ervaring, letterlijke - zij het helaas ook niet nader toegelichte Godservaring, vond hij steun in de strijd tegen de ‘demonen’ en vóór het leven ter
overwinning van het leed, dat het lot hem had toegedacht. Het middel bij uitstek was
daarbij de wil, ook wel in religieuze context met een hoofdletter geschreven: ‘Mijn
leven een innerlijke strijd om wat door mij gewild werd en wordt in overeenstemming
te brengen met wat van mij geWild werd en wordt. Het duurde lang voordat dat
laatste geheel duidelijk was.’ Met die sterke wil gewapend kon de strijd voor een
waarlijk genieten van het leven, dat zonder lijden onbereikbaar was, gewonnen
worden. ‘Zonder lijden kan een mens tot het Heilige niet naderen, en juist het lijden
opent die mogelijkheid.’ Met die wil was ook verwezenlijking mogelijk van de
menselijke vrijheid, waartoe de mens is geroepen, ‘want bij hem kan men met recht
spreken van een geestelijk leven.’ In dat verband kwam ook het begrip vitaliteit, die
de mens gaande houdt, verscheidene malen terug.
Jan Opstelten onderscheidde drie vormen van vitaliteit, een biologische, een
maatschappelijke en een spirituele; en de ‘meeste van die drie’ is natuurlijk de
spirituele. Maar de beide andere zijn evenzeer onmisbaar. Biologisch was er wel een
probleem. In 1950 hoorde Jan dat de darmklachten, waar hij zijn hele leven al last
van had, te wijten waren aan de
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ziekte van Hirschsprung (megalokolon), een aangeboren afwijking van de dikke
darm. Volgens hem had die grote effecten op de persoonlijkheid: neiging tot
melancholie en hypochondrie. Een arts die ervan hoorde, had gezegd: ‘O, dan hebt
u uw hele leven moeten vechten tegen u zelf.’ Voor een dergelijk direct verband
tussen lichamelijke kwalen en de ontwikkeling van de persoonlijkheid bestaat in de
(huidige) medische wetenschap geen basis. Maar de verleiding van psychosomatische
verklaringen is er altijd geweest en zeker rond 1950 kende die een zekere populariteit.
In ieder geval was het voor mijn grootvader een bevredigende verklaring voor zijn
problemen. Enigszins koket merkte hij op dat ‘onder de veel groteren dan ikzelf’
ook Albrecht Dürer, de maker van de beroemde gravure Melencolia I (1514), aan
deze kwaal leed. De strijd die gevoerd werd was met andere woorden ook een
lichamelijke strijd.
De maatschappelijke vitaliteit was zeker ruimschoots aanwezig in zijn leraarschap,
in zijn bijdragen op wetenschappelijk en cultureel terrein. Van politiek is minder
sprake, althans van openbare uitingen van politieke betrokkenheid. Maar het staat
vast dat hij zeer betrokken was bij de grote politiek van zijn tijd en daarbij zeer
anti-nazi. Hitler noemt hij in zijn notities ergens ‘het Kwaad’. En in de binnenkamer
kon het soms heel emotioneel toegaan, getuige de herinnering van mijn moeder aan
heftige debatten in de jaren dertig met zijn zwager, een gepensioneerde generaal van
het KNIL, die als gevolg van zijn bewondering voor de Duitse militaire prestaties
nogal pro-Duits was. De koffiekopjes zouden eens hebben gerinkeld van de vuistslag
van mijn grootvader op de tafel. Zijn dochter schrok er hevig van: was dat haar altijd
zo beheerste en op harmonie sturende vader? Ook na de oorlog was hij pessimistisch
over de toekomst. In 1949 schreef hij zijn zoon, die in Indië op een suikerplantage
werkte en plannen maakte om met zijn vrouw en kind terug te keren naar Nederland,
dat in Europa armoede en een nieuwe oorlog hem wachtten. De zoon zag er reden
in zijn toekomst elders te zoeken, in Australië. Als er een toekomst voor Europa was,
dan lag die volgens Jan Opstelten in de Europese eenheid en samenwerking. Hij was
dan ook lid van de ‘Europese Beweging’, overigens zonder daarin enige activiteit te
ontplooien.
Van de ‘spirituele vitaliteit’ zijn hiervoor al vele voorbeelden gegeven. Juist
daardoor en door ‘een daarmee samenhangende geduldige wilskracht’ had hij
uiteindelijk in de strijd tegen de problemen van de lichamelijke constitutie en van
het lot dat hem trof ‘het juiste en persoonlijk antwoord op de uitdaging weten te
geven, hetgeen vooral mogelijk is,
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indien intellektuele, artistieke, en (of) religieuze gaven een handje helpen.’ Hij
beleefde aan dat geestelijk leven kennelijk ook veel vreugde. De voortdurende omgang
met de groten uit de westerse cultuur fascineerde hem. Het plezier daarin spat van
de bladzijden. Het valt wel op dat in die aantekeningen, die zoals gezegd in hoofdzaak
van na 1956 dateren, de religieuze dimensie sterker aanwezig is dan zijn geliefde
klassieke cultuur. Beide waren in zijn (geestelijk) leven onmisbaar: ‘Twee
allesoverheersende gebeurtenissen voor de westerse beschaving: “Le miracle grec”
en de komst van Christus in deze wereld. ... Beide bestrijden op de eigen wijze het
lijden van de mens en mensheid.’ Maar geheel in overeenstemming met elkaar zijn
ze niet. Met name het eerdergenoemde ‘ethische wilsbegrip’ van het christelijk geloof,
dat zo wezenlijk was in de levensbeschouwing die Jan Opstelten zich had eigen
gemaakt, ontbrak in de klassieke cultuur. Vandaar allicht die wat zwaardere nadruk
op het geloof in deze aantekeningen in de levensavond. Misschien was het
psychologisch ook iets meer nodig juist dat keer op keer op te schrijven. Maar al met
al bezorgde de klassieke cultuur hem waarschijnlijk meer intellectuele vreugde: ‘Bij
een éénzijdig of uitsluitend willen volgen van het Christelijk ideaal zou het mensdom
versjofelen.’

Het Ex Libris, dat Jan Opstelten kort na de Tweede Wereldoorlog voor zichzelf
ontwierp en tekende en waarvan hij zich later weer distantieerde, gaf ‘een juist beeld
van mijn innerlijk wezen, zoals ik dat toen ervoer,
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en zag.’ In het centrum staat de volgens Homerus meest ontwikkelde en beschaafde
(‘cultuurzuchtige’) centaur Chiron, een bij uitstek hybridisch wezen. Hij staat in ‘een
kruisvuur van invloeden, terwijl een riviertje, met een paar hollandse knotwilgen aan
de kant ervan, hem scheidt van de gekruisigde Christus, aan wie hij (voorlopig) de
rug heeft toegekeerd.’ In de hoek tegenover het kruis staat een Griekse tempel. Rechts
onderin is een ‘doodshoofd getekend, symboliserend de vergankelijkheid van al het
geschapene, maar daarop zingt niettemin een vogeltje zijn lied.’ In de
tegenovergestelde hoek staat ‘de zon en naar dat licht vliegt een paar vogels omhoog,
op weg naar het licht der geestelijke vrijheid.’ Chiron is ongeneeslijk gewond door
een giftige pijl van Heracles, maar ook onsterfelijk. Om van de eeuwigdurende pijn
te worden bevrijd doet hij afstand van zijn onsterfelijkheid ten behoeve van
Prometheus. ‘Zo waren in dat “ex libris” de spanningen wel in beeld gebracht, die
mij jarenlang hebben doorkruist; ...in het geheel [is] wel een, zij het moeilijk te dragen
en niet harmonisch-rustige, eenheid tot uitdrukking gekomen.’ Later echter was hij
‘bewogen door een altijd wel in mij sluimerend, maar te zeer verdrongen verlangen’
omgekeerd en was hij de rivier overgetrokken. Hij had zich, met allerlei voorbehouden
en op zijn eigen wijze, volledig tot het Christendom gewend. Daarom ook was dat
Ex Libris niet meer representatief en had hij het uit zijn boeken verwijderd, ontevreden
als hij was over de van ‘Christus' kruis afgekeerde houding’ van Chiron. Maar zo
voegt hij eraan toe: ‘... dat hield niet in dat ik mij geheel van Hellas afkeerde.’

Tot slot
Anders dan van de indrukwekkende geleerdheid kwam van al die onrust en innerlijke
strijd nauwelijks iets expliciet naar buiten. Dat gold ook voor de directe omgeving,
met uitzondering van mijn grootmoeder neem ik aan, al sprak ook zij daar niet over.
Het meeste speelde zich af in de eenzaamheid van de eigen vertrouwde studeerkamer.
Als geestverwant van de geesteswetenschappen in een sterk beta-georiënteerd milieu,
had ik een goed en frequent contact met mijn grootvader, vooral vanaf het begin van
mijn studietijd (1961). Tijdens die vele gesprekken tot zijn dood in 1979 heb ik enorm
genoten en geprofiteerd van zijn grote geleerdheid op al die terreinen waarop hij zich
bewoog: de klassieke cultuur voorop, de wereldliteratuur, de kunst, de filosofie, de
geschiedenis (waar hij veel meer van wist dan ik) en ook de wereldpolitiek. Hoewel
ik als wijsneuzig
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baasje mijn mondje wel roerde, was het in hoge mate éénrichtingsverkeer: wat een
eruditie en wat een vermogen dat alles op boeiende wijze te berde te brengen! Hij
was het lesgeven niet verleerd. Het schiep een band.
Toch werd het nooit heel persoonlijk. Van al die heftige spanningen, die zich in
zijn innerlijk leven met die geleerdheid verbonden, vernam ik niets. Ook het geloof
was in mijn herinnering in onze gesprekken niet dominant. Dat verbaast wel enigszins.
Tegelijk past het wel bij zijn gedrag en levenshouding en in zekere mate ook wel bij
zijn generatie. Als een beheerst en harmonieus sociaal leven een belangrijk nagestreefd
doel is, legt men het allerpersoonlijkste en het bovendien zeer emotionerende niet
zomaar op tafel. Ook niet wanneer men tegelijkertijd bezig is tal van beschouwingen
op schrift te stellen, waarvan het de bedoeling is dat ze na je dood door je naasten
wel bekeken worden. En, allicht zeker niet bij een kleinkind, dat zelf ook niet het
besef opbracht hierover vragen te stellen. Hoe schaars de informatie over de dood
van zijn broer ook was, onbekend was het in de familieverhalen niet. Ik had er dus
navraag naar kunnen doen, maar ik deed het niet. Zo bleef hij, ook voor mij, de
gewaardeerde en gerespecteerde vriendelijke leermeester, die hij meer in het algemeen
wilde zijn, als leraar en als geleerde. Natuurlijk speelde de directe familieband een
rol, die ons extra verbond en ik koester nog altijd de warmte en vertrouwdheid die
ik voelde.
De briefwisseling met vakgenoten en andere bevriende relaties laat hetzelfde zien.
De toon ervan was steeds vriendelijk, getuigde van veel wederzijds respect en
waardering. In enkele gevallen werden wat persoonlijke gegevens met betrekking
tot het familieleven uitgewisseld. Maar inhoudelijk bleef het over geleerde
vraagstukken gaan. Van de innerlijke strijd geen spoor. Ook in zijn beroepsmatig
leven, dat van leraar klassieke talen, was dat het geval. Jan Opstelten was zonder
twijfel een gewaardeerd en om zijn geleerdheid mogelijk door sommigen bewonderd
leraar. In die zin een voorbeeld van een nagenoeg uitgestorven type. Maar in zijn
beheerstheid en discipline vermoedelijk ook een als tamelijk afstandelijk beleefd
man. In zijn latere aantekeningen komen die leerlingen niet aan de orde. Op één
uitzondering na. In de laatste alinea stipt hij een aspect van zijn persoonlijkheid aan,
dat hij eerder slechts een paar keer zijdelings had genoemd zonder er nader op in te
gaan: het belang dat hij hechtte aan ironie en humor. ‘Gezond verstand en een zekere
nuchterheid wonen in mij samen met een speelse, soms al te speelse, kunstzin-
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nige fantasie’, schreef hij. ‘En dat is dan het paradoxale in m'n leven, dat leidt tot
humor en ironie, vooral zelfironie, zoals ook mijn leerlingen van 't Maerlant-Lyceum
in Den Haag heel wel wisten of beseften.’ Desgevraagd denkt historicus Jaap Bruijn,
die in 1956 in de laatste eindexamenklas zat waaraan mijn grootvader lesgaf, dat hij
daarmee zijn leerlingen, op misschien een enkeling na, heeft overschat. Humor en
ironie zijn niet de woorden waarmee hij hem zou associëren. Het bleef zijns inziens
beperkt tot het ‘soms waarnemen van een glimlach en wat getuite, wat spottende
lippen op zijn gezicht’.
Kortom: Jan Opstelten was en is onbekend, zeker. Tegelijk was hij in zeer kleine
kring ook ‘beroemd’, althans gewaardeerd, als dichter en vooral als geleerde. Maar
bovenal kende hij een geestelijk leven, dat lang verborgen bleef achter uiterlijke
beheerstheid en harmonie, maar waarin een langdurig en boeiend gevecht werd
geleverd op ‘leven en dood’. Die ene dichtregel karakteriseert het fraai: ‘En leren
sterk te staan in lijden’. Het resultaat van die strijd heeft iets indrukwekkends: de
aanvaarding van de dood als ‘laatste liefdesdienst die men het leven kan bewijzen’.

Voornaamste geschriften van J.C. Opstelten14.
Onderwijs
Overzicht van de inhoud van Homerus' Ilias en Odyssee en Virgilius
Aeneis. Breda, 1919; twaalfde druk 's Gravenhage 1959.
Poëzie
Verzen. Santpoort 1928.
Lyriek. Santpoort 1936. (onder pseudoniem Willem Terwege)
‘Gedichten’, in: Groot Nederland, december 1938, pp. 644-646.
De Hongerwinter met verzen dragelijk gemaakt voor en door J.C.
Opstelten. (in eigen beheer gedrukt; niet in de handel)
Op reis met het lot. Poëzie uit de jaren 1924-1945 naar eigen keuze
uit het jaar 1974. (in eigen beheer gedrukt; niet in de handel)
Wetenschap
Sophocles en het Grieksche Pessimisme. Leiden 1945.
‘De tragische held bij Sophocles en zijn dichter’, in: W. Volgraff
e.a. red. Leiden 1947, pp. 56-95.
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Uit de jeugd van het kritisch denken (lezing voor de Sociëteit voor
Culturele Samenwerking, maart 1951; alleen verspreid onder leden,
in machineschrift)
Sophocles and Greek Pessimism. Amsterdam 1952. (translated from
the Dutch by J.A. Ross)
‘Humanistisch en religieus standpunt in de moderne beschouwing
van Sophocles’, in: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks,
Deel 17, No. 1. Amsterdam, 1954.
‘Van Sophocles naar Plato’, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift
voor Wijsbegeerte en Psychologie, 1954-1955, pp. 121-134.
‘Aeschylus en zijn levensbeschouwing’, in: Geestelijke
Achtergronden bij enkele grote schrijvers. Den Haag 1958, pp. 5-32.
‘Beschouwingen naar aanleiding van het ontbreken van ons ethisch
wilsbegrip in de oud-Griekse ethiek’, in: Mededelingen der
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling
Letterkunde, Nieuwe Reeks deel 22, No. 1; Amsterdam, 1959.
‘Ja, de Grieken waren meer visueel dan auditief van aanleg’, in
Forum der Letteren, augustus 1962, pp. 133-165.
‘De miskende St. Joris van Jan van Eyck’, in: Oud Holland, 81
(1966-2), pp. 107-110.
‘Hoe Plato's begrip “thumoeides” te vertalen?’, in Algemeen
Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 1969, pp. 209-211.

Eindnoten:
1. Dit artikel is een bewerking van een boekje met dezelfde titel speciaal geschreven ter gelegenheid
van de promotie van mijn zoon Onno Blom, ook een dichter en geleerde en lid van de
Maatschappij (Leiden, 2017; niet in de handel). Die tekst is in een aantal opzichten meer
persoonlijk getint en op de familie gericht. Bovendien construeerde ik, ter wille van die
gelegenheid, in de tekst een zekere gelijkenis tussen het leven van Jan Wolkers (het onderwerp
van het proefschrift) en dat van mijn grootvader: de afschrikwekkende dood in verscheidene
gedaanten en de levensdrift die ertegenover stond. Dat blijft in dit artikel achterwege. Enkele
aspecten van de poëzie en het wetenschappelijk werk van J.C. Opstelten krijgen echter wat
meer aandacht. Dank voor inlichtingen, commentaar en advies in de diverse van de productie
van dat boekje komt toe aan: Just Blom, Jaap Bruijn, Frits Boersma, Guido van Rijn en Piet de
Rooij.
2. J. Verwer, ‘Levensbericht van Willem Draaijer’, in: Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden 1933-1934. Leiden 1934, pp. 9-11; J.S. Bartstra,
‘Levensbericht van Dr. G.E. Opstelten’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden 1927-1928. Leiden 1928, pp. 139-145. De gegevens over G.E. Opstellen
in dit artikel zijn voor een groot deel aan dit levensbericht ontleend.
3. Deze door mij beheerde nalatenschap vormt de belangrijkste bron voor dit artikel. In een in
1970 door J.C. Opstelten zelf opgestelde bibliografie merkte hij aan het slot over deze
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‘persoonlijke ontboezemingen’ op dat deze niet de moeite waard waren expressis verbis te
vermelden. Zij zouden ‘misschien nog wel eens door de handen van één van mijn nazaten gaan,
en daarmee basta’. Het is dus de vraag of hij deze publicatie wel op prijs zou hebben gesteld.
Ik waagde het er toch maar op.
‘Voor Spoelder: Ik neem afscheid van U. In Memoriam Dr. C. Spoelder (Haarlem, 1959), een
bundel teksten van en over Spoelder verzorgd door L.M. van Dis, P.A. Dijkema en J. Meijer
en uitgegeven door de Vereniging Haarlem.
‘De kern van zevenentwintig jaar onderwijs in de klassieke talen aan onze jubilerende school’,
in: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Maerlant-Lyceum
voorheen tweede gymnasium te 's Gravenhage 1917-1967. Den Haag 1967, pp. 56-60.
Mea Mees-Verwey, Gedenkboek van het Sodalicium Literis Sacrum. Vijftig jaar letterkundig
studentenleven te Leiden 1872-1922. Santpoort 1922, citaat 71.
Johannes van Wageningen, ‘Over de Vreugde’, in: Algemeen Nederlandsch Studenten Weekblad
Minerva, in vier delen: 9 februari 1912 (pp. 263-265), 16 februari 1912 (pp. 281-282), 23
februari 1912 (pp. 301-302) en 1 maart 1912 (pp. 322-324).
Noord-Hollands Archief, inventarisnummer 258 (toegang 2183). Met dank aan de steun van
de medewerkers van dit archief, die ook de informatie over de bewoners van Leidsche Vaart
68 verschaften.
De gegevens over het Kennemer Lyceum hierna zijn ontleend aan documenten uit het archief
van het Kennemer Lyceum, ter beschikking gesteld door Dr. Guido van Rijn, oud leraar en
archivaris van de school, die in 2020, bij het eeuwfeest van het Kennemer Lyceum, een
jubileumboek zal publiceren. Hem komt grote dank toe voor zijn hulp en nadere mondelinge
informatie.
Opwaartsche Wegen, 8 (1930) no. 7, 301.
Jacqueline Bel, Bloed en Rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945.
Amsterdam 2015, pp. 216-221 (citaat 220).
Voor dit genootschap zie F.C.J. Ketelaar en E.A. Ketelaar-de Vries Reilingh net een bijdrage
van Christiaan de Moor, Intelligent engagement. Vijftig jaar Sociëteit voor Culturele
Samenwerking 1929-1979. 's-Gravenhage 1979.
De lijst van ‘Voornaamste geschriften’ is een verkorte versie van de bibliografie, die J.C.
Opstelten zelf in 1970 samenstelde. Daarin specificeerde hij recensies, stukken in kranten en
korte bijdragen aan tijdschriften als Mnemosyne en Hermeneus niet.
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Gerben Abma
Folsgare 29 maart 1932 - Amsterdam 5 december 2016

Gerben Abma leefde in twee werelden of eigenlijk in drie. Twee werelden waartussen
hij niet kon kiezen en die hij allebei liefhad. Hij voelde zich door en door Fries, maar
de stad waarvan hij het meeste hield, was Amsterdam. De stad waar hij studeerde,
maar die hij na het voltooien van zijn studie verliet, om er na zijn pensionering terug
te keren. De derde wereld was het ‘geloof der vaad'ren’, waarin hij was opgegroeid.
Hij werd geboren op een boerderij in het kleine Friese dorp Folsgare, dat nog geen
tweehonderd inwoners telde, in een orthodox-hervormd gezin van tien kinderen,
waarvan hij zelf het zesde was. In de jaren dertig moest het gezin als gevolg van de
crisis de boerderij verlaten. Voor Gerben is dit altijd een traumatische ervaring
gebleven, die hij op een bepaalde manier ook in enkele van zijn romans heeft verwerkt.
In het nabij gelegen Sneek behaalde hij zijn h.b.s.-b diploma, maar omdat hij theologie
wilde studeren verwierf hij daarna via het staatsexamen het gymnasium-a diploma.
Hij koos voor de Universiteit van Amsterdam, niet voor het dichterbij gelegen
Groningen. Tijdens zijn studie ontdekte hij zoals zoveel anderen, dat een ander vak
toch zijn voorkeur genoot. Na het afleggen van zijn kandidaatsexamen theologie in
1956 stapte hij over naar geschiedenis met als bijvak Friese taal-en letterkunde.
Tijdens zijn studententijd
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publiceerde hij in verschillende Friestalige tijdschriften als It Heitelân, De Stiennen
Man, De Stim fan Fryslân, Quatrebras en Frysk en Frij. Na zijn doctoraal in 1963
volgde hij nog de opleiding tot archivaris in Den Haag. Toch werd hij leraar
geschiedenis en Fries aan het Stedelijk Gymnasium en de Stedelijke
Scholengemeenschap in Leeuwarden en de Rijksscholengemeenschap in Sneek. Met
zijn echtgenote Sjoukje Bakker, die als onderwijzeres de middelbare akte geschiedenis
had gehaald, ging hij wonen in Leeuwarden, eerst aan de Nijlânsdyk, later in een
fraai huis aan de statige Emmakade. Zij kregen samen twee dochters. Om meer tijd
te hebben om te studeren en te schrijven, hebben hij en zijn echtgenote nooit een
volledige baan aangenomen.
In 1962 debuteerde hij met de roman De Utfanhûzer, waarmee hij de tweede prijs
verkreeg van de Kristlik Fryske Folks Bibleteek, maar dat betekende niet zoveel,
omdat deze populaire Friese boekenclub ook als uitgever optrad. Erg veel succes
boekte hij niet met deze eersteling. En dat was niet verwonderlijk, omdat dit werk
geheel uit de toon viel in de reeks brave, christelijke boeken, die de KFFB al jarenlang
op de markt bracht. Dat werd kennelijk ook wel gezien door de uitgever, want op de
omslagtekst, die toch meestal prijzende taal bevat, werd de lezer gewaarschuwd, dat
hij niet moest verwachten dat de hoofdpersoon als held geschetst zou worden, als
‘in foarbyld om nei to folgjen’. En als de lezer dramatische of romantische
gebeurtenissen verwachtte, zou hij zeker teleurgesteld worden. En een christelijk
boek leek het al helemaal niet, maar juist daarom zouden gelovige lezers dit boek
over niet-kerkse, karakterloze figuren moeten lezen.
Met deze goed geschreven roman over een echte slome duikelaar, een jongeman
die voor het eerst het kleine dorp van zijn moeder moest verlaten om in de grote stad
Harlingen een ondergeschikt baantje te vervullen op een klein handelskantoor heeft
Abma een voor hem typisch tegendraadse Mann ohne Eigenschaften willen schetsen.
De reine Tor Selis Poutsma komt direct onder de plak van de zure procuratiehouder
en de nuffige typiste. Verliefd wordt hij natuurlijk, niet op de typiste, die wel wat
met hem wil, maar op de struise echtgenote van de directeur om vervolgens in de
armen te vallen van de chique secretaresse: ‘hja aeide, hja streake, hja tute him as
har bern’. In de Leeuwarder Courant werd dit debuut volledig afgekraakt. De toen
al vooraanstaande romanschrijver en criticus Anne Wadman was het daarmee in Het
Vrije Volk niet eens. Wadman vergeleek het werk met De Avonden van Van het Reve,
maar ook met zijn eigen ro-
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mandebuut uit 1948 Fioele en Faem. Niet dat hij Abma van plagiaat beschuldigde,
maar het kwam er toch wel dichtbij.1.
Meer succes boekte Abma in 1969 met zijn tweede roman De Gersridders. Ook
nu weer opgenomen in de reeks van de KFFB en deze keer bekroond met de eerste
prijs. Op het eerste gezicht lijkt dit een traditionele streekroman over het boerenleven.
Maar al lezend valt het verschil met dat bekende type, dat in de Friese literatuur
vooral door Reinder Brolsma populair is gemaakt, wel op. Niet de crisistijd in de
negentiende eeuw of de crisisjaren na de eerste wereldoorlog is het onderwerp, maar
de grote veranderingen op technisch en daardoor ook op geestelijk gebied van na
1945. Hoofdpersoon boer Ate Mertens, een echte ‘grasridder’, is dan wel weer het
traditionele, patriarchale familiehoofd, opgegroeid in de tijd van het maaien met de
zeis en het melken met de hand. Zo wil hij doorgaan, maar zijn jongens willen dat
niet meer. De maai- en hooi-scenes boden Abma een schitterende gelegenheid zijn
kennis van inmiddels volledig in onbruik geraakte woorden en uitdrukkingen te
etaleren. In deze roman gebeurt er wel heel veel van het vrolijke Bevrijdingsfeest
tot en met het dramatische einde met de zelfmoord van de oudste zoon, die zijn
gruwelijke ervaringen in de oorlog in Indonesië niet te boven is gekomen.
Door de romanschrijver en literatuurhistoricus Ype Poortinga werd het
vernieuwende van dit boek wel gezien, maar het werd toch wel erg kort afgedaan
als een ‘poging de boerenroman te vernieuwen’.2. Ook Klaas Dijkstra zag in dit werk
en in de romans, die Abma daarop liet volgen, ‘gjin boppeslagen’.3. Eind 1972
publiceerde Abma voor het eerst een echte experimentele roman, waarvan de titel
De Nacht fan in Leechrinner tot veel grappen en grollen heeft geleid, tot zelfs in een
strip toe.4.
De Friese roman was inmiddels qua onderwerpen, vorm en stijl danig
gemoderniseerd. Wadman had wat het eerste betreft in 1963 de stoot gegeven met
zijn korte, bittere roman De Smearlappen. Vooral bedoeld als een onbarmhartige
aanval op de zoetsappige, volkse boerenroman,5. maar voor het Friese lezerspubliek
in de eerste plaats schokkend vanwege het doorbreken van de seks-barrière. Het
waren niet te vergeten ook de jaren van Jan Cremer en Jan Wolkers. Trinus Riemersma
volgde Wadman in 1964 met Fabryk over een ongelukkige fabrieksarbeider, die de
weg in het leven kwijt is. Van het schandaal, dat door beide romans werd ontketend,
maakte Abma gebruik net als zijn vriend Homme Eernstma (pseudoniem van F.
Sixma van Heemstra).
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Met hem en met de jonge schrijvers Josse de Haan en Reinder van der Leest richtte
hij in 1967 een op Provo-formaat uitgegeven meertalig tijdschrift met de naam A-wyt
op. In dit blad, dat maar twee jaar zou bestaan, schopten de jongeren tegen alle zere
benen in het Friese literaire wereldje. Vooral Abma liet van zich horen in
buitengewoon fel aanvallende columns met heftige conflicten als gevolg, maar daar
ging het hem ook om.6. Riemersma leverde op zijn beurt onbarmhartige kritiek op
Abma's artikelen in het laatste nummer van het literaire maandblad De Tsjerne.
Abma's weerwoord in Trotwaer, de opvolger van De Tsjerne, werd geweigerd.7. Maar
enkele maanden later kreeg Abma wel de kans zijn gal te spuwen over het hele Friese
culturele leven, omdat Josse de Haan en Reinder van der Leest Trotwaer hadden
overgenomen.8.
Zijn tien jaar jongere broer Gerben Willem Abma (pseudoniem Daniël Daen),
theoloog, dichter, criticus en romanschrijver, publiceerde in hetzelfde nummer in
novellevorm een satire op Riemersma en zijn maten. ‘It Fryske kulturele libben stiet
stiif fan freonepolityk en is sa ticht as in pot’ stelde Abma vol overtuiging vast. Hij
bepleitte een democratische bestuursvorm van de Fryske Kultuerrie, die alle subsidies
vaststelde. Abma en zijn vrienden handelden dus wel helemaal in overeenstemming
met de tijdgeest. Vooral Ype Poortinga moest het bij Abma ontgelden als de adviseur
voor de belangrijkste Friese literaire prijs, de Gysbert Japikspriis, als hoofd van de
letterkundige afdeling van de Fryske Akademy en vanwege zijn leidende functie bij
het Fryks Utjefte Fûns en de Fryske Bibleteek, de niet-kerkelijke tegenhanger van
de KFFB. Hij verweet Poortinga, Anne Wadman en Jo Smit, de voorzitter van de
Skriuwers Boun, als literaire genieën te beschouwen in het door Poortinga geschreven
overzicht van de moderne Friese literatuur.9. Ook de pasbenoemde conservator van
het Frysk Letterkindich Museum en Dokumintaesjesintrum, de fijnzinnige dichter
en journalist Freark Dam kreeg van Abma een veeg uit de pan. Hij verweet hem zijn
vriend de dichter en romanschrijver Jan J. Bylsma aan een baantje te hebben
geholpen.10.
Met de jonge dichter Pieter Yedema richtte Abma de Werkgroep Kultuur Friesland
op om de hele Friese culturele wereld te hervormen, opdat er meer ruimte zou komen
voor vernieuwende kunstenaars. En dat zou volledig lukken. Terzelfdertijd begon
Abma met steun van J.B. Singelsma, de oprichter van de Fryske Nasjonale Partij,
een democratiserings-actie bij de Fryske Akademy. Uiteindelijk na lange tijd ook
met succes. Maar zijn snoeiharde en vaak onbekookte kritiek op wat hij als vriendjes-
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politiek zag, werd hem door velen niet in dank afgenomen. Jo Smit nam het op voor
Freark Dam en typeerde Abma als een moreel defect mens met een door en door
zieke en verwarde geest.11. Abma nam dit niet en daagde hem in 1974 voor de rechter,
die Smit tot een kleine boete veroordeelde.
Dat Abma met dit soort van acties onder de gevestigde schrijvers niet veel vrienden
verwierf, zal duidelijk zijn. Hij slaagde er wel in een plekje te veroveren bij het
nieuwe literaire tijdschrift Alternatyf, waarvan zijn broer redacteur was. Hierin kon
hij een kort verhaal en een hoofdstuk uit zijn derde roman plaatsen. Dit is een
experimentele roman, zei Abma tegen de commissaris van de Koningin H. Rypstra,
toen hij hem het eerste exemplaar van De Nacht fan in Leechrinner overhandigen
mocht. En hij voegde eraan toe: ‘It lêst as slaed, der sit hwat seks yn forarbeide... en
it leauwe is biwrotten en bearbeide.’12. De hoofdredacteur van Frysk en Frij Klaas
Jansma was echter van mening, dat de schrijver van deze fraaie beloften niet al te
veel had waargemaakt. Het experimentele zou dan uit de vele flashbacks moeten
blijken, maar dat het vlot te lezen was, was allesbehalve het geval. De seks had ook
maar weinig om de hakken, ‘in kâlde pearing en hwat sniis âldfeintetinzen.’ (vieze
vrijgezellengedachten). En het geloof kwam vrijwel helemaal niet aan bod. Abma's
poging de Friese literatuur te moderniseren achtte Jansma totaal mislukt. En dat
waren de andere recensenten met hem eens.
Zelf kan ik het er niet mee eens zijn. Het is nog altijd een schokkend boek over
een totaal mislukt huwelijk, wat tot slot uitloopt op een gruwelijke moord, zoals die
tot dan toe nooit in de Friese romanliteratuur beschreven was. Abma reageerde op
Abmaiaanse wijze in Frysk en Frij, dat het nu eenmaal de tijd was om taboe's te
doorbreken, dat de seks prima was en dat hij alleen over twee ongelovige mensen
had geschreven, die juist met het geloof worstelden.13.
Hoe wonderlijk het met Abma lopen kon, bleek het volgende jaar, toen hij samen
met Jansma een reisgids voor het Lauwersmeer schreef. Bovendien zette hij zich met
die ondernemende journalist tot het samenstellen van een omvangrijke encyclopedie
over Friesland met medewerking van vele specialisten. In deze Encyclopedie van
het Hedendaagse Friesland verzorgde Abma naast honderden lemmata in een
inleidend compendium overzichtsartikelen over de Friese letteren en de cultuur in
Friesland. Hierin sloeg hij niet zo wild om zich heen als hij dat eerder had gedaan.
Hij greep echter wel de kans nog weer eens de monopoliepositie
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van een bepaalde groep auteurs aan de kaak te stellen.14. Rond 1965 kwam hierin
volgens Abma verandering door een aantal jonge schrijvers, waaronder hijzelf, met
het oprichten van eigen tijdschriften, die voortaan ook door de provincie werden
gesubsidieerd. Abma zou Abma niet zijn geweest, als hij in zijn door de bekende
politicus Wim Duisenberg ingeleide encyclopedie Wadman niet op snerende toon
had neergesabeld. Over diens meest populaire boek heette het: ‘De schrijver behandelt
het gegeven volstrekt serieus, zij het niet erg diepzinnig.’15.
Na zijn drie romans publiceerde Abma in 1973 een novelle, nota bene met subsidie
van het door hem zo bestreden Frysk Utjefte Fûns, met de modieuze titel Leafde op
bitter-lemon. Dit werkelijk ontroerende verhaal over een uitstapje met de Kerstdagen
van een man van middelbare leeftijd met een jong meisje, dat helemaal misloopt,
omdat zijn kroegvrienden het paar lastig vallen, is naar mijn smaak het beste wat hij
op literair gebied heeft geschreven. Heel fijnzinnig verbindt hij het melancholieke
verlangen van de al ouder wordende man naar het verloren geloof van zijn jeugd met
dat van een laatste pure verliefdheid op een jong, bepaald niet dom blondje.
Daarna zou het voor vele jaren voor Abma gedaan zijn met literair werk. Voortaan
zou hij zich vooral bezighouden met geschiedschrijving. In 1980 promoveerde hij
aan de VU bij A.Th. van Deursen op een omvangrijk proefschrift over het begin van
protestantschristelijke partijvorming in Friesland in het derde kwart van de
negentiende eeuw. Het boek gaat wel over Friesland, maar hij toont hierin aan, dat
de eerste twintig jaren Friese confessionele partijpolitiek geheel in het teken stond
van afhankelijkheid van de vereerde Groen van Prinsterer in Den Haag. Pas tegen
het einde van de door hem beschreven periode treedt er enige verwijdering op tussen
de Friese politici en Groen. Het algemeen karakter van deze studie is niet Fries, maar
Nederlands: de hervormingen van Thorbecke, de daarop gevolgde reactie van de
Aprilbeweging van 1853, de Schoolstrijd, het innerlijk verval van de Nederlands
Hervormde Kerk en de reacties daarop van het Reveil, de Afscheiding van 1834, de
Groninger richting, het Modernisme als uitloper van de Verlichting, het is allemaal
Nederlandse geschiedenis. Wel beklemtoonde Abma, dat het Friese Reveil een eigen
karakter droeg, zoals G.A. Wumkes eerder al had aangetoond.16.
In Friesland werd nogal kritiek geleverd op het feit, dat Abma dit omvangrijke
boek over Friese geschiedenis in het Nederlands had geschre-
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ven. Met name de hoogleraar Fries aan de VU Tony Feitsma, viel hem hierop aan.17.
Zelf vond ik destijds ook in mijn recensie in NRC Handelsblad, dat hij het beter in
het Fries had kunnen schrijven.18. Opvallend vond ik toen zijn geringe neiging tot
afstandelijkheid. Het boek wemelde van persoonlijke uitspraken en anachronistische
vergelijkingen. Maar dat was soms ook wel weer heel verfrissend, bijvoorbeeld in
zijn typering van de meestal als uiterst conservatief geziene Aprilbeweging als een
verheugend teken van eerste politieke bewustwording onder het volk achter de kiezers.
Merkwaardig genoeg hield hij ook na deze eerste grote historische publicatie niet
op met zijn onbesuisde aanvallen op de Friese cultuursituatie en op de Friese
letterkunde in het bijzonder. ‘Holle bolle wichtichdwanerij’, meer was het niet, zei
hij in een interview in Frysk en Frij.19. Als het maar in het Fries geschreven was, dan
was het al gauw goed. De hele Friese literatuur was volgens hem niet meer dan het
nakladderen van de Nederlandse middelmaat.
‘Alle jierren haw ik wer de hope, dat it better wurde sil, mar alle kearen falt dat
wer ôf.’ Met dit soort van uitvallen werd hij langzamerhand niet meer serieus genomen
door de Friese literaire wereld.20. En hij ging hier jaren mee door. In NRC Handelsblad
omschreef hij de Friese cultuur en literatuur als debiliserend en infantiliserend. Toch
bleef hij dankzij zijn vriendschap met Klaas Jansma de mogelijkheid houden ook in
de Friese pers zijn gram te spuien. ‘Wy ha kwantitatyf te min minsken en dêr kin
gjin kwaliteit yn opbloeie. De lju dy' t echt hwat wolle, soargje dat se fuortkomme!
Yn Amsterdam is it krekt oarsom, dêr bliuwt it bêste sitten en de minderen geane
fuort nei de regio.’21.
Wat wilde hij met deze vernietigende kritiek? Meende hij dat echt? Hij hield toch
vreselijk veel van Friesland en de Friese taal, waarin hij dacht en leefde. Hij had een
hekel aan grootdoenerij, opschepperij. Hierin was hij ook weer echt Fries, verlegen,
zich kleintjes voelend, maar ook bitter, spottend. Hij had, zoals men in Friesland
zegt, ‘nocht oan ûnnocht’, zin om te treiteren, te pesten. Maar hij kwetste zichzelf
het meeste daarmee. En hij kreeg in Friesland kansen genoeg om op allerlei gebied
te publiceren. Zo schreef hij toneelrecensies voor het Friesch Dagblad en columns
in Frysk en Frij. Toch leek hij steeds teleurgesteld. Of speelde hij dit? Zoals het hem
ook spel was niet mee te betalen aan de borrels die we dronken in het oude Utrechtse
kroegje, waar wij na een hele lezingendag van het Gezelschap van Christelijke
Historici altijd weer terecht kwamen? De
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manier waarop hij een sigaartje bietste van de barman, waarna hij triomfantelijk een
doos sigaren uit zijn zak haalde?
In zijn wetenschappelijk werk was hij wel serieus, al mengde hij in zijn teksten
soms kleine, wat onnozele grapjes. In het Fries publiceerde hij twee grote
gemeentegeschiedenissen, van Leeuwarderadeel in 1984 en van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde in 1992. Op mijn aanraden behandelde hij daarin, zij het
uiterst minimaal, ook de moderne politieke ontwikkelingen met zelfs enkele
verkiezingsuitslagen, iets wat zelden in lokale geschiedschrijving werd gedaan. Naast
dit meer serieuze wetenschappelijke werk publiceerde hij met Jansma, Meindert
Schroor en een aantal anderen populaire overzichtswerken over de Nederlandse
geschiedenis en over agrarische geschiedenis. Samen met de VU-hoogleraar Jan de
Bruijn redigeerde hij in 1989 een bundel artikelen over zijn grote theologische held
P.J. Hoedemaker. Met Abraham Kuyper behoorde Hoedemaker tot de oprichters van
de VU. Hij ging echter niet mee met Kuyper in de Doleantie, omdat hij de Nederlands
Hervormde Kerk bleef zien als de nationale volkskerk en de Antithese verwierp.
‘Heel de Kerk en heel het Volk!’ was de leuze van Hoedemaker, die Abma ook iedere
keer weer ten beste gaf. Hiermee werd Hoedemaker de inspirator van de
Christelijk-Historische Unie, de partij waarin Abma opgegroeide, die hij verliet voor
de PVDA om vervolgens via DS'70 bij het CDA aan te landen. In zijn artikel over
Hoedemaker en de politiek wees hij op de actuele betekenis van Hoedemakers ideaal
van de algemene christelijke school in plaats van het bijzonder onderwijs van
Kuyper.22. Natuurlijk schreef hij het lemma over Hoedemaker in het Biografisch
Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, zoals hij dat in
datzelfde vierde deel ook over de door hem zo bewonderde Wumkes deed.
Steeds bleef Abma in Friesland naar Amsterdam verlangen. Na zijn pensionering
verhuisde hij in 1991 met zijn echtgenote, die zich naast haar lesgeven in geschiedenis
steeds had ingezet voor het onderwijs in het Fries door haar bestuurslidmaatschap
van de Algemiene Fryske Underrjucht Kommisje, naar Amsterdam, de culturele
hoofdstad van het land. Hier werd hij zelfs politiek actief als duo-raadslid voor het
CDA in de deelraad voor Amsterdam-Centrum. De band met Friesland werd nu alleen
maar weer sterker. De zomermaanden brachten Gerben en Sjoukje steevast door in
hun vissershuisje in Stavoren. Vandaar was het maar een paar kilometer lopen naar
Warns, waar ieder jaar door de Friese Beweging de slag van 26 september 1345
wordt herdacht, waarin de Hollands-
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Henegouwse graaf Willem IV met een heel stel ridders sneuvelde tegen een legertje
van Friese boeren. Het echtpaar Abma was bij die herdenking steeds te vinden. De
laatste jaren van zijn leven zette hij zich vurig in voor de meest nationalistische
vleugel van de Friese Beweging, de in 1915 door de dichter Douwe Kalma opgerichte
Jongfryske Mienskip. Hij bracht als eindredacteur sinds 2007 het kleine
verenigingsblaadje Lyts Frisia tot nieuw leven onder de hoopvolle naam van Nij
Frisia. En hij slaagde erin naast een stel oude mannen, waaronder ook ik zelf, een
hele groep veelbelovende jongeren om zich heen te verzamelen. Want Abma was
ondanks zijn soms wat merkwaardige uitvallen en grappen ook een verenigingsmens.
De bijeenkomsten van de Maatschappij bezocht hij ook regelmatig en met veel
plezier.
In 2005 kwam hij plotseling met een roman voor de dag. In De Brek gaat het om
een jonge man, een organisatiedeskundige van boerenafkomst uit het Friese
merengebied, tussen twee vrouwen en om de keuze tussen stad en platteland. Daarbij
speelt de Duitse bezetting en de keuze tussen goed en fout in de familie van de
hoofdfiguur een belangrijke rol. Anders dan in zijn eerdere literaire werk loopt het
in dit boek voor de hoofdpersoon goed af. De keuze voor het platteland en het
boerenleven blijkt de goede te zijn. Kennelijk had Abma zich toen verzoend met zijn
leven in de kleine, culturele wereld van Friesland. Maar ook het nieuwe leven in
Amsterdam was hem zeer naar de zin. ‘De sfear yn de stêd haw ik my oer ferwûndere,
sa noflik en royaal! Sa is it tsjerklik libben dêr ek... Wy moatte mei-inoar troch de
tiid,’ zei hij in 2015 in een interview.23. Van harte werkte hij mee aan de Nieuwe
Encyclopedie van Fryslân, die in de herfst van 2016 zou verschijnen en waarvan hij
de verschijning nog zou beleven.
Maar de verlate jubileumbijeenkomst van de Jongfryske Mienskip op 2 december
2016, waar het grote jubileumnummer van Nij Frisia onder redactie van Gerben
werd gepresenteerd, kon hij niet meer meemaken. Een dag daarvoor werd hij getroffen
door een zware beroerte, net thuisgekomen in Amsterdam, nadat hij zijn huisje in
Stavoren had verkocht. Een paar dagen later overleed hij.
GJALT ZONDERGELD

Met dank aan Sjoukje Abma-Bakker.
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Franciscus Antonius Brekelmans
Stratum 29 november 1917 - Breda 16 oktober 2012

Franciscus Antonius Brekelmans was het oudste kind van Franciscus Josephus
Brekelmans en Adriana Anna Pulles. Het katholieke gezin met zes kinderen woonde
achtereenvolgens in Stratum (in 1920 samengevoegd met Eindhoven), Schoonhoven
(1923-1925) en Princenhage (sinds 1942 gemeente Breda). Vader Brekelmans was
bedrijfsleider van enkele timmerfabrieken en werd in Princenhage directeur van een
eigen timmerfabriek. Brekelmans' ouders hadden de hoop dat hun oudste zoon zijn
vader in de fabriek zou opvolgen en de studie voor architect zou kunnen volgen.
Maar Frans Brekelmans koos gezien zijn grotere aanleg en belangstelling voor taal,
letterkunde en geschiedenis voor gymnasium-alpha aan het O.L. Vrouwelyceum te
Breda. Zijn belangstelling voor geschiedenis bracht hem ertoe om tijdens zijn
middelbare schoolperiode op onderzoek te gaan in het stedelijk museum van Breda
en in het archief van zijn woonplaats Princenhage
Als 17-jarige scholier publiceerde hij in 1935 in de lokale krant zijn eerste
onderzoeksresultaten over de Bredase Boterhal en over de oude dorpsherberg Het
Roode Hert te Princenhage. Hiermee was ook zijn interesse gewekt voor het werken
als archivaris. Zijn opleiding tot archivaris verliep met onderbrekingen. Eerst liep
hij stage als volontair op het
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Rijksarchief in Noord-Brabant om het examen Wetenschappelijk Archiefambtenaar
2e klasse te kunnen behalen. Vervolgens maakte hij vanwege de geringe vooruitzichten
in het archiefwezen een overstap naar de gemeenteadministratie bij enkele
West-Brabantse gemeenten. Vervolgens studeerde hij rechten aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen. Na het behalen van het doctoraalexamen rechten, vrije
studiekeuze in 1952, verwierf hij in 1954 het staatsdiploma Wetenschappelijk
archiefambtenaar 1e klasse.
Tijdens en na zijn studie aan de universiteit werkte hij in deeltijd als streekarchivaris
aan de gemeentearchieven van de Westbrabantse gemeenten Zundert, Rijsbergen,
Steenbergen en Zevenbergen. Deze gemeenten stichtten per januari 1956 het
Gemeenschappelijk Archivariaat Nassau Brabant, waarvan Brekelmans de eerste
archivaris werd. Per 1 april 1957 werd hij aangesteld als gemeentearchivaris van
Breda; deze functie zou hij tot zijn pensionering per 1 december 1982 blijven
vervullen. Voorts vervulde hij van 1958 tot en met 1985 ook de deeltijdfunctie van
archivaris van de naburige gemeente Nieuw-Ginneken.
Als gemeentearchivaris van Breda besteedde Frans Brekelmans veel tijd aan het
maken van artikelen en het verzorgen van lezingen en tentoonstellingen over de
geschiedenis van Bredase instellingen, monumenten en personen om zo interesse te
wekken voor de geschiedenis van de stad. Om het vaak zonder historische
achtergrondkennis afbreken van monumentale panden in de jaren van
stadsvernieuwing en stadsuitbreiding tegen te gaan, wilde hij in ieder geval duidelijk
maken welke historische waarde dergelijke panden hadden. Samenwerking met
historisch geïnteresseerden was daarbij nuttig en noodzakelijk. Ook het vastleggen
van het bodemarchief had zijn aandacht; hij ondersteunde de activiteiten van de
amateurarcheologen en de uiteindelijk succesvolle acties voor de aanstelling van een
stadsarcheoloog.
Al vanaf het begin was Frans Brekelmans betrokken bij de oprichting op 1 januari
1948 van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De
Oranjeboom. Hij vervulde daar tot en met 1992 bestuursfuncties en was tevens
jarenlang lid van de redactiecommissie van het jaarboek van De Oranjeboom, waarin
hij zelf ook vele artikelen publiceerde. Hij was tevens van 1956 tot en met 1971
voorzitter van het toen nog onder De Oranjeboom functionerende werkverband de
Heemkundige Kring Breda. Een andere redactiecommissie waarin hij sinds 1968 als
voorzitter zitting had, betrof die voor het overzichtswerk Geschiedenis van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2017

68
Breda (deel II, over de periode 1568-1795), verschenen in 1977. Hierin schreef hij
zelf een hoofdstuk over bestuur en rechtspraak. In de eigen beroepsverenigingen van
archivarissen op provinciaal en landelijk niveau vervulde hij eveneens een tijdlang
bestuursfuncties.
Naast zijn interesse in lokale en regionale geschiedenis had hij belangstelling voor
genealogisch onderzoek. Met name in de periode 1938 tot en met 1943 - de tijd
waarin hij ook onbetaalde stages liep - verrichtte hij tegen vergoeding genealogisch
onderzoek voor particulieren. Onderzoeksgegevens die ten grondslag lagen aan
publicaties of lezingen werden door hem verzameld in mappen, die nu als Collectie
Brekelmans op het Bredase Stadsarchief zijn te raadplegen.
Als mens bleef hij altijd een heer, wat afstandelijk, maar ook steeds geinteresseerd
in het wel en wee van de mensen met wie hij omging. Op uitbarstingen van jolijt op
de immer plezierige bijeenkomsten van archivarissen uit het Belgische en Nederlandse
deel van het oude hertogdom Brabant viel hij niet te betrappen; wel had hij het daar
zichtbaar naar zijn zin met zijn collega's. De eigen medewerkers sprak hij aan met
‘meneer’ of ‘mevrouw’; tutoyeren was alleen van toepassing voor gelijken van rang.
Zijn echtgenote, mw. T.A.H.M. Brekelmans-Berendsen (8 mei 1927 - 8 april 2016)
met wie hij in 1953 huwde, was een voorbeeld van Brabantse hartelijkheid. Zij was
zijn steun en toeverlaat, zeker tijdens de perioden dat hij tobde met zijn gezondheid.
Zij kregen twee dochters en twee zonen. In zijn persoonlijk leven was ook het
rooms-katholieke geloof waarin hij was opgevoed, hem tot steun.
In 1966 viel Brekelmans de eer te beurt om op grond van zijn publicaties benoemd
te worden tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De meeste
publicaties van zijn hand zijn geschreven in de tijd dat hij streekarchivaris in
West-Brabant en gemeentearchivaris van Breda was. Deze publicaties betreffen dan
ook veel onderwerpen die op deze regio betrekking hebben. De reeds vanaf zijn
tienerjaren aanwezige belangstelling voor genealogie komt eveneens in zijn publicaties
tot uiting. Zijn studie rechten aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen verklaart
zijn belangstelling voor rechtshistorische onderwerpen, zoals zijn dissertatie uit 1965
over de Belgische enclaves in Nederland en het uiteindelijk in 1990 verschenen deel
3 van de Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid van Breda. Bij de
door de Bredase burgemeester in 1979 met succes aangedragen motieven om hem
voor te dragen als officier in de orde van Oranje-Nassau wordt vermeld, dat hij als
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archivaris een man is gebleken ‘met een vruchtbare pen, die het door hem met veel
toewijding en wetenschappelijke inzet verrichte speurwerk in oude archieven weet
om te zetten in leesbare geschriften, die historisch verantwoorde documentatie en
informatie verschaffen over tal van feiten en gebeurtenissen uit het verleden en hun
betekenis voor stad en streek.’
H.D. WESSELS

Voornaamste geschriften
Voor een overzicht van alle publicaties van dr. Brekelmans tot in 1987 zie men de
‘Lijst der geschriften van dr. Franciscus Antonius Brekelmans, tot mei 1987’
samengesteld door J. van Haastert en verschenen in het Jaarboek van de Geschieden Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom XL (1987),
pp. 168-187, en de inventaris van de Collectie Brekelmans in het Stadsarchief Breda.
In het overzicht van J. van Haastert vindt men ook vermeld zijn gepubliceerde
inventarissen van het oud-archief van de gemeenten Made en Drimmelen, Rijsbergen
en Zundert over de 16e tot de 19e eeuw.
Tot de voornaamste publicaties behoren:
Het Bredasche gasthuis. Geschiedenis van het Oude-Mannenhuis te Breda met
de daarmee in 1789 verenigde gestichten. Breda 1951.
‘Honderd jaar Stadsarchief Breda’, in: Jaarboek van de Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom XV (1962),
pp. 24-71.
De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. (diss. Nijmegen); tevens verschenen als deel
IV in de serie Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
Tilburg 1965.
F.A. Brekelmans en F.F.X. Cerutti (red.), Brieven van de Rijksarchivaris dr.
R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode, 1849-1861.
's-Gravenhage 1975.
‘Bestuur en Rechtspraak’, in: Geschiedenis van Breda II. Aspecten van de
Stedelijke Historie 1568-1795. Schiedam 1977, pp. 87-162.
Kasteel Bouvigne. Hoogheemraadschapshuis. Breda 1977.
Twee eeuwen Broese. Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Koninklijke
Drukkerij Broese en Peereboom BV te Breda 1784-1984. Breda 1984.
F.A. Brekelmans en F.F.X. Cerrutti (red.), Middeleeuwse rechtsbronnen van
stad en heerlijkheid van Breda. Deel III. Rechtsbronnen 1477 tot 1504. Zutphen
1990.
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Thérèse Marie Sophie Cornips
Amby 18 december 1926 - Haarlem 4 maart 2016

Jopie Roosenburg, Portret van Thérèse Cornips (detail)

Soms kan het lastig zijn om veel talenten te hebben. En Thérèse Cornips had
talenten in overvloed: in haar jonge jaren won ze de ene zwemwedstrijd na de andere,
later ging ze tekenen en beeldhouwen, ze speelde graag en goed cello en ze had een
hoogontwikkeld taalgevoel. Maar in haar eigen ogen bleef ze op elk gebied steken
beneden het niveau dat haar gelukkig zou hebben gemaakt, waren er altijd
omstandigheden die haar verhinderden zich volledig aan iets te wijden. Totdat Proust
met zijn Recherche op haar weg kwam. Vanaf dat moment heeft ze decennialang
getimmerd en geschaafd aan wat haar levenswerk zou worden.
Hoe haar leven is verlopen? Het staat allemaal te lezen in Met een bevroren jas
en een geleend tientje, waarin Guus Middag de herinneringen heeft opgetekend die
ze met hem wilde delen.1. Haar gedetailleerde relaas is door Middag overzichtelijk
geordend. Voor wie haar ooit hebben horen spreken is haar stem erin terug te vinden.
De toon zwenkt alle kanten uit. Nu eens laconiek: ‘De Cornipsen trouwden met rijke
boerendochters en zelf voerden ze niet veel uit.’ Dan weer berustend: ‘Maar dan
moet ik eerlijk zeggen dat ikzelf een slapjanus was.’ En ook wel boos, vooral als het
om haar vak gaat: ‘Toen werd ik zo razend, dat ik op het punt stond
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hem op te bellen om hem te zeggen dat ik verdomd goed de zinnelijke kant van Proust
kende.’ Het vocabulaire is sappig en nauwkeurig, nooit cliché.
Waar ze in haar leven woonde, werd vaak bepaald door de liefde. Die voerde haar
bijvoorbeeld naar Wallonië, waar ze eind jaren veertig leefde met haar toenmalige
man, de schilder Klaus Grünewald. Vervolgens ging ze naar Zweden, waar ze een
klein jaar verbleef in de bossen, veel las en Franse conversatieles gaf. Kort daarna,
in 1952, trok ze in bij de dichter Chris van Geel, die woonde en werkte in het
Noord-Hollandse Groet.
In die tijd schilderde ze. Daar kwam later het modeltekenen bij. Een winter lang,
halverwege de jaren vijftig, volgde ze lessen in tekenen en beeldhouwen, in de
avondklas van de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool. Volgens Gerrit de Weerd,
met wie ik onlangs een telefoongesprek voerde, beschikte ze over ‘een prachtig
tekentalent’, zonder dat ze bij een bepaalde school of stroming kon worden
ondergebracht. Ze had volgens De Weerd een scherpe blik en een uitgesproken
voorkeur voor figuratief. Het grootste deel van haar tekeningen kreeg niemand te
zien, maar ze moet er met name in het begin van de jaren vijftig veel hebben gemaakt.
Er zijn er zo'n vierhonderd van bewaard gebleven, vooral tekeningen naar model.
Veel - ook veel van het beeldhouwwerk - is verloren gegaan toen jaren later het huis
van Van Geel in Groet afbrandde. Op dat moment tekende en boetseerde Cornips al
een hele tijd niet meer en woonde ze ook al niet meer in Groet.
Want in haar periode met Chris van Geel ruilde ze de beeldende kunst in voor de
literatuur. Niet voor de eerste en niet voor de laatste keer liet ze zich sturen door de
omstandigheden, of zoals ze in het boek van Middag opmerkt: ‘Ik ben nooit iets van
plan geweest met mijn leven. Ik wist wel dat ik kunst wilde maken.’ En zo was ze
met Van Geel gaan zitten ‘tuttelen’, zoals ze het noemden. Elk gedicht werd kritisch
gelezen, varianten werden voorgesteld en weer geschrapt, er werd geprutst en
geknutseld. Met als resultaat Spinroc en andere verzen, de bundel waarmee Van Geel
in 1958 debuteerde; in de titel verbergt zich - omgekeerd - Cornips' naam.2.
In de jaren vijftig begon ze ook te vertalen, aanvankelijk vooral omdat er geld
moest worden verdiend. Ze begon met het vertalen van onnozele teksten zoals
romantische liefdesgeschiedenissen met dokters en verpleegsters. Het was een tijd
waarin er nog geen universitaire vertalersopleidingen waren, geen vertalersvakschool,
geen vertaaldagen met work-
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shops om je vaardigheden aan te scherpen. Wel werd in het middelbaar onderwijs
vermoedelijk meer aandacht besteed aan taal en aan vertalen. Vertalen was een beroep
voor vrijbuiters, voor mensen die zich moeilijk konden schikken in het gareel van
de loondienst en graag een leven leidden ergens aan de rand van de geordende
maatschappij. En nu generaliseer ik uiteraard, maar dit alles is in ieder geval van
toepassing op Thérèse Cornips.
Wie zo begint met vertalen, die leert al doende, en vanaf de jaren zestig was Cornips
rijp voor het betere werk, dat wil zeggen voor het vertalen van literatuur: Goethe
(Werther), Uwe Johnson, Truman Capote, Violette Leduc, Jules Renard en vele
andere grote namen. Naast romans vertaalde ze toneelstukken, bijvoorbeeld La voix
humaine van Cocteau. Dat ze niet terugschrok voor vertalen uit meerdere moderne
talen, had ze gemeen met nogal wat collega's uit diezelfde periode. Ze werkte als
een bezetene, vele uren per dag. En ook toen de relatie met Van Geel al voorbij was,
bleven ze samen ‘tuttelen’. Ze leerden er wederzijds veel van en Thérèse gaf die
kennis weer door. Zo schreef Anneke Brassinga me onlangs: ‘Over de techniek van
het dichten heeft zij me meer bijgebracht dan wie ook, wat betreft mijn eigen werk.’
En Thérèse heeft nog wel meer kunstenaars gestimuleerd. In het begin van de jaren
zeventig kocht ze een boerderij in Renouprez, niet ver van Luik in België. Ditmaal
was het niet de liefde die haar naar de Voerstreek bracht, maar haar verlangen naar
groen, stilte, een grote tuin. Ze bracht er voortaan het grootste deel van het jaar door
en stelde haar huis open voor schrijvers, beeldend kunstenaars, vrienden: Ed Leeflang,
Marie NDiaye, Herman Berserik, Constantijn Kelk, Nico Wijnberg, Gerrit de Weerd,
Dick Snijders, Enno Endt, John Peereboom en vele anderen. Er werd ook enthousiast
gemusiceerd en ongetwijfeld zal er op hoog niveau zijn geconverseerd. Dit ‘kunsthuis’
van haar in Renouprez bleek zo inspirerend dat er in 1992 van het daar door haar
gasten vervaardigde werk een tentoonstelling kwam: Landschap met vriendin, een
reeks van schilderijen en aquarellen die werden geëxposeerd in Galerie Josine
Bokhoven in Amsterdam. Er hoorde een mooi boek bij met bijdragen van bevriende
auteurs.
De vrouw des huizes was niet alleen een geweldige gastvrouw, ook professioneel
werkte ze op de toppen van haar kunnen. In 1974 was er een belangrijke opdracht
op haar pad gekomen: het vertalen van het grootste deel van À la recherche du temps
perdu. Dit levenswerk van Proust
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werd ook dat van Cornips. Pas in 1999 was ze klaar met het vertalen van de lange
zinnen vol spanningsbogen, de levendige dialogen, de zorgvuldig in tritsen
gerangschikte adjectieven, de genuanceerde substantieven, kortom de uiterst
persoonlijke en gecompliceerde taal van Proust. C.N. Lijsen, die een aantal delen
had vertaald, was midden in een zin gestopt om nooit meer verder te gaan. Maar met
taaie volharding maakte Cornips het karwei af. Om op adem te komen, even afstand
te nemen van het Grote Werk, vertaalde ze tussendoor kortere teksten van andere
auteurs - Koltès, Duras - om vervolgens toch weer de schilderachtige wereld van de
‘verloren tijd’ te betreden. En als ze op een schijnbaar onoplosbaar vertaalprobleem
stuitte, ging ze tuinieren om te wachten tot het juiste woord of de correcte uitdrukking
zich aandiende.
In 1999 werd haar hele vertaaloeuvre - ‘in het bijzonder het werk van Proust’ bekroond met de Martinus Nijhoff Prijs. Maar het werk was verre van gedaan. De
niet door haar vertaalde delen van de Recherche dienden nog te worden herzien,
aangepast aan haar vertaalkeuzes. Globaal gesproken kan worden gesteld dat Lijsen
wat vlakker en meer op de doeltaal gericht had vertaald, terwijl Cornips een
beeldender, gevarieerder woordgebruik had en vooral qua zinsconstructies dichter
bij het Frans was gebleven. En dan was er ook nog de vertaling van Un amour de
Swann, die de krachten van beginnelinge M. Veenis-Pieters zwaar op de proef had
gesteld en die eveneens moest worden herzien. Bepaalde uitdrukkingen keren door
de hele Recherche heen terug; in het toch al dichte woud van proustiaanse thema's
moet de woordkeus bij voorkeur duidelijk herkenbaar blijven, ook in de Nederlandse
vertaling. En dan kan bijvoorbeeld ‘het zinnetje van Vinteuil’ maar beter niet worden
afgewisseld met ‘het kleine thema van Vinteuil’, anders raakt de lezer de draad kwijt.
Aan dat proces van aanpassen en stroomlijnen heeft Cornips de laatste jaren van
haar leven gewijd. In 2003 trouwde ze met ‘Carlos’ - Herman Hendrik - van Regteren
Altena. Het paar woonde een deel van het jaar in zijn huis in Haarlem, maar toch het
grootste deel in het landelijke Renouprez. In 2009 verscheen een nieuwe druk van
De kant van Swann, en ditmaal staat er op het titelblad: ‘vertaald door Thérèse
Cornips’. De inbreng van C.N. Lijsen en van M. Veenis-Pieters was geleidelijk steeds
meer teruggedrongen. Ieme van der Poel schreef bij de editie van 2009 een uitvoerige
inleiding over de totstandkoming en de receptie van de Recherche, terwijl Ton
Hoenselaars het boek voorzag van verhelderende noten. Over de taal van Proust en
over de geschiedenis van de vertaling
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staat in die elfde druk overigens niets vermeld.
Cornips was altijd nogal zuinig met het becommentariëren van haar eigen
vertaalwerk. Ik herinner me onze eerste ontmoeting, toen ik als parmantige studente
wat meer van haar wilde weten over haar vertaalkeuzes; op dat moment schreef ik
een scriptie over het verschil tussen haar aanpak en die van C.N. Lijsen.3. Ze luisterde
welwillend naar de hypotheses die ik daarover had geformuleerd, ik mocht haar
werkplek en haar woordenboeken bekijken, we gingen samen de hond uitlaten, maar
ze onthield zich verder vrijwel totaal van inhoudelijke reflecties. Jaren later vond ze
het ook tamelijk onzinnig dat we in het Maison Descartes een gesprek over haar
vertaling zouden gaan voeren. ‘Waarom lezen we niet gewoon een fragment uit de
vertaling voor? Want daar gaat het toch om?’ Ze had geen zin in theoretische
beschouwingen. Ook de secundaire literatuur over het leven van Proust vond ze
nauwelijks belangrijk. Leuk natuurlijk om te weten dat hij jarenlang werkte in bed,
in een met kurk beklede kamer, maar het werk staat los daarvan, stelde ze. De auteur
zelf zou haar daarin gelijk hebben gegeven. ‘Een boek [is] het product van een ander
ik dan we te zien geven in onze gewoontes, in het maatschappelijk verkeer, in onze
hebbelijkheden,’ schreef hij in Contre Sainte-Beuve.4. Wel maakte Cornips in het
begin van de jaren tachtig een ‘Proustreis’. Samen met Anneke Brassinga bezocht
ze Illiers, Amiens, Balbec. Ook was ze een keer in Venetië, dat in de Recherche een
prominente rol speelt. Voor het vertaalwerk kan het immers leerzaam en vooral
motiverend zijn, het decor te verkennen waarin een roman zich afspeelt. Je bewegen
in de wereld van de auteur van je boek verhoogt in ieder geval het zelfvertrouwen
dat vertalers, geconfronteerd met duizelingwekkend veel keuzemogelijkheden, nogal
eens ontberen.
In de loop der jaren liet Cornips zich toch nog wel uitspraken ontvallen die haar
visie op het eigen vertaalwerk geleidelijk meer diepte en samenhang gaven. Er waren
journalisten genoeg die, net als haar lezers, gefascineerd werden door dat jarenlange
zwoegen op zo'n belangrijk en weerbarstig oeuvre als dat van Proust. Vooral de
toekenning van de Nijhoff Prijs bracht extra aandacht. Zo verscheen er bijvoorbeeld
van de hand van Robert Dulmers een substantieel interview in De Groene
Amsterdammer van 29 september 1999, waarin Cornips vertelt over haar jeugd maar
ook over hoe ze het vertalen aanvankelijk zwaar heeft onderschat: ‘Ik dacht: vertalen
kan ik ongetwijfeld en dan hou ik veel tijd over. Iedereen kan vertalen. Je moet twee
talen goed kennen... je moet weten
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waar de naslagwerken staan.’ Maar dat viel dus tegen. En specifiek over het vertalen
van Proust zegt ze in dat interview: ‘Ik wil Proust niet naar Nederland brengen. Ik
wil hem in zijn eigen cultuur laten en de Nederlandse lezer dáárheen proberen te
krijgen.’ In een eerder interview met de Vlaamse televisie - waarvan ik de datum
niet meer kon achterhalen, maar de titel van het programma is Het gerucht - legt ze
uit hoe ze omgaat met de gecompliceerde zinsconstructies: de Franse zin analyseren,
de elementen ervan netjes in het Nederlands ordenen en in een volgend stadium weer
de oorspronkelijke ‘rommeligheid’ in de zin terugbrengen.
Ook in het reeds genoemde boek van Guus Middag staan interessante fragmenten
over Proust en het vertalen ervan, met name in het hoofdstuk ‘Met Marcel Proust in
Renouprez’. Cornips blijkt explicieter en strijdvaardiger geworden, wellicht omdat
er intussen behalve lof ook kritiek is gekomen op haar vertaalstijl en er bovendien
een nieuwe vertaling is verschenen, vervaardigd door Martin de Haan en Rokus
Hofstede: Swanns kant op.5. Een vertaling gaat meestal een aantal decennia mee,
korter als er veel tijdgebonden termen in staan - de jongerentaal van The Catcher in
the Rye - en langer als het vocabulaire tamelijk tijdloos is en zorgvuldig door experts
gewogen is: de bijbel. Maar vroeg of laat wordt een klassieker opnieuw vertaald.
Vertalers beproeven nu eenmaal graag hun krachten op prestigieuze originelen. Voor
zo'n project is meestal ook wel een uitgever te vinden, vooral als het een werk is uit
het publieke domein, want dan hoeven er geen vertaalrechten te worden betaald. En
zo volgden ze dus met een tussenafstand van 6 jaar: in 2009 De kant van Swann en
in 2015 Swanns kant op. Razend interessante stof voor vertaaltheoretici, teleurstellend
voor een verongelijkte Cornips: ‘Het enige waarin ik dacht te zijn geslaagd in mijn
leven, het vertalen, is nu ook al onder vuur komen te liggen.’6.
Voor het aanzien van het vertalen in het algemeen is het gunstig: twee gelijktijdig
beschikbare vertalingen maken recensenten en lezers bewust van het feit dat vertalen
niet een semi-automatische bezigheid is, maar dat vertalers duidelijk hun eigen
stempel drukken op hun tekst: brontaal- of doeltaalgericht, archaïserend of
moderniserend, expliciterend of in zichzelf besloten. In kranten, op websites en in
tijdschriften werden de twee vertalingen druk vergeleken. Ik noem hier ter illustratie
het doorwrochte artikel dat Kiki Coumans publiceerde in het tijdschrift Filter: ‘Een
nieuwe kijk op Proust vertalen’.7. Ze vergeleek de zinsconstructies en het vocabulaire
en schreef ergens aan het eind: ‘Wat mij het meest opviel bij de vergelijking van
Cornips enerzijds en De Haan en Hofstede
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anderzijds was dat het vermeende contrast tussen beide vertalingen - ouderwets,
Fransig versus fris en casual - helemaal niet zo scherp was. Er zou een mooie quiz
te maken zijn met voorbeeldzinnetjes, waarbij het nog lang niet mee zal vallen de
Cornipszinnen te onderscheiden van de Holhaanzinnen.’ Zo gezegd zo gedaan:
Coumans stelde vervolgens voor Filter een quiz samen en kreeg daar ook weer
interessante reacties op, waaruit eens temeer naar voren kwam dat het verschil in
stijl niet altijd evident was: ‘Opvallend was dat een aantal inzenders schreef dat ze
de “meest moderne” of de “minst ouderwetse” formuleringen aan Hofhaan hebben
toegekend, en vervolgens toch met een, twee of drie zinnen de fout ingingen.’8.
Toen ik indertijd mijn scriptie schreef, viel me vooral op dat Cornips' vocabulaire
zo smeuïg was terwijl haar zinsconstructies een minder soepele indruk maakten.
Terugkijkend heb ik het idee dat het ook te maken heeft met het feit dat ze vertaalde
in een computerloos tijdperk, op een ouderwetse typemachine. Tegenwoordig is het
zoveel gemakkelijker om op een computer eindeloos te blijven knutselen aan een
zinsconstructie, terwijl de typemachine en zelfs het vertalen met de hand daar beperkte
mogelijkheden voor boden. Maar het is evengoed mogelijk dat ze het zo wilde, want
ze bleef - ook met de hand - eindeloos veranderingen aanbrengen in haar vertalingen.
Het grote aantal tegenwoordige deelwoorden, de absolute constructie die ze van
vrijwel dood weer produktief maakte: de lezer werd inderdaad naar het Frans toe
gevoerd, en dan vooral naar het zeer specifieke Frans van Proust, met zijn
zinsconstructies die geregeld naar adem doen happen.
Het vervolg beloofd interessant te blijven. Philippe Noble en Désirée Schyns gaan
deel 2 van de Recherche - In de schaduw van de bloeiende meisjes - aanpassen ‘in
de geest van Thérèse Cornips’, zo vertelde Schyns me. Cornips was al met aanpassen
begonnen maar ze kon het project niet meer voltooien. leme van de Poel en Ton
Hoenselaars gaan weer annoteren. De daaropvolgende delen zullen in de originele
Cornips-vertaling verschijnen. Intussen zoeken De Haan en Hofstede naar sponsors
om hun eigen vertaalproject te kunnen voortzetten. Het vertalen van de Recherche
blijkt zo'n lastig en tijdrovend karwei dat het honorarium van de uitgever plus de
beurzen van het NLF niet toereikend zijn. De romantische tijd waarin mensen zich
regelrecht opofferden voor de kunst van het vertalen is voorbij - en dat is maar beter
ook.
Thérèse Cornips was een vrouw uit die romantische tijd. Ze stelde zich
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dienstbaar en bescheiden op. Ze ‘tuttelde’ met Chris van Geel, ze opende haar huis
in Renouprez voor de kunstenaars die deden wat zijzelf had opgegeven - tekenen,
schilderen - en als vertaalster was ze in dienst van Proust. Maar ze had ook een andere
kant. Ze kon je duchtig de mantel uitvegen, ze schuwde het conflict niet en ze was
soms tamelijk baldadig. Ik herinner me de toespraak die ze hield toen ze de Nijhoff
Prijs kreeg. Het moest een ultrakorte toespraak worden, was haar tevoren verteld.
En in plaats van de uitgever te bedanken, of het Nederlands Letteren Fonds, of haar
meelezers, bedankte ze Klaus Birkenhauer, de Projektleiter van het Duitse
vertalershuis in Straelen, waar ze een maand had gewoond en gewerkt. In dat
Übersetzer-Kollegium aldaar mocht je roken, zo zei ze, zelfs in de bibliotheek, en
waar kwam je dat nog tegen?
In diezelfde bibliotheek, waar trouwens intussen ook een rookverbod geldt, staan
nu haar Proust-boeken. Verschillende uitgaven van het origineel en van de vertalingen,
omringd door secundaire literatuur. In de kantlijn van de Pléiade-uitgaven staan haar
notities, die in hun beknoptheid iets raadselachtigs hebben, maar die misschien nog
weleens zullen worden bestudeerd door een student die een scriptie wil schrijven.
Straelen ligt vlak over de grens, op 10 kilometer van Venlo, en de bibliotheek van
het vertalershuis is uiterst toegankelijk, zonder poortjes en formulieren.
Ondanks haar sterk afnemende gezichtsvermogen bleef ze vertalen wat binnen
haar mogelijkheden lag: gedichten van Paul Éluard die door Micha Hamel op muziek
waren gezet; haar vertaling kwam in het programmaboekje te staan. Nog een week
voor haar sterven corrigeerde ze een dichtregel van Emily Dickinson. Haar man
Carlos was in 2014 gestorven, het tekenen en boetseren had ze al zo lang geleden
opgegeven, het cellospelen ging niet meer, het aanpassen van de vertaling van In de
schaduw van de bloeiende meisjes had ze gestaakt. Ze was 89, het was genoeg
geweest.
JEANNE HOLIERHOEK

Eindnoten:
1. Guus Middag, Met een bevroren jas en een geleend tientje. Amsterdam 2015.
2. In: Chr.J. van Geel, Verzamelde gedichten. Amsterdam 1999.
3. Jeanne Holierhoek, ‘Een breuk in de verloren tijd’, in: Jaarboek Marcel Proust Vereniging,
1985/1986, pp. 142-154.
4. Marcel Proust, Tegen Sainte-Beuve. Amsterdam 2009, p. 26. (vertaling Marjan Hof)
5. Marcel Proust, Swanns kant op. Amsterdam 2015.
6. Guus Middag (op. cit. noot 1), p. 191.
7. Kiki Coumans, ‘Een nieuwe kijk op Proust vertalen’, in: Filter 22 (2015), nr. 4, pp. 35-44.
8. Filter 2016, Webfilter week 6.
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Joseph Andreas Maria Dautzenberg
Bocholtz 29 december 1944 - Nijmegen 13 december 2009

De grootste verdienste van Dautzenberg - zowel voor de literatuur als voor het
onderwijs - is het leerboek Nederlandse literatuur, dat al na vijf jaar door ruim twintig
procent van de middelbare scholen werd gebruikt.
Jo Dautzenberg, auteursnaam J.A. Dautzenberg, werd geboren in Bocholtz, een
kerkdorp in het zuidoosten van Limburg. Hij heeft zijn vader, die werkzaam was bij
de Boerenleenbank, niet gekend. Dertien dagen voor de geboorte van zijn zoon is
Joseph Dautzenberg, echtgenoot van Maria Agnes Possen, omgekomen in
concentratiekamp Neuengamme.
Na de lagereschooltijd in zijn geboorteplaats werd Jo Dautzenberg intern leerling
van het R.K. Gymnasium Rolduc in Kerkrade. Op zijn lagere school heeft hij een
extra jaar, een tussenjaar gedaan als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, wat
toen niet ongebruikelijk was op ‘dorpsscholen’. Het gevolg was wel dat hij nadat hij
in 1964 zijn diploma gymnasium-b had behaald, een oproep voor militaire dienstplicht
ontving. Als zijn diensttijd erop zit, gaat hij in 1966 Nederlands studeren aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen. Daar ontmoet hij Gertie Ramakers, met wie hij
in 1974 is getrouwd. In hetzelfde jaar studeerde hij af bij prof. dr. A.C.M. Meeuwesse
op een scriptie over de fantastische literatuur in het algemeen en de verhalen en
novellen van Bordewijk in het bijzonder.
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Zijn eerste baan als docent Nederlands was van 1973 tot 1975 aan de Thorbecke
Scholengemeenschap in Arnhem. Het laatste schooljaar aan het Thorbecke werkte
hij in dezelfde functie ook op Scholengemeenschap Canisius College Mater Dei in
Nijmegen, waaraan hij tot 2006 verbonden is gebleven. Op dit college maakte ik
kennis met Jo Dautzenberg toen ik er in 1975 als docent Nederlands werd benoemd.
Maar ik kende zijn naam al uit de Volkskrant, waarin hij over science fiction schreef.
Hij vertelde mij ooit dat hij had overwogen om na zijn studie te promoveren op zijn
favoriete auteur F. Bordewijk. Maar hij gaf de voorkeur aan schrijven over literatuur
in de ruimste zin van het woord.
Bij zijn afscheid in 2006 van het Canisius College overhandigde Jo Dautzenberg aan
vrienden het bijzondere boekje De maat aller gedichten. Een kleine bloemlezing uit
de buitenlandse poëzie. Hij had het voor die gelegenheid samengesteld en van enig
(autobiografisch) commentaar voorzien. Het is jammer dat hij deze uitgave met ruim
dertig gedichten in een beperkte en niet voor de handel bestemde editie uitbracht.
Niet alleen omdat het goed is om te zien welke keuzes hij maakte, maar ook omdat
de inleiding een aardig inkijkje geeft in zijn eigen kennismaking met de poëzie. Een
kennismaking die het begin werd van een actief leven en werken in de letteren: als
lezer, docent, literatuurcriticus, publicist en auteur van een veelgebruikt literatuurboek
voor het onderwijs.
In zijn afscheidsbundel had Dautzenberg de allermooiste Nederlandse gedichten
bij elkaar willen zetten. Maar hij kende er te veel en het lukte hem niet een beperkte
keuze te maken. Zo werd het een kleine bloemlezing met de ‘mooiste buitenlandse
gedichten’. Daar kende hij er aanzienlijk minder van. Hij koos vooral Duitse en
Engelse werken.
Zijn mening dat men op school buitenlandse poëzie zou moeten ontdekken, brengt
hem terug naar zijn jaren op Rolduc. Zijn docent Engels deed vrijwel niets aan
literatuur. Hoewel English Prose and Poetry in de les niet werd gebruikt, heeft hij
het boek nooit weggedaan. Ook bij Duits stelde literatuur amper iets voor en bij
Latijn en Grieks werd niet aan poëzie gedaan. Ovidius en Homerus werden vertaald,
maar niet behandeld als dichters of schrijvers. Zij waren leveranciers van voor hem
tamelijk onbegrijpelijke teksten. ‘Gelukkig kon ik na de 4e klas bèta gaan doen’,
schrijft Dautzenberg zo'n vijfenveertig jaar later.
De leraar Frans was een uitzondering. Hij droeg gedichten als Victor Hugo's
Waterloo, morne plaine en Stéphane Mallarmés Brise marine
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zo theatraal voor dat ze onvergetelijk werden. Maar echte interesse voor met name
Engelse en Amerikaanse poëzie kreeg Dautzenberg gedurende zijn militaire dienst
- inderdaad ‘merkwaardigerwijze’, zoals hijzelf opmerkt. In de kazerne in Arnhem,
waar hij midden jaren zestig gelegerd was, bevond zich een kamer met een
boekenkast, waarschijnlijk een vergeten uitleenbibliotheekje. Daar ontdekte hij een
bloemlezing Engelse en Amerikaanse poëzie, waarvan hij enkele ‘écht mooie
gedichten’ onmiddellijk heeft overgetypt.
Na zijn militaire diensttijd kocht hij al gauw The Mentor Book of Major American
Poets en The Mentor Book of Major British Poets, twee anthologieën van Oscar
Williams uit 1962 en 1963. Maar vooral de tweetalige bloemlezing Adam & Eva &
de stad (1966) met Amerikaanse poëzie van de twintigste eeuw, samengesteld door
Luc Wenseleers, maakte veel indruk. Zelden kreeg hij later nog het gevoel ‘iets
wezenlijks ontdekt te hebben dat voorgoed een literaire maatstaf [zou] worden’.
Zijn gewoonte aansprekende gedichten over te typen, heeft Dautzenberg zijn hele
leven behouden. In zijn nalatenschap bevinden zich drie overvolle ringbanden met
op die wijze verzamelde gedichten. Twee stuks met buitenlandse poëzie, van
Anonymus Sir Patrick Spense tot W.B. Yeats Easter 1916 en een ringband met
Nederlandse gedichten - eveneens alfabetisch gerangschikt - van Bertus Aafjes De
laatste brief tot Karel van de Woestijne De meiskens uit de taveernen....
De bundel Adam & Eva & de stad (‘eerste druk 7500 eksemplaren - maart 1966’)
schafte hij aan toen hij eerstejaarsstudent was. Tijdens de studie Nederlands kreeg
hij onder meer door de fantastische verhalen van F. Bordewijk speciale belangstelling
voor science fiction, horror en de detective, genres waarover hij is gaan schrijven in
de Volkskrant. Op 30 december 1971 verscheen zijn eerste bijdrage onder de titel
Nieuwe griezelliteratuur: ‘Uitgeverij Bruna heeft het loffelijke initiatief genomen
een “Fantasy en Horror”-serie uit te geven, waarvan onlangs de eerste vier deeltjes
zijn verschenen’. Na bespreking van een werk van Philip José Farmer en van Clark
Ashton Smith merkt Dautzenberg op: ‘Wat de twee andere boeken in deze serie doen
is niet geheel duidelijk’. Links en rechts een kritische noot plaatsen, veelal met spot
gepresenteerd, heeft hij behouden in de vijfentwintig jaren die hij voor de Volkskrant
schreef.
Hij publiceerde regelmatig over voornoemde genres, reden waarom zijn bijdragen
een eigen rubrieknaam kregen. Enige tijd was dat Op verhaal; de eerste aflevering
verscheen met een pakkende introductie waar-
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in de pen van de recensent vermoed kan worden. ‘Boeken zijn er óók om mee op
verhaal te komen. Onderuit gezakt op hoog niveau genieten van vakwerk, spannend,
goed verteld, dat is wat vele lezers zoeken. In deze rubriek gaat J.A. Dautzenberg
hen extra informeren over science fiction, crime en wat er ook maar uitspringt in het
enorme gebied tussen literatuur en rotzooi’. Ook de kop van de eerste Op verhaal
maakt duidelijk waar het in dit tussengebied om draait: ‘Er geldt maar een wet:
spanning’. Later werd Op verhaal overigens vervangen door de toepasselijker titel
Horror & Science Fiction.
Op den duur recenseerde hij ook nieuw werk van auteurs als Renate Dorrestein,
Koos van Zomeren, Harry Mulisch, Kristien Hemmerechts en Walter van den Broeck;
vertalingen van Ezra Pound en T.S. Eliot; en heruitgaven van onder anderen Aagje
Wolff & Betje Deken, Justus van Effen, Jacob van Maerlant, Nescio, F. Bordewijk
en Simon Vinkenoog.
Ook schonk hij aandacht aan bloemlezingen van Engelse (Elizabeth Mollison en
Henk Romijn Meijer) en Nederlandse poëzie (C.J. Aarts en M.C. van Etten; Gerrit
Komrij) en aan literaire buitencategorieën, getuige zijn stukken over dada (teksten
van Kurt Schwitters gekozen door Jan Oegema), erotische verhalen van vrouwen
(samengesteld door Lydia Rood) en liedjes van school, club en kamp (samenstelling
Jacques Klöters).
Even opvallend is dat Dautzenberg de eerste was die systematisch aandacht
besteedde aan de zogenaamde ramsj. Vanaf 1986 schreef hij in de Volkskrant zo'n
tien jaar over wat voor aardige boeken in de winterse en zomerse ramsjperiode te
koop zijn, ook bij De Bijenkorf en V&D. ‘Wie van literatuur houdt maar te benepen
is er veel geld voor uit te geven, kan zijn vrekkige hart ophalen aan de zomerramsj
van het grootwinkelbedrijf en het moderne antiquariaat, want er ligt dit keer heel
veel’, noteerde hij op 21 juli 1995.
Op 22 november 1996 verscheen de laatste bijdrage van Dautzenberg aan de
Volkskrant. Vijfentwintig jaar daarvoor was hij er, mede door het lezen van
Fantastische vertellingen van Bordewijk, begonnen met schrijven over fantastische
literatuur. Hij beëindigde zijn medewerking aan deze krant met een bespreking van
het proefschrift van Hans Anten Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en
proza van F. Bordewijk.
Als literatuurcriticus bij de Volkskrant schonk Dautzenberg opnieuw aandacht aan
de drie grote romans uit de naoorlogse Nederlandse literatuur - zo'n vijfentwintig
jaar na hun verschijnen. Over Gerard Reves
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De avonden: ‘Ik vrees dat ik het nu voorgoed gesloten heb’. Over Willem Frederik
Hermans' De donkere kamer van Damokles: ‘Er zal een dag aanbreken dat ik het
wéér lees’. Over Harry Mulisch' Het stenen bruidsbed: ‘Het is, denk ik, de beste
Nederlandse roman die ik ken’. Om er direct aan toe te voegen: ‘Maar ik ken ze
natuurlijk niet allemaal’.
Zijn mening had tot gevolg dat hij van Mulisch en diens uitgever De Bezige Bij
de opdracht kreeg om een ‘commentaarboek’ samen te stellen over Het stenen
bruidsbed. En zo verschenen in 1989 ter gelegenheid van de dertigste verjaardag
ervan niet alleen de gebonden drieëndertigste druk én de vierendertigste als paperback,
maar ook De sleutel in de kast. Over ‘Het stenen bruidsbed’ van Harry Mulisch. De
titel heeft Dautzenberg ontleend aan een citaat uit Mulisch' archibald strohalm: ‘Want
het boek is een afgesloten kast en de sleutel ligt in de kast’. En ook Het stenen
bruidsbed kent een fragment met de sleutel van een kastje die zich in dat kastje
bevindt. In het uitvoerige commentaarboek vormen de nauwgezette aantekeningen
van Dautzenberg bij de tekst het langste onderdeel, in totaal 165 pagina's. Van Jan
Blokker, Aad Nuis en Marita Mathijsen zijn nieuwe bijdragen opgenomen en het
tweede gedeelte Documenten opent met een niet eerder gepubliceerd stuk van Mulisch
dat oorspronkelijk deel uitmaakte van Het stenen bruidsbed.
Het was niet alleen in de Volkskrant, ook in tijdschriften en boeken heeft
Dautzenberg vanaf het begin van zijn docentschap over literatuur geschreven. Toen
hij nog maar net lesgaf waren het ‘bijvoorbeeld doorwrochte artikelen over de
verteltheorie, maar die beschouw ik nu als jeugdzonden’, zo vertelde hij in een
interview (Literatuur, 1994-1). Later verschenen stukken onder meer over
toekomstliteratuur en over de door hem bewonderde Mulisch en Bordewijk. In twee
kleine uitgaven heeft hij Zeven fantastische vertellingen, nagelaten feuilletons (1982)
en Vijf kleine verhalen (1983) van Bordewijk bijeengebracht en van een nawoord
voorzien.
Naar aanleiding van het verschijnen van het Verzameld Werk van Bordewijk,
waarmee uitgeverij Nijgh & Van Ditmar in 1982 een begin maakte, heb ik samen
met Dautzenberg twee radioprogramma's over Bordewijk gemaakt voor KRO'S
culturele rubriek Spektakel. ‘Ik ben eerst advocaat, dan schrijver’, een montage van
interviews (29 januari 1983) en ‘Geheimzinnige verhaalbouwsels’, een collage van
teksten van Bordewijk (5 februari 1983). Voor KRO-radio hadden wij eerder
programma's samengesteld over ‘SF-cons’ (science fiction conventions), internationale
meetings van auteurs, uitgevers, illustratoren en heel veel fans, en over

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2017

84
SF in popmuziek (o.a. In the year 2525 van Zager & Evans). Na de uitzendingen over

Bordewijk volgde een programma over Antony Kok, dichter van De Stijl en vriend
van Theo van Doesburg: ‘Ik ben Kok van De Stijl’ (6 september 1984). Voor de
uitgaven Ik ben eerst advocaat, dan schrijver (1983) en Kok van De Stijl (1989)
baseerden wij ons voor een groot deel op genoemde radioprogramma's.
Laatstgenoemd boek is verschenen bij Bosbespers, de uitgeverij van R. Chamuleau.
Dautzenberg leerde hem kennen op het Thorbecke, waar beiden docent Nederlands
waren. Samen hebben zij twee boeken geschreven. Nederlandse letterkunde 2, 19e
en 20e eeuw van R.B.F.M. Chamuleau en J.A. Dautzenberg (1991) en het ‘Groot
parodieënboek’ Ik ben geboren in Apeldoorn (1994), samengesteld door Rody
Chamuleau en J.A. Dautzenberg. In dit lijvige boek is een grote hoeveelheid
parodieën, pastiches, persiflages en verwante maar minder bekende genres
bijeengebracht. Originele en parodiërende teksten uit de Nederlandse
literatuurgeschiedenis en van kinder-, volks- en cabaretliedjes beslaan ruim 200
pagina's. Van Heer Halewijn zong een liedekijn en Heer Hanegem zette een speler
klem (Henk Huurdeman) tot We zullen doorgaan/Tot we samen zijn (Ramses Shaffy)
en We zullen doorgaan/Tot het een hit zal zijn (André van Duin) komen talrijke
humoristisch vervormde teksten van bekende auteurs voorbij. In andere delen van
dit boek staan onder meer pastiches op genres en stijlen en zogenaamde cento's,
teksten die (grotendeels) bestaan uit citaten.
Naast publicaties over literatuur en een fors aantal boekbesprekingen voor Lexicon
van Literaire Werken en Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur
schreef Dautzenberg polemische stukken over het voortgezet onderwijs. Zijn kritische
visie blijkt onder meer uit ‘Professoren missen benul van wat er gebeurt op scholen’
(de Volkskrant, 16 mei 1990). Hij hekelt de wereldvreemdheid en de onbekendheid
van de betrokken adviescommissies met wat er op school mogelijk is. En dit was
niet de enige keer dat Dautzenberg zacht gezegd zijn twijfels uitte, vaak in cynische
verpakking, bij vernieuwingen die sinds de laatste decennia van de vorige eeuw het
havo- en vwo-onderwijs ‘teisterden’. De ‘jongste “wetenschappelijke” vernieuwingen’
Tweede Fase en Studiehuis moesten het in diverse publicaties ontgelden. ‘“Studiehuis”
zal domein van de barbaren zijn’ (de Volkskrant, 17 april 1996) spant de kroon,
samen met ‘De onttakeling van het middelbaar onderwijs in Nederland’ (Ons Erfdeel,
5 (2001)), waarin hij de nadruk op didactiek hoont en de bijbehoren-
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de verschuiving van ‘wat’ naar ‘hoe’ bekritiseert. Het was een proces dat niet alleen
werd gevoed door didactici die op de lerarenopleidingen de macht hadden gekregen
en door Pedagogische Centra die de bijscholing van docenten kwamen verzorgen,
maar ook door ‘goedgelovige schoolleiders’ en - niet te vergeten - een stoet aan
politici dankzij wie het allemaal kon gebeuren. In een aantal artikelen spreekt
Dautzenberg ook zijn twijfels uit over een innovatie bij letterkunde: het ‘leesdossier’.
Alleszeggend is de titel van een van die artikelen: ‘“Iemand weigert het leesdossier.”
Het Nederlandse literatuuronderwijs en de literaire canon.’ (Ons Erfdeel, 1 (2004)).
In de jaren vóór zijn werk aan het leerboek Nederlandse literatuur had hij met
collega-neerlandici van het Canisius College meegeschreven aan Scala, een tweedelig
schoolboek Nederlands voor de bovenbouw havo, uitgegeven door Malmberg. Hierin
had Dautzenberg het gedeelte over literatuur voor zijn rekening genomen. Hij
overtuigde genoemde uitgeverij van een eigentijds literatuurboek voor havo en vwo
en kon aan de slag om zijn droom, die hij sinds zijn eigen schooljaren koesterde, te
realiseren.
Van Nederlandse literatuur. Geschiedenis, bloemlezing en theorie voor bovenbouw
havo en vwo verscheen in 1989 de eerste druk. Nadat in 1993 een beknopte versie
ervan op de markt was gekomen, volgden herziene en geactualiseerde drukken van
het hoofdwerk. In 1999 de tweede druk met als titel Literatuur. Geschiedenis en
leesdossier (met werkboek), in 2004 de derde druk Literatuur. Geschiedenis en
leesdossier (met cd en werkboek) en in 2009 de vierde druk Literatuur. Geschiedenis
en theorie (literatuur voor vwo-tweede fase, met opdrachtenboek en site). In de laatste
maanden van zijn leven is het Dautzenberg op zijn ziekbed gelukt deze vierde druk
af te ronden.
Bij zijn afscheidsdienst in Nijmegen op 18 december 2009 voerde Jan Jaap Bijlsma,
uitgever Voortgezet Onderwijs bij Malmberg, het woord. Hij deelde mee dat van de
eerste drukken van Dautzenbergs literatuurboek ruim 100.000 exemplaren de weg
naar middelbare school en naar universiteit hadden gevonden. Mede door de vierde
druk die toen net op de markt was gekomen, is het totaal inmiddels opgelopen tot
meer dan 135.000 exemplaren.
WILL TROMP
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Met dank aan Gertie Ramakers, echtgenote van Jo Dautzenberg, voor het wegwijs
maken in zijn archief.
Een eerste versie van dit levensbericht is onder de titel ‘J.A. Dautzenberg
(1944-2009) Neerlandicus met een groot speelveld’ gepubliceerd in Streven, februari
2016.

Voornaamste geschriften
Literatuur. Geschiedenis en theorie. Den Bosch 2009 (vierde druk van
Nederlandse literatuur. Geschiedenis, bloemlezing en theorie. Den Bosch 1989).
Ik ben geboren in Apeldoorn. Groot parodieënboek. Amsterdam 1994. (met
Rody Chamuleau)
Nederlandse letterkunde 2. 19e en 20e eeuw. Utrecht 1991. (met R.B.F.M.
Chamuleau)
De sleutel in de kast. Over ‘Het stenen bruidsbed’ van Harry Mulisch.
Amsterdam 1989.
Kok van De Stijl. Spoorwegbeambte te Tilburg. Oosterbeek 1989. (met Will
Tromp)
Ik ben eerst advocaat, dan schrijver. Teksten van en over F. Bordewijk.
Hilversum 1983. (met Will Tromp)
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Cornelis (Cees) Fasseur
Balikpapan 11 december 1938 - Leiden 13 maart 2016

Cees Fasseur kende een Indische jeugd. Hij werd in 1938 geboren in Balikpapan,
waar zijn vader tot diens pensionering in 1951 werkte voor de BPM. Gedurende de
Japanse bezetting verbleef Cees in een interneringskamp in de wijk
Lampersari-Sompok in Semarang. Hij lijkt aan deze kampperiode, die hij in de door
hem als veilig ervaren nabijheid van zijn moeder en oudere zusje doorbracht, geen
ernstig trauma over te hebben gehouden. In ieder geval gaf hij daarvan nooit blijk
en sprak hij meer dan eens relativerend over die eigen ervaring. Daaraan zal hebben
bijgedragen dat de omstandigheden in het kamp waarin hij verbleef relatief niet
bijzonder slecht waren (hoezeer natuurlijk op schokkende wijze afwijkend van wat
de familie gewend was) en dat hij geen familieleden verloor.
Tijdens verlofperiodes van het gezin Fasseur in 1946-1947 en in 1949 bezocht
Cees de openbare lagere school aan de Kernstraat in Leiden, waar schoolhoofd
Hokkeling door zijn boeiende verhalen over het vaderlands verleden bij hem blijvende
liefde voor geschiedenis opriep.1. Op die school werd hij in het eerste half jaar van
1951 ook klaargestoomd voor het toelatingsexamen voor het Stedelijk Gymnasium
in Leiden. Hoewel zijn belangstelling en talenten toch vooral in de alfa-richting leken
te lig-
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gen, deed Cees bèta en behaalde het eindexamen in 1957. Zijn aarzelende keuze
scheikunde te gaan studeren bleek een totaal verkeerde. Zoals hij op amusante wijze
beschrijft in zijn Dubbelspoor. Herinneringen uit 2016, liep de eerste dag op het
laboratorium op een kleine catastrofe uit met een glasschade van ruim zeven gulden.
In een pijlsnelle koersverandering zette Cees nu in op geschiedenis, zijn eigenlijke
voorkeur, en rechten vanwege de ruimere beroepsperspectieven (en om aan het
leraarschap te kunnen ontkomen).
Die keuze bleek juist een succes. Cees had een aangename studententijd in Leiden,
waarin zijn twee vlot verlopende studies geen beletsel vormden voor een intensief
studentenleven rond vakdisputen van zijn beide disciplines, twee (!) jaarclubs en het
corpsleven op sociëteit Minerva. Zo er eerder al sprake is geweest van een zekere
schroomvalligheid en sociale onzekerheid - Cees gaf zeer laag op van zijn fysieke
mogelijkheden, vond zich klein en gespeend van sportieve kansen - dan wierp hij
die gedurende zijn studietijd af. De contouren van een zelfverzekerd naar buiten
tredende, graag in het centrum van de belangstelling staande en aangenaam
converserende Cees Fasseur tekenden zich af. Hij beschikte over een aantal
eigenschappen die de grondslag vormden voor blijvend succes op meer fronten. Om
te beginnen had hij een wel zeer grote energie, die hij doelgericht kon inzetten. Zijn
grote intelligentie en goede geheugen zorgden ervoor dat hij vraagstukken snel
overzag en zijn praktische zin voorkwam dat hij lang wikkend en wegend in analyses
en verdere theoretisering bleef hangen. Hij was bovendien een getalenteerd schrijver,
zowel vertellend als zakelijk betogend.
Deze eigenschappen maakten Cees ook tot een aangename gesprekspartner, collega
en vriend. Juist in deze studentenjaren werden enkele levenslange vriendschapsbanden
gesmeed. Hij was een scherp debater en vlot en geestig causeur, waarbij zijn anekdotes
evenzeer van pas kwamen als later in zijn publicaties. Hij genoot van de belangstelling
die hij zo kreeg en van het spelen van de centrale rol in gezelschappen, groot en
klein. In zekere mate was de tegenkant hiervan dat hij in de praktijk anderen soms
weinig ruimte gaf en nauwelijks geduld had met wie minder snel en doelgericht was
dan hijzelf. In zijn snelheid en impulsiviteit kon hij heel scherp zijn en niet geheel
overzien dat hij met een bon mot of snelle karakterisering anderen ook wel eens kon
kwetsen. Zulke situaties konden tot conflicten leiden, ook met goede vrienden, temeer
daar
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terugkomen op eenmaal gedane uitspraken niet tot het vanzelfsprekende repertoire
van Cees behoorde. Juist bij de goede vrienden werden zulke ruzies overigens altijd
weer bijgelegd, trouw als Cees in die vriendschappen was. Opmerkelijk in dit verband
is voorts dat hij op zijn beurt eveneens gevoelig kon zijn voor kritiek en dat
opmerkingen van anderen hem konden raken en in het verkeerde keelgat schieten.
Hij kon dan heftig en kortaangebonden reageren. Maar dat deed geen afbreuk aan
de overheersend plezierige uitstraling van Cees op zijn omgeving.
Cees sloot zijn beide studies met een doctoraalexamen af. Op 15 maart 1963 in
de rechten en op 26 november 1965 in de geschiedenis. In beide studies trok hij de
positieve aandacht van zijn hoogleraren. Bij de rechten van A. (Albert) Mulder, die
Cees al voor het afleggen van het examen een doctoraal-assistentschap aanbood, dat
hij graag accepteerde omdat hij dat goed met de verdere geschiedenisstudie kon
combineren. In die studie was het I. (Ivo) Schöffer, die Cees naar aanleiding van zijn
geslaagde scriptie over Otto van Rees (een liberaal in Indië) opriep deze tot een
proefschrift uit te werken. Deze beide mannen zouden op de verdere loopbaan van
Cees richtinggevende invloed uitoefenen. Die loopbaan ontwikkelde zich eerst in de
juridische sfeer. Mulder werd in 1965 benoemd tot secretaris-generaal van het
ministerie van Justitie en nam Cees als het ware mee naar Den Haag. Hij begon op
1 oktober 1965 als referendaris bij dit ministerie. In ambtelijk Den Haag vond Cees
ook zijn levensgezel. Op 30 mei 1970 trouwde hij met Josine van Santen, toen ook
werkzaam als ambtenaar en later overgestapt naar de rechterlijke macht. Zij kregen
een dochter en een zoon (en zes kleinkinderen).
Na korte tijd gewerkt te hebben bij de hoofdafdeling Staats- en Strafrecht kwam
Cees terecht op de toen zeer prestigieuze stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, waar
verscheidene als coryfeeën beschouwde juristen werkzaam waren. Cees floreerde in
die kring en werd spoedig als één van die coryfeeën beschouwd. Zijn
bovenomschreven eigenschappen kwamen hem daar als jurist evenzeer van pas als
in zijn historisch werk: precisie, een heldere stijl van schrijven, scherp formuleren,
snelheid, energie en intelligentie. Hij werd gewaardeerd en bewonderd om de kwaliteit
van zijn werk en zijn creativiteit, soms ook gevreesd om zijn scherpe tong en pen.
Veel van dat werk - naast de eigenlijke wetgeving: interne en naar de kamer te sturen
nota's, beantwoording kamervragen, overleg in vele commissies en ander werkoverleg,
helpen zoeken naar oplossingen voor (politieke en publicitaire) incidentele problemen
- staat
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niet op naam van de ambtenaren en is dus niet altijd goed zichtbaar. Cees begaf zich
ook weinig op het terrein van de juridische vakpublicaties. Zijn publicatiedrift kon
hij goed in zijn andere vak, de geschiedenis, kwijt. Maar algemeen werd hij als een
zeer goed jurist beschouwd. Hij was de ontwerper van de abortuswet, die nog steeds
onverkort geldt. Daarnaast moeten zijn bijdragen aan de euthanasiewetgeving en
later de politiewet worden genoemd.
Van de politiek en publicitair geladen problemen, waar Cees mee te maken kreeg,
trok de rol van Nederlandse militairen ten tijde van de dekolonisatie van
Nederlands-Indië enige tijd veel aandacht. De lont in het kruitvat was een
televisie-interview met Indiëveteraan Joop Hueting begin januari 1969. Hueting
stelde op grond van zijn eigen waarnemingen dat (ook) van Nederlandse kant zeer
ernstige geweldsuitoefening had plaatsgevonden. In de politieke opwinding die dat
teweegbracht was slechts één antwoord mogelijk: een snel en grondig (eerste)
onderzoek in de departementale archieven naar die ‘excessen’ (dat was de term die
vooralsnog gebruikt werd). Cees Fasseur werd de ambtelijk secretaris van de
(coördinatie) commissie belast met die taak en in feite verreweg de belangrijkste
onderzoeker. In opmerkelijk korte tijd wist hij een grote hoeveelheid documenten in
die bronnen te vinden. Al in juni 1969 werd een nota uitgebracht, de zogenoemde
Excessennota, waarin duidelijk werd dat het bij de gevonden honderden ‘incidenten’
om een topje van de ijsberg ging. De regering wenste in haar brief bij de nota niet
te spreken van oorlogsmisdaden of structureel geweld. Van ‘systematische
wreedheden’ was geen sprake geweest.
Dit was niet de persoonlijke mening van secretaris Cees Fasseur. Het had al
evenmin zijn voorkeur, dat het onderzoek naar de ‘excessen’ niet als een zelfstandig
project zou worden voortgezet, maar werd opgenomen in een grootscheepse
onderneming, gericht op publicatie van bronnen over de dekolonisatie van
Nederlands-Indië in het algemeen. Als direct betrokken ambtenaar kon Cees zijn
misnoegen niet openlijk tonen. Daarom koos hij voor een soort anonieme
klokkenluidersrol. Hij schreef een artikel - zoals hij zelf later formuleerde, getuigend
van ‘een grote achtergrondkennis van de auteur’ - dat onder de naam van zijn
bevriende Leidse jaargenoot en historicus Bas van Dongen werd gepubliceerd in Vrij
Nederland van 28 juni 1969. Een opmerkelijke handelwijze, lange tijd alleen in heel
kleine kring bekend, tot Cees die veel later zelf openbaar maakte. Ook als
meelezer-adviseur van de Indische delen van het grote
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werk van Loe de Jong adviseerde hij later (eind jaren tachtig) om de term
‘oorlogsmisdaden’, die in diens concept stond te handhaven.
Het zou niemand verbaasd hebben, indien Cees later, in zijn historisch onderzoek
met dit onderwerp zou zijn verder gegaan. Toch gebeurde dat niet. Sterker:
bronnenmateriaal uit particuliere bron, dat tijdens het onderzoek aan de secretaris
was overhandigd, maar dus niet in het eigenlijke op de departementale bronnen
gerichte commissiedossier thuishoorde, borg hij om veiligheidsredenen (het toezicht
ook op geheime archieven was zijns inziens dikwijls onvoldoende) bij zich thuis op
zolder op en hij deed er niets mee. Naar eigen zeggen vervaagde de herinnering eraan
zelfs. Pas eind jaren tachtig vond hij die stukken bij toeval terug en droeg deze over
aan het huidige Nationaal Archief, waar zij als ‘Collectie Fasseur’ geregistreerd
werden. Die ‘vervaagde herinnering’ leidde ertoe dat hij andere onderzoekers, die
zich op dit terrein begaven, ook niet attendeerde op dit materiaal met betrekking tot
onderzoek in 1949 naar misdragingen van militairen (een lange tijd onbekend gebleven
rapport van de juristen Van Rij en Stam).
Cees schrijft in Dubbelspoor over dit uitblijven van verder eigen onderzoek op
dit terrein - waarover hem wel verwijten zijn gemaakt - het volgende: ‘Zelf heb ik,
eenmaal werkzaam aan de universiteit, nooit enige interesse kunnen opbrengen om
mijn onderzoek uit 1969 voort te zetten. Uit wetenschappelijk oogpunt was het niet
uitdagend genoeg. Waarom opnieuw alle wandaden, die over en weer waren begaan
en de aantallen daarbij gevallen slachtoffers in kaart brengen? Elke dode in dit
onzalige dekolonisatieconflict was er een teveel geweest.’ Dit gebrek aan
wetenschappelijke uitdaging moge een belangrijke overweging zijn geweest, het is
de vraag of er onbewust niet meer speelde. De Indische wereld was ten dele ook de
zijne en was hem op een bepaalde manier dierbaar. Hij richtte zijn aandacht later
wel uitvoerig op juist het koloniale bestuur en de koloniale samenleving, zonder
daarbij de ‘duistere kanten’ ervan uit het oog te verliezen. Cees behoorde zeker niet
tot degenen, die deze wilden verdonkeremanen. Maar een zeker ongemak bij het
denkbeeld om zelf nu juist in de gewelddadige aspecten van de ondergangsfase van
die koloniale wereld te duiken, kan dunkt mij mede een rol hebben gespeeld. Heeft
bovendien een onderzoeker niet het goed recht om zijn eigen onderwerpen te kiezen?
Voor Cees lagen er aantrekkelijker ‘uitdagingen’.
Zoals het proefschrift, waaraan Cees, de oproep van enthousiasmerend promotor
bij uitstek Schöffer gedachtig, inmiddels was begonnen.
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Na wat zoeken en tasten in aansluiting op het onderwerp van zijn doctoraalscriptie,
kwam hij uit bij het cultuurstelsel. Een koloniaal onderwerp dus waarbij hem in het
bijzonder de rol van het koloniaal bestuur interesseerde. Daarvoor waren de bronnen
ook ruimschoots aanwezig in het Algemeen Rijks Archief in Den Haag op enkele
minuten lopen van het ministerie waar Cees werkte. Zo konden, naast de zaterdagen,
de lunchpauzes worden benut voor diepgaande archiefstudie. Het tekent opnieuw
zijn werkkracht en doelgerichtheid, dat hij erin slaagde om binnen tien jaar na zijn
afstuderen naast een drukke baan en een jong gezin tot de promotie te komen. Op
11 juni 1975 promoveerde Cees Fasseur op Kultuurstelsel en koloniale baten. De
Nederlandse exploitatie van Java 1840-1860, een goed leesbaar, grondig in de bronnen
gefundeerd onderzoek, waaraan in het licht van de schaarse en verouderde literatuur
over het cultuurstelsel grote behoefte bestond en dat nog steeds als een kernpublicatie
op dit gebied geldt.
Achteraf bezien lichte ruis, maar toen niet van spanning en opwinding ontbloot,
was de scherpe toon, waarop de promovendus tijdens de promotie werd aangepakt
door respectievelijk de Leidse bijzonder hoogleraar Meilink-Roelofsz en S.L. van
der Wal uit Utrecht. In beide gevallen leek een persoonlijk element in het spel. Van
der Wal, die bij het Binnenlandse Bestuur had gewerkt, zag in het proefschrift een
aanval op het koloniaal bestuur. Meilink-Roelofsz. had inhoudelijk bovenal bezwaren
tegen de ‘neerlandocentrische’ benadering van het onderzoek. Maar niet
onwaarschijnlijk is dat zij zich, als op het terrein deskundige, in de begeleiding
gepasseerd voelde en daardoor extra scherp was. Dat Cees zich in het debat niet
terughoudend gedroeg, laat zich raden. Hoe dan ook, de ironie wilde, dat al met al
de ontvangst van het boek zodanig was, dat Cees in 1977 werd benoemd op de
bijzondere leerstoel die tot dan toe door mevrouw Meilink was bezet. Op 21 oktober
1977 aanvaarde hij dit bijzonder hoogleraarschap ‘Geschiedenis van de West-Europese
expansie overzee’ met een oratie getiteld De geest van het gouvernement, die geheel
paste bij de invalshoek van zijn proefschriftonderzoek.
Maar de hoofdfunctie lag nog steeds in Den Haag op het ministerie van Justitie
waar volop werk was en waar Cees Fasseur, inmiddels bevorderd tot raadadviseur,
in 1984 hoofd van de stafafdeling Wetgeving Publiekrecht werd. Toch vertrok hij
in 1986, na twintig jaar Justitie in Den Haag, naar Leiden, waar hij tot gewoon
hoogleraar in de ‘Geschiedenis van Zuidoost-Azië, in het bijzonder Indonesië en zijn
betrekkingen
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tot Nederland’ was benoemd. Dat was een nieuwe leerstoel in het kader van de
uitbreiding van de Indonesische Studies en dus niet primair bij de opleiding
geschiedenis. Maar wel een uitgelezen kans voor verdere ontplooiing in een nieuwe
omgeving met een zwaar accent op geschiedenis. Zonder innerlijke aarzeling ging
dat niet. Zou dit deels nieuwe terrein hem liggen en zou zijn gebrek aan kennis van
de Indonesische talen hem in die kring niet opbreken?
Hoewel er geen direct verband aan te tonen is, speelde allicht een rol dat hij op
het departement een teleurstelling had moeten incasseren. Hij was niet, zoals zijn
voorganger, als hoofd van de stafafdeling tevens loco secretaris-generaal geworden.
In zijn eigen woorden: ‘Die eer ging naar een ander, wiens karakterstructuur beter
paste bij de voorzichtige Oranje’ (de secretaris-generaal). Definitief en volledig was
het afscheid van ‘Justitie’ overigens niet. Al in 1990 werd Cees voor twee dagen in
de week raadadviseur in buitengewone dienst om leiding te geven aan het ontwerpen
van een nieuwe politiewet. Voor zijn werk daaraan heeft hij veel lof geoogst. Hoezeer
hij, juist ook bij ‘Justitie’, werd gewaardeerd, bleek ook bij zijn afscheid daar in de
zeer kleine kring van de directe collega's van de stafafdeling. Bij wijze van grap werd
een ‘leemtewetsvoorstel’ ontworpen waarin alle wetten van zijn hand werden
teruggedraaid. Door dit (nep)wetsvoorstel zouden bijvoorbeeld de condoomautomaten
in cafés weer worden verboden, afbreking van zwangerschap eveneens en nog veel
meer. Het toonde als het ware de reikwijdte van zijn wetgevende arbeid. Hij was op
het gebied van publiekrechtelijk wetgeving werkelijk van alle markten thuis.
In Leiden verraste Cees Fasseur met zijn (tweede) inaugurele oratie Onhoorbaar
groeit de padi. Max Havelaar en de publieke zaak, uitgesproken op 19 februari 1987.
Hij wees op de grote invloed van dit boek zowel op de Indonesische nationalisten
als op het vanaf het einde van de negentiende eeuw zo belangrijke - en in de ogen
van Cees ‘fatale’ - roepingsbesef in het Nederlandse koloniale bestuur. In zijn
onderzoek bleven de bovenlaag in de koloniale samenleving en in het bijzonder het
koloniale bestuur de kern van zijn belangstelling vormen, veelzijdig en zeker niet
onkritisch uitgewerkt. Het resulteerde in 1993 in het boek De Indologen. Ambtenaren
voor de Oost 1825-1950 over de opleiding van deze ambtenaren. In 1995 en 1997
volgden verzamelbundels van artikelen: De weg naar het paradijs en andere Indische
geschiedenissen en Indischgasten. Alle drie zeer leesbare boeken, sterk geworteld
in archiefbronnen, met veel overzicht
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en vol concrete verhalen, anekdotes veelal, maar altijd met een sterke illustratieve
kracht.
In de wetenschappelijke studie van het koloniale verleden bestonden sinds de jaren
zestig tegenstellingen die hoog konden oplopen. Dat had te maken met de politieke
en morele lading die de terugblik op kolonialisme en dekolonisatie bij velen nu
eenmaal had. Daarbij wordt wel een Leidse school van vooral historici onderscheiden,
die dan tegenover een Amsterdamse school stond van vooral sociale wetenschappers.
Cees, als evidente vertegenwoordiger van de Leidse school, mengde er zich met
verve en een eigen toon in. In zijn eigen woorden: ‘Ik heb een voorkeur voor een
relativerende, een licht ironische benadering van het verleden en daarin past slechts
bij hoge uitzondering morele verontwaardiging’, zoals veroordeling van het
kolonialisme. De lezer kon zijn eigen conclusies wel trekken. ‘Mijn boeken heb ik
alle tongue in cheek geschreven. Ironie en understatement zijn mijn wapens.’ In zo
schrijven lag inderdaad zijn kracht. In het licht van zijn terughoudendheid in politieke
en morele oordelen valt wel op hoe weinig blad hij voor de mond nam in de
beoordeling en kwalificatie van personen. Zulke persoonlijke sym- en antipathieën
maakten zijn boeken en artikelen vaak extra boeiend om te lezen. Cees nam de lezer
zo mee in zijn historische vertellingen, maar het kon natuurlijk ook weer tot
tegenspraak prikkelen.
Begin jaren negentig tekende zich een nieuwe fase in het werkzaam leven van
Cees Fasseur af. Hij werd uitgenodigd de biografie van koningin Wilhelmina te
schrijven. De keuze voor een ‘koloniaal historicus’ lag wellicht niet direct voor de
hand. Maar in het licht van Cees' inmiddels bewezen zeer toegankelijke schrijfstijl
en zijn vermogen hoge kwaliteit te ‘leveren’ binnen afgesproken termijn, was het
een logische en uitstekende beslissing. Cees kreeg, zoals zijn voorganger - de in 1991
plotseling overleden Ad Manning - al had bedongen, vrije toegang tot het Koninklijk
Huisarchief en was geheel vrij te schrijven wat hij wilde. Dat die vrije toegang tot
dit particuliere archief niet zou gelden voor andere onderzoekers, was en is natuurlijk
een probleem vanuit het oogpunt van de controle van de bronnen. Cees is op dat punt
dan ook wel aangevallen. Maar op zich is niet ongewoon dat historici gebruik maken
van particuliere, niet openbare archieven. Daartoe toegang te hebben gekregen is in
sommige gevallen zelfs een prestatie op zich. Er zijn ook vele parallellen in andere
disciplines met acceptabele beperkingen aan de directe controleerbaarheid. Het laten
lopen van deze kans zou voor onze historische
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kennis ook grote nadelen hebben meegebracht. In de praktijk heeft Cees door
ruimhartig inzicht te geven in zijn werkwijze en uitvoerig te citeren uit stukken van
uiteenlopende aard, veel van het probleem weggenomen of zijn althans de nadelen
ervan sterk beperkt. Ook in dit opzicht was hij een voorbeeldig biograaf.
De zeer geslaagde en bij het publiek zeer succesvolle biografie van Wilhelmina,
waarvan het eerste deel Wilhelmina. De jonge koningin in 1998 verscheen en het
tweede deel Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas in 2001, maakte van Cees
ook een bij het grote publiek bekende en gewaardeerde persoonlijkheid. De biografie
was een genre waarin hij zich kennelijk zeer thuis voelde. Hij kon er al zijn
onderzoeks- en schrijftalenten uitleven. Wilhelmina berust in hoge mate op zeer rijke
nog niet eerder gebruikte bronnen, waaronder de teruggevonden brieven die
Wilhelmina in de oorlogsjaren vanuit Londen aan haar dochter in Canada schreef.
Haar leven wordt met empathie en met een open blik voor alle, in sommige opzichten
hoogste eigenaardige, aspecten van het openbare en privéleven verteld en op
verhelderende wijze in de intrigerende context van haar tijd geplaatst. De voor Cees
typische combinatie van afstandelijkheid en empathische betrokkenheid in het
persoonlijke werkt goed. De vele smakelijke verhalen maken het lezen tot een groot
genoegen. Cees gaat in het uitspreken van zijn persoonlijke sympathieën en
antipathieën verder dan menig historicus wenselijk acht. Maar door zijn open blik
blijft hij ver van een hagiografie. Juist ook de eigenaardigheden van Wilhelmina haar curieuze gedrag tegenover anderen, haar antipapisme, haar bepaald
ondemocratische opvattingen in Londen, om er slechts enkele te noemen - kregen
ruim aandacht van de biograaf. Soms gaat dat via het citeren van anderen, zoals in
het geval waarin een van de Londense ministers zich afvraagt of de koningin wel
‘normaal’ was. Uit de toonzetting van die passage valt af te leiden dat Cees die vraag
goed kon begrijpen, mogelijk zelfs billijkte. Het stond zijn sympathie voor
Wilhelmina, die hij overwegend heel positief, soms zelfs met een zekere vertedering
beschrijft, niet in de weg. Al met al is het een fraai en overtuigend portret, dat ondanks de voorspelbare kritiek van te partijdige oranjegezindheid - dan ook
overwegend zeer positief werd onthaald. Nog voor de publicatie van het eerste deel
was het wel tot een harde confrontatie gekomen, toen publiciste Nanda van der Zee
Wilhelmina van landverraad had beschuldigd wegens haar vlucht naar Engeland in
mei 1940. Dat gebeurde op zodanig zwakke gronden dat Cees, daarin overigens ook
pu-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2017

96
bliekelijk gesteund door enkele vakgenoten, hard uithaalde. Zijn minachting was
dermate groot, dat het dit keer ook niet meer goed kwam, zoals na veel andere
hoogoplopende debatten in de loop van zijn leven vaak wel gebeurde.
De goede afloop van het schrijven van de koninklijke biografie legde de basis voor
een volgende onderneming met een gevoelig en ditmaal nog veel meer politiek
geladen karakter. De publiciteit over de zogenoemde Hofmans-affaire, die begin
jaren vijftig voor een grote crisis in het huwelijk van Juliana en Bernhard had gezorgd
en de dreiging van een constitutionele crisis in zich had gedragen, liep in de beginjaren
van de eenentwintigste eeuw opnieuw hoog op. De politieke druk om het geheime
rapport van de commissie Beel daarover openbaar te maken werd steeds groter. Dit
rapport bevond zich op formeel juiste grond in het Koninklijk Huisarchief. Niettemin
besloot koningin Beatrix uiteindelijk dat het maar het beste toch gepubliceerd kon
worden, maar dan wel als onderdeel van een uitvoeriger verhaal waarin de context
uiteengezet zou worden. Cees werd in 2005 gevraagd dat uitvoeriger verhaal te
schrijven. Opnieuw werd hem eenmalig vrije toegang tot het Koninklijk Huisarchief
verleend en had hij de vrije hand om naar eigen inzicht te schrijven.
Het resultaat was een wederom zeer leesbaar boek Juliana & Bernhard. Het verhaal
van een huwelijk. De jaren 1936-1956, dat in 2008 verscheen met het volledige
rapport van de commissie Beel als bijlage. In een opmerkelijk openhartig relaas
wordt alles van betekenis in en rond dit huwelijksleven uiteengezet: de verhouding
tussen de echtelieden vanaf hun ontmoeting, de religieuze praktijken van de koningin,
de regisserende hand van de prins bij het publiek maken van de problemen, alsmede
natuurlijk de repercussies in politiek en staatsrechtelijk opzicht. Ook dit boek was
een succes. Het onderwerp in combinatie met de auteur garandeerde dat eigenlijk bij
voorbaat. Niet verwonderlijk kreeg Cees ditmaal stevige inhoudelijk kritiek.
Onmiskenbaar had hij in zekere mate ‘partij gekozen’ voor Bernhard. De tragiek van
Juliana en de bepaald onaangename ‘streken’ van Bernhard waren hem zeker niet
ontgaan. Maar uiteindelijk was zijn afweging: ‘Het neemt allemaal niet weg dat hij
in de Greet Hofmans-affaire het gelijk aan zijn kant had.’ Anderen, ook als zij de
handelwijze van Juliana, die in deze jaren in de greep van een religieuze sekte was
geraakt, scherp afwezen, konden minder begrip voor Bernhard opbrengen. Naast
publicitaire ruis van wisselende kwaliteit, waren enkele interessante
gedachtewisselingen met vrouwelijke historici en publicis-
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ten opmerkelijk. Hoewel de meningen hier botsten en Cees werd verweten een te
mannelijke blik te hebben, werd het debat overwegend met wederzijdse waardering
en met zakelijke argumenten gevoerd. In dat opzicht is het extra jammer dat Cees
de latere biografie van Juliana door één van zijn opponenten, Jolande Withuis, die
nu juist bij uitstek de invalshoek van de vrouwengeschiedenis koos, niet van zijn
commentaar heeft kunnen voorzien.
Na Juliana en Bernhard richtte Cees, nog altijd vol werklust, zich op de biografie
van Gerbrandy, die in 2014 verscheen: Eigen meester, niemands knecht. Het leven
van Pieter Sjoerds Gerbrandy. Minister-president van Nederland in de Tweede
Wereldoorlog. Het was een fraai, opnieuw op veel onderzoek in de bronnen gebaseerd,
zeer leesbaar en overtuigend portret; in menig opzicht een complementair boek aan
de Wilhelminabiografie. Misschien omdat de publicitaire en emotionele lading rond
deze politicus wat geringer was dan rond Wilhelmina - al logen de controverses in
dit politieke leven er ook niet om - werd het door sommigen als een evenwichtiger
boek beschouwd dan dat over Wilhelmina. Tot controverses van enige betekenis
kwam het ditmaal niet.
Ondertussen had het professionele leven van Cees een eigen dynamiek gekend.
Bij de Leidse universiteit, waar hij sinds 1986 zijn hoofdfunctie had, had hij het ‘wel
zo'n beetje gezien’. In 2001, enkele jaren voor de toch al naderende pensionering,
nam hij afscheid met een rede Rechtsschool en raciale vooroordelen, waarin zijn
beide disciplines terug te vinden zijn. Van de juridische wereld had hij nooit helemaal
afscheid genomen, zoals bijvoorbeeld zijn blijvende betrokkenheid bij de
politiewetgeving liet zien. Nu ging hij opnieuw facties vervullen in de juridische
sfeer. Achtereenvolgens en deels ook tegelijkertijd was hij werkzaam als Raadsheer
in het Amsterdamse Hof, als lid van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen
en Veiligheidsdiensten, als lid van International Independent Group of Eminent
Persons van de Verenigde Naties met betrekking tot Sri Lanka en als lid van de
Commissie voor Onderzoek Besluitvorming Irak (de commissie-Davids). Ondertussen
bleef hij op historisch terrein publiceren, met name in de vorm van enkele kleinere
boekjes, twee met aanvullende gegevens en beschouwingen over Wilhelmina en één
over republiek en monarchie.
Daar kwam nog bij dat hij al van oudsher, naast zijn betaalde baan (banen) en een
levendig sociaal bestaan in de kring van familie en vrienden, ook tal van
lidmaatschappen, niet zelden voorzitterschappen, van raden
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en commissies vervulde. Daarvan kan geen volledige opsomming worden gegeven,
maar het volgende rijtje moge, als topje van een ijsberg, een indruk geven. Cees was
voorzitter van het Nederlands Historisch Genootschap van 1992 tot 1997 (tijdens
zijn voorzitterschap werd dit 150 jaar oude genootschap Koninklijk), decaan van de
Leidse Letterenfaculteit van 1993 tot 1996, voorzitter van het koepelbestuur van de
instituten geestes- en maatschappijwetenschappen van de KNAW, waarvan hij in 1996
lid was geworden, hij participeerde jarenlang in de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en hij functioneerde
levendig in de Rotary en in diverse tafels van de Haagse Sociëteit De Witte. Niet al
die functies en posities waren even tijdrovend en Cees verstond de kunst met zwier
aanwezig te zijn en zijn verantwoordelijkheid te dragen, ook zonder altijd van alle
details op de hoogte te zijn. Dat weerhield hem er meestal niet van ruimhartig anderen
van advies te dienen over hoe het beste te handelen.
Kortom, Cees Fasseur wist door zijn enorme energie tientallen jaren een zeer actief
leven te leiden waarin hij zijn grote talenten ten volle kon uitbuiten met een rijke
oogst aan resultaat op historisch en juridisch terrein, zeer zichtbaar (in het bijzonder
in zijn publicaties) en minder zichtbaar (zijn aandeel in wetgeving bijvoorbeeld). Hij
leidde dat leven met veel schwung en met een zeer aangename uitstraling. Dat er
ook, mede door zijn impulsiviteit ontstane, conflictueuze situaties waren, deed daaraan
geen afbreuk. Op die energie werd in 2011 wel een grote aanslag gedaan toen bij
hem darmkanker werd geconstateerd. Die werd met in eerste aanleg goed resultaat
bestreden, maar het was duidelijk dat uitzaaiingen op den duur voor nieuwe problemen
zouden kunnen zorgen. Het weerhield Cees niet van de voltooiing van de
Gerbrandy-biografie. Daarna zette hij zich aan een autobiografisch boek, dat onder
de goed gekozen titel Dubbelspoor. Herinneringen in 2016 gereed was.
Als gebruikelijk in aangename, vaak enigszins geamuseerde en lichtvoetige toon
schetst hij het relaas van zijn werkzame leven, waarbij de privésfeer zorgvuldig zeer
beperkt aandacht krijgt. Van deze herinneringen, naar de aard van het genre dus het
beeld zoals Cees zichzelf graag zag, is voor dit levensbericht veelvuldig gebruik
gemaakt waar het de harde gegevens van zijn leven betreft en hier en daar om uit te
citeren hoe Cees zelf bepaalde zaken zag. Voor het overige is gepoogd aan een
parafrase te ontsnappen. Cees wilde in deze herinneringen een ‘tussendoortje’ zien
als overgangsfase naar een nieuw groter project. ‘U hoort nog
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van mij’ luidde de laatste zin. Dat bleek illusoir. Cees was in 2015 weer ziek geworden
en ditmaal nog veel ernstiger dan in 2011. Tegen het einde van dat jaar begonnen de
symptomen, hevige hoestbuien met name, zijn functioneren zodanig te hinderen dat
hij meer en meer verkoos bij allerlei gelegenheden weg te blijven, omdat hij niet
meer de rol kon spelen die hij in gezelschap wilde spelen. In 2016 ging het sterk
achteruit. Ziekenhuisopname was nodig. Complicaties in een weekend, met het
opstellen van een behandelplan door de behandelende artsen in het vooruitzicht,
leidden tot een onverwacht snel einde. Op 13 maart 2016 overleed Cees in het
Universitair Medisch Centrum in Leiden.
De dood van Cees Fasseur was nationaal nieuws en werd prominent in de media
gebracht. Zo groot was zijn bekendheid inmiddels. Zijn begrafenis in het Groene
Kerkje in Oegstgeest, waar hij in het familiegraf werd bijgezet, was in meer dan één
opzicht kenmerkend voor zijn persoonlijkheid en in zijn geest. De kerk was stampvol
en hoe treurig zijn dood - voor velen bepaald als een onverwachte schok gekomen ook was, het werd de vrolijkste begrafenis, die ik (en dat geldt niet alleen voor mij)
ooit heb meegemaakt. Daaraan droeg, naast de mooie gevoelvolle en tevens vrolijke
herinneringen ophalende toespraken (daverend gelach klonk meer dan eens op), ook
de keuze van de muziek sterk bij. De Krontjong Mars en Thuis van alle markten van
het Leidse cabaretduo Tartuffe zetten de toon. De kroon van de ironie werd zo op
een leven gezet, dat heel veel van waarde had gebracht en blijvende indruk maakte.
HANS (J.C.H.) BLOM

Voornaamste geschriften
Kultuurstelsel en koloniale baten. De Nederlandse exploitatie van Java
1840-1940. Leiden 1975. (dissertatie)
De geest van het gouvernement. Leiden 1977. (inaugurele rede Leiden)
The Politics of Colonial Exploitation. Java, the Dutch and the Cultivation
System. Ithaca, New York 1992. (vertaling dissertatie)
Onhoorbaar groeit de padi. Max Havelaar en de publieke zaak. Amsterdam
1987. (inaugurele rede Leiden)
De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950. Amsterdam 1993.
De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen. Amsterdam
1995.
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Indischgasten. Amsterdam 1997.
Wilhelmina. Deel 1: De Jonge Koningin. Amsterdam 1998.
Rechtsschool en raciale vooroordelen. Amsterdam 2001. (afscheidsrede)
Wilhelmina. Deel 2. Krijgshaftig in een vormeloze jas. Amsterdam 2001.
Wilhelmina. Sterker door strijd. Amsterdam 2002.
Juliana & Bernhard. Verhaal van een huwelijk. Amsterdam 2008.
De gekroonde republiek. Amsterdam 2011.
Een dame van ijzer. Amsterdam 2012.
Eigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy
Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam
2014.
Dubbelspoor. Herinneringen. Amsterdam 2016.

Eindnoten:
1. Op deze school, waar ik ook op heb gezeten, moet ik Cees Fasseur voor het eerst ontmoet of
althans gezien hebben, al heb ik daar geen herinnering aan. Daarvoor was het leeftijdsverschil
te groot. Hij zat bij mijn oudere zusje in de klas, ook op het gymnasium. Cees heb ik daarna
weer ontmoet als medestudent geschiedenis in Leiden, waar wij beiden lid waren van het Leids
Historisch Dispuut Robert Fruin. Het leeftijdsverschil bleef, maar de betekenis daarvan nam
geleidelijk af in onze door de jaren frequenter wordende ontmoetingen als vakgenoten. Ik dank
Josine Fasseur, Jan van Angeren, Leonard Blussé, Arend Kors, Flip Maarschalkerweerd, Guus
Pieters en Michiel Scheltema voor hun bereidheid met mij over Cees te spreken en voor de
ruimhartigheid waarmee zij dat deden.
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René Haeseryn
Massemen 29 september 1929 - Oostakker 13 april 2016

Een kleine nerveuze man trekt aan mijn mouw net voor ik het spreekgestoelte op
moet: ‘Weet je dat NN en NN ook overleden zijn in het voorbije werkingsjaar van de
vereniging?’ Hij stopt me een krantenknipsel toe met een rouwbericht. Ik moet de
overledenen zeker vermelden bij mijn toespraak.
De kleine nerveuze man is René Haeseryn, of zo men wil Haeserijn, want over de
spelling heerste er altijd enige onzekerheid. René kende de halve wereld, doden en
levenden. Hij had geen Facebook of LinkedIn nodig (zijn meest gesofisticeerde
communicatieapparaat was de fax) om een aanzienlijk netwerk op te bouwen.
Pas na zijn overlijden vernam ik de curieuze start van zijn bestaan. Als wees kwam
hij terecht bij Gentse pleegouders, die hem naar een degelijke school stuurden, waarna
hij aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent (nu gewoon Universiteit Gent) Germaanse
Filologie ging studeren. In 1962 promoveerde hij er tot doctor met als proefschrift:
De namen van de personen uit Dietse gebieden die in het Liber inventarius (ao 1281)
van de Gentse Sint-Pietersabdij voorkomen: een naamkundige studie.
Zijn passie voor taal, vertaling en volkskunde was onblusbaar. Aan de Gentse
universiteit beoefende hij dit laatste, de volkskunde; hij was ook
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lange tijd (1971-1982) wetenschappelijk verantwoordelijke bij het Gentse Museum
voor Volkskunde, nu het Huis van Alijn (http://www.huisvanalijn.be). Voor vertaling
werd hij docent aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in Antwerpen (nu
behorend tot de Universiteit Antwerpen), waar hij onder meer het vak ‘Encyclopedie
van de vertaling’ doceerde.
Zijn inzet voor het vertalen en de vertalers zou een springplank worden naar een
mondiale carrière. In 1955 was hij al lid van de kort tevoren opgerichte Belgische
Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (vroeger BKVTF, nu korter BKVT,
http://www.cbti-bkvt.org) en hij zou er ruim 60 jaar een belangrijke rol in spelen,
voor het grootste deel als vicevoorzitter. Die functie bekleedde hij tot 2011.
Merkwaardig is wel dat hij bleef zetelen in opeenvolgende besturen, ook als een
vorig bestuur na enig tumult was afgezet. Dat had twee redenen. Ten eerste was René
onmisbaar; hij was stilaan het geheugen van de vereniging geworden en kende alle
statuten en geplogenheden uit het hoofd. Ten tweede had René een stille tact, waarbij
hij ruzie uit de weg ging en niemand hem iets kon verwijten. De BKVT(F) was en is
geaffilieerd aan de FIT, de mondiale vertalersvereniging (Fédération Internationale
des Traducteurs, http://www.fit-ift.org). In 1966 werd hij secretaris-generaal van die
koepelorganisatie en maakte er zich op dezelfde manier onmisbaar. Hij was aanwezig
bij elk congres en elke vergadering en reisde daarvoor de wereld rond. Hij bleef
secretaris-generaal tot 1993 maar bleef ook nadien alles van dichtbij volgen binnen
een Raad van Oudsten en later nog als ereadviseur. De vele reacties vanuit
vertalersverenigingen wereldwijd op zijn dood toonden aan hoezeer hij als éminence
grise in aanzien stond.
René Haeseryn was, zo moge duidelijk zijn, uitzonderlijk bedrijvig. In 1988 werd
hij ook nog hoofdredacteur van het tijdschrift BABEL (BABEL, International Journal
of Translation, https://benjamins.com/#catalog/journals/babel/main), een orgaan van
de FIT. Dat bezorgde hem uiteraard weer heel veel werk. Een van die taken was het
vinden van recensenten die aangeboden werken wilden bespreken voor het tijdschrift.
Menigeen herinnert zich nog hoe René kandidaat-recensenten wist aan te klampen
en bijna automatisch tot toegeven kon bewegen.
Naast het wetenschappelijke tijdschrift had de FIT ook een meer informele
nieuwsbrief nodig om de band tussen de leden aan te halen. Weer zette René zich
daarvoor in: TRANSLATIO FIT Newsletter was van 1983 tot 2001 onder zijn beheer
en nog onder de titel TRANSLATIO droeg hij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2017

103
bij tot een bibliografische reeks (TRANSLATIO. Bibliography, Lexicography, History,
Reviews).
Het aantal verenigingen waar Haeseryn actief lid of bestuurslid van was, is groot.
De Vereniging Algemeen Nederlands (VAN) was er een van, want hij was voorstander
van een verzorgde standaardtaal. Zijn Oost-Vlaamse afdeling van de VAN gaf een
apart onooglijk blaadje uit onder de titel Algemeen Nederlands en Onderwijs; een
tijdschriftje waarvoor hij ijverig maar vaak tevergeefs abonnees placht te werven.
Uiterlijk stelde het blaadje niet veel voor, maar wie ooit een proefnummer in de hand
gedrukt kreeg, moet getuigen dat het inhoudelijk zeker op peil was. René was ook
oud-voorzitter van het Davidsfonds in zijn Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg.
Daarmee bekende hij zich tot de katholieke zuil, in een tijd toen de verzuiling in
Vlaanderen nog een grotere impact had dan nu. Verder was hij vele jaren bestuurslid
van de Bond van Gentse Germanisten, de oud-studentenvereniging van de richting
Germaanse Filologie van de Gentse Universiteit (nu opgegaan in de ruimere
studierichting Taal- en Letterkunde). Ook in die vereniging nam hij lange tijd de
redactie waar van het tijdschrift Spieghel Historiael, ondertussen omgevormd tot een
Jaarboek. Tijdens de bestuursvergaderingen, met name die waar reünies van bepaalde
afstudeerjaren werden voorbereid, bleek altijd weer hoe ruim zijn kennissenkring
was. Er was ook een andere taak waarvoor jaarlijks zijn hulp werd ingeroepen: de
vertaling van het menu voor de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst. Lange tijd werden
restaurant-menus immers alleen in het Frans aangeboden. René wist ze dan vakkundig
te vertalen, waarbij de indruk rees dat hij alle genoemde gerechten en bereidingen
al eens had voorgeproefd - wellicht ter voorbereiding van zijn publicatie ABN in hotel
en restaurant, in 1975 uitgegeven bij Van In in Lier. Publiceren was namelijk een
andere bedrijvigheid die René Haeseryn met de regelmaat van een klok behartigde,
met als thema's naamkunde, terminologie, algemeen Nederlands, volkskunde en de
vertaalwereld.
Toen hij stierf, liet hij een huis vol boeken na. Alle kamers zaten werkelijk
volgestouwd met taalkundige werken, woordenboeken, literatuur en andere die hij
in zijn lange carrière had vergaard.
Wie René Haeseryn heeft gekend, onthoudt vooral hoe gedreven hij was, maar
ook hoe geruisloos hij het allemaal deed. Hij stond niet op de barricades, verhief zijn
stem nooit, klopte zich niet op de borst maar bleef hardnekkig doorwerken op vele
terreinen tegelijk. Naar het einde van zijn leven toe nam hij in stilte de zorg voor zijn
echtgenote op zich
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en verdroeg ook dapper zijn eigen gezondheidsproblemen, die hij telkens relativeerde
als je ernaar peilde.
René Haeseryn verdiende zijn vele onderscheidingen, zoals de Pierre-François
Caillé-medaille van de FIT, de Alexander Pushkin-medaille van de Russische
vertalersvereniging en de titel van Chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres van
de Franse republiek. Maar hij verdient ook onze erkentelijkheid voor zijn stille maar
onverdroten inzet voor verenigingen, kennissen, gezinsleden en de wetenschap.
JOOST BUYSSCHAERT

Voornaamste geschriften
Onomastische studie van het Liber Inventarius (1281) van de Sint-Pietersabdij
Te Gent. Gent 1951. (Licentiaatsverhandeling)
Bijnamen in de oudste rekening van Aardenburg Ao 1309-1310. Gent 1954.
Bouwstoffen tot de geschiedenis van de Vlaamse persoonsnamen in de 13de
eeuw. Gent 1957.
Oorspronck Der Cameren Van Rethorycke, Statuten Ende Ordonnancien Der
Selve Onder Den Titel Jesus Metter Balsem Bloume. Gent 1960.
De namen van de personen uit Dietse gebieden die in het Liber Inventarius (ao
1281) van de Gentse Sint-Pietersabdij voorkomen: Een naamkundige studie.
Gent 1962. (doctoraal proefschrift)
Het volkslied in de belangstelling. Gent 1963.
Landelijke architectuur en vakwerkbouw. Gent 1963.
Landbouwterminologie. Gent 1968.
ABN in restaurant en hotel. Lier 1969 en 1975. (met Guy Janssens)
Eerste en plechtige communie, vroeger en nu. Gent 1972.
Iconografie van het oude Sint-Elisabethbegijnhof te Gent. Gent 1972.
Het Museum voor Volkskunde in het kinderen-Alijnshospies te Gent. Brussel
1974.
Internationale bescherming van de folklore. Brugge 1984.
Vakterminologie in het Nederlands. Brussel 1989.
Correct Nederlands thuis, in winkel en bedrijf. Heule, 1995. (met Gilbert De
Bruycker en Valère F. Vanacker)
Cinquante ans de la FIT: 1953-2003. S.l., 2003.
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John Leefmans
Nieuw-Nickerie 28 juli 1933 - Den Haag 25 augustus 2012

John Leefmans: behalve in zijn allerlaatste levensperiode heb ik hem eigenlijk nooit
anders gekend dan druk pratend en lachend. Taal was voor hem, de dichter, de
diplomaat, de prozaschrijver, de criticus, het leven zelf. Geschreven taal in al haar
gedaanten, gesproken taal, gezongen taal ook: hij was een groot muziekliefhebber.
Het gevleugelde woord dat zwijgen niet verbeterd kan worden, was aan hem niet
besteed.
John Leefmans werd geboren in 1933 in Nieuw-Nickerie, de hoofdplaats van het
Surinaamse rijstdistrict. Zijn vader was een binnenlands bestuursambtenaar die werd
overgeplaatst van de ene districtshoofdplaats naar de andere en die later als een van
de eerste niet-Nederlanders districtscommissaris werd. Hij ging met zijn ouders op
vijfjarige leeftijd naar Paramaribo. Met het mulodiploma van de Paulusschool op
zak vertrok Leefmans in 1948 naar Nederland. Hij kwam terecht op het Tilburgse
Odulphuslyceum, behaalde in 1951 het diploma hbs-b en twee jaar later staatsexamen
gymnasium-b. In Leiden ging hij rechten studeren, terwijl hij zich in leven hield met
allerlei baantjes: ‘in een zeepfabriek, in een suikerwerkfabriek, in een verffabriek,
bij een verzekeringsmaatschappij (statistieken), bij Lissone-Lindeman, nu Holland
Interna-
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tional (statistieken), als Indische djongos in Noordwijk, als rekenaar op de
sterrenwacht, als ouvreur in de bioscoop, als ijscoman, als surveillant bij
huiswerkcursussen, als surveillant in een doorgangshuis voor jeugdige delinquenten,
als rekenaar bij een bollenexpediteur, kortom: een saai leven.’ Dit soort geestige
wendingen: John Leefmans had er het patent op. Die lange zin geeft ook heel goed
weer wat voor een genot het hem verschafte de werkelijkheid verbaal in te kleden,
van de werkelijkheid zijn geheel eigen heelal van woorden te maken. Dat moet al
vroeg in hem hebben gezeten, maar misschien is dat ook wel versterkt door zijn
diplomatieke carrière.
Na zijn rechtenstudie volgde John een attachéopleiding en met zijn diplomatieke
loopbaan werd migratie zijn levensinvulling. Hij trad in dienst bij het Nederlandse
ministerie van Buitenlandse Zaken en zou als diplomaat dienen in drie werelddelen,
achtereenvolgens in Madrid, Brussel, Abidjan, Santiago de Chile, Oslo, Quito, Port
of Spain en Harare, waarna de ambassadeur-in-ruste in Rijswijk neer streek. Toen
de Surinaamse premier Henck Arron in 1975 ervaren diplomaten zocht voor het land
dat hij met vliegend vendel onafhankelijk wilde maken, deed hij een beroep op
Leefmans en twee andere Nederlandse diplomaten van Surinaamse origine. Om
halfzeven 's ochtends ontving Arron in pyjama op de rand van zijn Haagse hotelbed
de gegadigden: hij oefende de stemspieren waarmee hij later op de dag premier Joop
den Uyl weer ettelijke miljoenen uit de zak zou kloppen. Maar met betrekking tot
de rechtspositie van de aanstaande lantaarndragers van de Republiek Suriname
stuurden diezelfde stemspieren de gedaste en gejaste diplomaten met een kluit het
Hollandse riet in. Hoog over de verlaten rijstvelden van Nickerie heen vloog Leefmans
terug naar Santiago de Chile, het onafhankelijke Suriname had hem niets te bieden.
Een klein moment van nationale faam in de Nederlanden beleefde Leefmans in
juli 1990, toen hij ambassadeur was in Trinidad & Tobago en er in Port-of-Spain een
islamitische couppoging plaats vond. Nederland had geen correspondenten in het
Caraïbische land en Leefmans deed live verslag voor het NOS Journaal tegen het
achtergrondgeluid van ratelende machinegeweren.
In zijn studententijd, in de jaren '50 begon Leefmans zijn eerste gedichten te
publiceren in Leidse studentenalmanakken, het studententijdschrift Minerva en in
Kaft. Hij droeg als correspondent bij aan het Surinaamse ochtendblad De Tijd met
bijdragen onder de naam Achilles, en in
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1959-60 aan De Ware Tijd als Telemachus. In 1961 was hij medeoprichter en eerste
hoofdredacteur van het tijdschrift Mamjo, het tijdschrift van de Surinaamse Studenten
Vereniging dat begaafde jongeren als cineast Pim de la Parra, journalist Rudi Kross
en de latere Surinaamse president Ronald Venetiaan tot haar redactie mocht rekenen.
Elk van hen was intensief bezig met de politiek en cultuur van zijn geboorteland,
John Leefmans met gedichten en scherpzinnige essays - ook onder het pseudoniem
John Huygens - waarin hij korte metten maakte met alles wat riekte naar chauvinisme,
benepen nationalisme en onwaarachtigheid. Vreemd eigenlijk dat hij dan ook zijn
collega-dichter Corly Verlooghen (Rudy Bedacht) fileerde als was hij een
gratenharing. Verlooghen had het gedurfd een andere weg in te slaan dan de
nationalistische dichters van de jaren '60 en had, als een Surinaamse Jan Hanlo, tien
gedichten gemaakt waarin hij varieerde op de klank oe: ‘er is geen poema in de buurt
zo moe/ als de koekkoek geen koe met roestige hoeven’ enz. Maar John moest er
niets van hebben, ongetwijfeld omdat poëzie, hoe lyrisch dan ook, toch uiteindelijk
voor hem met fijne draden aan een rationalistisch fundament verbonden moest blijven,
en iets moest blootgeven van de persoonlijkheid van de dichter.
John Leefmans had niet gekozen zoals Ronald Venetiaan voor de massieve
kankantrieboom van zijn geboortegrond, hij koos niet als Rudi Kross voor een
rusteloos pendelen over de oceaan, hij koos evenmin voor het vliegende tapijt van
de Indiase mystici waarop Pim de la Parra rondvliegt, nee, de hele wereld werd zijn
thuis. Zijn vrienden, die zijn literaire productie in zijn studententijd hadden gevolgd,
zagen dat al aankomen, schreef Ronald Venetiaan in zijn In Memoriam voor John
Leefmans, een keuze ‘onvermijdelijk gekoppeld aan de innerlijke worsteling als
gevolg van de eigen mamyo-roots en de eigen mamyo-geschiedenis’. Voor wie het
woord niet kent: mamyo betekent lappendeken, en dat woord is zeker op zijn plaats.
Maar of het om een worsteling ging? Karakteristieke migrantenmotieven als verlies
aan identiteit, gespletenheid en heimwee vind je niet in Johns poëzie. Het lijkt
integendeel wel alsof hij de wereld met grote gretigheid in zich opzoog en eruit nam
wat van zijn gading was: alles werd ingezet om de bezongen wereld uit te tillen boven
een lokaal gebeuren. Uit de gedichten spreekt een beschouwer die pretenties doorprikt
en mededogen heeft met de kleine, wroetende mens, een wijs man die weet dat liefde
en erotiek evenzeer deel uitmaken van het leven als verlangen, hoop, wanhoop en
de uiteindelijk onvermijdelijke dood.
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Diplomaten moeten natuurlijk verbaal begaafde mensen zijn, maar zij moeten zich
ook heel bewust zijn van de koers waarbinnen zij hun bewoordingen moeten kiezen.
Zo'n afgepaalde koers is er binnen de poëzie niet. In zijn gedichten was John Leefmans
een vrije, speelse geest, iemand die de grens van de woorden opzocht en die soms
zelfs de grens van de verstaanbaarheid overschreed.
In 1981 stelde advocaat William Man A Hing een poëtisch retrospectief samen
uit een typoscript van Leefmans dat hij onder zijn beheer had, Orchid Press,
Amstelveen/Paramaribo, heette het gelegenheidsuitgeverijtje. Zo verscheen de bundel
Intro, 47 vrije verzen - slechts één kent er eindrijm - geschreven tussen 1952 en 1967.
Het pseudoniem waaronder de verzen verschenen, Jo Löffel, had de dichter afgeleid
van de bijnaam van zijn familie. De tweede bundel, Terugblikken zonder blozen,
gecomponeerd uit hetzelfde typoscript, bevatte 37 gedichten, maar die zijn vaak
typografisch nauwelijks van elkaar gescheiden. Deze tweede bundel, vol drukfouten,
kon Leefmans' goedkeuring niet wegdragen. Zij droeg de sporen van chaotische
productieomstandigheden: na de moord op zijn collega mr. Kenneth Gonçalves in
december 1982, verliet ook William Man A Hing inderhaast Suriname, waarmee
iedere controle op het drukken van de bundel kwam te vervallen.
Van het eenheidsbeleven van alle bevolkingsgroepen dat in de jaren 1957-1975
zo'n belangrijke thematiek werd in de Surinaamse letteren, is in Löffels poëzie niets
te bespeuren. De twee bundels bevatten evenveel referentiële elementen die buiten
de Surinaamse context moeilijk te interpreteren zijn, als elementen die verwijzen
naar een werkelijkheid van elders. Het is zonder meer poëzie van iemand die een
migratie achter de rug heeft, maar geweeklaag klinkt er niet uit op. Er is bijvoorbeeld
een gedicht over een brokkenmakende student Karel die naar zijn geboorteland
terugkeert en daar ‘in't land der blinden’ door extatische vrouwen en een tevreden
vader wordt opgewacht, want hij zal ‘een groot man worden’. De achterblijvers in
Holland zullen hem nawuiven en zich bezatten. Het gedicht zet de remigrerende
student en zijn verblinde ontvangstcomité ironisch neer. Tegelijk nemen de zich
bezattende achterblijvers zich voor de kinderen van Karel te negeren wanneer deze
op hun beurt voor studie naar Holland worden gestuurd.
De poëzie van Jo Löffel uitsluitend als migrantenpoëzie te lezen, zou haar
tekortdoen. Ongetwijfeld verwoordt hij soms het wedervaren van een collectiviteit
- zoals elke dichter dat wel doet - maar veel gedichten
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zingen zich los van welke specifieke groep dan ook, en tonen iemand die nieuwsgierig
het dagelijks wroeten om zich heen beziet en zich afvraagt: waartoe dient al dit
idealisme, dit fysiek verval, deze druktemakerij? Zoals bij veel dichters is deze
condition humaine niet enkel object van ontologische beschouwing, ze slingert ook
het metabetoog aan: ze roept de terugkerende vraag naar de status van woord en
beschrijving op.
Op zijn helderste momenten dwaalt Leefmans' taal tussen het idioom van
Kouwenaar en Lodeizen, Vroman zelfs, speels en helder. Maar in andere verzen is
er een woorddronken dichter aan het woord die niet weet waar zijn dorst het eerst te
laven. Frasen uit kinderliedjes, variaties op spreekwoorden, ontleningen aan het
Oud-Nederlands, Frans, Latijn, Engels, Duits, Hindi en Sranan, intertekstuele
verwijzingen, Bijbelse taal, klassieke begrippen, jargon uit de bètawetenschappen,
straattaal: niets is te min om het gedicht te laten bewegen. Toch is de constructie van
het merendeel van de gedichten hecht, want niets staat er zomaar. Hecht, maar
merkwaardig genoeg tegelijkertijd ook open, want er zijn zoveel referentiële
elementen dat de reeks associaties die in gang wordt gezet, bijna onbeperkt is.
Er zijn momenten in de poëzie uit de eerste twee bundels dat de woorden zich al
te gemakkelijk op basis enkel van hun klankverwantschap of betekenisassociatie aan
elkaar rijgen. Maar de cerebraliteit kan voor wie herleest uiteindelijk niet de
melancholie verhullen, zomin als het cynisme tenslotte niet verbergen kan dat het
vaak om liefdesgedichten gaat. Zelf sprak hij van ‘telegrammen die naar ik weet
nooit ontvangen worden of zijn. Ik ben een soort op hol geslagen telegraaf.’
Na de eerste bundels bleef het stil tot aan het einde van de jaren '90 toen Leefmans
zijn comeback maakte met gedichten in de Spiegel van de Surinaamse poëzie (1995),
in tijdschriften als De Gids, Dietsche Warande & Belfort, Armada en De Tweede
Ronde en in 2000 op het Poetry International Festival, bij gelegenheid waarvan een
brochure verscheen met tien gedichten in het Nederlands met Engelse vertalingen
van Paul Vincent en de dichter zelf.
In 2001 verscheen bij In de Knipscheer de omvangrijke bundel Retro met veelal
beter verstaanbare poëzie dan de vroegere. Je merkt dat de dichter respect had voor
de intelligente poëzielezer. Misschien heeft dat ook te maken met de grote ritmiek
van de meeste van zijn gedichten, je merkt hoeveel plezier hij kon hebben in het lied
en het lied is natuurlijk bij uitstek een genre waar de verstaanbaarheid van de tekst
voorop staat. Leef-
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mans spande zich ook jarenlang in voor het Surinaams Muziekcollectief dat in
Nederland concerten organiseerde met klassieke muziek van Surinaamse componisten.
In zijn latere gedichten slaagde Leefmans er beter in de wildgroei aan banden te
leggen:
Intussen leerde ik zingen in geschikter
tongen, dienstiger
melodieën, zelfs zonder tekst
voor het afzichtelijk domme dobbelspel
van het historisch toeval,
van schakels en toevallige ketens,
met beperkingen van tijd en plaats,
een dashond blaffend naar maan en sterren.

In zijn laatste bundel, Op' a batra/Open die fles uit 2009, eveneens uitgekomen bij
In de Knipscheer, begint een van de gedichten zo - het Sranan eerst:
Mi fersi sa e skrifi
Lek' wan brifi gi mi;
Na so mi sa wan singi.

In het Nederlands:
Mijn verzen zal ik schrijven
Als een brief aan mijzelf
Zo zal ik willen zingen.

Dit is een totaal andere poëzie dan die van die andere grote Sranan dichter, Michaël
Slory, wiens woorden uit ‘Orfeo negro’ meezinderen op de hitte van deze regels:
‘Mi sa singi a son opo kon te den stari wasi komoto na loktu’/ ‘Ik zal zingen om de
zon te laten opkomen wanneer de sterren weggewassen zijn uit de lucht.’ Maar ik
kan onmogelijk zeggen dat Leefmans' poëzie veel onderdoet voor die van Slory.
Nooit was John Leefmans eerder zo lyrisch als in Op' a batra/Open die fles. 33
gedichten - sommige pagina's lang - en 20 haiku's bevat de bundel, en wie zal zeggen
wat origineel is en wat vertaling? Er is heel veel melancholie in deze bundel.
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De gebundelde poëzie van Löffel heeft noch binnen het Surinaamse, noch binnen
het migrantencircuit veel weerklank gevonden. De distributie van de bundels was
daarvoor te problematisch verlopen. Bovendien gaf zijn poëzie te weinig patriottisme
en klonk zij te triomfalistisch over het beleven van de wereld buiten de Surinaamse
grenzen, gaf zij te weinig vastomlijnde betekenissen en klonk zij te academisch, gaf
zij teveel woorden en was zij voor een volwassen mens veel te speels.
John was een man van de lach, een man van de smakelijke anekdote, van de half
gefluisterde confidenties, gevolgd door een schalks ‘kun je je voorstellen?’ en dan
die brede lach. Ik kan mij niet herinneren hem ooit ontmoet te hebben, zonder dat ik
binnen enkele minuten weer helemaal op de hoogte was van de flater die deze of
gene ambassadeur had geslagen, de prijs van het Boheems glas en het wel en wee
van de een of andere hoogbejaarde vriendin met wie hij vijftig jaar geleden nog eens
de foxtrot had gedanst, en die hem alsnog met een peilloos diep, maar weinig meer
inhoudend decolleté richting de hooiberg had proberen te bewegen: ‘Kun je je
voorstellen?’ Zijn echtgenote Liesbeth stond daar meestal van een meter afstand naar
te kijken als naar een onbegrijpelijk insect dat bij de laatste National
Geographic-expeditie naar het Surinaamse binnenland was ontdekt. Dat getuigde
van veel inzicht in het wezen van John, want had hij niet immers over zichzelf
geschreven:
ik moet met mijn sprieten
een eigen draad mij spinnen
waarvan een wit web ik weven kan
waarin ik alle taal en goden vang
daarin de vleesgeworden woorden strikken

Dat de dood voor hemzelf eraan kwam op een wijze die bij een betere medische
diagnose zijn laatste levensjaren toch heel wat plezieriger had kunnen maken, maakte
hem teruggetrokken en terecht enigszins bitter. Zijn laatste brief aan mij besloot hij
droog met: ‘Geweldig gaat het me niet. Ik leef op pilletjes en zuurstof, hartelijke
groet, John’. Maar over de dood sprak hij niet. Toch moet hij er heel wat over
nagedacht hebben. En ook over wat die grote passie van hem, de poëzie, aan residu
zou overlaten. Ook dat relativeerde hij, zoals in dit korte, nog ongepubliceerde gedicht
van hem waarmee ik wil besluiten:
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en dan opeens
vanuit de verte van eergisteren
een stem die gezongen heeft, jaren,
in een taal die niet werd verstaan,
en zich nu opdringt aan een geheugen
waar die eens kort heeft weerklonken
en allicht al lang is vergalmd en vergaan.
MICHIEL VAN KEMPEN

Het In Memoriam John Leefmans van R.R. Venetiaan verscheen in Obsession
Magazine van 29 augustus 2012 en is online te vinden op de blogspot Caraïbisch
Uitzicht van 29 augustus 2012. Op dezelfde blogspot, dd. 26 augustus 2012, ook een
In Memoriam van mijn hand, waaraan hier enkele passages zijn ontleend. In het
tweede deel van mijn Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur (Breda: De
Geus, 2003) is een profiel van de dichter Leefmans te vinden.
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Albert Fredrik Mellink
Amsterdam 4 december 1915 - Haren 22 september 1987

Zijn ouders waren allebei onderwijzer. Van hen erfde Albert Mellink behalve studiezin
zijn belangstelling voor politiek. Terwijl zijn vader sociaaldemocraat was, lagen de
sympathieën van zijn moeder bij de vrijzinnig-democraten. Het waren groeperingen
die samenwerkten, maar ook botsten. Dat politiek strijd was, leerde Albert dus al
vroeg. Over het belang van ontwikkeling voor zonen èn dochters bestond in dit gezin
echter geen verschil van mening. Niet alleen Albert, ook zijn jongere zussen Machteld
en Hannie bezochten na de lagere school het Amsterdamse Vossiusgymnasium en
voltooiden universitaire studies.
Van zijn docenten aan dit gymnasium was de populaire geschiedenisleraar Jacques
Presser de belangrijkste. Door de manier waarop Presser zijn leerlingen liet
kennismaken met de Verlichting en de Franse Revolutie, werd leren een openbaring.
Naar eigen zeggen is Mellink door niemand zozeer beïnvloed ‘als door deze
leermeester die geen richting wilde aangeven’.1.
Samen met een medeleerling (ze zaten in de vijfde klas) zocht hij Presser thuis
op. Het gesprek kwam op zaken die op school in de regel werden vermeden: geloof
en politiek. Wat Mellink van deze eerste volwassen ontmoeting met Presser bijbleef,
was niet alleen ‘zijn tegenover ons uit-
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drukkelijk beleden wereldbeschouwelijk agnosticisme’, maar ook Pressers scepsis
jegens de sociaaldemocratie. De ooit strijdbare emancipatiebeweging was in zijn
ogen verburgerlijkt.
Na de zomervakantie van 1933 ging Mellink geschiedenis studeren aan de
Universiteit van Amsterdam. Dat betekende in de eerste plaats met pen en papier in
de aanslag luisteren naar de toen al 65-jarige professor Hajo Brugmans. Alles wat
een aankomend historicus diende te weten, schudde deze routinier in cursorische
colleges uit zijn mouw. Inspirerender vond Mellink Jan Romeins werk Machten van
dezen tijd. Vooral de inleiding over het imperialisme werd in kringen van linkse
studenten verslonden.
Mellink sloot zich aan bij de Sociaal-Democratische Studentenclub (SDSC), voelde
zich daarin vooral aangetrokken tot de radicale vleugel en werd in het geheim óók
lid van de Communistische Partij van Nederland (CPN). Terwijl in Duitsland Hitler
aan de macht kwam, was de eendracht ter linkerzijde ver te zoeken. Nog voordat
zijn eerste jaar als student voorbij was, stond Mellink op de nominatie als lid van de
SDSC te worden geroyeerd. Samen met zijn kameraad Jaap Visser zou hij in de
Oudemanhuispoort hebben gecolporteerd met een communistisch blad waarin de
SDAP werd geattaqueerd. In juni werd het tweetal geschorst.
Intussen groeide ook bij hem het besef dat het sektarisme van links het fascisme
en nationaal-socialisme in de kaart speelde. In 1936 werd naar Frans voorbeeld een
‘Comité van Waakzaamheid van Nederlandse intellectuelen tegen het
nationaal-socialisme’ opgericht. Mellink was een van de Amsterdamse studenten die
zich aansloten. Wat het comité wilde lag in de lijn van wat zij voordien in clubjes
als het Anti-Fascistisch Studenten-Comité al hadden gepropageerd. Het paste in de
volksfront-politiek: communisten dienden samenwerking te zoeken met
sociaal-democraten en ‘burgerlijke’ democraten om de dreigende aanslagen op de
bestaande vrijheden effectiever te pareren.
De samenwerking van communisten en niet-communisten in het Comité van
Waakzaamheid leed schipbreuk in de laatste maanden van 1939. Oorzaak was het
niet-aanvalsverdrag tussen de Sovjetunie en Nazi-Duitsland, gesloten in augustus
1939, en de agressie van de Sovjetunie tegen Polen, Finland en de Baltische staten
in de daaropvolgende maanden. Hoe ‘Waakzaamheid’ ten onder ging, maakte Mellink
van dichtbij mee. Hij was student-lid van het bestuur en tevens adjunct-secretaris,
naar eigen zeggen overigens ‘erg op de achtergrond’. Als nog niet afge-
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studeerde en nog geen 24 jaar oud, beperkte hij zich meestal tot luisteren. Deelnemen
aan de discussies van de ouderen, onder wie diverse professoren, was er toen niet
bij. De verontwaardiging over het pact tussen Hitler en Stalin was ook in
‘Waakzaamheid’ zo groot, dat de positie van de twee communisten in het comité,
onder wie Mellink, onhoudbaar werd. De vergaderingen werden steeds tumultueuzer.
Eind 1939 kreeg Mellink van mr. A.N. Kotting, secretaris van het comité, het verzoek
‘in verband met de verschillen in opvattingen tussen U en de meerderheid (...) de
bestuursvergaderingen niet meer bij te wonen’. Nog geen maand later werd het comité
opgeheven.
Mellink was ervan overtuigd dat de finale krachtmeting tussen de Russen en Hitler
niet kon uitblijven. Anders dan voor sommige andere communisten was het beruchte
pact tussen Moskou en Berlijn voor hem geen aanleiding de CPN de rug toe te keren.
Integendeel, hij behoorde tot de partijgetrouwen die boze en afvallige kameraden
thuis opzochten om ze te bepraten.2.
In mei 1940 overrompelde de Duitse Wehrmacht het neutrale Nederland, dat na
enkele dagen capituleerde. In de zomer die volgde, de zomer waarin alles nog wel
leek mee te vallen, sprak Mellink zijn vroegere geschiedenisleraar. Presser was voor
zijn doen ongewoon open en rechtstreeks. ‘Ik zou maar een beetje opschieten met
doctoraal doen,’ maande hij. Hoe dat zo, vroeg Mellink; vanwege de ongunstige
omstandigheden? Waarop Presser: ‘Nee, vanwege de gunst van de omstandigheden.
Er zullen binnenkort wel een stel joden uitgezet worden en dan hebben we toch liever
dat jij erin komt dan iemand anders.’ Erin: hij doelde op het Vossiusgymnasium, als
leraar.3.
Een jaar later, op 10 juli 1941, deed Mellink inderdaad zijn doctoraal. Hij tekende
de vereiste verklaring dat de verordening van Rijkscommissaris Seyss-Inquart
betreffende joodse studenten op hem niet van toepassing was; een soort
Ariërverklaring, zonder die naam. Achter de schermen was hij toen al ruim een half
jaar nauw betrokken bij de uitgave van De Vrije Katheder, bulletin ter verdediging
van de universiteiten: een gestencild blaadje waarin studenten hun medestudenten
aanspoorden tot verzet. De oprichters kwamen voort uit de kring van communistische
of met het communisme sympathiserende studenten die elkaar kenden van
‘Waakzaamheid’ en andere antifascistische groepen.
Het produceren en verspreiden van anti-Duitse geschriften was levensgevaarlijk.
In het geval van De Vrije Katheder heeft het meerdere le-
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vens geëist. Mellink had geluk; hij wist uit handen van de SD te blijven. Net als Bertus
Willebrands, de spil van de redactie, was hij niet overdreven spraakzaam. Het
garandeerde niets, maar het hielp wel. Na de arrestatie in augustus 1943 van de
biologiestudent Hans Katan, die behalve bij De Vrije Katheder ook betrokken was
bij het gewapend verzet, moest Mellink het blad een keer helemaal in zijn eentje
redigeren en uitgeven.
De oorlog bepaalde de prioriteiten, en de blik. Toen op zekere dag een van zijn
zussen een vriend mee naar huis bracht, nam Albert onmiddellijk aan dat zij voor de
jongeman een onderduikadres zocht. Dat er verliefdheid in het spel was, ontging
hem volledig.
Zijn ervaringen als beginnend leraar waren niet bemoedigend. Nadat hij een jaar
lesgegeven had op een school in Oud-Beijerland, werd zijn tijdelijke aanstelling in
de zomer van 1943 niet omgezet in een vaste, en zelfs niet verlengd: de directeur
vond hem niet geschikt. Een oud-collega schreef hem opbeurend dat hij zou uitkijken
naar vacatures; hij dacht dat Albert in elk geval voor ‘arbeid in D’ (lees: Arbeitseinsatz
in Duitsland) niet meer hoefde te vrezen, gelet op ‘de snelle loop der gebeurtenissen’.4.
De oorlog zou nog ruim anderhalf jaar duren en het ergste moest nog komen. In
oktober 1943 had Mellink een gesprek met de economisch historicus Z.W. Sneller,
hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam, die op zoek
was naar een assistent. Hoewel Mellink nog niet gepromoveerd was en ervaring
miste, besloot Sneller het toch met hem te proberen. Hij maakte er geen geheim van
dat Mellink hem een genoegen zou doen als hij voor zijn proefschrift een onderwerp
koos op het terrein van de economische geschiedenis: de verveningen in Holland
vóór 1600, bijvoorbeeld. Het zou betekenen dat Mellink zijn wederdopers - het
onderwerp dat hij met Jan Romein had afgesproken - moest laten vallen, en daar had
Romein weer bezwaar tegen.
Het assistentschap bij Sneller was niet van lange duur. De hogeschool bestond op
dat moment nauwelijks meer; in november 1943 waren er nog maar 40 ingeschreven
studenten en van regulier onderwijs was eigenlijk geen sprake. Vermoedelijk waren
Mellinks gedachten meer bij De Vrije Katheder, die in 1944 niet meer gestencild
maar gedrukt werd en steeds meer lezers bereikte, dan bij zijn werk voor Sneller. ‘Ik
wil U er ernstig voor waarschuwen Uw leven maatschappelijk niet te doen
verongelukken’, maande Sneller hem in de laatste oorlogswinter vaderlijk. Mellink
moest meer energie ontplooien dan hij in Rotterdam had be-
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toond; Sneller raadde hem aan zich ‘met macht’ op het archiefexamen toe te leggen.5.
Lag Mellinks toekomst in het archiefwezen, het onderwijs, de wetenschap? ‘Je
moet promoveren!’ schreef Presser hem in de zomer van 1946. Maar de eerste jaren
na de bevrijding stonden voor Mellink in het teken van journalistiek en politiek. De
Vrije Katheder werd een veelgelezen weekblad. Mellink bleef redacteur, schreef aan
de lopende band artikelen, vooral over wereldpolitiek. Ze ademen optimisme en de
overtuiging dat vooral in Oost-Europa de democratie reuzensprongen voorwaarts
maakte. Ook gaf hij weer les, maar nu aan de partijschool van de CPN. Menig cursist
had moeite hem te volgen en de opkomst liep snel terug. Veelzeggend is het briefje
van ene J. de Boer die, ‘ook namens de weinige andere trouwe cursisten’, Mellink
bedankte voor het trotseren van regen, wind en sneeuw om in een onverwarmd lokaal
een handvol doorzetters in te wijden in de eerste beginselen van het socialisme en
communisme.
In de zomer van 1947 trouwde hij met Lodwina (Iens) Oostenbroek; hij had haar
leren kennen in de communistische boekhandel Pegasus, waar zij achter de toonbank
stond. Hij werkte als lector en vertaler voor de gelijknamige uitgeverij en leverde
bijdragen aan de partijkrant De Waarheid en het aan de CPN gelieerde
wetenschappelijke maandblad Politiek en Cultuur. Al met al leek hij op weg een van
de prominente intellectuelen van het Nederlandse communisme te worden. Maar hij
zat in de verkeerde hoek: zijn affiniteit lag bij de groep partijgenoten die als
‘juli-oppositie’ de CPN-historie inging, en zeker niet bij Paul de Groot, die
intellectuelen wantrouwde, ‘oppositionelen’ uitschakelde en de CPN jarenlang
domineerde.
Mellink besloot het opnieuw in het onderwijs te proberen. Hij hoopte op een baan
in een kleinere plaats niet te ver van Amsterdam. Het werd Winschoten, in
Oost-Groningen. In 1948 werd hij er geschiedenisleraar aan het gymnasium; in 1950
kreeg hij zijn vaste aanstelling. Zijn laatste bijdrage aan De Vrije Katheder verscheen
in juli 1948, onder pseudoniem. Voor het streven naar een brede linkse samenwerking
waren de omstandigheden ongunstiger dan ooit. Aan Mellinks activiteiten als publicist
kwam een abrupt eind. Hij liet de actualiteit voor wat ze was en stortte zich, in de
uren die na het lesgeven overbleven, op de voltooiing van zijn proefschrift over de
wederdopers.
In december 1953 promoveerde hij aan de universiteit van Amsterdam bij Jan
Romein. In een aantal van de bij het proefschrift gevoegde stellin-
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gen klinkt Mellinks marxisme onmiskenbaar door. In de dissertatie zelf is dat niet
of nauwelijks het geval. Daar bleef hij dichtbij zijn bronnen: overwegend gerechtelijke
verhoren van mannen en vrouwen die van ‘doperse’ denkbeelden en praktijken
werden verdacht. De vraag in hoeverre het anabaptisme begrepen moet worden als
een vorm van rebellie of klassenstrijd roert hij wel aan, maar terloops, op een toon
die enig ongeduld verraadt. De kritiek op die sociale benadering vindt hij eigenlijk
onzinnig. Dat het om een beweging van armen en onbemiddelden ging, werd toch
al door de tijdgenoten geconstateerd? Inderdaad, rijke wederdopers waren er ook:
de spreekwoordelijke uitzonderingsgevallen.
Echt ingeburgerd is hij in Winschoten naar eigen zeggen nooit. Zijn vrouw Iens
vermoedelijk evenmin; hun huwelijk liep stuk, Iens keerde terug naar Amsterdam.
Albert ging na de scheiding in 1955 opnieuw een huwelijk aan, met Anna Catharina
(Anky) Brand, een acht jaar jongere collega die Engels gaf. Ze kregen een dochter
en twee zoons: Niesje, Johan en Willem.
De promotie was voor Mellink niet een eindpunt, eerder een begin. Hij bracht zijn
dissertatie binnen en buiten Nederland onder de aandacht van recensenten, tijdschriften
en uitgevers, hoopte op een heruitgave, een vertaling, greep gelegenheden aan om
voordrachten te houden, desnoods ‘in moffengezelschap’.6.
Meer dan eens solliciteerde hij bij de Rijkscommissie voor Vaderlandse
Geschiedenis; zonder succes. Zoals velen die kortere of langere tijd in de CPN actief
waren geweest, was Mellink ervan overtuigd dat hij werd geboycot vanwege zijn
politieke verleden. Wat hij misschien niet vermoedde was dat heel andere dingen
zijn carrière bemoeilijkten. Bij sollicitaties noemde hij zijn oud-leraar Presser,
inmiddels hoogleraar geworden, als een van degenen die inlichtingen over hem
konden geven. Presser had Mellink altijd als een van zijn meest belovende leerlingen
beschouwd en gunde hem beslist een plaats in de academische wereld. Maar toen de
historicus P.J. van Winter hem in maart 1964 vroeg naar Mellinks geschiktheid voor
de vacante functie van directeur van het Bureau van de Rijkscommissie voor
Vaderlandse Geschiedenis, was Pressers reactie terughoudend. ‘Hij geldt als een
moeilijk man, moeilijk voor anderen en voor zichzelf.’ Of Mellink leiding kon geven?
Presser wist het niet. ‘Er zijn geremdheden, waarvan ik de aard niet ken; er is een
stroefheid, die hem dwarszit. Zeker geen onsympathiek mens, maar iemand die in
het maatschappelijk verkeer niet erg vlot uit de voeten komt.’7.
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Mellink kreeg de functie niet. Nog geen jaar later kon hij echter alsnog een streep
zetten onder zijn leraarschap: hij werd wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de
Groningse universiteit, speciaal belast met de opleiding voor de akte Middelbaar
Onderwijs (MO). Hij verheugde zich op de nieuwe omgeving, was blij met de grotere
dosis autonomie en positief getroffen door de studenten met wie hij te maken kreeg:
‘Wat een verschil in reactie en sociale belangstelling met de studenten der jaren '30!’8.
Toen omstreeks 1970 aan het Instituut voor Geschiedenis van de Groningse
universiteit de Actiegroep Activering (AA) aan de weg timmerde, maakte Mellink er
geen geheim van dat hij sympathiek stond tegenover de verlangens van de studenten,
overigens zonder zich ermee te identificeren. De sympathie was wederzijds. Groniek,
het blad van de Groningse geschiedenisstudenten, liet hem uitvoerig aan het woord
over zijn leven en loopbaan en vroeg hem, een artikel te schrijven over de werking
van de prille instituutsdemocratie. Als docent-lid van de 18 leden tellende
afdelingsraad, gekozen op de AA-lijst, nam hij een unieke, maar ook ongemakkelijke
positie in. Keer op keer stonden ongeveer gelijke blokken van in hoofdzaak docenten
respectievelijk studenten tegenover elkaar: in zijn ogen een hoogst ongewenste en
ongerijmde vorm van polarisatie.
Intussen bleef hij ook betrokken bij de MO-opleiding. De Nijmeegse historicus
Paul Luykx, die samen met Mellink MO-cursisten examineerde, herinnert zich Mellinks
begrip voor de nervositeit van de cursisten: ‘een vriendelijk examinator die goed
begreep hoe de confrontatie met een universitair figuur aan een heuse universiteit,
ver weg van hun dagelijkse beslommeringen, de meeste cursisten de nodige
hartkloppingen bezorgde, ondanks de aanwezigheid van hun eigen docent.’
Het was zijn vroegere partijgenoot Ger Harmsen die Mellink betrok bij de
Sociaal-Historische Studiekring, kort voordat deze werd omgezet in de Nederlandse
Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis. Vanaf 1976 redigeerden
Harmsen en Mellink samen met jongere historici en politicologen de Jaarboeken
voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland; in 1978
leerde ik hem kennen toen ik tot de redactie toetrad. Het was kort na de dood van
zijn vrouw Anky Brand. In 1979 hertrouwde Mellink met Greet Dijkshoorn, een
juriste die op een scheepvaartkantoor in Amsterdam had gewerkt; zij was met Anky
bevriend geweest.
Als expert op het gebied van de radicale reformatie was Mellink de
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aangewezen man voor de redactie van bronnenpublicaties over de wederdopers: de
Documenta Anabaptistica Neerlandica. Kenners van de materie prezen Mellinks
ambachtelijke vaardigheden, de betrouwbaarheid van zijn transcripties en de kwaliteit
van zijn annotatie. Vertrouwdheid met het materiaal maakte hem allergisch voor
anachronismen. Wat wederdopers, geuzen en hugenoten bezielde, was iets anders
dan wat jacobijnen en bolsjewieken dreef. Anderzijds was het juist de continuïteit
die hem boeide: religieuze componenten zag hij doorwerken in de ontwikkeling van
schijnbaar zo seculiere stromingen als het moderne socialisme en communisme. Ook
in andere opzichten was er continuïteit of althans parallellie: zoals in de zestiende
eeuw het calvinisme heterogene sociale elementen (adel, burgerij, handwerkslieden)
tijdelijk bijeenhield, zo fungeerde later het socialisme als bindmiddel in bewegingen
en partijen die hun aanhang recruteerden uit diverse sociale groepen. Het begrip
emancipatie speelde in zijn geschiedbeschouwing een grote rol. Dat blijkt onder meer
uit zijn openbare les bij de aanvaarding van het lectoraat in de sociaal-religieuze
geschiedenis in 1979, een lectoraat dat in 1980 ten gevolge van een herziening van
de universitaire rangen werd omgezet in een hoogleraarschap.
Bleven de thema's die Mellink bezighielden door de jaren heen dezelfde, zijn kijk
erop veranderde. Dat geldt in ieder geval voor de geschiedenis van de
arbeidersbeweging en het socialisme in zijn verschillende stromingen. Typerend
voor Mellinks jonge jaren is het in 1946 op goedkoop papier gedrukte bundeltje
Pioniers der Nederlandse Arbeidersbeweging. In dit bij Pegasus verschenen boekje
prijst hij de communist Louis de Visser, die ‘anders dan zovele van proletariër tot
parlementariër en partijleider opgeklommenen als Vliegen, Schaper en anderen, die
tot een hyperreformistisch standpunt vervielen, steeds zijn proletarische afkomst en
zijn revolutionair verleden trouw is gebleven’. Wie er deugde en wie niet, waar trouw
was en waar ontrouw, is hier glashelder. Heel anders van strekking was het essay
waarin Mellink 35 jaar later dezelfde Vliegen portretteerde voor het Jaarboek voor
de geschiedenis van arbeidersbeweging en socialisme in Nederland (1980). Voor
zijn doen ongewoon openhartig, bekende Mellink dit karwei op zich te hebben
genomen ‘met bijzonder veel genoegen’. Het werd een hommage, niet alleen aan
een ‘rechtse’ sociaaldemocraat (de aanhalingstekens zijn van Mellink), maar ook
aan een generatie van pioniers, van wie Mellink er als jongeman nog verscheidene
had gesproken.
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Het portretteren van dergelijke pioniers, in het raam van hun tijd en de beweging die
zij belichaamden, is bij uitstek Mellinks bijdrage geweest aan de geschiedschrijving
van sociale bewegingen in de 19e en 20e eeuw. Aan de eerste twee delen van het
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland
droeg hij maar liefst 26 levensschetsen bij; in zes gevallen waren het bewerkingen
van schetsen oorspronkelijk geschreven door anderen, met name Piet Meertens.
Mellinks levensschetsen zijn compact en sober geschreven, zoals het hoort in een
naslagwerk. In een aantal gevallen waren het bekorte versies van langere
beschouwingen die hij al eerder had gepubliceerd: over de Tribunisten Van Ravesteyn,
Wijnkoop en ir. S.J. Rutgers, over de SDAP-oprichters Willem Vliegen en Pieter Jelles
Troelstra, de Groningse socialist en landbouwer L.H. Mansholt, de Friese vrijdenker
Vitus Bruinsma, en zijn eigen promotor, de historicus Jan Romein. Balancerend
tussen encyclopedische beknoptheid en biografische diepgang, was hij als
geschiedschrijver het best op dreef in dergelijke portretterende essays van enkele
tientallen pagina's waarin hij geschiedenis van de socialistische en communistische
bewegingen, ideeëngeschiedenis, familiegeschiedenis en levensverhaal bekwaam in
elkaar vlocht, en in een aantal gevallen ook persoonlijke indrukken en herinneringen
verwerkte.
Hoe secuur hij las, merkte ik toen we in 1983 het manuscript van mijn proefschrift
bespraken (Albert trad op als tweede promotor). Hij wees op inconsistenties die niet
alleen ikzelf maar kennelijk ook mijn andere promotor Ger Harmsen over het hoofd
gezien hadden. Hoewel Mellink het recht had om in functie te blijven tot 1 augustus
1984, koos hij ervoor eerder te vertrekken, om bij de bezuinigingen die toen werden
doorgevoerd ruimte te scheppen om jongere collega's in dienst te houden. Toen hij
op 4 oktober 1983 afscheid nam van de Groningse universiteit, bleek niet alleen
hoezeer hij steeds een aparte plaats had ingenomen, maar ook hoe hij gerespecteerd
en gewaardeerd werd om zijn wetenschappelijke werk, zijn bescheidenheid en de
manier waarop hij een brugfunctie vervulde tussen staf en studenten.
Een brug, maar dan naar een voorbije tijd, vormde hij ook voor jongere historici.
Fenna van den Burg interviewde hem voor haar onderzoek naar De Vrije Katheder
in de jaren 1945-1950; hetzelfde deden Nanda van der Zee voor haar biografie van
Jacques Presser, en Wim Pelt voor zijn dissertatie over de CPN tijdens het
Molotov-Ribbentrop Pact. Al eerder had Mellink in sommige van zijn artikelen
persoonlijke herinneringen
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geboekstaafd, maar altijd mondjesmaat. Wie zijn in 1977 gepubliceerde relaas over
het Comité van Waakzaamheid leest, wordt nieuwsgierig naar andere episoden uit
Mellinks leven, dat zoveel méér was dan dat van een geleerde. Hoewel het hem
tegenstond zijn eigen persoon op de voorgrond te plaatsen, schijnt hij toch van plan
te zijn geweest een en ander over zijn leven op schrift te stellen. Door zijn plotselinge
overlijden op 22 september 1987 kwam het daar niet meer van.
In de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op 4 juni
1988 werd hij herdacht. Lid geworden in 1966, had hij niet lang daarna het secretariaat
op zich genomen van de Noordelijke afdeling.
Voor het eerst na dertig jaar hoorde ik onlangs weer zijn stem: de geluidsopname
van een vraaggesprek dat Wim Pelt met hem had in 1985. Wat me trof was de felheid
waarmee Mellink sprak over wat ook toen al bijna een halve eeuw geschiedenis was.
Alsof het allemaal gisteren was gebeurd. In zijn hart was hij een
Volksfront-communist gebleven.9.
JOS PERRY

Met dank aan Klaas van Berkel, Jack Hofman, Annemieke Klijn, Paul Luykx, Niesje
Mellink, Wim Pelt en Bob Reinalda

Voornaamste geschriften
Een bibliografie, samengesteld door Th.S.H. Bos en bijgewerkt tot en met 1983, is
te vinden in Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en
17e eeuw. Opstellen, aangeboden aan Prof. Dr. A.F. Mellink bij zijn afscheid als
hoogleraar in de sociaal-religieuze geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te
Groningen. Groningen 1984, pp. 159-188. Het archief van Albert Mellink bevindt
zich in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.
De wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544. Groningen 1953.
(herdrukt met een nieuwe inleiding in 1981)
Texts concerning the Revolt of the Netherlands. London/ New York 1974. (met
E.H. Kossmann)
Documenta Anabaptistica Neerlandica,
deel 1 (1975): Friesland en Groningen (1530-1550). Leiden 1975.
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deel 2 (1980): Amsterdam (1536-1578). Leiden 1980.
deel 5 (1985): Amsterdam (1531-1536). Leiden 1985.
deel 7 (1995): Friesland (1551-1601) and Groningen (1538-1601).
Leiden 1995.
(NB Deel 7 is na Mellinks overlijden voltooid door S. Zijlstra)
Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw. Nijmegen 1978.
De radikale Reformatie als thema van sociaal-religieuze geschiedenis. Nijmegen
1979. (rede uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van
gewoon lector in de moderne sociaal-religieuze geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 20 maart 1979)
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in
Nederland. Amsterdam 1986-2003. (9 delen; voortgezet op internet. Mellink
maakte tot zijn overlijden deel uit van de redactie en had een belangrijk aandeel
in de eerste twee delen.)

Eindnoten:
1. A.F. Mellink, ‘In memoriam Jacob Presser’, in: Groniek 13 (juni 1970), pp. 383-385.
2. W.F.S. Pelt, Vrede door revolutie. De CPN tijdens het Molotov-Ribbentrop Pact (1939-1941).
Den Haag 1989, p. 60.
3. Nanda van der Zee, Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie. Amsterdam 1988,
p. 117.
4. Brief A. Berg aan A.F. Mellink 12-9-1943. Archief A.F. Mellink (Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis).
5. Brief Z.W. Sneller aan A.F. Mellink 29-1-1945. Archief A.F. Mellink (Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis).
6. Brief A.F. Mellink aan J. Presser 23-2-1959. Archief J. Presser (Universiteit van Amsterdam,
Bijzondere Collecties).
7. Brief J. Presser aan P.J. van Winter 19-3-1964. Archief J. Presser (Universiteit van Amsterdam,
Bijzondere Collecties).
8. Brief A.F. Mellink aan J. Presser 21-8-1968. Archief J. Presser (Universiteit van Amsterdam,
Bijzondere Collecties).
9. Ger Harmsen, ‘In memoriam Albert Mellink (1915-1987)’, in: Bulletin Nederlandse
Arbeidersbeweging 15 (december 1987), pp. 3-27; p. 7.
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Erik Jan Willem Menkveld
Eindhoven 25 april 1959 - Amsterdam 30 maart 2014

De dood van Erik Menkveld, in de vroege ochtend van zondag 30 maart 2014,
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een hartstilstand, kwam voor zijn omgeving
totaal onverwacht. Hij had de middag ervoor nog een borrel bijgewoond van de
Schrijversvakschool Amsterdam, waaraan hij sinds 2002, met een onderbreking rond
2010, als docent poëzie verbonden was. Ook daar had niemand gemerkt dat er iets
bijzonders met hem aan de hand zou zijn.
Zijn vroege dood, gevoegd bij het feit dat hij als dichter en prozaschrijver een
laatbloeier was, heeft tot gevolg dat Menkveld maar een klein oeuvre heeft nagelaten.
Hij liep tegen de veertig toen hij in 1997 als dichter debuteerde met De
karpersimulator. De constatering in het juryrapport van de Lucy B. en C.W. van der
Hoogtprijs 1999 dat men zich na lezing moeilijk kan voorstellen dat dit het werk zou
zijn van een beginnend dichter, klopt dan ook wel - al meer dan twintig jaar schreef
hij gedichten. Een tweede en derde bundel (Schapen nu! en Prime time) volgden
snel. Zijn enige roman, Het grote zwijgen, verscheen royaal na zijn vijftigste
verjaardag, in 2011.
Het aan Leonardo da Vinci ontleende motto van deze roman, ‘Beklagenswaardig
is de leerling die zijn meester niet voorbijstreeft’, kan voor
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al het werk van Menkveld gelden en ook voor zijn leven: bewondering en de relatie
tussen meester en leerling vormen daarin een rode draad. Naast deze roman en een
kleine honderdvijftig eigen en een twintigtal vertaalde gedichten (in 2016 door
Marjoleine de Vos bijeengebracht in zijn Verzamelde gedichten) bestaat zijn publieke
oeuvre uit het opmerkelijke Met de meeste hoogachting (2006), essays in de vorm
van brieven aan bewonderde voorbeelden op het gebied van literatuur, kunst en
levensbeschouwing.
Erik Menkveld werd op 25 april 1959 in Eindhoven geboren; hij was enig kind. Zijn
vader werkte bij Philips, voor welk bedrijf hij in 1963 naar Afrika werd uitgezonden
om daar, eerst in Tanzania (Arusha), later in Ghana (Accra), leiding te geven aan de
opzet van radiofabrieken. Het basisonderwijs heeft Menkveld grotendeels op Britse
internationale scholen gevolgd, zodat hij bij hun terugkeer naar Eindhoven, in 1970,
vloeiend Engels sprak. Na een laatste jaar lagere school in zijn nieuwe woonplaats
zou hij de eerste twee jaren van zijn middelbareschooltijd doorbrengen aan het
Eindhovens Protestants Lyceum (het latere Huygens Lyceum).
In 1973 verhuisde het gezin naar een nieuwbouwwoning in Driebergen-Rijsenburg.
Omdat die woning aan het begin van het schooljaar nog niet klaar was, heeft Erik
de eerste maanden in Wijk bij Duurstede bij zijn vroegere Eindhovense schoolvriend
Henk Noorland in huis gewoond.
Al vroeg bleek Erik Menkvelds belangstelling voor poëzie. Zo liet een klasgenote
uit de Eindhovense brugklas na zijn dood weten dat hij in haar poesiealbum niet een
van de vele standaardrijmpjes of een variatie daarop had geschreven, maar een echt
gedicht - niet van hemzelf overigens, maar van Hans Andreus. Aan het Revius Lyceum
in Doorn is die belangstelling voor poëzie verder gevoed. Zo voerde hij als
veertien-/vijftienjarige al lange gesprekken over poëzie met de moeder van een
klasgenote die flink wat dichtbundels in de kast had staan. Een jaar later vormde,
met dank aan leraar Klassieke Talen Wolther Kassies, de kennismaking met het werk
van streekgenoot Gerrit Achterberg voor hem een stimulans om zelf met dichten te
beginnen.
Wacht even, hier klopt iets niet. Veel levensberichten in het Jaarboek zijn
geschreven door leerlingen of generatiegenoten van de overledene. In dit geval is
het echter de docent die zijn oud-student herdenkt. Maar zoals er wel leermeesters
zijn over wie wordt gezegd dat zij hun leerlingen het gevoel wisten te geven dat er
tussen hen geen afstand bestond, zo heeft Erik Menkveld mij als docent van het begin
af aan, en zeker toen
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hij enige tijd als assistent van Margaretha H. Schenkeveld een bijdrage leverde aan
het vullen van de kaartenbakken voor mijn promotieonderzoek, het gevoel van
evenwaardigheid weten te geven.
Toen ik in 1979 docent Nieuwste Nederlandse Letterkunde werd aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam, studeerde Erik daar al een paar jaar. In een van de brieven
in Met de meeste hoogachting vertelt hij hoe hij definitief voor de letterenstudie werd
gewonnen door een minicollege op de voorlichtingsdag van Nederlands aan de VU,
over dichters als Leopold, Kloos en Gorter van (toen nog) drs. Dick van Halsema,
met name door diens ‘aanstekelijke impressionistische spreekstijl vol meanderende
metaforiek en nerveuze hakkeling’. ‘Dick,’ zo schrijft hij, ‘ging mij nader tot de
Schoonheid en het Hogere brengen, waar ik naar snakte vanuit mijn gereformeerde
rijtjeshuis.’
Al ten tijde van dat rijtjeshuis (waar het gereformeerde overigens niet zwaar woog)
was hij, ook weer via een leraar, Toon van Wolferen, terechtgekomen in een alternatief
milieu van kunstenaars en in kunst geïnteresseerden, die elkaar ten huize van deze
classicus, de Driebergse Villa Veldzigt, ontmoetten: ‘Veldzigt stond voor hoe het
leven moest zijn,’ schrijft hij in Met de meeste hoogachting. ‘De bevrijding van alle
oppervlakkigheid, cliché's en alle truttigheid. Van alles waarvan ik als puber vond
dat ik ermee te kampen had.’ Dat zou leiden tot een langdurige vriendschap met de
vijftien jaar oudere kunstenaar Marianne Kersting, in wie hij de gedrevenheid voor
kunst ontdekte die hij in zichzelf voelde en met wie hij tot aan haar dood in 2003
veel heeft gesproken over kunst en literatuur. Ook na haar dood verbleef hij graag,
alleen of met zijn gezin, in haar huis op Texel, om er in rust te kunnen schrijven.
Na aanvankelijk serieus een conservatoriumstudie te hebben overwogen, was Erik
Menkveld in 1977 uiteindelijk, net als Henk Noorland en enkele andere klasgenoten
van het Revius Lyceum in Doorn, Nederlands gaan studeren aan de VU. Het was in
de tijd dat er zich in het hele land zoveel studenten voor de studie Nederlands
aanmeldden dat er dat jaar alleen al aan de VU zo'n vijfenzeventig eerstejaars waren.
Hoewel hij niet van plan was leraar te worden, heeft hij, zoals in die jaren gangbaar
was, aan het eind van zijn studie ook de onderwijsbevoegdheid gehaald. Dertig jaar
later zou hem dat nog van pas komen.
Behalve tegenover mij in de collegebanken kwam ik Erik al gauw naast mij tegen
in de jury van de VU-Wetenschapswereldprijs 1980, een poëzieprijs. Aan deze literaire
prijsvraag had hij toen al wel zelf kunnen mee-
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doen, omdat bij Bzztôh in Den Haag de cursus poëzie schrijven van Willem van
Toorn volgde en al voorzichtig was begonnen met het publiceren van gedichten in
studententijdschriften. Toch vond hij zich op dat moment duidelijk meer geschikt
tot beoordelen dan tot deelnemen. Dat beoordelen deed hij toen al met een
bewonderenswaardig gevoel voor nuance en kwaliteit. Beoordelen deed hij in die
tijd ook, samen met onder anderen zijn studiegenoten Willem Garritsen en Henk
Noorland, als redactielid van Kunststoot. Aan dit ‘blad voor proza, poëzie, theater
en beeldende kunst’, zoals de ondertitel luidde, werkten behalve medestudenten, ook
jonge beeldend kunstenaars mee, onder wie Jan Fabre.
Zijn serieuze belangstelling voor literatuur, muziek, kunst in het algemeen zou hij
vanaf 1981 geregeld afwisselen met de rol van drummer in een bandje met
medestudenten, aanvankelijk de Dono's geheten, later Dick Hout en de Planken. Met
hun rock&roll- en ska-muziek hebben ze menig lustrum van de opleiding Nederlands
en vele andere feesten opgevrolijkt, al was vrolijkheid niet het eerste wat de drummer
uitstraalde, wel ingehouden plezier om dit heimelijke genoegen. Trouwens, veel van
wat Erik Menkveld met genoegen deed, werd niet geuit in luidruchtigheid of
opzichtigheid, maar als een net niet ingehouden binnenpret. Het was precies zoals
zijn goede vriend en medebewonderaar van Soft Machine, de uitgever Christoph
Buchwald, in het aan Menkveld gewijde nummer van Tirade diens stijl van drummen
heeft beschreven: ‘heel losjes uit de pols, zoals het hoort, zonder kracht, licht vertraagd
en met een adembenemende onbekommerdheid.’1.
Behalve voor literatuur, en met name voor poëzie, had Menkveld een passie voor
muziek. Schrijven over muziek leek hem de grootste uitdaging voor een schrijver.
En dan niet op een beschouwend intellectuele manier, maar vanuit de totale, vooral
ook fysieke beleving, overigens zonder dat het klankgedichten zouden worden. Zo
staat in De karpersimulator een groep gedichten naar aanleiding van composities
van Dufay, Messiaen, Janácek en Skrjabin. Laat hij de muziek in het ene geval
gordijnen in beweging brengen, in het andere dageraden oproepen, hoogtepunt is
zijn weergave van de muzikale ervaring in een van zijn vroegste gedichten, ‘Poème
de l'extase (Skrjabin)’, over iemand die met de kat op schoot zit te luisteren: ‘Tot dat
beest moet hebben gedacht:/ die blijft geen schoot,/ die gaat weer uit deze stoel/ als
een langzame duif/ in de lucht staan wuiven,/ die gaat weer als een merel/ met zijn
ogen dicht/ zijn bek staan tuiten -/ want hij dook onder tafel.’
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Als meesterproef van dit schrijven over muziek mag zijn roman Het grote zwijgen
gelden, over de componisten Alphons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen. Over de
eerste had hij voor het eerst van Van Halsema gehoord, met de tweede had hij
kennisgemaakt in de tijd dat hij Margaretha H. Schenkeveld assisteerde bij de uitgave
van de briefwisseling van Adriaan Roland Holst met diens oom en tante, Richard en
Henriette Roland Holst-van der Schalk. Vermeulen is sindsdien door Menkveld
herhaaldelijk bestempeld als de beste Nederlandse componist aller tijden. De
compromisloze overgave van Vermeulen aan zijn kunst moet hem hebben herinnerd
aan Achterberg.
‘Een onmodieus boek,’ zou Rob Schouten Het grote zwijgen noemen. En daarmee
had hij precies verwoord wat de enkele negatieve criticus van dit boek niet had gezien:
dat de onmodieuze toon van het verhaal ertoe bijdraagt dat de lezer doordringt in de
wereld waaruit de muziek van Diepenbrock en Vermeulen voortkomt. Cees
Nooteboom, die bekende dat Het grote zwijgen tot de zeldzame boeken behoorde
die hem hadden weten te ontroeren, had het over ‘een prachtig bijna nostalgisch
beeld van Amsterdam, honderd jaar geleden.’ De roman, die op 7 mei 2011 in het
Amsterdamse Concertgebouw was gepresenteerd na een uitvoering van de ‘Missa’
van Diepenbrock, werd bekroond met de Academica Literatuurprijs, na ook
genomineerd te zijn geweest voor de Selexyz Debuutprijs en de Anton Wachterprijs.
Zijn passie voor en kennis van muziek waren ook al naar voren gekomen in de
brieven in Met de meeste hoogachting aan jazz-saxofonist John Coltrane en componist
Robert Schumann. Wat Vermeulen voor Menkveld was als componist, was Coltrane
als uitvoerend musicus: een onovertroffen genie. In de schoolkrant van het Revius
was hij al begonnen over muziek te schrijven, over LP's van Frank Zappa bijvoorbeeld.
Op het spoor gezet door een klasgenoot had hij in 1976 zijn eerste plaat van Coltrane
gekocht; op den duur zou hij alles van hem verzamelen. Door zijn kennismaking met
het spel van Coltrane zou ‘intensiteit’ het sleutelwoord worden van zijn ontluikende
kunst- en levensopvatting. Dat hij dat bij Coltrane ervoer, verraste hem aanvankelijk;
het was iets wat hij verder alleen in een enkel verhaal en vooral in gedichten
terugvond. Zijn brief aan Schumann, waarin het overvallen worden door ontroering
centraal staat, dateert uit de tijd dat hij werkte aan ‘Schumanniana, Veertien liederen
zonder muziek’, een reeks gedichten die hij in 2005 samen met pianist David Kuyken
op het podium zou bren-
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gen en die pas in zijn Verzamelde gedichten zou worden gebundeld.
Het gevoel meer geschikt te zijn om andermans werk te beoordelen dan om zijn
eigen gedichten te bundelen zou Menkveld lange tijd bijblijven. Toen hij na zijn
studie, in 1987, redacteur werd bij De Bezige Bij, had hij inmiddels ook al wat
gedichten in De Revisor gepubliceerd (waaronder bij zijn officiële tijdschriftdebuut
in 1982 het geciteerde ‘Poème de l'extase’) maar, zegt hij in een interview tegen
Elisabeth Lockhorn, ‘dat viel onmiddellijk stil, zo onder de indruk was ik van al die
grootheden met wie ik in aanraking kwam. Hans Faverey, Lucebert, Bert Schierbeek,
Remco Campert. Dat maakte mij zwijgzaam als onzeker beginnend dichter.’2. Het
was aan zijn samenwerking met Hugo Claus bij de voorbereiding van de uitgave van
diens Gedichten 1948-1993 te danken dat hij deze schroom wist te overwinnen. De
vrije omgang van Claus met diens eigen gedichten bevrijdde hem van de gedachte
dat elk gedicht dat hij zelf zou schrijven, een meesterwerk moest zijn. Hij herontdekte
de ambachtelijkheid en het plezier van improviseren met woorden. De gedichten die
hij vanaf dat moment weer kon schrijven, zou hij vooral in Raster en Tirade
publiceren.
Na een voorzichtig begin met twee bibliofiele bundels, Koebeest en vrouwdier
(1995) en Lente (1997), zou Menkveld als debutant direct de erkenning krijgen die
een zo lange incubatietijd rechtvaardigde: De karpersimulator werd behalve met de
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs met de C. Buddingh'-prijs bekroond en
genomineerd voor de VSB-poëzieprijs. Dat hij de Buddingh'-prijs uiteindelijk wel
kreeg toegekend, maar niet uitgereikt, was het gevolg van de wending die zijn
loopbaan inmiddels had genomen: van fondsvormend redacteur bij De Bezige Bij
was hij in 1998 beleidsmedewerker en programmamaker geworden bij de instelling
die de Buddingh'-prijs toekent, Poetry International.
Bij Poetry International zou hij alleen maar rekening hoeven houden met literaire
kwaliteit, terwijl in de uitgeverij commerciële belangen steeds zwaarder waren gaan
wegen. Als redacteur bij De Bezige Bij had Menkveld een flink aantal prozaschrijvers
onder zijn hoede, zoals Hendrik van Teylingen, Vonne van der Meer, Dirk van
Weelden en Leo Pleysier. Maar hij was er vooral verantwoordelijk voor de poëzie,
in welke rol hij de debuten van onder meer Anneke Brassinga, F. van Dixhoorn en
Jan Baeke had begeleid, en voor de Raster-boeken. Een reeks Scandinavische boeken
(van Tomas Tranströmer, Tørgny Lindgren en anderen) is eveneens op zijn conto te
schrijven. Een project dat in nauw verband zou ko-
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men te staan met zijn eigen literaire werk, was dat van de uitgave van dagboek en
brieven van Matthijs Vermeulen en van diens biografie.
Als beleidsmedewerker bij Poetry International was Menkveld betrokken bij de
organisatie van Gedichtendag in Nederland en het op touw zetten van de organisatie
van de verkiezing van de Dichter des Vaderlands, twee nieuwe fenomenen aan het
begin van de eenentwintigste eeuw. Ook heeft hij de bloemlezing Honderd jaar
Nobelprijspoëzie (2000) samengesteld en meegewerkt aan de audio-bloemlezing
Eenenvijftig stemmen uit de wereldpoëzie (2001) en aan het opzetten van het Poetry
International Web (2002).
Als programmamaker was hij mede verantwoordelijk voor de keuze van en het
contact met dichters en voor het bedenken van programma's. Een
programma-onderdeel dat duidelijk zijn stempel droeg, was in 2001 een avond, samen
met zijn oude docent Dick van Halsema, rond de al zo lang door hem bewonderde
J.H. Leopold, die ook centraal zou staan in een vertaalproject. Leopold werd bij die
gelegenheid (Rotterdam was Culturele Hoofdstad van Europa) gepresenteerd als ‘de
grote man uit het verleden van Rotterdam’.
Dat hij zich in 2008 kandidaat zou stellen voor de functie van Dichter des
Vaderlands, was niet Menkvelds eigen idee geweest (het werd hem gevraagd), maar
het zegt wel iets over zijn visie op poëzie en op het functioneren ervan dat hij op dit
verzoek inging. Vanaf zijn eerste gedichten blijkt hij een geestig, scherp en
onbevangen waarnemer, beschikkend over een groot vermogen om zich over alles
te verbazen wat zijn oog ziet, zich in van alles in te leven en van plan om die verbazing
en die inleving op de lezer over te brengen. Hij bekijkt de wereld regelmatig vanuit
een onverwacht perspectief. Dat kan het perspectief van een paard zijn, maar net zo
goed dat van de muzieknoot Fis of van een verjaardagstaart. Lichte humor en grote
innigheid gaan daarin hand in hand. De interesse die uit zijn gedichten spreekt, is zo
breed als de wereld. Dat blijkt al uit het openingsgedicht van zijn debuut, ‘Even’:
Ga maar even zitten
denken aan zeer bepaald
maar willekeurig zand
ergens in de aarde,
een verloren compositie
van Anonymus, gevaar
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dat iemand liep in 1860,
alle lucht die Coltrane
ooit heeft ingeademd en kijk eens wat een kleuren
in de ramen van je tijdelijke
huis bij lage zon.

Met name in Prime time (2005) spitst deze aandacht zich vaak toe op ingrijpende
wetenschappelijke ontdekkingen en wereldomvattende gebeurtenissen - de titel
verraadt het al. Toch geven de meeste critici ook in dit geval de voorkeur aan die
gedichten waarin Menkveld als scherp waarnemer van juist de nabije werkelijkheid
betekenis weet toe te kennen aan wat hij opmerkt. Zoals in de reeks gedichten ‘De
Kinderbrug’, naar aanleiding van beelden van Hildo Krop op de brug bij het
Muzenplein in Amsterdam, waar hij een tijdlang dagelijks met zijn kinderen op weg
naar de antroposofische Geert Groote School langs fietste. In het laatste gedicht,
‘Meisje met eekhoorns’, verplaatst de passerende fietser zich in gedachten in het
beeld:
Goed als brood zit zij met het jong op schoot
terwijl de groten om haar benen stoeien.
En zo vertrouwd is haar dit schuwe dat haar
uit het bos toestroomt dat zij ze niet meer ziet,
eekhoorns en bomen. Mij en heel de roekeloos
veranderlijk bestaande stad die mij omgeeft
brengt zij tot stand vanuit dat veel te hoge hoofd;
hier fiets ik, onverklaarbaar volledig aanwezig
op een brug in Amsterdam-Zuid - vreemde inval
van een stenen meisje, dat even haar ogen sluit.

Dit gedicht gaat niet over een beeld, Meisje met eekhoorns, dat door iemand tot stand
wordt gebracht, maar over het omgekeerde, over wat het kunstwerk teweegbrengt:
aan het kunstwerk danken de ik-figuur en alles om hem heen een intens
totaliteitsgevoel.
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In Met de meeste hoogachting eigent Menkveld zich de verzuchting in een verhaal
van Nescio ‘Ik wou dat ik alles was’ als levensmotto toe. Elders in hetzelfde boek
heeft hij het over het beroemde verhaal van Jorge Luis Borges over de Aleph, ‘een
punt in de ruimte dat alle punten omvat; een plek waar alle plekken op aarde
onvermengd aanwezig zijn, gezien vanuit alle hoeken.’ Over de beschrijving die
Borges geeft van dit alles omvattende visioen, merkt Menkveld vervolgens op: ‘Goeie
literaire truc: door een opsomming van schijnbaar willekeurige details het gehele
visioen suggereren.’ Het verbaast dan ook niet dat hij zich aangesproken blijkt te
hebben gevoeld door de taoïstische opvatting over de gelijkheid van alle dingen en
de daaruit voortkomende gedachte dat aan dit alles het alomvattende Ene ten grondslag
ligt.
Het meest expliciet wordt deze opvatting geformuleerd in het motto van zijn tweede
dichtbundel, Schapen nu! (2001): ‘Groots is de Schepper! Wat gaat hij van je maken?
Waar gaat hij je nu heen sturen? Zal hij je misschien tot de lever van een muis maken?
Of tot de poot van een insect?’ Dit citaat uit een van de oerteksten van het taoïsme,
De innerlijke geschriften van Zhuang Zi, is tevens de tekst op zijn grafsteen op
Zorgvlied geworden.
De zucht naar het tijdelijk alomvattende vormt de grondtoon van Menkvelds werk.
Zo schrijft hij vele jaren later, in een van de weinige passages in zijn gedichten waarin
de ik een dichter is, dat hij weer eens bezig is zich te verliezen ‘in de gelijktijdigheid/
en het weinige dat een mens vermoedt van het hem/ voortdurend genadeloos
omgevende’. Zo heeft hij het in ‘Meisje met eekhoorns’ over iemand die
‘onverklaarbaar volledig aanwezig’ is te midden van ‘de roekeloos/ veranderlijk
bestaande stad’. Alles is er en alles gaat voorbij, dat is de paradox waarop zijn
gedichten herhaaldelijk de vinger leggen.
Een van de manieren waarop hij als dichter deze grenzen doorbreekt, is door
bestaande woorden te laten reïncarneren in nieuwe woorden, woordstapelingen of
woordcombinaties. Dat leidt vaak tot raadselachtige, in taal wemelende bewegingen,
waarmee hij zich verwant toont aan dichters als Kees Ouwens en Anneke Brassinga
en schatplichtig aan de sensitivistische Herman Gorter. Verwant in raadselachtigheid
zijn de vele gedichten die beginnen met een eigenaardige zinsconstructie à la Fritzi
Harmsen van Beek (‘Onervarener gevlogen dan radarloos/ rechtlijnige eenden tegen
bicblauwe/ avondhemel kunnen lijken [...]’). Sommige gedichten zijn louter
raadselverzen: een serie vragen die al dan niet uit-
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mondt in een oplossing. In alle gevallen had hij er, in de woorden van Marjoleine de
Vos, net zo lang aan gewerkt ‘tot ze een goed humeur vertoonden.’3.
Het was voor Erik Menkveld duidelijk dat er in deze alles omvattende poëzie ook
plaats moest zijn voor huiselijk leven. In Met de meeste hoogachting stelt hij deze
kwestie aan de orde in een brief aan Petrarca. Net als Petrarca beschouwde Menkveld
de brief als de ideale vorm voor essays van iemand als hijzelf die principieel twijfelt,
omdat deze vorm bijna dwingt tot het stellen van onbeantwoordbare vragen. Hij
vraagt Petrarca waarom die het in zijn ‘Brief aan het nageslacht’ niet over zijn
kinderen heeft en suggereert vragenderwijs ook een antwoord: omdat ‘opgroeiend
kroost’ niet in de literatuur thuishoort, zoals sommige letterkundigen vinden?
Het is een oratio pro domo in vraagvorm. In gedichten van Menkveld krijgen de
eigen kinderen (een dochter uit zijn eerste huwelijk met studiegenote Elma Drayer,
een dochter en een zoon uit zijn tweede huwelijk, met Maria Vlaar, collega bij De
Bezige Bij) namelijk wel degelijk aandacht, of het nu is als personen die zich moeten
wapenen tegen wat hen kan bedreigen, als luidruchtige hindernis voor de dichter dan
wel als leveranciers van nieuwe woorden. Wat dat betreft is zijn vertaling, onder de
titel Achter het behang, Overlevingsadviezen voor ouders (1995), van het luchtige
Der kleine Erziehungsberater van Axel Hacke geen vreemd uitstapje, maar iets wat
past in Menkvelds werk. Door de laatste brief in Met de meeste hoogachting te richten
aan zijn kinderen, Emilia, Darja en Lucian, geeft hij aan dat die voor hem net zo
belangrijk zijn als bijvoorbeeld Boeddha, Robert Schumann of Martinus Nijhoff.
Net als zijn debuut kreeg ook zijn tweede dichtbundel, Schapen nu!, veel lof
toegezwaaid. De bundel werd in 2001 genomineerd voor zowel de J.C. Bloemprijs
als de Hugues C. Pernathprijs. Een jaar later, het jaar waarin hij ook werd benoemd
tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, zegde Erik Menkveld zijn
dienstverband bij Poetry International op en besloot hij al zijn tijd aan schrijven te
besteden. Alleen redacteur van Tirade, wat hij sinds 2000 was, zou hij tot 2007
blijven. Uitnodigen wie je goed vindt, je eigen smaak volgen, lange gesprekken
voeren over literatuur, muziek, er was niets wat hij liever deed. Daarbij beviel de
samenwerking met mederedacteur Mirjam van Hengel van het begin af aan zo goed
dat hij vanaf 2006 zijn werk bij Van Oorschot zou publiceren, waar zij zijn redacteur
werd. Dat er in deze periode in Tirade
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opvallend meer aandacht was voor muziek dan voordien, kan ongetwijfeld op zijn
conto worden geschreven. Meer in het algemeen geldt voor deze periode wat
Menkveld en Van Hengel in 2003 schrijven in hun inleiding op Tirade 400: ‘Wat
alle auteurs die wel eens in Tirade publiceren naar ons idee verbindt is [...] een
avontuurlijke eigenzinnigheid in vorm en inhoud [...] nieuwsgierigheid [...] en een
zekere lichtvoetige ernst.’ Het zou een zelftypering kunnen zijn van Erik Menkveld
als schrijver.
Zijn schrijverschap was ook in zoverre niet fulltime dat hij al gauw als extern
redacteur publicaties ging begeleiden voor uitgeverij Cossee en incidenteel voor De
Bezige Bij. Zijn werk als zorgvuldig lezer en zijn vriendelijke manier van kritiek
werden op hoge prijs gesteld door auteurs als Nicolaas Matsier, Mark Boog, Hans
Croiset, Mariëtte Haveman en Jan van Mersbergen. Zelf genoot hij hier ook van:
‘Heerlijk werk,’ noemde hij het, ‘het gaat ergens over!’ Voor Cossee heeft hij ook
een serie luisterboeken geregisseerd, waarvan hij er enkele zelf, met zijn mild-sonore
stem, heeft ingesproken.
Nu er geen sprake meer kon zijn van duidelijke belangenverstrengeling, kon hij
weer deel uitmaken van literaire jury's, zoals die voor de P.C. Hoofdprijs in 2003 en
2012, de VSB-poëzieprijs in 2003 en de A. Roland Holst Penning 2009. En samen
met Elma van Haren heeft hij gedurende enkele jaren driemaal per jaar de Clubkeuze
van de Poëzieclub gemaakt. Daarnaast schreef hij vanaf 2009 aanstekelijke
poëzierecensies voor de Volkskrant, nooit polemisch, wel kritisch, bij voorkeur
bewonderend en altijd beeldender dan je op een krantenpagina zou verwachten, met
typeringen als: ‘Elk Oosterhoff-gedicht gedraagt zich merkwaardig; volgens
springlevende spelregels waarbij het oude Gevoelige Genre zich verbouwereerd op
het achterhoofd krabt.’
In 2011 werd hij parttime leraar Nederlands aan het Rijnlands Lyceum in
Sassenheim. Intussen bleef hij consciëntieus tweewekelijks poëzie bespreken voor
de Volkskrant en begon hij, na een onderbreking van enkele jaren, opnieuw les te
geven op de Schrijversvakschool. Hij genoot ervan wanneer hij merkte dat zijn
enthousiasme en liefde voor literatuur bij een enkele leerling aansloeg. Maar omdat
hij voor zijn gevoel allereerst schrijver was, dan recensent en pas tot slot leraar
(‘tijdelijk,’ zei hij er altijd bij), frustreerde het hem dat hij nauwelijks aan de roman
toekwam waaraan hij na Het grote zwijgen was begonnen.
Ook deze roman zou hij ontlenen aan de biografie van Vermeulen, niet direct aan
diens muzikale werk, maar aan het tragische lot van de verloof-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2017

135
de van diens zoon Josquin, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is
gesneuveld. Maar toen hij stierf, waren alleen de eerste pagina's van deze roman,
gepubliceerd in de aan Menkveld gewijde aflevering van Tirade, voor publicatie
gereed.
Erik Menkveld is met zijn dood niet in het vergeetboek geraakt. Integendeel. Een
eerste uiting van gebleven waardering voor zijn werk was de aan dat werk gewijde
avond eind november 2014 in het Amsterdamse Perdu, onder de titel ‘De bewonderaar
bewonderd’. Een tweede het verschijnen van een nummer van Tirade in 2015 met
herinneringen aan hem en zijn werk en van zijn Verzamelde gedichten begin 2016.
Het grote zwijgen blijkt, met inmiddels tien drukken, een steady seller te zijn. Hoe
klein zijn oeuvre ook moge zijn, in elk door hem beoefend genre heeft hij zich een
gewaardeerd meester betoond.
AD ZUIDERENT

Met dank aan Janet Menkveld, Henk Noorland, Elma Drayer, Emilia Menkveld, Tjit
Reinsma, Maria Vlaar, Tatjana Daan, Mirjam van Hengel, Eva Cossée, Arjan Peters
en Femke Baljet

Eindnoten:
1. Tirade, 59 (2015), 458 (maart), p. 105.
2. Elisabeth Lockhorn, ‘Dichten is handwerk’, in: Vrij Nederland, 25 juni 2005.
3. Marjoleine de Vos, ‘Verantwoording’, in: Erik Menkveld, Verzamelde gedichten. Amsterdam
2016, pp. 245.
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Simone Sara Mooij-Valk
Rotterdam 15 februari 1930 - Groningen 10 maart 2017

Het was een mooie zomeravond en we waren in Rome, in de villa van de
Renaissance-kardinaal Bessarion. Stoere stenen muren, een geur van mediterrane
kruiden en een elegante portico, waar kaarsen brandden. ‘Je zou op zo'n veranda
willen zitten,’ grapte Simone, ‘en dan een gesprek voeren over de onsterfelijkheid
van de ziel.’
Het was Simone Mooij-Valk ten voeten uit. Ze kon de klassieke literatuur - in dit
geval een stereotype scène uit de filosofische dialogen - relativeren met een grapje,
maar die klassieke literatuur was wel voortdurend aanwezig in haar leven. Grieks en
Latijn waren voor haar niet slechts twee talen die ze ooit had gestudeerd. Evenmin
vormden ze alleen het schoolvak dat ze op het Groningse Praedinius Gymnasium
doceerde. De klassieken waren iets dat haar leven vormde, dat ze voorleefde en dat
ze met een kwinkslag in perspectief kon zetten. Een relativering die voortkwam uit
een grote kennis, gebaseerd op driekwart eeuw ervaring.

Van Rotterdam naar Groningen
Simone Valk is in 1930 in Rotterdam geboren als dochter van Hartog Joseph Valk
en Johanna Baidenmann, die drie jaar later nog een zoon Ton zouden krijgen. Tot
Simones jeugdherinneringen behoorde het bombar-
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dement op haar geboortestad en hoe haar vader op die veertiende mei 1940 huilend
om die verwoesting aan tafel zat. Diezelfde vader werd enkele maanden later door
de gemeente Rotterdam ontslagen: er was geen plaats meer voor een joodse
accountant. Weliswaar ontkwam hij dankzij zijn gemengde huwelijk zelf aan
deportatie, maar zijn ouders werden door de Duitse bezetter gedeporteerd en
vermoord. Tot Simones oorlogsherinneringen behoorde ook dat het huis van haar
grootouders werd verwoest en dat haar joodse vriendin Anneke Tels in 1941 van
school werd verwijderd. Deze dingen schokten Simone en zij zou haar leven lang
wat moeite houden met Duitsland. Ze zou zich ook haar leven lang inzetten voor
mensen die hadden moeten vluchten voor onderdrukking en geweld.
In de oorlog maakte ze als leerling van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam
kennis met het Latijn en het Grieks. Haar favoriete leraren waren G.H. Blanken, de
latere hoogleraar voor Byzantinologie en Nieuw-Grieks in Amsterdam, en R. van
der Velde, die grote invloed had op haar studiekeuze voor de oude talen. Vanaf 1948
- haar vader was inmiddels weer in dienst van de gemeente Rotterdam en zou daar
succesvol carrière maken - studeerde ze Latijn en Grieks aan de Leidse universiteit,
met als bijvak antieke filosofie. Haar scriptie voor dat bijvak was gewijd aan de
Griekse wetenschapper en filosoof Posidonius.
Ze was in haar studentenjaren lid van het klassieke vakdispuut Vires Acquirit
Eundo (‘door voort te gaan wint het aan kracht’) en van het VVSL-dispuut Madame
de Staël. Een tijdlang was ze ook actief in de Studentenvereniging op Humanistische
Grondslag (SVHG). Ze zijn alle drie belangrijk voor haar geweest, maar het meest
intensief was het lidmaatschap van Vires, waaruit enkele levenslange vriendschappen
zijn voortgekomen. Levenslang was ook de herinnering aan de latinist professor J.H.
Waszink, die ze beschouwde als haar voornaamste docent. Toen ze veertig jaar later
haar eerste vertaling publiceerde, de Persoonlijke notities van Marcus Aurelius, zou
ze hem nog met ere vermelden.
Na haar afstuderen vond ze werk aan het Haags Montessori Lyceum en aan het
(eveneens Haagse) Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum. Aan de eerstgenoemde
school leerde ze haar echtgenoot Hans Mooij kennen, die daar wiskunde doceerde.
Ze trouwden in 1957 en woonden tot 1965 in Den Haag. Hier werden hun dochters
geboren: Jos, Annet en Claar. In die tijd was het regel dat een vrouw ontslag nam
wanneer ze kinderen kreeg en Simone vormde op die regel geen uitzondering. Ze
hernam haar
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werk in het onderwijs echter in 1967. Twee jaar daarvoor was het gezin van Den
Haag naar Naarden verhuisd omdat Hans een baan had gekregen aan de Amsterdamse
Gemeente Universiteit (de huidige UVA). Eenmaal in het Gooi aanvaardde Simone
betrekkingen aan het Willem de Zwijger College in Bussum en het Nieuwe Lyceum
in Hilversum. Hoewel het destijds niet uniek was dat een moeder werkte, was het
nog wel redelijk ongebruikelijk - en voor haar dochters iets om trots op te zijn.
Nadat Hans in 1970 hoogleraar was geworden aan de Rijksuniversiteit Groningen
en het gezin naar het noorden was verhuisd, werkte ze enige tijd aan het Praedinius
Gymnasium en het Zernike College. Omdat geen van deze scholen haar een blijvende
betrekking kon bieden, koos ze ervoor de Pedagogische Academie te volgen om
onderwijzeres te worden op een lagere school. Ze volgde die opleiding en deed de
bijbehorende stages met opvallend plezier. Vakken als handenarbeid en muziek
maakten blijvende indruk. Ze hield al van opera en was al door de liedkunst gegrepen,
maar dat ze zangles zou nemen was waarschijnlijk door de muzieklessen aan de
Pedagogische Academie. Juist toen ze die in 1975 had afgerond, bood het Praedinius
Gymnasium haar de baan aan waarop ze had gehoopt en ze zou vijftien jaar met
animo aan deze school blijven werken. Hoezeer ze daar werd gewaardeerd, valt te
illustreren met de reacties op haar overlijden, die waren te lezen op de Facebookpagina
van het Praedinius. Haar oud-leerlingen herinnerden zich hoe ze mooie mythologische
verhalen kon vertellen en prijzen haar humor, haar gastvrijheid en vooral haar enorme
kennis.
Zoals zoveel gymnasiumdocenten was ze betrokken bij het jaarlijkse reisje naar
Rome, een stad waar ze tot op hoge leeftijd zou blijven terugkomen. Tijdens de
excursies merkte ze dat veel leerlingen niet meer voldoende van het joods-christelijke
erfgoed wisten om ten volle te kunnen genieten van hun reis. Daarom nam ze het
initiatief tot het Bijbelproject, waarbij de kinderen tijdens de lessen klassieke en
moderne talen enkele weken lang kennis maakten met de oude joodse en christelijke
verhalen en hun impact op de recentere literatuur. Ook bij de lessen geschiedenis en
tekeken kwam de bijbel aan de orde. Zelf volgde ze enkele cursussen in Florence en
Rome om zich het Italiaans eigen te maken en de monumenten van Rome beter te
leren kennen.
In 1990 nam ze afscheid van het middelbaar onderwijs door gebruik te maken van
een toen geldende regeling voor vervroegd uittreden. Nu begon haar tweede loopbaan
als vertaalster.
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Stoïcijnen en epicureeërs
Alle antieke Griekse en Latijnse literaire teksten bij elkaar, dat is ongeveer twee of
drie boekenkasten vol. Iedereen zal daarin selecteren en Simone koos na haar pensioen
niet voor de teksten die ze op school met haar leerlingen had gelezen. Haar eerste
liefde was het Latijn en ze was voornemens Boëthius' Vertroosting van de filosofie
te gaan vertalen. Omdat net in die jaren echter een andere Nederlandstalige uitgave
verscheen kwam dit plan te vervallen, maar nu viel haar oog op het beroemde
Griekstalige werk van Marcus Aurelius, die van 161 tot 180 n.Chr. keizer was van
het Romeinse Rijk. Ivo Gay, destijds directeur van uitgeverij Ambo, wilde haar
vertaling graag uitgeven. Nadien verschoof haar belangstelling steeds verder naar
ander Grieks proza uit de Romeinse keizertijd. ‘De tweede eeuw’, zou ze later zeggen,
‘dat is mijn eeuw.’
Binnen de Griekse literatuur uit de Romeinse tijd ging haar voorkeur uit naar
teksten met een filosofische inslag, die volgens haar nog altijd actualiteit bezaten.
De kentheoretische vragen die een Plato en een Aristoteles hadden beziggehouden,
waren in de eerste eeuwen van onze jaartelling wat op de achtergrond geraakt. Ook
was er minder aandacht voor dat andere zwaartepunt in de klassieke filosofie: de
ideale stedelijke staatsvorm. In het Romeinse wereldrijk, waarin de stadstaat geen
politieke factor van betekenis meer was, hadden de wijsgeren meer belangstelling
voor het individu en diens weg naar het geluk. Dat maakt deze auteurs nog altijd de
moeite waard en daarom zullen ze ook altijd lezers blijven vinden, zelfs als die lezers
bij hun lectuur een vertaling nodig hebben. Simones vertalingen, steeds voorzien
van gedegen toelichtingen, waren ronduit nuttig en slechts weinig mensen hebben
meer gedaan om het hedendaagse publiek kennis te laten maken met de Griekse
ethici uit de Romeinse tijd. Ze deed dit niet alleen via elegante vertalingen, maar ook
door middel van HOVO-cursussen en lezingen.
Haar eerste en bekendste vertaling verscheen in 1994: de Persoonlijke notities van
Marcus Aurelius, een aanhanger van de stoïcijnse filosofie. De centrale gedachte in
de stoïcijnse wijsbegeerte is dat alles gebeurt volgens de goddelijke rede, dat het
daarom met de menselijke rede bestudeerd en wellicht begrepen kan worden en dat
ons nooit iets kan overkomen dat niet redelijk is. Een verstandig mens kan een zekere
gemoedsrust vinden door dit te aanvaarden, wat hem overigens niet ontslaat van zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Interessant is hierbij dat de stoïcijnse filosofie,
omdat de aanhangers van deze stroming het erover eens zijn dat
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álle mensen met rede zijn uitgerust, ook iets te bieden had aan degenen die in de
oude wereld marginaal waren: vrouwen en slaven. Dat wij die gelijkheid inmiddels
vanzelfsprekend vinden, zegt iets over de invloed van deze filosofie en het blijft
inspirerend dat ooit een Romeinse keizer heeft geleefd die zichzelf door deze ideeën
wilde laten leiden. Zo zag Simone het ook en je kon haar altijd een plezier doen met
een foto van een buste van Marcus Aurelius in een museum dat ze nog niet had
bezocht.
Eén van de vertaalkeuzes in de Persoonlijke notities was de weergave van het
Griekse woord hegemonikon, wat zoiets wil zeggen als ‘gids’ of ‘wegwijzer’. Hiermee
bedoelden de stoïcijnse filosofen de vonk van goddelijke rede die in ieder van ons
aanwezig is en ons kan leiden. Simone vertaalde het brutaalweg met ‘innerlijk
kompas’: een anachronisme dat twaalf drukken lang de tijd heeft gekregen om
ingeburgerd te raken, zodat je je inmiddels afvraagt hoe eerdere vertalers het ooit
anders hebben kunnen weergeven. Deze keuze illustreert haar visie op het vertalen.
Ze bediende niet de lezers die een letterlijke vertaling zochten of alleen wilden
genieten van een mooie tekst, maar richtte zich op degenen die meenden dat de ideeën
van een Marcus Aurelius de moeite van het overwegen nog altijd waard zijn. Trouw
aan de originele tekst, historische accuratesse en mooi Nederlands waren voor Simone
eveneens belangrijk, maar uiteindelijk waren haar vertalingen vooral gericht op het
overdragen van de eigenlijke denkbeelden. Als de beste manier om dat doel te bereiken
een anachronisme was, dan koos ze daarvoor.
Een andere stoïcijn die ze voor een breed publiek toegankelijk maakte, was de
eerste-eeuwse filosoof Musonius Rufus, in een boek dat ze de titel Een oprechte
stoïcijn meegaf. Anders dan bij Marcus Aurelius, die als keizer naar het front moest
en daar als commandant dingen deed die hij als filosoof zal hebben verafschuwd,
vormden bij Musonius leven en leer een eenheid. Hij zag de taak van de wijsgeer als
die van een opvoeder die zijn leerlingen wilde maken tot betere mensen. Zo meende
hij dat ook vrouwen zich konden bezighouden met de wijsbegeerte en pleitte hij voor
een wat ascetische levenshouding. Simone meende dat Musonius' ideeën, als
contrapunt bij het consumentisme, relevant waren voor onze eigen tijd. (Deze
sympathie voor een ascetische levenshouding sloot niet uit dat ze het altijd waardeerde
als een gast een doosje chocolade meenam.) Minstens zo relevant is dat Musonius,
wanneer het er werkelijk op aankwam, zijn mening niet onder stoelen of banken stak.
In de dagen van keizer Nero was dat bepaald niet zonder risico en Musonius werd
tot tweemaal
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toe verbannen. Die ervaring leidde overigens ook tot het standpunt dat voor een
verstandig mens ballingschap geen ramp was.
Van heel andere aard is Levenslessen in steen, een verzameling fragmenten van
Diogenes van Oinoanda met een wel heel curieuze achtergrond. De auteur was een
rijke man uit een stad in Zuidwest-Turkije die na zijn dood, ergens in de tweede eeuw
n.Chr., iets van waarde wilde nalaten aan zijn stadsgenoten. Anderen zouden wellicht
een badhuis, een bibliotheek, een portico of een fontein hebben geschonken, maar
Diogenes wilde zijn medeburgers iets meegeven waar ze écht iets aan hadden: een
leven zonder angst. Daarom liet hij op de esplanade van het stadje een muur van
ruim tachtig meter lengte voorzien van een inscriptie waarin hij de leer uitlegde van
de Griekse filosoof Epicurus, die zo'n vier eeuwen eerder had geleefd. Diens
opvattingen zijn te lezen op een deel van de inscriptie uit Oinoanda, Diogenes' eigen
meningen staan op andere fragmenten en tot slot zijn er Epicurus' korte, uit het hoofd
te leren aforismen voor mensen die niet zo geletterd waren. Ook voor de armen was
er een weg naar het geluk.
De leer van Epicurus is heel anders dan die van de stoïcijnen, die stelde dat de
natuur redelijk was en dat een verstandig mens daarom tegenslagen gelaten ondergaat.
Dat stelt hem in staat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De
epicureeërs meenden daarentegen dat een verstandig mens ernaar streeft tegenslagen
zoals verdriet en pijn zoveel mogelijk te vermijden. We hebben alleen dit ene leven;
na de dood valt onze ziel uiteen in losse atomen en daarom hoeven we niet bang te
zijn voor helse straffen. Geniet van wat ons plezier doet, is Epicurus' advies. Hoewel
aan epicureeërs een zekere wereldvlucht wordt toegeschreven (‘leef in het
verborgene’), staat hun leer maatschappelijk engagement niet in de weg: dat blijkt
wel uit het feit dat Epicurus zelf zijn leer in aforismen samenvatte en Diogenes er
een muur aan wijdde van ruim tachtig meter lang.

De Grieks-Romeinse wereld
Philostratus' Het leven van Apollonius van Tyana was Simones laatste en langste
vertaling. Ze begon ermee in 2010 en het boek lag eind 2013 al in de winkels. De
auteur leefde in een tijd die weleens wordt aangeduid als ‘crisis van de derde eeuw’.
Die naam suggereert meer problemen dan er feitelijk zijn geweest, maar het
intellectuele leven was zeker aan verandering onderhevig. De oude culten kregen
bijvoorbeeld concurrentie van
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‘heilige mannen’: charismatische, rondzwervende intellectuelen over wie de
wonderlijkste verhalen de ronde deden. De verering van Jezus van Nazaret is het
bekendste voorbeeld, maar de pythagoreïsche filosoof Apollonius van Tyana is een
goede tweede.
Nu was Philostratus meer bellettrist dan filosoof. Over Apollonius' ideeën maakt
hij ons niet veel wijzer, maar over het literaire leven van de Romeinse tijd des te
meer. Het leven van Apollonius van Tyana is een van de sprankelendste teksten uit
die periode, vol verre reizen - India, Ethiopië, Andalusië - en geestige observaties
over vulkanisme, parelduikers, tirannie, brahmanen, de juiste woordkeuze, de jacht
op slangen en de getijden. Philostratus lardeert zijn verhaal met literaire verwijzingen
en verrassende woordkeuzes als ‘grazende leeuwen’. Het leven van Apollonius van
Tyana is daarmee niet de toegankelijkste tekst uit de Oudheid, maar biedt wel een
staalkaart van de klassieke cultuur op het moment dat deze de vorm begon te krijgen
waarin wij haar kennen. Dit alles maakte Philostratus' boek tot een lastig vertaalproject
én tot Simones knapste werk.
In het verlengde hiervan ligt het Droomboek van Artemidoros van Daldis. Er waren
destijds allerlei waarzeggers, ingewandenlezers, astrologen en andere futurologen
die de mensen van advies dienden. Artemidoros was een van hen: een droomduider
die in de door Simone vertaalde tekst de fijne kneepjes van het vak uitlegde aan zijn
zoon. De tekst heeft weinig diepgang maar illustreert menig facet van de antieke
cultuur. Wie droomt dat hij wordt gekruisigd, mag in zijn handen wrijven, want het
betekent dat je zult worden verheven en dat iedereen naar je zal opkijken. Een man
die van een bordeel droomt zal sterven, want bordelen en de dood zijn de dingen die
mannen met elkaar gemeen hebben. Wie droomt dat een ziener een voorspelling
doet, moet letten op het soort waarzegger: in principe zijn de voorspellingen van
gedroomde zieners onbetrouwbaar, tenzij je droomt van waarzeggers die bekend
staan om hun integriteit, zoals droomduiders. Zulke onbedoeld grappige passages
maakten dat deze vertaling, die vermoedelijk Simones minst bekende is, weleens het
project zou kunnen zijn geweest waaraan ze met het meeste plezier heeft gewerkt.
In 1999 verscheen de Anabasis van Arrianus, die de Nederlandse titel meekreeg
Alexander de Grote. De auteur, een vriend van keizer Hadrianus, biedt niet alleen
het indrukwekkende verhaal van een succesvolle militaire campagne, maar behandelt
ook de wijze waarop Alexander zijn wereldrijk organiseerde. Veldslagen en
belegeringen komen aan de orde,
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maar ook logistiek, topografie, diplomatie en bestuurlijke benoemingen. In haar
inleiding legde Simone uit hoe elegant Arrianus zijn stof ordent. Alexander was
bepaald niet de stralende veroveraar waar men hem wel voor houdt. In een
dronkenmansroes doodde hij eens een van zijn beste vrienden, hij liet tegenstanders
doodmartelen, executeerde zijn pages en gelastte de terechtstelling van falende
bestuurders. Als Arrianus het allemaal chronologisch zou hebben verteld, zouden
dit soort negatieve zaken, die ook naar antieke maatstaven onacceptabel waren, steeds
zijn teruggekomen en het beeld hebben bepaald. Daarom plaatste Arrianus een groot
deel hiervan in één digressie, zodat niemand kon beweren dat hij informatie had
achtergehouden maar het ook geen Leitmotiv werd. Simone was goed in het herkennen
van dit soort manipulatie. Ondertussen sprak haar aan hoe Arrianus, die sympathie
had voor de stoïcijnse wijsbegeerte, vrijmoedig aangaf dat de vleiers die Alexanders
daden goedpraatten, hem gevaarlijker verwondden dan zijn vijanden. Ze vroeg zich
af of Hadrianus dat had gelezen en wat hij ervan zou hebben gedacht.
Een geheel andersoortig vertaalproject betrof The Marble Faun van de Amerikaanse
auteur Nathaniel Hawthorne, een roman uit 1860 die zich voor een belangrijk deel
afspeelt in Rome en in de negentiende eeuw wel werd gebruikt als een soort reisgids.
Een geïllustreerde editie leek haar wel wat en het speet haar dat ze er nooit een
uitgever voor wist te vinden. De vertaling is dan ook onvoltooid gebleven maar
illustreert haar liefde voor de Amerikaanse en Engelse letteren. Wie haar en Hans
bezocht, zag in de woonkamer altijd wel ergens de New York Review of Books of de
Times Literary Supplement liggen.

Een energieke oude dag
Simones literaire activiteit beperkte zich niet tot vertalingen. Van haar artikelen is
‘Het afscheid bij de poort’ (in de in 1998 verschenen bundel Receptie van de
klassieken X) vermeldenswaard. Ze beschrijft hierin hoe een van de bekendste scènes
uit de Ilias - Hektor neemt afscheid van zijn vrouw Andromache en zijn zoon
Astyanax - bleef terugkeren in de latere literatuur. Het aardigst is dat Simone oppert
dat het soldatenliedje Lili Marleen weleens een van de jongste takken aan deze boom
kan zijn. Zulke speelse observaties waren typerend voor haar.
Naast haar literaire bezigheden begon ze zich in de loop der jaren te interesseren
voor de geschiedenis van joods Groningen. Ze volgde de
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restauratie van de synagoge aan de Folkingestraat op de voet en werd bestuurslid
van de Stichting Historie Joods Groningen, waarvan zij tot 2012 lid bleef en op het
eind voorzitter was. In die functie was ze betrokken bij diverse tentoonstellingen en
speelde ze een rol bij de oprichting van een klein gedenkteken op de plaats van de
oudste joodse begraafplaats in Groningen. Hiervoor deed ze veel voorbereidend werk
en ze had de voldoening dat de kunstenares die zij had voorgedragen om het
monument te maken, Bettina Furnée, inderdaad de opdracht kreeg. Zorg voor joods
erfgoed, een half dozijn vertalingen, HOVO-cursussen en een reeks artikelen, allemaal
gepubliceerd na haar afscheid van het Praedinius Gymnasium, gevoegd bij haar
betrokkenheid bij de vluchtelingenopvang: ze had geen rustige maar een energieke
oude dag.
Daarbij reisde ze veel: Canada, Egypte, Japan, drie keer naar India, een keer naar
Peru, en steeds weer naar Italië en naar Griekenland. Ze was niet echt sportief maar
wandelde graag door het Griekse landschap. Zwemmen vond ze ook heerlijk.
Bijvoorbeeld in een van de talloze baaien van Griekenland, waar ze in 2014 voor het
laatst was. Ze hield trouwens evengoed van het overdekte zwembad in Groningen
in de buurt van haar huis, waar ze vooral na haar pensionering in de wintermaanden
's ochtends nog wat baantjes trok. Het betekende veel voor haar en het stemde haar
droef dat het tenslotte niet meer ging.
Bij al deze activiteiten hield ze toch altijd tijd voor haar familie, collega's en
vrienden. Ze had het vermogen om vriendschap te sluiten en te onderhouden met
mensen die veel jonger waren dan zijzelf. Op zomerse dagen onthaalde ze gasten in
de tuin, dikwijls sprekend over literatuur en dan vooral over wat een boek goed
maakte. Haar grote literaire liefdes waren, naast de klassieke en de Engelstalige
literatuur, Louis Couperus en Thomas Mann. Een bezoek aan Simone en Hans werd
overigens altijd opgeluisterd door de katten, waar ze dol op was. In de loop der jaren
heeft ze over tien nesten gewaakt. Het was vanzelfsprekend geen toeval dat een van
die stoïcijns-onverstoorbare dieren door het leven ging met de naam Marcus.

‘Waarvoor ik dien’
In 2013 overleed haar oudste dochter Jos aan kanker, een ziekte die Simone niet veel
later ook zelf bleek te hebben. Haar conversatie en haar liefde voor boeken waren
onverminderd, maar de ziekte putte haar uit. Hans trad op als mantelzorger en haar
vrienden en kennissen bleven contact
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zoeken door middel van bezoek, bloemen, brieven en kaarten. Ze overleed op 10
maart 2017, zevenentachtig jaar oud.
Een gedicht dat haar aansprak was De ploeger van A. Roland Holst, waaruit ze
citeerde toen ze afscheid nam van het Praedinius Gymnasium.
Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien.

Als dienen, zo beschouwde ze haar leraarschap. Het is niet moeilijk in haar
vertaalwerk een verlenging daarvan te herkennen: nu diende ze zowel de lezers als
de antieke auteurs. Wie het privilege had gehad vertrouwd te zijn geraakt met de
klassieken, had ook een verplichting de samenleving ermee te verrijken. Dat in onze
eenentwintigste eeuw de belangstelling blijft groeien voor de Griekse literatuur en
filosofie van de Romeinse tijd, is voor een aanzienlijk deel Simones verdienste.
JONA LENDERING

Met dank aan Hans en Annet Mooij
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Hendrik Schultink
Amsterdam 3 april 1924 - Bilthoven 7 januari 2017

Toen hij pas op het gymnasium kwam, koesterde Henk Schultink de gedachte om
journalist te worden. Hij had altijd een geweldige fascinatie voor kranten gehad,
vertelde hij in een interview vele jaren later. Als jongetje van zeven, acht jaar maakte
hij al kranten en die belangstelling voor journalistiek is gebleven. Het is kenmerkend
voor Schultink dat hij voortdurend op zoek is geweest naar nieuws, ook naar
wetenschappelijk nieuws, en dat hij er telkens naar heeft gestreefd om nieuwe feiten
en nieuwe inzichten kritisch naar voren te brengen. Beroepsjournalist is hij nooit
geworden, veel geschreven heeft hij wel, met name over Nederlandse taal en
taalwetenschap. De keuzes die hij daarbij gemaakt heeft, zijn ook voor anderen van
belang geweest, zoals in dit levensbericht duidelijk zal worden.

Haagse scholen
In het voorjaar van 1934 verhuisde Henk Schultink met zijn ouders van Amsterdam
naar het Haagse Benoordenhout. Met de overgang naar de nieuwe school had hij het
moeilijk, maar in 1936 slaagde hij zonder verdere problemen voor het
toelatingsexamen van het Tweede Gemeentelijk Gymnasium in Den Haag. Aan het
eind van de eerste klas bleef hij
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evenwel ‘als [een] baksteen’ zitten. Na een nieuwe start behaalde hij zonder verdere
tegenslagen in juni 1943 het diploma gymnasium alpha. In de zomer van 1938 had
vader Schultink zijn zoon overigens voor korte tijd naar het zogeheten Kinderhuisje
te Laren gestuurd, waar kinderen voor kortere of langere tijd geplaatst konden worden.
Henk Schultink trof daar onder meer het Amsterdamse meisje Anne Frank
(1929-1945), toen nog ‘gewoon een meisje op vakantie’. ‘Het blijft me hogelijk
verbazen dat ik ooit Anne Frank ontmoet heb,’ merkte Schultink later eens op. Een
inspirerende klasgenoot was Jorge Semprún (1923-2011), zoon van de laatste
Spaans-republikeinse ambassadeur in Nederland. De getalenteerde Semprún werd
een internationaal befaamd schrijver en filosoof en hij is een van degenen geweest
die blijvend invloed hebben uitgeoefend op Schultinks politieke gedachtegoed. In
1999 hield Semprún in Leiden de jaarlijkse Huizingalezing onder de titel Einde van
de eeuw, begin van een millennium. Schultink zal er ongetwijfeld bij geweest zijn.
Op het gymnasium heeft Schultink twee jaar Nederlands gehad van de
legendarische ‘tante’ Dr. Alberta J. Portengen (1890-1979), een goede kennis des
huizes, die in 1915 bij de bekende Leidse taalkundige C.C. Uhlenbeck (1866-1951)
cum laude gepromoveerd was op een etnologisch-taalkundig onderwerp en die op
z'n minst 24 typen bijwoordelijke bijzinnen wist te onderscheiden. Ook liet ze op
het bord het Onze Vader in het Gotisch verschijnen. Of zij daarmee ook werkelijk
invloed heeft gehad op Schultinks latere studiekeuze, is niet duidelijk.
De oorlogsjaren verliepen niet zonder moeilijkheden. Duitse maatregelen noopten
het gezin ertoe om in Den Haag te verhuizen naar een straat aan de buitengrens van
het zogeheten Sperrgebiet. Schultink kon aan een tweetal razzia's ontsnappen en ook
aan de verplichte Arbeitseinsatz wist hij te ontkomen. Schultinks jongere broer Robert
vertelt dat Henk ‘werd ingeschreven als leraar’ omdat hij bijles gaf aan de later zo
bekende Haagse poppenspeler Frank Kooman (1929-2011). Hun vader, een
beroepsofficier, was evenwel in 1942 als krijgsgevangene afgevoerd naar Duitsland.
Hij keerde in juni 1945 terug, maar overleed al een jaar later. Dat was een bijzonder
zware slag, vertelde Schultink later aan zijn interviewers.
De Leidse universiteit was in de oorlogsjaren gesloten. In het studiejaar 1943-1944
volgde Schultink de deeltijdse opleiding MO-Nederlands en MO-geschiedenis aan
de bekende Haagse School voor Taal en Letterkunde. Hij kwam tot de conclusie dat
het onderdeel geschiedenis
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hem niet lag, maar verder kreeg hij er een wat schoolse, maar solide introductie tot
diverse aspecten van de neerlandistiek, waar hij in zijn Leidse studietijd nog veel
profijt van heeft gehad. Een van zijn Haagse docenten was C.B. van Haeringen
(1892-1983), die onder meer Gotisch en historische grammatica gaf. Schultink had
veel respect voor deze geleerde, die in 1945 hoogleraar Nederlandse taalkunde te
Utrecht zou worden. Bij diens emeritaat in 1962 schreef hij in de NRC nog een zeer
waarderend artikel over deze ‘zo menselijke mens’.
In verband met de oorlogsomstandigheden werden de lessen aan de School voor
Taal en Letterkunde na de zomervakantie van 1944 niet hervat. Hoewel zijn vader
hem liever jurist had zien worden, koos Schultink in het najaar van 1945 voor de
academische studie Nederlands. Het werd Leiden, louter om geografische redenen.

Leiden
In de jaren 1945-1951 studeerde Schultink Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Leiden. Daar zat hij aan de voeten van leermeesters als de
taalkundige G.G. Kloeke (1887-1963) en de letterkundige P.N. van Eyck (1887-1954).
Algemene taalwetenschap werd gegeven door de oudgermanist A.C. Bouman
(1892-1966). Van de colleges van Van Eyck over de dichter Marsman begreep hij
echt ‘niets’, maar voor de historisch taalkundige en taalgeograaf Kloeke koesterde
hij grote bewondering. Toen hij Kloeke kort na 3 oktober 1945 in Leiden voor het
eerst ontmoette, zag hij niet de grote, forse man die hij min of meer verwachtte, maar
een klein, verlegen mannetje dat ‘almaar zo met z'n zakdoek in z'n rechterhand’
college stond te geven. Op de colleges leerde Schultink medestudenten kennen als
Wouter Blok (1922-2010), Maarten van den Toorn (1929-2017) en Henk Wage
(1911-1997). ‘Keien van vrienden’ waren het, aldus Wage in 1976 in een Leids
afscheidsinterview. ‘Aan Schultink heb ik altijd veel te danken als mens’, noteerde
hij. Over hun wederzijdse vriend Wout Blok schreef Schultink in diens levensbericht:
‘De academische vorming in de Nederlandse taal- en letterkunde stelde hem, net als
menig studiegenoot, onmiskenbaar teleur’.1. Ter compensatie zochten de studenten
daarom andere vormen van studieuze betrokkenheid. In 1952 richtten Blok c.s. de
Leidse Kring op, een gezelschap dat nooit meer dan zo'n twaalf leden heeft geteld.
Het is tot 1999 als informeel discussieplatform blijven functioneren.
Ook werd Schultink lid van het in 1872 opgerichte letterenstuden-
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tenvakdispuut Literis Sacrum en in zijn jaarclub van het Leids Studenten Corps trof
hij niet alleen de neerlandicus Wout Blok, maar ook de latere minister Max van der
Stoel (1924-2011), die als aankomend politicus zijn maatschappelijk denken sterk
beïnvloedde. Op instigatie van Van der Stoel werd Schultink lid van de socialistische
studentenvereniging Politeia, wat in 1949 resulteerde in deelname aan een
internationaal socialistisch studentencongres in Karinthië.
In december 1947 richtten Schultink en enkele andere geïnteresseerden het Leids
Linguïstisch Gezelschap Nomen op. Dat was een nogal gemêleerd gezelschap van
taalkundig georiënteerde studenten. Gegeven het feit dat de Leidse letterencolleges
allemaal hoorcolleges waren, zocht men er een minder formeel platform voor discussie
en gedachtewisseling. Op de bijeenkomsten van Nomen leerde hij ook E.M. Uhlenbeck
(1913-2003) kennen, de javanist en lector aan de Universiteit van Indonesië die in
1949 in Leiden promoveerde op een proefschrift over het Javaanse morfeem. Aan
de kennismaking met ‘Bob’ Uhlenbeck heeft Schultink voor zijn wetenschappelijke
loopbaan veel te danken gehad.
Na zijn tentamen voor het kandidaats Nederlands, begin 1948, bood Kloeke, een
vermaard taalgeograaf en een imponerend geleerde, hem aan om assistent bij hem
te worden. Heel spontaan zei Schultink dat hij dat toch maar liever niet deed. In de
taalkunde leken er in theoretisch opzicht namelijk andere zaken aan de orde te zijn
die hem interessanter leken. Als een van de bijvakken voor zijn doctoraalexamen
koos hij het Bantu, een vak dat gedoceerd werd door H.P. Blok (1894-1968), de
vader van zijn goede vriend Wout. ‘Van Blok heb ik ook veel geleerd. Met name het
relativeren van opvattingen en verschijnselen, alleen al omdat je via zo'n bijvak in
aanraking komt met niet-Indo-Europese talen’. Voor een bijvak stelde deze hoogleraar
exceptioneel hoge eisen. Na tweeëneenhalf jaar privé-college bij Blok in Oegstgeest
aan huis volgde het tentamen, waarbij onder meer een Swahilitekst vertaald moest
worden, zonder woordenboek - ‘Het kostte me zeeën van tijd, maar het lukte en ik
heb er nooit spijt van gehad’. Bij de pas aangetreden hoogleraar letterkunde P.
Minderaa (1893-1968) schreef hij een letterkundige scriptie over ‘De woordspeling
bij enige figuren in de Nederlandse letterkunde’, een onderwerp waarop hij in 1964
nog eens in geschrifte terugkwam. In dat artikel is ook een homoniem uit het Swahili
verwerkt.
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Kopenhagen
Al vóór zijn doctoraalexamen in januari 1951 had Schultink een benoeming gekregen
als ‘Lektor’ Nederlands aan de universiteit van Kopenhagen. Het is Kloeke geweest
die zijn talentvolle student krachtig heeft aanbevolen. Er waren dertien sollicitanten
voor de vacature en uit de nagelaten papieren van de direct betrokken hoogleraar,
de Deen Louis Hammerich (1892-1975), blijkt dat er zeer intensief is gelobbyd.
Kloeke aarzelde bijvoorbeeld niet om de politieke kleur van sommige kandidaten in
de beschouwing te betrekken omdat ze volgens hem niet representatief waren voor
‘het’ Nederlandse volk - dat laatste gold ook voor katholieken en Belgen. Ondanks
tegenwerpingen van de hoogleraar linguïstiek Louis Hjelmslev (die had een meer
ervaren kracht op het oog) werd Schultink per 1 september 1950 officieel benoemd
tot lector. Op 1 februari 1951 begon hij met zijn colleges.
Merk op dat Schultink toen de facto nog geen woord Deens sprak en in Leiden
nog nooit college had gehad over Nederlandse spraakkunst. Maar hij wist zich met
veel animo door de aanloopproblemen heen te slaan. Ook doceerde hij in 1954 een
semester in Aarhus. Bovendien konden zijn journalistieke aspiraties worden omgezet
in een Kopenhaags correspondentschap van de NRC. Voor die krant schreef hij
tientallen artikelen, vooral van politieke aard.
In Kopenhagen kwam Schultink in aanraking met een buitengewoon stimulerend
linguïstisch leven. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om veel college te lopen
bij Louis T. Hjelmslev (1899-1965), de grondlegger van de zogeheten glossematiek,
een tamelijk formalistische tak van het Europese structuralisme. Ook bezocht hij met
grote regelmaat de bijeenkomsten van de Lingvistkredsen, zoals Cercle Linguistique
de Copenhague in het Deens heette. Het waren bijeenkomsten, die - ‘met veel lucide
humor gekruid’ - tien à vijftien keer per jaar steeds op dinsdagavonden werden belegd.
Talrijke buitenlandse gasten bezochten de Cercle als spreker. Zelf heeft Schultink
voor de Cercle in het Deens een lezing gegeven over het Swahili. In 1956 herdacht
hij in de NRC in zeer positieve termen het 25-jarig bestaan van wat hij dit ‘brandpunt
van taalkundige activiteit’ noemde. De voorzitter van de Cercle, de vermaarde Louis
Hjemslev, was weliswaar een afstandelijke, moeilijk benaderbare man, maar ten
opzichte van de Nederlandse lector was hij uiterst voorkomend en vriendelijk. In een
artikel uit 2008 heeft Schultink verslag gedaan van zijn contacten met de Deense
collega's.2.
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Tijdens die ‘verrukkelijke jaren’ in zijn ‘tweede vaderland’, zoals hij zijn Deense
tijd eens karakteriseerde, nam eind 1955 een acht jaar jongere studente aan de Sociale
Academie haar intrek in het pension waar Schultink al enige jaren woonde, Sanne
Lundahl Nielsen. Na allerlei wederwaardigheden trouwden ze in 1969 op de boerderij
van een Deense dorpsburgemeester in midden-Jutland. Samen hebben ze daarna veel
in Europa gereisd, uiteraard ook in Denemarken. Sanne Schultink werd de bewerker
van de tiende, herziene en gemoderniseerde druk van Van Goor's klein Deens
woordenboek Deens-Nederlands en Nederlands-Deens (1975). Zij overleed in 1980,
na een langdurige ziekte.

Promotie
Bij zijn terugkeer in Nederland in 1956 - zijn contract als neerlandicus extra muros
was afgelopen - had Schultink de keuze uit een vijftal beroepsmogelijkheden. Een
vast correspondentschap voor de NRC in heel Scandinavië leek hem niet
onaantrekkelijk, maar op instigatie van E.M. Uhlenbeck, inmiddels hoogleraar Javaans
en Algemene Taalwetenschap te Leiden, koos hij ten slotte voor een promotiebeurs.
In een aanbevelingsbrief aan het Ministerie van Onderwijs over de toe te kennen
rijksstudietoelage prees Uhlenbeck zijn promovendus aan als een ‘bescheiden, serieuze
werker met een ruime belangstelling’. De Leidse morfoloog bleek een scrupuleus
en aandachtig begeleider, van wie Schultink overigens alle ruimte kreeg om zich op
zijn onderzoek te concentreren. Had Schultink eerder wel eens met de gedachte
gespeeld om voor een promotie een onderwerp uit de syntaxis van het
Middelnederlands te kiezen, door de kennismaking met Uhlenbeck is hij bij het
onderzoek van de morfologie uitgekomen.
Op woensdag 7 februari 1962 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over
woordvorming, De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern
Nederlands, ‘een mijlpaal in de studie van de morfologie van het Nederlands’ (G.E.
Booij). Deze studie gaat over woorden en wel over de wijze waarop bijvoeglijke
naamwoorden zich in morfologisch opzicht kunnen gedragen. Het werk is gebaseerd
op een overvloed aan schriftelijk materiaal, onder meer uit de NRC; de bronnen staan
nauwkeurig opgetekend. In een overzichtsstudie typeert Van den Toorn zijn oude
studievriend als een structuralistisch taalkundige die niet bij enigerlei school is in te
delen. Schultink zelf noemt zich overigens expliciet een ‘leerling’ van Uhlenbeck:
het proefschrift is ‘geheel in de geest’ van Uhlenbeck ge-
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schreven. Een voorpublicatie over ‘Productiviteit als morfologisch fenomeen’ (1961)
werd diverse malen herdrukt en figureerde op de leeslijsten van talloze universitaire
en MO-studenten. De belangstelling voor woordvorming is Schultink ‘onder
wisselende theoretische gesternten’ overigens zijn hele leven trouw gebleven, zoals
een Utrechtse collega dat eens uitdrukte.
In het verlengde van zijn journalistieke werk in Denemarken verzorgde Schultink
in de jaren 1956-1960 voor de NRC een taalkundige rubriek die nagenoeg elke twee
weken verscheen en waarin actuele ontwikkelingen op taalkundig gebied werden
besproken. Voor de lezer van vandaag zijn Schultinks stukken over 't algemeen geen
lichte kost, merkte de bekende NRC-medewerker J.L. Heldring (1917-2013) op toen
de artikelen in 2005 in boekvorm verschenen. Wat Heldring opviel, is Schultinks
enigszins gedragen, plechtstatige stijl. Maar aan actualiteit hadden zijn stukken
volgens hem niet of nauwelijks ingeboet.
Schultink had ook nog andere nevenfuncties. Al voor zijn promotie was hij als
docent Nederlands werkzaam bij de Centrale Opleidingscursussen voor MO-akten
(COCMA) in Utrecht en in de jaren 1959-1963 maakte hij deel uit van de toenmalige,
landelijke examencommissie MO-A Nederlands. Ook kreeg hij vaste voet aan de
grond bij Nederlandse universiteiten. Van 1959 tot 1962 was hij eerst als
wetenschappelijk ambtenaar, later als wetenschappelijk hoofdambtenaar voor
algemene taalwetenschap aan de Leidse universiteit verbonden. In 1959 werd hij
tevens de eerste redactiesecretaris van het vaktijdschrift Forum der letteren, dat
redactioneel vooral een Leids stempel droeg. Tevens was hij van 1960 tot 1962
wetenschappelijk ambtenaar voor algemene taalwetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam in dienst van de hoogleraar A.J.B.N. Reichling (1898-1986).
In Utrecht naderde ondertussen het emeritaat van de hoogleraar Algemene
Taalwetenschap A.W. de Groot (1892-1963), een bekend structuralist. Medio 1961
ging Uhlenbeck eens polsen: ‘zou je daarvoor voelen?’. In september 1962 was de
opvolging geregeld. Op maandag 18 februari 1963 hield Schultink in Utrecht zijn
inaugurele rede, Statische of dynamische taalbeschrijving? Hij zou er als hoogleraar
werkzaam blijven tot september 1986.
Niet lang na zijn benoeming werd Schultink betrokken bij de activiteiten van de
in 1950 opgerichte Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, waar hij vanaf begin
1951 lid van was. Toen deze vereniging eind
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jaren vijftig in een ‘comateuze’ toestand was geraakt, werd Schultink door de
AVT-voorzitter, de Leidse hoogleraar Nederlandse taalkunde C.F.P. Stutterheim
(1903-1991), in januari 1964 bij hem thuis in Oegstgeest op de lunch uitgenodigd.
Bij die gelegenheid vroeg Stutterheim aan Schultink om hem als voorzitter op te
volgen, een nieuw bestuur te vormen en de AVT nieuw leven in te blazen. Dat lukte
en vanaf najaar 1964 werden er weer met regelmaat uiteenlopende voordrachten
gehouden. Via het bestuur-Schultink werd de vereniging voor opheffing behoed en
werd het stokje doorgegeven aan een jongere generatie. Jaarlijks organiseert de
vereniging een goedbezochte Taalkunde-in-Nederland-dag. De eerste van deze reeks
van TIN-dagen werd in januari 1970 voorgezeten door Henk Schultink.

Taalkunde in de jaren zestig
De jaren zestig waren ook wat de taalwetenschap betreft spannende tijden en dat had
alles te maken met de opkomst van de zogeheten transformationeel-generatieve
grammatica in Nederland. Daar is inmiddels al veel en vaak over geschreven. Het is
de Amerikaan Noam Chomsky (*1928) geweest wiens opvattingen over linguïstiek
grote invloed hebben gehad, ook in Nederland. Uhlenbeck en zijn Amsterdamse
collega Anton Reichling hadden zo hun bezwaren tegen de generatieve benadering
en zij staken dat niet onder stoelen of banken. Schultink daarentegen had Chomsky's
Syntactic Structures uit 1957 in zijn NRC-rubriek indertijd al welwillend besproken:
‘een zeer instructieve studie’. Hij vond het fascinerend om te zien hoe in de
generatieve benadering allerlei taalkundige zaken plotseling werden aangevochten
en als probleem gesteld door Chomsky en de zijnen. ‘Dat vond ik veel interessanter
dan die zekerheden die toch meestal ten grondslag lagen aan het werk van
structuralisten’, aldus Schultink. Daarentegen bleef zijn promotor Uhlenbeck trouw
aan eenmaal verworven taalkundige uitgangspunten. Dat leidde wel eens tot
spanningen, zoals uit hun correspondentie blijkt, want Bob Uhlenbeck ‘was a
charming man, but not always easy to get along with’, is na zijn overlijden wel
opgemerkt.
In de jaren 1965-1966 verbleef Uhlenbeck voor studiedoeleinden langdurig in de
Verenigde Staten. Het was Schultink die het bekende eerstejaarscollege van zijn
promotor waarnam. In de bewaard gebleven, betrekkelijk uitvoerige correspondentie
uit die periode (de mogelijkheid om de gedachtewisseling per e-mail te voeren zou
nog geruime tijd op
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zich laten wachten) liet Schultink in maart 1966 onder meer weten dat hij twee
deeltjes voor de bekende taalkundige serie Ianua Linguarum bij Mouton in
voorbereiding had, te weten Fundamentals of Morphology en Dutch Morphology,
sterker generatief georiënteerd dan zijn dissertatie. Maar dat is er niet van gekomen.
Ook berichtte hij zijn vroegere promotor dat hij zich serieus verdiept had in het werk
van Chomsky en zo positiever ten opzichte van de onlangs verschenen dissertatie
van A. Kraak was komen te staan.
De Amsterdamse neerlandicus Remmert Kraak (1928-2005) was in februari 1966
gepromoveerd - tot doctor in de wijsbegeerte - op een studie over Negatieve zinnen.
Een methodologische en grammatische analyse. Dat proefschrift deed niet alleen
een voorstel voor een generatieve beschrijving van negaties in het Nederlands, maar
was ook een aanval op het werk van de structuralist Uhlenbeck, die medio jaren
zestig een invloedrijk man was, zowel wat de taalkunde betreft als ook
wetenschapspolitiek gezien.
Onder de titel ‘Transformationeel-generatieve taalbeschrijving’ publiceerde
Schultink in 1967 een overzichtelijk en toegankelijk besprekingsartikel van Kraaks
boek in het neerlandistische vaktijdschrift De Nieuwe Taalgids, dat toen zo'n
vijfduizend abonnees telde. Iedere beoefenaar van onze moedertaal behoorde van
dit werk kennis te nemen, vond Schultink. Zijn stuk bleek een invloedrijk artikel dat
als een soort inleiding tot Chomsky ging fungeren, ook onder studenten. Over Kraaks
proefschrift zal ik natuurlijk zelf ook schrijven, liet Uhlenbeck aan zijn vroegere
promovendus weten, maar hij voegde met het nodige gevoel voor understatement
eraan toe: ‘mijn oordeel is wel bepaald minder gunstig dan het jouwe’ (brief
27-3-1966). Kraak immers had de essentie van Uhlenbecks gedachtegang niet
begrepen, zo meende Uhlenbeck. Al met al kon de positionering van Schultink ten
aanzien van de ‘generative enterprise’ hem allerminst bekoren. Hij heeft duidelijk
moeite gehad om diens standpunt te aanvaarden.
Uhlenbeck reageerde overigens pas in 1971 uiterst kritisch op Kraaks studie met
een artikel waarin hij zijn eigen standpunten krachtig verdedigde: ‘Kraak's Negatieve
zinnen’. Ook in latere jaren liet Uhlenbeck bij gelegenheid van zijn onvrede met
Schultinks taalkundige insteek blijken. Niet alleen in publicaties, maar ook in
persoonlijke correspondentie komt hun verschil in visie onomwonden aan de orde.
Soms was een telefoontje nodig om gerezen misverstanden uit de weg te ruimen.
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De ‘stammenstrijd’ over de generatieve grammatica in Amsterdam leidde ertoe dat
een aantal taalkundigen voor hun promotie een beroep deden op Schultink, die naar
het heette ‘om’ was. In 1963-1964 had hij namelijk op een college de
transformationeel-generatieve theorie gekarakteriseerd als ‘de taalkunde van de
eerstkomende twintig jaar’. De hoeveelheid werk die hem als promotor ten deel viel,
was niet gering. Uiteindelijk is hij 21 keer als promotor opgetreden, ‘een van de
weinige dingen waar ik een beetje trots op ben’, noteerde hij in zijn autobiografische
schets. Op 15 oktober 1971 had hij zelfs twee promoties op een en dezelfde dag.
Vanaf toen moesten deze promoti hem als ‘Henk’ aanspreken. Reflecterend op zijn
inzet als Utrechts hoogleraar kwam hij in een vraaggesprek tot een duidelijk
eindoordeel: ‘Mijn positie binnen de Nederlandse taalkunde is geweest dat ik een
aantal mensen - over het aantal kun je twisten - de gelegenheid heb geboden om hun
eigen ideeën op het niveau van een academisch proefschrift tot uitdrukking te brengen.
En daarbij is het mijn rol geweest om ervoor - zo goed mogelijk en naar beste
vermogen - te zorgen dat dat zo goed mogelijk ging [...]. En als ik ergens mijn grootste
bevrediging in dat hoogleraarschap heb gevonden, is dat ik dacht dat ik een aantal
mensen daarbij een belangrijke dienst heb kunnen bewijzen. Ik geloof dat ik zo mijn
eigen positie binnen dat taalkundig Nederland in die jaren heb gezien’.
Was Schultink in 1962 benoemd in een lege vakgroep met alleen een secretaresse,
in de jaren erna wist hij een gestage uitbreiding van zijn staf te bewerkstelligen door
het benoemen van jonge medewerkers die gedreven werden ‘door dezelfde recente
ontwikkelingen in de taalwetenschap’, zoals een van hen schreef. Ze gaven colleges
over generatieve onderwerpen. De in de jaren zeventig roemruchte Basiskursus
algemene taalwetenschap (1974; de zesde druk verscheen in 1981) bijvoorbeeld is
een prominent Utrechts product, waarin vermeld wordt dat Schultink ‘als eerste in
Nederland begonnen is met een inleiding algemene taalwetenschap aan de Utrechtse
universiteit waarin de teorie van Chomsky centraal stond’ (Voorwoord, p. viii). De
cursus is in eerste instantie door medewerkers als Arnold Evers en Riny Huybregts
en later door anderen met succes uitgewerkt. ‘Daarin kwam de volle nadruk op de
metodologische aspekten van de moderne taalkunde te liggen’, zoals in het voorwoord
te lezen staat. Een inleiding in de algemene taalwetenschap in ruimere zin is dit boek
niet, zo meenden sommige critici overigens.
Al met al was het een inspirerende groep docenten, aldus oud-stu-
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dent Martin Everaert. In 2004 werd de omvangrijke jubileumbundel Henk Schultinks
Boek aangeboden door een eenentwintigtal promovendi en oud-medewerkers van de
vakgroep Algemene Taalwetenschap uit Utrecht. Een bibliografisch niet naspeurbaar
boek ‘dat nooit geciteerd zal worden’, lezen we in het voorwoord. Schultink wordt
erin geprezen als inspirerende onderzoeker, begeleider en docent.
Schultinks eigen onderzoek is ‘geconcentreerd gebleven op de woordbouw en
vooral later tot op de huidige dag (sc. 2004) geschiedenis van de taalwetenschap.
Onderwijs: in den beginne ATW in volle breedte. Later (bij sterk groeiende staf en
daaruit voortvloeiende taakverdeling) ook geconcentreerd op morfologie en
geschiedenis taalwetenschap’. Favoriete onderwijsvormen van hem waren inleidende
hoorcolleges en bovenal promotiebegeleiding.

Herstructurering
In de jaren zeventig en tachtig werden de Nederlandse universiteiten hard getroffen
door een drietal van bovenaf opgelegde bezuinigingsmaatregelen: Voorwaardelijke
Financiering (1979), Taakverdeling en Concentratie (1982) en de Selectieve Krimp
en Groei (1986). Voor iedereen die daarbij betrokken was, zijn dat zware tijden
geweest. In haar boek Buitenkrachten, binnenkrachten. De Utrechtse taalkunde
1979-1989 uit 2008 heeft Mieke Trommelen gedetailleerd beschreven welke gevolgen
deze operaties hebben gehad voor de taalkunde in het algemeen en voor Utrecht in
het bijzonder. Gezegd kan worden dat ‘Utrecht’ over taalkundige medewerkers
beschikte die dankzij hun hoge organisatiegraad met succes hebben kunnen inspelen
op de opgelegde herstructureringen.3.
Ook persoonlijk raakte Schultink betrokken bij de bezuinigingsperikelen. In februari
1980 overleed zijn echtgenote Sanne Nielsen, na een periode van langdurige ziekte.
Als weduwnaar ‘enigszins ontredderd’ kwam hij er naar eigen zeggen toe om in
september 1982 te ‘vluchten’ in het voorzitterschap van de Utrechtse letterenfaculteit.
Daar werd hij onmiddellijk geconfronteerd met een kolossale bezuinigingsronde, die
bij hem (te) veel spanningen opriep. Na slechts twee maanden trad hij af als decaan.
In 1986 hertrouwde hij met Edu Brouwer-van Kampen en in datzelfde jaar ging
hij met emeritaat. Het jaar daarop werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Maar weer sloeg ziekte toe: Edu overleed in 2001. Het
belangrijkste feit in het persoonlijk leven van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2017

157
Schultink daarna is wel dat hij een oud-klasgenote van het gymnasium, Olga Rodenko,
gepensioneerd therapeute en schrijfster, na ruim 60 jaar weer op een reünie ontmoette.
Na enige jaren regelmatig contact te hebben gehad - Olga woonde indertijd in Zutphen
- besloten ze, toen Henk lichamelijk achteruitging, om samen in Bilthoven te gaan
wonen. Altijd bleef hij een geïnteresseerd en gastvrij gesprekspartner voor zijn
bezoekers en zijn belangstelling voor ‘het vak’ en de erbij betrokken mensen is tot
het laatst toe blijven bestaan.
Naast zijn Utrechtse verplichtingen ontplooide Schultink een reeks van activiteiten
als lid van talrijke facultaire en landelijke commissies waarvan hij deel heeft
uitgemaakt. Ook was hij in het begin van de jaren zeventig, in samenwerking met
oude vrienden als Wout Blok en Henk Wage, betrokken bij het nieuw opgerichte
tijdschrift Studia Neerlandica, dat echter niet levensvatbaar bleek en na acht nummers
werd opgeheven. Midden jaren zeventig werd hij bestuurslid en vervolgens adviseur
van het Nederlands-Vlaamse Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. Bij
zijn aftreden per 31 december 1982 werd hem ‘als kritisch en toegewijd begeleider
van het INL’ voor zijn verdiensten de Matthias de Vriespenning uitgereikt. Verder
was hij van 1986 tot 1996 lid van de Wetenschapscommissie van wat tegenwoordig
het Meertens Instituut heet. Het is niet verrassend dat hij ook in Het Bureau van J.J.
Voskuil voorkomt, en wel onder de naam ‘Schouten’. De laatste twee bestuurs- en
adviescommissies zegde hij in het voorjaar van 2004 op.

Geschiedenis schrijven
Tijdens zijn emeritaat is Schultink niet alleen bestuurlijk, maar ook publicistisch
actief gebleven. Zijn krantenstukken uit de NRC werden gebundeld in 2005 in Van
onze taalkundige medewerker. Kronieken 1954-1962. Het is een boek dat een leesbaar
overzicht geeft van de ontwikkelingen binnen de taalkunde in de jaren vijftig. De
(waarschijnlijk) allereerste bespreking van Chomsky's Syntactic Structures (1957)
is erin opgenomen. In 2006 verscheen een bundeling van een twaalftal van Schultinks
morfologisch-historiografische studies, Constant en variabel in de morfologie. Deze
stukken stammen uit de periode 1968-1999, waarbij het accent ligt op de jaren tachtig
en negentig. Tot in de jaren tien leverde hij nauwgezet historiografische bijdragen
aan diverse bundels en aan het jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, waar hij vanaf 1963 lid van is geweest.
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In de periode van zijn emeritaat heeft Schultink met veel animo en met regelmaat
geschreven over onderwerpen uit de geschiedenis van de taalwetenschap. Zijn
belangstelling hiervoor gaat terug tot de jaren zestig toen hij in een hoorcollege het
Amerikaanse structuralisme in een breder verband wilde plaatsen. De kennis van het
verleden deed bij hem mede dienst om het heden te relativeren. Voor het onderwijs
gold: opvoeden in onzekerheid en de betrekkelijkheid van de opvattingen laten zien.
Pas later kreeg hij gelegenheid om zich systematischer en breder met de geschiedenis
van het vak bezig te houden. Hij werd geboeid door de manier waarop taalkundige
problemen die tot op de huidige dag bestaan, in het verleden zijn opgelost. ‘Dat is
eigenlijk de centrale gedachte’.
Bij zijn installatie als lid van het Leidse studentendispuut Literis Sacrum begin
1948 droeg Schultink een ‘prachtige passage’ uit Gorters Mei voor:
jeugd overwint
Legers van pijn en neemt de sterke stad
Der toekomst hopend in.

Deze passage citeerde hij vele jaren later opnieuw, in 2004, aan het slot van zijn
autobiografische schets. Ik houd het erop dat voor Henk Schultink deze
programmatische en positieve uitspraak altijd een centrale gedachte is gebleven.
JAN NOORDEGRAAF

Verantwoording
Voor dit levensbericht heb ik nuttig gebruik kunnen maken van een zes pagina's
tellende autobiografische schets, gedateerd 3 april 2004, die mij door de familie ter
hand is gesteld. Toentertijd zette Schultink dit relaas op papier omdat hij een ‘te late,
pas postume confrontatie met de levenden die me het naast staan, wilde voorkomen’.
In het najaar van 2001 is hij, in het kader van een reeks door P.C. Paardekooper
gevoerde vraaggesprekken met oudere taalkundigen, geïnterviewd door een drietal
collega's, te weten Jan de Vries, Ariane van Santen en Piet Paardekooper. Het
gedetailleerde verslag van hun gesprek resulteerde in een typoscript van 27 pagina's,
dat mede ten grondslag ligt aan bovenstaande tekst.
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Een interview met A. Cohen en H. Schultink is onder de titel ‘Schijn en werkelijkheid
- experiment en theorie’ verschenen in De Nieuwe Taalgids 79 (1986), pp. 1-13.
Over zijn historiografische activiteiten vertelt Schultink in een interview dat als
nabeschouwing opgenomen is in zijn bundel Constant en variabel in de morfologie.
Historiografische studies (2006), pp. 198-207.
De collectie-E.M. Uhlenbeck, waarin zich de correspondentie met Schultink
bevindt, wordt bewaard in de afdeling Special Collections van de
Universiteitsbibliotheek te Leiden.
Voor schriftelijke en mondelinge informatie ben ik onder meer dank verschuldigd
aan Berry Dongelmans, Ad Foolen, Anneke Neijt, Ariane van Santen, Robert
Schultink, Maarten van den Toorn en Jos Westerdijk.

Enkele relevante geschriften van H. Schultink
‘Produktiviteit als morfologisch fenomeen’, in: Forum der letteren 2 (1961),
pp. 110-125. Ook verschenen in: Jacob Hoogteijling (red.), Taalkunde in
artikelen: een verzameling artikelen over het Nederlands. Groningen 1969, 2de
druk, pp. 60-75. Ook verschenen in: G.E. Booij (red.), Morfologie van het
Nederlands, Amsterdam [1979], pp. 47-62. Tevens verschenen in: M. Klein
(red.), Taal kundig beschouwd: taalkundige artikelen. Den Haag 1980, pp. 6-19.
De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands.
Z.pl., 1962. (proefschrift Leiden; herdruk Utrecht 1980)
Statische of dynamische taalbeschrijving? Den Haag 1963. (inaugurele rede
Rijksuniversiteit Utrecht)
‘Transformationeel-generatieve taalbeschrijving’, in: De Nieuwe Taalgids 60
(1967), pp. 238-257.
‘Ambassadrice contra masseuse. Afgeleide, [plus vrouwelijke], Nederlandse
nomina en hun beschrijving. De Nieuwe Taalgids 71 (1978), pp. 594-601.
‘Hjelmslev og tredivernes strukturelle linguisti. En praesentation’, in: Tijdschrift
voor Scandinavistiek 2:2 (1981), pp. 181-199.
‘C.B. van Haeringen (1892-1983) als etymoloog’, in: A. Moerdijk, W. Pijnenburg
en P. van Sterkenburg (red.), Honderd jaar etymologisch woordenboek van het
Nederlands. Een verzameling artikelen over etymologie. 's-Gravenhage 1990,
pp. 115-130.
‘The historiography of Dutch linguistics: a diachronic introduction’, in: Jan
Noordegraaf, Cornelis H.M. Versteegh en Konrad Koerner (eds.), The history
of linguistics in the Low Countries. Amsterdam/ Philadelphia 1992, pp. 1-15.
‘Hendrik Albert Wage: Roosendaal en Nispen 23 september 1911 - Leiden 18
augus-
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tus 1997’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden 1999-2000, pp. 140-146. (met Wouter Blok)
Het Nederlands in 2002. Utrecht 2002.
Cecile A. Portielje en Jan Noordegraaf (red.), Van onze taalkundige medewerker:
kronieken 1954-1962. Amsterdam/Münster 2005.
Lo van Driel en Jan Noordegraaf (red.), Constant en variabel in de morfologie.
Historiografische studies. Münster 2006.
‘Nederlandse en Kopenhaagse grammatici halverwege de twintigste eeuw
(1945-1960). Contouren van een autobiografesk tijdsbeeld’, in: Lo van Driel
en Theo Janssen (red.), Ontheven aan de tijd. Linguïstisch-historische studies
voor Jan Noordegraaf bij zijn zestigste verjaardag. Amsterdam en Münster
2008, pp. 255-267.
Wouter Blok: Oegstgeest 24 november 1922 - Arnhem 27 december 2010’, in:
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
2010-2011, pp. 47-57. (met Hans Mooij)

Eindnoten:
1. Zie voor de inrichting van de toenmalige studie Nederlands het informatieve artikel van M.C.
van den Toorn, ‘Veertig jaar neerlandistiek. Een terugblik’, in: Neerlandica extra muros 30: 3
(1992), pp. 1-9.
2. In hoeverre Schultinks latere geneigdheid tot een ‘formele benadering’, onder andere zijn
positieve benadering van de generatieve grammatica, te maken heeft met zijn kennismaking
met de glossematiek, zoals wel betoogd is, verdient nader onderzoek. ‘Ik was in zekere zin
nauw met de glossematiek van Hjelmslev geconfronteerd en er ook wel door gefascineerd, al
heb ik er nooit echt in geloofd’, zegt Schultink in 2006.
3. Bij de operatie Selectieve Krimp en Groei (1986) werden de budgetten zo verdeeld dat daaruit
het aio-stelsel (assistenten in opleiding) ontstond. In 1986-1987 speelde Schultink een centrale
rol bij het instellen van de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT), een nationaal
netwerk voor het stimuleren van onderzoek.
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Rita Diana Snel Trampus
Rotterdam 21 juli 1938 - Opicina, Triëst 4 januari 2012

Over Rita Trampus, zoals ze werd genoemd door collega's en vrienden, valt moeilijk
te praten of te schrijven zonder haar familie in beeld te laten komen. Ikzelf heb ruim
dertig jaar met haar samengewerkt aan de Opleiding Tolk/Vertaler (SSLMIT) van de
Universiteit van Triëst en mij lijkt het vanzelfsprekend om het levensbericht van Rita
Snel Trampus - zoals ze zichzelf graag zag aangeduid - te starten door eerst haar
gezin in de schijnwerpers te plaatsen. Want Rita was haar gezin met dezelfde overgave
toegewijd als haar werk. Getrouwd met een advocaat uit Triëst, Ezio Trampus. Twee
zoons: Antonio, die aanvankelijk de carrière van zijn vader leek te volgen maar
vervolgens in de voetsporen van de moeder trad en thans hoogleraar Moderne
Geschiedenis aan de Universiteit van Venetië is. En Romano, werkzaam bij de
Universiteit van Triëst als informaticadeskundige op het gebied van kennisoverdracht.
Dat beiden verbonden zijn aan een universiteit, is niet zo verwonderlijk, want de
academie speelde destijds een centrale rol in het gezin. Naast de plaatselijke politiek
en samenleving, de schoolprestaties en later universitaire perikelen van de zoons was
dat het vaste onderwerp van conversatie tijdens het kopje thee 's middags: een moment
van samenzijn met het gezin waarvan Rita Trampus slechts bij uitzondering afstand
deed.
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Didactiek van de Nederlandse taal: een missie
De universitaire loopbaan van Rita Snel Trampus speelde zich af tussen de latere
jaren zeventig van de vorige eeuw en de eerste jaren van de huidige eeuw. Ze was
in 1978 begonnen als docente Nederlands aan de Opleiding Tolk/Vertaler van Triëst,
die precies in dat jaar een zelfstandige faculteit was geworden, na ruim twintig jaar
ondergebracht te zijn geweest bij de economische faculteit. De SSLMIT was in de
eerste decennia van haar bestaan één van de weinige opleidingsinstituten voor
tolk/vertalers in Europa. Waarom juist in Triëst? Dat hield verband met de
kosmopolitische samenleving in deze noordoostelijke uithoek van Italië. Door haar
bijzondere ligging tussen Oost- en West-Europa was de stad altijd al een knooppunt
van handel. Toen Triëst in de achttiende en negentiende eeuw de zeehaven van het
Habsburgse Rijk werd, ontstond er een smeltkroes van culturen en volkeren,
voornamelijk afkomstig uit Midden-Europa en het oostelijk deel van de Middellandse
Zee. Nu nog afficheert de stad zich graag als de poort naar Oost-Europa.
Het onderwijs in de Nederlandse taal werd in 1963 ingevoerd op de SSLMIT, met
het doel tolken en vertalers op te leiden voor de pas opgerichte Europese
Gemeenschap, toen het Nederlands immers één van de vier officiële talen was. In
die eerste vijftien jaar van het onderwijs Nederlands in Triëst was er echter amper
sprake van een vakgroep. Er werd op een nogal geïmproviseerde manier omgegaan
met de cursussen, die zo goed en zo kwaad als het ging werden verzorgd door tijdelijke
krachten, en in de eerste jaren kwam meestal een Nederlandstalige docent van de
tolkenschool in Genève over om de studenten te examineren.
Toen Rita aantrad, ging het roer radicaal om. Het onderwijs Nederlands in Triëst
werd van de ene dag op de andere een serieuze aangelegenheid. Nu was de tijd daar
zeker gunstig voor: het waren de hoogtijdagen van de SSLMIT, de uitdijende Europese
instellingen hadden een enorme behoefte aan goed opgeleide conferentietolken en
vertalers en er bestonden nog maar weinig opleidingsinstituten in Europa, waarvan
één dus in Italië. In de laatste decennia van de vorige eeuw heeft de vakgroep
Nederlands naam gemaakt als leverancier van bekwame conferentietolken en vertalers
voor de Europese instellingen. Nederlands was destijds ‘slechts’ een bijvak in Triëst,
voor aanstormend tolk- en vertalerstalent een exotische taal. Het was zeker geen
pretpakket, want de studenten moesten goed beslagen ten ijs komen - zoals Rita
Trampus placht te zeggen - om de tentamens met succes af te leggen. Het onderwijs
werd door
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haar van meet af aan met strakke hand geleid, maar wie door de vakgroep werd
opgeleid, stond veelal sterk in zijn schoenen. Veel studenten die Nederlands in hun
vakkenpakket hadden, rolden na hun afstuderen met redelijk gemak door een test in
Brussel of Luxemburg.
De cursussen die Rita Snel Trampus op de SSLMIT verzorgde, hadden betrekking
op taalverwerving en vertaling Italiaans-Nederlands. Toen de opleiding nog officieel
een universitair diploma (‘laurea universitaria’) na vier jaar afleverde, waren haar
mondelinge tentamens taalverwerving geruchtmakend. De eerstejaars studenten
mochten de grammatica in het Nederlands uitleggen, terwijl de tweedejaars getrakteerd
werden op diepgravende krantenartikelen over de Nederlandse actualiteit. De derdeen vierdejaars studenten werden geconfronteerd met teksten die de lat nog een stuk
hoger legden. De studenten die inmiddels voor de vertaalrichting hadden gekozen,
kregen bij voorkeur een stevige tekstanalyse voor hun kiezen uit Erflaters van onze
beschaving van Jan en Annie Romein. Degenen die voor conferentietolk studeerden,
mochten de argumentatie en terminologische opbouw doorgronden van teksten die
voor mondeling gebruik bestemd waren, zoals de Handelingen van de Tweede Kamer
of de Troonrede: teksten die wemelden van sociaalpolitieke en cultuurspecifieke
verwijzingen.
Aanvankelijk werd Rita Trampus, eind jaren zeventig - begin jaren tachtig,
bijgestaan door met name Hans Groot, die enige jaren later bij het Erasmus Huis in
Jakarta werd aangenomen en met wie zij altijd een zeer hechte vriendschapsrelatie
heeft onderhouden. Ikzelf belandde in Triëst begin jaren tachtig. In die jaren hebben
wij bij haar thuis in Opicina, een dorp gelegen in het Karstgebergte boven Triëst,
heel wat overlegsessies gehouden, tentamenstof doorgenomen, proefwerken
uitgeplozen, vertalingen tegen het licht gehouden en betekenissen ontleed, waarbij
onze energie voortdurend werd opgevijzeld door koffie, koekjes en andere
versnaperingen.

Samenbundelende kracht
De krachtige persoonlijkheid en het organisatietalent van Rita Trampus traden in
Triëst al gauw naar buiten. Toen tegen het eind van de jaren tachtig de eerste
Erasmus-uitwisselingen in de universitaire wereld werden gelanceerd - in 2017
precies dertig jaar geleden - werd haar door de schoolleiding gevraagd om
Erasmusprogramma's op te zetten. De eerste studentenuitwisselingen van de SSLMIT
met universiteiten zoals die
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van Antwerpen, Eindhoven, Stockholm, Poitiers en Helsinki waren volledig haar
schepping. Zij gaf de SSLMIT daarmee een impuls die meehielp de reputatie van het
instituut hoog te houden. Tegenwoordig heeft de SSLMIT, voortbouwend op de solide
grondslag die Rita Trampus destijds gelegd heeft, een lange reeks Erasmus- en
buiten-Europese uitwisselingen.
Haar krachtige optreden had uiteraard ook keerzijden. Qua karakter was Rita
Trampus niet altijd gemakkelijk. Ze neigde naar een autoritaire houding en duldde
weinig tegenspraak. Maar tegelijkertijd had zij een enorme drang om krachten te
bundelen, om mensen naar elkaar toe te brengen. Haar methode bestond eruit
menselijk kapitaal te vergaren door middel van Hollandse gezelligheid. Zo heeft zij
heel wat collega's, intra muros en extra muros, bij haar thuis ontvangen. En toen ze
associate professor werd, gaf zij een groots tuinfeest, op een snikhete zaterdagmiddag
in juli, waarvoor het hele instituut, docenten en administratieve medewerkers, was
uitgenodigd.
Niet alleen binnen de universiteit zelf, ook naar buiten toe ondernam zij diverse
pogingen om synergie te kweken - en tegelijkertijd de vakgroep in Triëst te profileren,
bijvoorbeeld in de Italiaanse Neerlandistiek. En dat was geen sinecure. De Italiaanse
Neerlandici waren in die jaren verdeeld in twee kampen, gebaseerd op een dispuut
over de naam van het vak. Enerzijds waren er academici die in Italië naar de
Nederlandse taal verwezen als ‘lingua nederlandese’, anderzijds waren er die pleitten
voor ‘lingua neerlandese’. Dit lijkt een banale woordenstrijd, maar in feite had deze
verstrekkende gevolgen, omdat hij uitmondde in een soort loopgravenoorlog die
reële samenwerking in de weg stond. Triëst was hardnekkig voorstander van
‘neerlandese’. Rome, waar het enige hoogleraarschap Neerlandistiek was, tolereerde
uitsluitend ‘nederlandese’. Rita Trampus lukte het desondanks om vormen van
samenwerking op te zetten: met Jeannette Koch, die decennialang het gezicht van
de Neerlandistiek op de Universiteit van Napels was, en in mindere mate met Franco
Groppo van de Universiteit van Padua, die helaas vroegtijdig overleed. Later werkte
zij ook samen met Charles van Leeuwen, die een tijd in Bologna doceerde. Rond
2000 is het tij gekeerd in de Italiaanse Neerlandistiek. Sedertdien hanteert iedereen
de benaming die hem of haar het meest aanspreekt en men accepteert eenvoudigweg
dat er twee varianten zijn.
Rita Trampus was tevens één van de eersten die het belang inzag van regionale
bijeenkomsten van docenten bij de Internationale Vereniging
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van Neerlandistiek (IVN). Daarom nam ze het initiatief om in 1992 in Triëst een
colloquium van docenten Neerlandistiek in Zuid-Europa te organiseren, hierbij
geassisteerd door ondergetekende. Daarmee werd in feite de deelregio Zuid-Europa
van de IVN opgericht. De tweede bijeenkomst werd twee jaar later in Rome gehouden,
wederom georganiseerd door Rita Trampus zelf, ditmaal bijgestaan door Jeannette
Koch. Ze streefde ernaar deze bijeenkomsten, waar zich vrij spoedig Turkije,
Griekenland en Israël bij aansloten, te institutionaliseren. De handelingen van die
eerste twee colloquia heeft Rita zelf bijeengebracht. Een beetje in de stijl van:
‘Collega's in Zuid-Europa, ik laat jullie zien hoe het moet, daarna kunnen jullie op
eigen benen staan.’ De daaropvolgende colloquia hebben afwisselend in Spanje,
Portugal, Italië, Griekenland en Israël plaatsgevonden. In 2013 is ‘Zuid-Europa’
omgezet in een platform: MediterraNed, wat een forse impuls heeft gegeven aan
gezamenlijke initiatieven en nog meer samenwerking op diverse niveaus: didactiek,
onderzoek, promotie van de Nederlandse taal en letteren.

Onderzoekswerk
De dadendrang die Rita Trampus in haar onderwijspraktijk ontwikkelde werd
weerspiegeld in haar onderzoeksactiviteiten. Gesteld mag worden dat zij twee keer
innoverend onderzoek heeft verricht: aanvankelijk op het vlak van
grammaticaverwerving, vervolgens op dat van juridische vertaling.
Omdat er in feite geen leermiddelen voorhanden waren, heeft Rita Trampus vrij
spoedig een grammatica Nederlands voor Italiaanstaligen geschreven: Introduzione
allo studio della lingua neerlandese (‘Inleiding tot de studie van de Nederlandse
taal’), in 1982 gepubliceerd door uitgeverij Simone in Napels. Daarmee is een hele
generatie studenten in Triëst en elders in Italië opgegroeid. Voor de Triëstse studenten
was het ‘de bijbel’. Voor haar was het inderdaad een wet van Meden en Perzen dat
je zonder stevige grammaticale basis geen taal kon beheersen - dit in een periode
waarin de ‘communicatieve’ aanpak korte metten leek te maken met de traditionele
grammaticale benadering. De grammatica van Rita Trampus was ‘gewoon’ op
descriptief-contrastieve leest geschoeid. Een aantal jaren later heeft zij een nieuwe,
tweedelige editie verzorgd, die werd ondergebracht bij de Milanese uitgeverij LED,
gedistribueerd via uitgeverij Zanichelli - de Italiaanse Van Dale. Het eerste deel was
de eigenlijke grammatica, met een rijk apparaat aan voorbeelden en een vrij theoreti-
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sche uitleg, waardoor het werk meer bestemd bleek voor een universitair publiek
ongeacht wie de taal wilde leren. Het tweede deel was een oefenboek. In veel
oefeningen kwamen twee fictieve personages voor: Anna en Paolo, twee Italiaanse
studenten die Nederlands studeerden. Hoeveel studenten van de SSLMIT hebben zich
niet met deze personages vereenzelvigd, vooral als ze op zomercursus naar Gent of
Breukelen trokken?
Toen later, iets vóór de eeuwwisseling, de BaMa-structuur in Italië werd ingevoerd,
deed zich de behoefte voelen aan een eenvoudige basisgrammatica, die meer geschikt
zou zijn voor moderne bachelorstudenten en hun beperkte aantal uren onderwijs. Dat
werd de Grammatica neerlandese di base (‘Basisgrammatica Nederlands’, auteurs
Dolores Ross en Elisabeth Koenraads, destijds lectrice Nederlands op de SSLMIT),
die in 2007 bij de Milanese uitgeverij Hoepli verscheen. Precies tien jaar later is er
een taalcursus bij gekomen, geschreven door diverse Italiaanse neerlandici en
gecoördineerd door ondergetekende. Thans zijn Marco Prandoni (Bologna) en Roberto
Dagnino (Straatsburg) in opdracht van Hoepli bezig een eerste Nederlandse
cultuurgeschiedenis in het Italiaans te schrijven. Voor Rita Trampus was het destijds
pionierswerk, de anderen konden haar sporen volgen.
Nadat ze de grammatica had voltooid, richtte Rita Trampus haar
onderzoeksactiviteiten op de vertaling, waarbij ze twee terreinen met elkaar verbond:
dat van het gespecialiseerde vertalen en de rechtswetenschap. Ze toonde hiermee
aan over een zeer voortuitziende blik te beschikken. In die tijd stond gespecialiseerd
vertalen, en zeker juridisch vertalen, immers nog in de kinderschoenen en de
rechtswetenschappers hadden nog helemaal geen boodschap aan de communicatieve
en talige aspecten van hun beroep. In Italië heeft bij mijn weten niemand de
mogelijkheden die deze combinatie bood zo vroeg doorzien.
Rita Trampus kreeg deze intuïtie kennelijk door haar belangrijkste
aandachtsgebieden aan elkaar te koppelen: haar vertrouwdheid met juridische
documenten en taalgebruik en haar belangstelling voor oudere Nederlandse
taalkundigen, zoals Van Haeringen, Schönfeld (wiens Historische grammatica van
het Nederlands haar privébijbel was) en Van Ginneken, die zich als eerste had
beziggehouden met rechtstaal.
Dit was, ook in de ogen van haar collega's in Triëst, haar meesterzet. De juridische
vertaling, destijds een onbekende, is later uitgegroeid tot een belangrijk
aandachtsgebied in de vertaalkunde.
Na diverse contacten te hebben gelegd in het buitenland, met name
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in Genève en in Nederland, ging ze vlijtig aan de slag en publiceerde in 1989 bij de
Triëstse uitgeverij Italo Svevo La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e
italiano. Aspetti e problemi (‘Vertaling en de Nederlandse en Italiaanse rechtstaal.
Aspecten en problemen’). Een aantal jaren later, in 1998, organiseerde zij samen met
Leandro Schena, hoogleraar Franse linguïstiek, een interdisciplinair congres aan de
universiteit van Bologna, in een samenwerkingsverband tussen Triëst, Bologna en
Milaan. Ook dit was een novum. Het was de eerste keer in Italië dat taal- en
vertaalkundigen samen met juristen congresseerden. De Handelingen van dit congres
zijn in twee delen verschenen bij uitgeverij Clueb in Bologna onder de titel Traduttori
e giuristi a confronto. Interpretazione traducente e comparazione del discorso
giuridico (‘Vertalers en juristen tegenover elkaar. Vertalende interpretatie en
vergelijking van het juridisch discours’).
Op latere leeftijd heeft Rita Trampus, in samenwerking met haar collega's Ross
en Koenraads, een Italiaanstalige grammatica van het Afrikaans geschreven: Invito
all'Afrikaans (‘Uitnodiging tot het Afrikaans’, 2003), voor zover mij bekend het
eerste taalkundig werk over het Afrikaans in Italië. Rita Trampus zelf had geen
uitgesproken belangstelling voor deze taal, maar zij had wel, via persoonlijke
contacten - volledig in haar stijl - een paar lezingen over het Afrikaans georganiseerd
op de SSLMIT, en wel in een tijd waarin het voor neerlandici niet zo vanzelfsprekend
was om de aandacht op Zuid-Afrika te richten.
Rita Trampus was geliefd én gevreesd bij haar studenten, een tussenweg was er niet.
De studenten liepen met haar weg of zagen angstig op tegen haar examens. Haar
voortrekkersrol in de Italiaanse Neerlandistiek staat buiten kijf. Zij was de eerste die
met zoveel visie en energie aan de weg heeft getimmerd om de vakgroepen Nederlands
in Italië bijeen te brengen. Deze vakgroepen hebben inmiddels een lange weg afgelegd
en zijn hardwerkende afdelingen geworden, in Bologna, Padua, Rome, Napels, Triëst
en Milaan. Qua docentenbestand zijn het allemaal kleine Neerlandistische cellen,
die echter met relatief grote aantallen studenten te maken hebben: studenten bij wie
interesse wordt gewekt voor de Nederlandse taal, liefde wordt gekweekt voor de
Nederlandse en Vlaamse cultuur, passie voor de Nederlandstalige letteren. Rita
Trampus heeft daaraan een doorslaggevende bijdrage geleverd. Goed voorbeeld doet
volgen, zei ze altijd.
DOLORES ROSS
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voornaamste geschriften
Aanvankelijk publiceerde zij onder de naam Rita Trampus-Snel, later zette zij haar
Nederlandse achternaam vooraan.
Introduzione allo studio della lingua neerlandese. Napels 1982.
La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano. Aspetti e problemi.
Triëst 1989.
Introduzione allo studio della lingua neerlandese. Vol. 1. Grammatica. Milaan
1994.
Introduzione allo studio della lingua neerlandese. Vol. 2. Esercizi applicativi.
Milaan 1994.
Rita D. Snel Trampus (red.), Taal, Vertaal- en Letterkunde. Triëst 1993.
(colloquium van docenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa, Triëst 13-14
april 1992)
Rita D. Snel Trampus (red.), Taal, Vertaal- en Letterkunde. Triëst 1995. Triëst
1995. (colloquium van docenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa. Rome
28-29 maart 1994)
Leandro Schena & Rita Diana Snel Trampus (red.), Traduttori e giuristi a
confronto. Vol. 1. Interpretazione traducente e comparazione del discorso
giuridico. Bologna 2000.
Leandro Schena & Rita Diana Snel Trampus (red.), Traduttori e giuristi a
confronto. Vol. 2. Interpretazione traducente e comparazione del discorso
giuridico. Bologna 2002.
Rita D. Snel Trampus, Dolores Ross & Elisabeth Koenraads, Invito all'Afrikaans.
Triëst 2003.
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Cornelis Antonius Jozef Thomassen
Rijswijk 13 maart 1950 - Enschede 8 december 2015

Aan een onvermoeibare werkdrift en een onuitputtelijke vakkennis paarde Kees
Thomassen ook een enorme bescheidenheid. Hoewel hij met evenveel gemak als
succes had kunnen mikken op een loopbaan als universitair docent en
wetenschappelijk onderzoeker, koos hij vrij snel na afsluiting van zijn studie
Nederlandse taal- en letterkunde aan de Leidse universiteit en een aanvullende
bibliotheekopleiding in Amsterdam voor een betrekking bij de Koninklijke
Bibliotheek. Gehinderd door gedeeltelijke doofheid meende hij daar beter op zijn
plek te zijn.
Vierendertig jaar lang, van 1978 tot zijn pensionering in 2012, werkte hij bij de
KB als conservator na-middeleeuwse handschriften. Hoewel hij een eminente rol
speelde bij de uitbouw van een unieke, op dit moment meer dan zevenhonderd
exemplaren omvattende collectie alba amicorum, en daarover ook tal van publicaties
op zijn naam bracht, weigerde hij toe te geven aan de dikwijls op hem uitgeoefende
aandrang om al dit grensverleggende werk te bekronen met een proefschrift. Naar
zijn oordeel zou dat maar onnodige dikdoenerij zijn.
De mooiste aanwinst voor de KB die onder Thomassens beheer werd aangekocht
was de albaverzameling van het Friese aristocratengeslacht Harinxma thoe Slooten.
In 1999 dook die befaamde collectie onverwacht
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op bij een antiquaar. Samen met zijn collega Klaas van der Hoek vervaardigde Kees
een fraaie brochure en verwierf met behulp daarvan de benodigde fondsen. Toen de
aankoop een feit was, haalde hij er zelfs de kolommen van de landelijke pers mee.
Omdat de Friezen toch wel een beetje teleurgesteld waren dat ‘hun collectie’ niet
naar een Leeuwarder archief ging, compenseerde hij ze met een fraaie tentoonstelling
in het Fries Museum. Jaren later werd hij nog regelmatig bij leden van de familie
Harinxma op de thee genodigd en hield onder hun auspiciën lezingen over de door
hen verzamelde alba.
De alba amicorum mogen dan bij uitstek zijn specialisme zijn geworden, ze waren
zeker niet het enige onderwerp waarin Kees Thomassen thuis was. Afgestudeerd op
de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw kenden Tollens, Perk en Kloos
geen geheimen voor hem. Hij was nauw betrokken bij de ontsluiting van de archieven
van de uitgeverijen Brusse, Nijhoff en Manteau. Zijn inventaris van de in de KB
bewaarde Willem Pijpercollectie is een standaardwerk. En hij speelde een belangrijke
rol in de verwerving en archivering van het archief van de vermaarde journalist
Willem Oltmans. Ten tijde van het project legde hij persoonlijk contact met deze
flamboyante persoonlijkheid. Toen Oltmans tijdens een diner voor twee wat al te
opdringerig werd, vroeg Kees, altijd in voor een grap, de directeur van de KB om
zijn salaris te verhogen met een incidentele gevarentoeslag.
Aan de Maatschappij van de Nederlandse Letterkunde heeft Kees Thomassen veel
bijgedragen, niet alleen in de vorm van geschenken aan de bibliotheek, maar ook in
zijn hoedanigheid van redactiesecretaris en frequent medewerker van het Nieuw
Letterkundig Magazijn. Ook in de jaarverslagen van het Literatuurmuseum van de
afgelopen drie decennia werd zijn naam steevast in dankbaarheid vermeld.
Kees Thomassen was niet alleen een toegewijd bibliothecaris en een gedreven
literatuurvorser, hij ontwikkelde op latere leeftijd ook een ware passie voor de
drukpers. Daar liep hij overigens pas warm voor dankzij een andere uit de hand
gelopen hobby. In 1988 richtte hij, min of meer bij wijze van practical joke, de Ab
Visser Sociëteit op, een genootschap dat de nagedachtenis van deze al snel na zijn
dood vergeten criticus en schrijver hoog wilde houden. In 1989 begon hij met de
uitgave van de Ab Visser Cahiers. Nadat hij met het oog op het daarvoor benodigde
drukwerk in de leer was gegaan bij Jan Keijser, eigenaar van de in Woubrugge
gevestigde Avalon Pers, zette hij al spoedig een eigen drukkerij op. Naar het
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bekende personage van Nescio noemde hij die De Uitvreter. In de kwart eeuw dat
Kees eigenhandig zette en drukte, zagen vele honderden boekjes en pamfletjes bij
De Uitvreter het licht, plaquettes met gedichten van beroemdheden als Gerrit
Achterberg, Remco Campert, Gerrit Komrij en Rutger Kopland, maar ook bibliofiele
uitgaafjes ten behoeve of ter ere van vrienden, en last but not least allerlei grappige
door hem verstuurde nieuwjaarswensen waarvoor hij de archieven indook met een
of ander curiosum als vangst. Toen antiquariaat Fokas Holthuis in 2011 een speciale
nieuwsbrief wijdde aan het fonds van De Uitvreter was men niet zuinig met
complimenten: ‘Kees Thomassen maakt sinds 1989 als De Uitvreter de meest
uitzinnige, inventieve, kleurrijke, malle boekjes. De lol van het zetten en drukken
spat ervan af. Niet minder plezierig is het om deze uitgaven langs de meetlat te leggen
en te beschrijven. Er zijn bovendien maar weinig margedrukkers met zo'n grote en
gevarieerde voorraad clichés (automobielen, klokken, paarden) en vergeten corpsen
(Festival, Schneidler, Studio, Volta).’
Kees Thomassen sloot zich aan bij de Stichting Drukwerk in de Marge en kreeg
in dat milieu, dat hem als een handschoen paste, al snel een prominente plek. Van
1995 tot 2003 was hij secretaris van het bestuur. Het was bij lange na niet de enige
functie die hij bekleedde. Binnen de KB opereerde hij jarenlang als voorzitter van de
personeelsvereniging en lid van de ondernemingsraad. Hij was buitengewoon actief
in allerlei vormen van landelijk overleg aangaande bibliotheekzaken. Waar initiatieven
in het slop dreigden te raken, trok hij ze weer vlot.
Zijn onbaatzuchtige inzet reikte tot ver buiten zijn professionele domein. Toen hij
als partner van zijn levensgezellin Hetty Kammeraat betrokken raakte bij haar liefde
voor windhonden, nam hij het voorzitterschap van de Haagse windhondenvereniging
op zich en superviseerde in die hoedanigheid bij de bouw van een nieuw clubhuis.
Kees was ook de man van de uitstapjes met vrienden, meestal naar iets museaals
in Nederland, België of Frankrijk, of naar een concert van Bob Dylan, David Bowie
of Philip Glass. Hij hield van lange avondsessies met jenever of wijn, een stevige
joint, en vooral muziek, bijvoorbeeld van The Soft Machine. Van die legendarische
band klonk het dertien minuten lange nummer ‘Slightly all the time’ toen hij op
zaterdag 12 december 2015 door zijn Achterhoekse buren en temidden van vele
tientallen vrienden en collega's werd weggebracht. Meteen na zijn overlijden had
Anton Korteweg, wiens gedichten Kees regelmatig had gedrukt, bij Sha-
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kespeare de woorden gevonden om hem te eren: ‘Now cracks a noble heart.’
JAAP GOEDEGEBUURE

Voornaamste geschriften
K. Thomassen (red.), Alba amicorum: vijf eeuwen vriendschap op papier gezet:
het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden. Maarsen 1990.
Inventaris van de collectie Willem Pijper (1894-1947). Den Haag 1994.
Kees Thomassen (red.), Uit de kast: tien jaar marginaal drukwerk uit de
Koninklijke Bibliotheek. Den Haag 1995.
Kees Thomassen and J.A. Gruys (ed.), The album amicorum of Jacob Heyblocq:
introduction, transcriptions, paraphrases & notes to the facsimile. Zwolle 1998.
De collectie alba amicorum van Van Harinxma thoe Slooten in de Koninklijke
Bibliotheek. 's-Gravenhage 1999.
Kees Thomassen (red.), Lood en oud ijzer: 25 jaar Stichting Drukwerk in de
Marge 1975-2000. Amsterdam 2000.
Aan vrienden gewijd: alba amicorum in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort
2012.
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Willemien Bertha de Vries-Schenkeveld
Alkmaar 4 februari 1937 - Amsterdam 8 augustus 2014

Willemien Bertha Schenkeveld, dochter van Arie Schenkeveld en Willemina Cornelia
Verburg, was de jongste van zes kinderen. Haar zuster Greet vertelt daarover: ‘Dit
gaf haar een bijzondere positie in het gezin. Op vroege foto's zie je een klein meisje,
waar de energie van afstraalt, die een stevige wil toont en overal aan mee wil doen.
Zo is het gebleven, ze deed altijd mee - leerde in de bezettingstijd, toen ze vijf was,
net zo goed als de anderen alle vijftien coupletten van het Wilhelmus uit haar hoofd,
viste later in de Oudegracht met haar broertjes - en had tegelijk haar eigen leven.’
Het hechte gezin was op een vanzelfsprekende manier gereformeerd. Er werd veel
gelachen, en Willemien vertelde geregeld dat het gezin allerminst leek op het beeld
dat men had van een typische gereformeerde familie. Haar vader, advocaat in
Alkmaar, las elke zondag uit de Statenbijbel: Willemien was dus al jong vertrouwd
met de bijbel, waar ze elke dag in las, maar ook met het Nederlands van de
zeventiende eeuw. Ook deelde ze met haar vader een liefde voor de geschiedenis
met een bijbehorend relativeringsvermogen, en veel later, als haar kleinkinderen bij
haar kwamen eten, vertelde ze hen vaak over vroeger. Ze weigerde ook in haar laatste
jaren te klagen over culturele veranderingen, niet omdat ze
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niet kritisch zou zijn - dat was ze in hoge mate - maar omdat ze niet bij de
vroeger-was-alles-beter club wilde horen.
Willemien was een bijzondere vrouw. Op het eerste gezicht onopvallend en altijd
netjes maar traditioneel gekleed - ik heb haar nooit in een broek gezien - maar als je
haar beter kende, zag je hoe uitzonderlijk ze was. Ze was wijs en soms eigenzinnig
en abrupt maar ook geduldig, ze kon geven en ontvangen, ze was bescheiden maar
kon het hoogste woord voeren, ze voelde zich vaak ‘de jongste’ maar kon zeer
indrukwekkend overkomen. Ze kookte met een Gauloise in de mond en een glaasje
jenever bij de hand, en diende het heerlijke resultaat dan prachtig op.
Toen haar moeder MS kreeg, zorgde ze samen met haar zuster Greet voor haar.
Later zorgde ze er op een andere manier voor dat het gezin hecht bleef: eenmaal per
jaar organiseerde ze voor haar broers en zussen met aanhang, een groot huis ergens
in Europa, waar ze twee weken met elkaar doorbrachten.
Na het gymnasium in Alkmaar ging Willemien in 1955 Nederlandse Taal- en
Letterkunde studeren aan de Vrije Universiteit, waar in die tijd de nadruk werd gelegd
op de historische letterkunde. Haar hoogleraar letterkunde Gerrit Kuiper gaf haar les
in de filologie en de retorica, die later in haar dissertatie een belangrijke rol speelt.
Zijn specialisme, de zeventiende eeuw, werd ook het hare.
Willemien hield veel van poëzie. In haar groentijd bij de de Vereniging van
Vrouwelijke Studenten aan de Vrije Universiteit werkte ze mee aan een groenentoneel
dat min of meer gebaseerd was op citaten uit de gedichten uit het toen gloednieuwe
Nieuwe griffels schone leien van Paul Rodenko (1954). Haar lievelingsdichter was
Constantijn Huygens, die ze las zoals een ander Auden of Nijhoff leest - de laatste
las ze trouwens ook. De Vereniging kende geen jaarclubs maar disputen, en Willemien
werd lid van Phoinix. Daar ontmoette ze Riet van der Dussen, die levenslang nauw
met haar verbonden zou blijven, als vriendin, als schoonzus (Riet trouwde Willemiens
broer Dick), en als collega met wie ze samen enkele boeken maakte.
Ook aan de VU ontmoette ze Hille de Vries, de lieve, wijze, geduldige boerenzoon
uit Friesland en latere hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis in Leiden,
met wie ze op zeventien juli 1963 in Alkmaar trouwde. Ze waren een tegenstelling.
Hij was rustig, zij was energiek, hij was tolerant en zij kritisch en eiste bij elke
discussie je persoonlijke inzet.
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Hille was lid van een linksgeoriënteerde politieke praatgroep, later de Essai-groep,
waar aanvankelijk door uitsluitend mannen vraagstukken op politiek, maatschappelijk
en religieus gebied werden besproken. In het begin van de Essai-groep speelde de
kwesties met Indonesië en Nieuw-Guinea, en men overwoog actie te voeren tegen
het idee van gewapend ingrijpen. Willemien kreeg toegang in 1974, maar pas nadat
een andere, alleenstaande vrouw was toegelaten, omdat ze niet als aanhangsel van
Hille gezien wilde worden. De leden brachten hun politieke opvattingen ook in de
praktijk toen ze in 1956 huizen hielpen bouwen in Linz voor na de opstand gevluchte
Hongaren. Uiteindelijk heeft Willemien in het laatste jaar van haar leven, in
samenwerking met Agnes Johannesma, Johan van Oostveen en Ben van Kaam,
lezingen van meer dan vijftig jaar Essai-groep in drie delen helpen bundelen.
Willemien en Hille woonden in Amsterdam, Oranje Nassaulaan 79. Ze kregen
drie kinderen, Hans, Willemijn en Arie Willem, en Willemien heeft haar zevende
kleinkind nog mogen vasthouden. Haar betrokkenheid bij de kleinkinderen hielp
haar het verlies van Hille, die in 1999 stierf, te verdragen.
Tijdens haar studententijd werkte Willemien mee aan NCSV-kampen, waar geloven
op een ongedwongen manier deel van de vakantie uitmaakte. Veel later ontdekten
we dat zij chef was geweest in een kamp waar ik als kind aanwezig was, en lachten
om de groepsfoto die ik nog kon opsnorren en de wederzijdse herkenning van onze
toen zo piepjonge gezichten.
Geloven was voor haar vanzelfsprekend, en ze was zich sterk bewust van het
onderscheid tussen geloven en weten. Ook al betreurde ze het dat ze haar rotsvaste
overtuiging dat we nooit uit Gods hand zullen vallen, niet met haar kinderen kon
delen. Zij hebben daar niet onder geleden want Willemien drong niemand ooit iets
op, juist omdat ze wist hoe diep en persoonlijk geloven voor haarzelf was (en tegelijk,
maar zonder dat het één het ander ontkent, ‘spaarde’ ze engelen). Met Hille behoorde
ze tot de Amsterdamse Amstelkerkgemeente, waar naar de inzichten van de
Amsterdamse school een preek een stevige tekstanalyse moest bevatten, en waarin
veel over theologie gesproken werd, waar musicals werden gemaakt en opgevoerd,
en waar vooral, vooral niet ‘verheven’ werd gedaan. Toen de Amstelkerk einde 2004
werd opgeheven en Willemien inmiddels verhuisd was van de Oranje Nassaulaan
naar Harmoniehof 51,
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werd zij lid van de Oranjekerk in de Pijp. Ook was ze voorzitter van het
studentenpastoraat, en lid van vele kerkelijke commissies.
Vanaf het begin van de jaren zeventig tot 1998 was Willemien de Vries deeltijddocent
op wat toen de Vrije Leergangen heette, later de Hogeschool Holland en ten slotte
Inholland. Daar nam ze het initiatief tot Utile Dulci, een gezelschap van de collega's
Nederlands die elkaar een aantal keren per jaar ontmoetten. Ze gaf 's avonds les aan
volwassenen van de lerarenopleiding, in poëzieanalyse, Nederlandse letterkunde van
de zeventiende en achttiende eeuw, en moderne letterkunde. Haar leerlingen zullen
haar in eerste instantie als streng hebben ervaren, maar moeten al gauw hebben gezien
hoe aardig en toegankelijk ze was. Het was onmogelijk om geen respect voor
Willemien te hebben. De studenten respecteerden haar om haar diepgaande vakkennis
en zij respecteerde en bewonderde hen om hun interesse en doorzettingsvermogen.
Ze verwachtte veel reactie, en zeker in de lessen poëzie-analyse die ze gaf over de
dichters die haar dissertatie zouden bevolken. Zelf zegt ze daarover: ‘We zaten altijd
met elkaar in een lokaal met van die morsige, bruine wanden; als er krijt was was de
bordenwisser wel zoek, één lamp flikkerde of was uitgevallen. Iemand dronk thee
uit en thermosfles en een ander deelde dropjes rond. Dat was de omgeving waarin
de studie van de historische letterkunde gedijde. Want zo'n herinnering heb ik daar
toch aan [...]. Met z'n allen, nou ja, met de meesten, hebben we elke woensdagavond
twee lesuren lang gevonden dat de letterkunde van de 17de en de 18de eeuw de
moeite waard is en dat het bestuderen ervan zinvol en vaak ook nog prettig is.’
In haar publicaties bleef Willemien altijd Hille's achternaam gebruiken, nadrukkelijk
zonder vermelding van haar familienaam, vooral omdat ze zich van haar zuster
Margaretha Schenkeveld en schoonzuster Riet Schenkeveld-van der Dussen, beiden
in het vak en met de achternaam Schenkeveld, wilde onderscheiden, maar ook omdat
ze niet wilde meeliften op hun reputatie. Dus werd het Willemien B. de Vries.
Al in 1978 verscheen er van haar hand een artikel over Huygens' Hofwijck, maar
het zou nog twintig jaar duren voordat de dissertatie over hofdichten klaar was. In
die tussentijd verschenen er acht artikelen op het gebied van haar
proefschriftonderwerp, en verwierf ze zich al een naam als specialist, tot in de
Verenigde Staten toe, over tuinen die wor-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2017

177
telen in de realiteit maar toch slechts in woorden bestaan. In die twintig jaar heeft ze
zich een enorme hoeveelheid kennis verworven, onder meer over Neolatijnse poëzie,
maar ze presenteert die zo onopvallend dat je er bijna overheen zou lezen en wanneer
ze met iemand van mening verschilt doet ze dat zo rustig dat het de betreffende
collega niet kan hebben gekwetst.
Het is moeilijk van Wandeling en verhandeling een indruk te geven. Natuurlijk
zijn er belangwekkende vondsten en conclusies, maar de waarde van deze dissertatie
ligt toch zeker ook in de rijkdom van de inhoud, en rijkdom laat zich niet parafraseren.
Allereerst stelt De Vries dat het hofdicht pas in de achttiende eeuw als genre werd
gezien, wanneer Wellekens in 1710 de term ‘hoefgezang’ gebruikt. De eerste definitie
van het hofdicht geeft Vlaming in zijn ‘Aan den Leezer’ in ‘Hogerwoert’, waar hij
veel nadruk legt op de combinatie van nut en vermaak (het utile en het dulce).
De circa veertig dichters die in de zeventiende eeuw bestaande landhuizen en hun
bewoners prijzen, wisten dus niet dat ze een genre schiepen, en omdat ze door de
literatuurwetenschap steeds vanuit de achttiende eeuw zijn bekeken, zijn er allerlei
trekken van hun ontwikkeling aan ons oog ontsnapt. Het corpus van De Vries loopt
vanaf Van Borsselen die in 1613 voor het eerst een ‘hofdicht’ in de landstaal dichtte,
via Hondius' ‘Moufe-schans’ (1621), Huygens' ‘Hofwijck’ (1653), Westerbaens
‘Ockenburg’ (1654), ‘Ouderdom en Buyten-leven’ van Cats (1655), tot de twee
dichters die de naam van het genre voor het eerst gebruikten, Wellekens en Vlaming
met respectievelijk ‘Endenhout’ en ‘Hogerwoert’. Van elk gedicht gaat ze de bronnen
na, zowel van het bezongen huis als van de tekst, analyseert opbouw en inhoud
evenals receptie en doorwerking, en doet de teksten leven door ze in hun
maatschappelijke en literaire context te zetten. Deze gedichten verwijzen weliswaar
naar de Georgica van Vergilius en het ‘Beatus Ille’ van Horatius, maar desondanks
verschillen ze van de georgische of pastorale gedichten in een aantal kardinale
aspecten, en mogen derhalve een eigen genre genoemd worden. De Vries komt tot
de volgende basisbeschrijving van het Nederlandse hofdicht: ‘een vertelling in de
tegenwoordige tijd met als onderwerp het buitenleven van een bestaande, met name
genoemde eigenaar van een bestaand, met name genoemd landgoed. Het referentiële
element domineert, maar de beschrijving is wel geïdealiseerd. Het genre wil een
beeld geven van het ideale buitenleven, waarbij men meestal de natuur ziet als een
schep-
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ping van God waaraan men vele lessen kan ontlenen. De belangrijkste morele waarden
van dit soort leven zijn eenvoud, gastvrijheid, vredelievendheid, en rechtschapenheid.
Geestelijke recreatie - godsdienstig of intellectueel van aard - is een essentieel
onderdeel van dit buitenleven. In langere hofdichten is er ook ruimte voor opinies
van de verteller over actuele onderwerpen.’
Een ander opvallend aspect van de buitenplaatsen is de mathematisch bepaalde,
harmonische en symmetrische, esthetiek ervan. Deze mathematiek versterkt de
tegenstelling tussen de ongecultiveerde natuur buiten het landgoed en de geordende
erbinnen die de studie daarvan mogelijk maakt. Huygens vertelt dat bij de aanleg
van zijn huis en tuin het menselijk lichaam zijn uitgangspunt is geweest - ‘Kbesagh
mijn selven; meer en had ick niet van doen’ - waarbij de verhouding tussen de
verschillende onderdelen en het geheel bepaald werd volgens de architectonische
vormgevingsprincipes van Vitruvius (eerste eeuw voor Christus). Dat Huygens
koortsig werd van kriskras aangelegde paden, verhinderde echter niet dat hij door
de aankoop van twee nieuwe stukken land de linker bovenhelft van dit lichaam later
weer uit proportie bracht.
De structuur van het hofdicht is gebaseerd op de retorica, met wisselende accenten.
Soms domineert de ‘laudatio’, dan weer de ‘argumentatio’. ‘Descriptio’ is uiteraard
in ieder hofdicht te vinden (waarbij we moeten bedenken dat de term niet ‘realistische
beschrijving’ betekent, maar ‘een afbeelding van de werkelijkheid zoals deze zou
kunnen of behoren te zijn’). Per gedicht zijn de besproken onderwerpen verschillend
georganiseerd, en geven de uitweidingen persoonlijke preoccupaties weer die De
Vries zo in haar tekst zaait dat ze ook de lezer nut en vermaak bieden. Sommige
uitweidingen zijn ‘topoi’, zoals de tegenstelling stad - land (drukte - rust), en, daarmee
verwant, oorlog - vrede, de belangstelling voor de natuur als ‘het tweede boek van
God’ dat evenzeer het bestuderen waard is als het eerste - een formulering die door
De Vries als typisch calvinistisch wordt gezien. De meeste hofdichten staan vol
citaten van Latijnse en Neo-latijnse auteurs die de tijdgenoten - men schreef voor de
eigen ontwikkelde kring - zullen hebben herkend maar die De Vries voor ons waar
nodig gelukkig traceert naar de bron.
Zelf zei ze tegen haar leerlingen: ‘Op het eerste gezicht vertellen ze allemaal
hetzelfde, maar wie goed leest, ziet dat Petrus Hondius in de Moufe-schans vooral
een botanische tuin beschrijft. Hij streeft naar volledigheid en ziet zijn tuin als een
variant op de Leidse hortus. Huygens geeft
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in Hofwijck een humanistisch ideaal weer, hij ziet de tuin als een plek voor studie
en goede gesprekken met vrienden. Voor Jacob Westerbaen is zijn buitengoed
Ockenburg vooral een jachtparadijs, voor Cats daarentegen is de tuin een plaats voor
meditatie en gebed.’ Cats spreekt dan ook over de wijsheid van bomen. In een tijd
vol oorlogen en maatschappelijk en godsdienstige onrust, is het verlangen naar rust
zo begrijpelijk - en tegelijk weet je dat ontsnappen aan de rauwe werkelijkheid niet
echt mogelijk is. Met name Huygens is zich hiervan bewust en geeft, ironisch, de
lanen van zijn Hofwijck straatnamen uit Den Haag.
Herhaaldelijk vinden we het Leitmotiv van een wandeling door de tuin; Westerbaen
wandelt zelfs met dezelfde wandelaars als die in ‘Hofwijck’ en doet derhalve aan
‘aemulatio’, het pogen een voorganger te evenaren. Het gedicht wordt besloten met
een maaltijd met vrienden waarin uitsluitend het eigen gewas wordt gegeten. De
verschillende seizoenen worden dan in uitweidingen besproken. Ook schuwt men
daarin niet om politieke zaken als oorlog, de onthoofding van Charles I van Engeland,
de kwestie Oldenbarnevelt en dergelijke te bespreken, maar ook wat knechtenvoedsel
is en dat je door een hek heen kunt kijken zoals vromen niet bang zijn voor een blik
in hun hart. Zo geven deze hofdichten een intiem kijkje in hoe het voelde een
welgestelde renaissance-auteur te zijn. Dit was voor De Vries een belangrijk punt:
literatuur toont ons de overeenkomsten met hier en nu directer dan enig ander medium:
‘we zijn de eersten niet’. Die herkenning en relativering alleen al rechtvaardigt de
studie van en het onderwijs in historische literaire teksten. En de door haar bestudeerde
auteurs illustreren deze wijsheid: door steeds te citeren verbinden ze hun teksten met
die van hun voorgangers, terwijl ze tegelijk de betekenis van het citaat spelenderwijs
veranderen door het in een nieuwe context te zetten. Niemand begrijpt dat beter dan
Huygens, die de koeien de landheer laat wekken door ‘Op, luyaart, uijt de pluijm,
en schaemt u vanden vaeck’, te loeien waarbij ze bovendien nog min of meer
Ausonius' Ephemeris citeren.
Huygens' Hofwijck staat kwalitatief, literair zowel als in moreel opzicht, het hoogst,
en het is voelbaar dat hij De Vries het meest lief is. ‘Jij, die heel Huygens in je hoofd
hebt’, schrijft Riet Schenkeveld later aan haar vriendin. De titel van de dissertatie
ontleent De Vries dan ook aan een passage uit de opdracht in ‘Hofwijck’, geschreven
door Huygens oudste zoon, waarin die zegt dat zijn vader van een wandeling over
het buitengoed een verhandeling heeft gemaakt door de lichamelijke genoe-
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gens van Hofwijck zo te beschrijven dat ze de ziel raken. Dat haar eigen ziel door
haar onderwerp geraakt was, zal de lezer van het proefschrift beamen. En meer dan
eens raakt zij de onze. De Vries promoveerde op haar tweeënzestigste aan de Vrije
Universiteit, met Marijke Spies als haar promotor. Haar promotie moet niet slechts
gezien worden als een afsluiting van de studie, maar als een indrukwekkend bewijs
van kunnen.
Daarom ook behoorde ze tot het ‘geleerdenclubje’, een gezelschap van emeriti in
de Nederlandse historische letterkunde, samengebracht door Marijke Spies. Het
groepje heeft enkele publicaties verzorgd, waaronder Min-triomfen in Rome,
1647-1650, door M.v.d.M. Hr.v.Cl., ofwel openhartige gedichten van een erotomaan,
herspeld en toegelicht door A.J.G., E.K.G., K.P., M.S., M.B.S.-V, M.A.S.-v.d.D.,
W.B.dV. (Amsterdam, 2004). Samen met Arie Gelderblom zorgde W.B.d.V. voor de
inleiding bij de soms nog steeds schokkende avonturen van Matthijs van der Merwede,
Heer van Clootwijk, die zijn libertinisme wil demonstreren door uiting te geven aan
zijn erotische gedrevenheid in compact-geformuleerde gedichten met buitengewoon
gevarieerde beeldspraak. Het is jammer dat de aantekeningen zo licht gedrukt zijn,
want die zijn extensief en vaak vermakelijk. Veel is achterhaald, zoals wie bepaalde
Nederlandse gelieven met name waren, maar ook wordt ingegaan op de kwaliteit
van de gedichten en vooral op de vraag, of ze pornografie zijn: dat zijn ze niet, want
in pornografie is namelijk altijd wel sprake van fictie, en het autobiografisch element
is bij Van der Merwede juist heel reëel waar hij voortdurend zichzelf observeert en
registreert.
Samenwerken ging Willemien de Vries dus goed af. Er zijn nog twee boeken
verschenen die in een andere vorm van samenwerking zijn ontstaan: Zelfbeeld in
gedichten; brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier (1620-1695) door Riet
Schenkeveld-van der Dussen en Willemien B. de Vries, en, in dezelfde combinatie,
een tekstuitgave van Wellekens' Endenhout en Elsryk met grondige toelichting en
levendig commentaar. Keer op keer maakt De Vries ons de zeventiende eeuw
toegankelijk.
Er is misschien geen leuker boek over maniëristische poëzie dan het Zelfbeeld van
de twee vriendinnen. De allerorigineelste Six was al lange tijd één van Riet
Schenkevelds lievelingsdichters over wie ze een boek wilde schrijven, maar ze besefte
terdege dat poëzie, die het de lezer expres zo moeilijk mogelijk maakt, niet alleen
door de talrijke niet geïdentificeerde citaten en verwijzingen, maar ook door bewuste
duisterheid en
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verborgen ironie, erg moeilijk voor een één en twintigste-eeuws publiek toegankelijk
te maken was, terwijl hij toch, aldus de inleiding, in zijn leven en werk veel facetten
van onze Gouden Eeuw zichtbaar maakt: religie, politiek, maar vooral de dingen van
de dag.
Six was de oudste van tien kinderen. Zijn vader stierf toen hij negentien was, en
hij zorgde, als apotheker, voor het hele gezin. Hij dicht over alles en nog wat, en
speelt daarbij voortdurend met onze verwachtingen. Het alledaagse neemt hij serieus,
en het verhevene niet - en andersom, je weet het nooit. Een eenvoudig lijkend
bruiloftsversje blijkt een stevige theoretische achtergrond en een Neolatijns model
te hebben - hoewel Six als jongetje een hekel had aan Latijn, kwam het hem later
toch goed van pas. Hij dicht (afkeurend) over make-up, over bedelmuziek, over zijn
schooltijd toen hij nog een luie jongen was en liever ging knikkeren, en hekelt de
mensen die denken dat een ‘drogist’ als hij geen dichter kan zijn. Wat een lofdicht
lijkt, blijkt een satire te zijn, en vaak zet een slotregel al het voorgaande in een ander
licht. Maar de paar gedichten over zijn reizen, stelt De Vries, zeggen ons meer dan
de hele reisdagboeken van Arnout, zoon van P.C. Hooft. Hij schrijft even doodernstig
en kunstig over zijn diarree als over de predestinatie. Die onvoorspelbaarheid, en het
feit dat hij voortdurend aan de eigen realiteit refereert (Zelfbeeld) maken zijn werk
zoals dat in deze brieven wordt besproken, zo boeiend. Een vrijwel onbekende
zeventiende-eeuwse dichter: wie wist dat hij zo leuk kon zijn?
Six stond in zijn tijd literair aan de zijlijn, met zijn kritiek op de dominante poetica
van een Vondel, met zijn sterke persoonlijke emoties, zijn gerichtheid op het concrete,
zijn weigering om een verkondiger van eeuwige waarheden te zijn. Hij is eerlijk, en
geeft zich bloot in zijn zwakheden, hij is niet belerend maar vraagt om discussie. Hij
werd door zijn tijdgenoten niet begrepen, maar hij schrijft desondanks: ‘Ons Weten
is een weet, schoon andren 't niet weten.’ Gelijk hebben is belangrijker dan gelijk
krijgen.
Het boek bestaat dus uit een briefwisseling, een schitterende vondst: niet alleen
onthullen de brieven gaandeweg steeds meer en andere aspecten van het werk, maar
ook is de dialoog af en toe aanleiding om een eerdere interpretatie te vervangen door
een betere, naarmate men meer met dichter en werk vertrouwd raakt. Bovendien
betrekt deze vorm de lezer niet alleen bij de poëzie, maar ook bij de interpretatie:
omdat de twee auteurs het lang niet altijd met elkaar eens zijn kan de lezer een eigen
stellingname niet ontlopen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2017

182
In haar antwoord op de eerste brief van R. aan W., waarin de eerste om discussie
vraagt, citeert De Vries kenmerkend bescheiden en desondanks niet zonder ironie:
‘Jacob Westerbaen zegt tegen zijn hofdicht Ockenburg over de verhouding tussen
zijn gedicht en Huygens' Hofwijck: ‘“Daar Hofwijck is de vrouw, zult gij de joffer
zijn.” Dat lijkt me een goede taakverdeling tussen ons beiden.’ En zo gaat het ook:
in de verschillende, thematisch georganiseerde hoofdstukken als ‘Stad en land’,
‘Ziekte’, ‘Satire en Maatschappij’ enz., is het steeds vrouw Schenkeveld die de eerste
brief schrijft, de brief die het probleem stelt en de achtergrondinformatie geeft, en
joffer De Vries die antwoordt (en dan zo verder, om en om, tot het betreffende
onderwerp genoeg is uitgediept) - op twee keer na: het hoofdstuk ‘Religieus dichter’
en het hoofdstuk ‘De dichter’. Geen toeval, waar dit juist de gebieden zijn waar De
Vries zich bevoegd genoeg acht om het spits af te bijten. De epische situatie van de
brieven is natuurlijk op zichzelf al grappig complex: gelijk bij de dominee in het
gebed lijkt de tekst zich tot één recipiënt te richten, maar spreekt tegelijk ons aan.
Daarbij komt nog de laag van de vriendschap tussen de twee geleerde vrouwen, die
raakt door hun kleine grapjes, hun groot wederzijds respect en hun diepe
verbondenheid. Naast een boek over Six, over de alledaagse kanten van de zeventiende
eeuw, en over poëzie-interpretatie, is dit brievenboek ook een boek over vriendschap.
Riet Schenkeveld zei, op Willemien's begrafenis, dat ze nooit iemand heeft gekend
met zo'n talent voor vriendschap als Willemien. Er was geen onderdeel van haar
leven waar ze geen vrienden maakte of aan overhield, tot de vrienden van Hille toe,
ook ver na diens dood.
Eind 2013 kreeg Willemien lymfklierkanker, en in januari 2014 kwam daar
alvleesklierkanker bij. In een mum van tijd stond haar ijskast vol met eten voor meer
dan een maand, zoveel buren en vrienden kwamen helpen - maar ze besloot niet
afhankelijk te willen zijn van bekenden. Eind februari werd ze op haar eigen verzoek
opgenomen in Hospice Immanuel. Haar zuster Greet hield de agenda bij, want ook
daar was het bezoek talrijk.
Op acht augustus 2014 stierf Willemien Bertha De Vries-Schenkeveld. Velen
zullen haar blijvend missen.
HANNEMIEKE STAMPERIUS
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2017
Advies van de Commissie voor schone letteren
Het debuut Grond (2016) van Idwer de la Parra is nogal atypisch voor de hedendaagse
poëzieproductie van het Nederlandse taalgebied. Bij De la Parra treft de lezer geen
meanderende parlandistische verzen aan. De focus is niet specifiek gericht op de
narcistische wereld van het eigen kleine ik en de dagelijkse leefomgeving. Van
maatschappelijk engagement is in de meest expliciete propagandistische zin van het
woord geen sprake.
Grond is vooral een strak gecomponeerde bundel van een geduldige en nauwgezet
opererende poeta faber. Op ambachtelijke wijze zijn de gedichten gestructureerd:
de bundel omvat klassiek vormgegeven gedichten en regelmatig opgebouwde verzen
die beantwoorden aan een strak metrisch patroon. De bundel getuigt van een
bijzondere vormbeheersing en een meticuleus schrijversmetier. Met het nodige
technische raffinement - volgens de jury kan de dichterspraktijk zonder meer virtuoos
worden genoemd - heeft De la Parra een opmerkelijke dichtbundel gecreeerd. De
dichter hanteert in zijn bundel ongemeen sterke beelden. Zoals in de openingsstrofe
van ‘Na de bruidsvlucht’:
Mieren vallen uit de lucht
in ademnood, waterjuffers deinen,
spinnen weven webben, garen
spinnend bij een vroege dood.
[...].

Of de combinatie van concrete en abstracte beelden in ‘Tussen fruitbomen’:
In appel en kers gaat de sapstroom
liggen, nu de zon de tuin verlaat.
Cicaden slapen, vleermuizen plukken
de laatste hoogmoed uit de lucht.
Buigen, niet naar de hemel reiken
[...].
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Formeel gesproken is het uitgekiende gebruik van rijm aan het eind van een aantal
gedichten opmerkelijk. Het eindrijm, zoals bijv. op p. 15: ‘kraan’... ‘baan’, krijgt het
effect van een regelrechte paukenslag.
Grond kan tot het genre van de bucolische poëzie worden gerekend. De Nederlandse
poëzie kent een lange traditie van natuurgedichten, waarin de lyriek overheerst. Een
hoogtepunt van deze natuurpoëzie is het werk van onder anderen Herman Gorter.
Het verrassende en opmerkelijke aan de bundel Grond is dat de natuur niet louter
als een lyrische inspiratiebron wordt beschouwd. De dichter heeft beslist ook oog
voor de harde en zelfs meedogenloze aspecten van de natuur. Zijn poëzie ontstijgt
de zoetheid die vaak met de natuur wordt geassocieerd. Dat is zonder meer uniek en
geeft aan de band tussen natuur en poëzie een nieuwe dimensie. In dat opzicht kan
Grond school maken. Althans dat vermoedt en verwacht de jury.
Een prachtig voorbeeld van de vermenging van die hardheid en de natuurmetaforiek
geeft het gedicht ‘Bootjesbrug’, met de volgende strofe:
In mijn droom vraagt een vogel wat een vogel is,
en ik gebaar, fluit, duw mijn gezicht als tussen veren,
was me in zand, strek mijn armen wijd uit
en val te pletter in het ochtendlicht.

Niet alleen de natuur krijgt in Grond een centrale rol toebedeeld. De jury wijst erop
dat diverse gedichten ook een problematiek die verband houdt met het privéleven
thematiseren. Zoals bijvoorbeeld de liefdesperikelen en het gemis van een dochter
in het titelgedicht (p. 18), respectievelijk in
Met een verfijnd gevoel voor mot
haal ik haar aan en stoot ik af.
Ik duw haar weg als zij me mist,
ze noemt me lief, maar meestal laf.
Van woorden kun je messen maken,
van lange stilte slijpend staal.
[...]
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en:
November ritselt waar de vogel zoekt.
Ook mijn geheugen blijft maar ritselen.
Mijn dochter zien, dat gaat nu niet.
Betegel dit mislukte broedgebied.
Het fluiten van de roodborst is gestopt.
De berkentak wordt zwart gelijk de kim.
Hier speelt de nacht het bed waar zij niet ligt.
Gooi deze grond met tegels dicht.

De la Parra schept voor zichzelf een stuk grond, zoals de titel luidt en programmatisch
kan worden gelezen, die in de taal strak is afgebakend en waarin op een sterk visuele
of beeldende manier aandacht is voor de natuur. Gezien de ecologische of ecokritische
thematiek kan deze poëzie misschien sociaalkritisch worden genoemd. In ieder geval
kunnen de gedichten als een (impliciet) ideologisch statement worden gelezen, een
statement dat niet in belerende of milieufanatieke formuleringen verstrikt raakt. De
jury heeft de bundel weten te waarderen, ook omdat de natuur niet het exclusieve
sleutelmotief is. Andere aspecten zoals hiervoor vermeld functioneren evenzeer als
structurerende motieven van het dichtwerk.
De beeldentaal van De la Parra is doorspekt met mythologische reminiscenties (zoals
de Titanen in het gedicht met openingsregel ‘Den Haag, november’ en de mythische
figuur Charon in ‘Bootjesbrug’), het vocabulaire introduceert namen voor vogels en
planten of bloemen die in onbruik raken of toch niet meer zo courant worden gebruikt
(bv ‘abeel’ (loofboom) en ‘meerkoet’ (watervogel) in ‘Bootjesbrug’, mezen, lijsters
en buizerds elders, ‘kornoelje’ en ‘kragge’ in ‘Maart’). In deze poëzie wordt iets met
(taal)omzichtigheid geconserveerd. Taal is het medium om de eigen grond in de
poëzie bestaansrecht te geven.
Op basis van deze overwegingen oordeelt de jury dat Grond van Idwer de la Parra
de beste bundel is van de afgelopen twee jaar in de Nederlandstalige literatuur (2015
en 2016). Overtuigd van de kracht van dit debuut
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draagt de jury Grond voor ter bekroning met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
2017.
Pia de Jong
Kester Freriks
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 2017 toe te kennen aan Idwer de la Parra voor zijn bundel
Grond.
Uitreiking: zaterdag 23 september 2017 in het Klein Auditorium, Academiegebouw,
Rapenburg 73 te Leiden.
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Frans Kellendonk-prijs 2017
Advies van de Commissie van voordracht
Werpt iemand een globale blik op het roman-oeuvre van onze laureate, dat toch
algauw 1250 bladzijden beloopt, dan verbaast hij zich allicht over twee dingen die
met elkaar in tegenspraak lijken. Wat opvalt is tegelijk de enorme variatie en de
enorme consistentie, en dat allebei zowel stilistisch als thematisch. De romans staan
helemaal los van elkaar, maar ze zijn qua taal en plotgerichte verbeelding
onmiskenbaar door dezelfde auteur gemaakt. We verklaren ons nader.
Er wordt in alle vijf de romans aan een stuk door schijnbaar nogal lukraak gepraat.
Dat is een grote kunst van Bervoets, een grote charme ook: ze kan als de beste
gesprekken neerzetten, ze is op en top colloquiaal, zonder dat ze de gaten opvult met
commentaar of informatie die zij nu eenmaal nog achter de hand heeft. Ze biedt ons
de autonome, eerstehands laag van de gebeurtenissen, die bestaat uit diffuse
overwegingen, nog niet gecontroleerde neigingen en onderlinge aftasting. De diverse
stemmen komen zonder hiërarchie tot de lezer, die gek genoeg is of hij raakt
geïntrigeerd.
Er zit volop spanning op die oppervlaktelaag. Het ijle, vaak geestige intermenselijke
gehakketak ziet er dan wel achteloos uit, maar ondertussen zit alle informatie erin
verborgen. We beseffen dat we zijn terechtgekomen in een godloze ‘er is alles in de
wereld / het is alles’-sfeer, zonder gesuggereerde diepgang, die er meer van zou
maken. En het is of de schrijfster zegt: en dit moet genoeg voor je zijn, en dat is het.
We kijken niet in een spiegel van de werkelijkheid, het ís de werkelijkheid, ook al
is die werkelijkheid tikje speculatief, zoals steeds bij Bervoets.
Het is moeilijk kiezen tussen de romans. Ze zijn allemaal goed, maar erg goed is
in elk geval Alles wat er was. In Alles wat er was ontbreekt vrijwel iedere context.
Acht personen zitten na ‘de grote knal’ met elkaar opgescheept in een van de
buitenwereld afgesloten schoolgebouw. Ze gaan een voor een de hongerdood
tegemoet. Dat is het lugubere: solidariteit is niet vol te houden. Soms houdt eentje
het al niet meer uit en verdwijnt in de levensgevaarlijke mist buiten. De verbeelding
van de schrijfster voert ons naar de persoonlijke verwikkelingen zoals die zich
voordoen in een
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eilandsituatie, en intussen wordt op originele wijze een nog wel wat groter,
bloedserieus probleem aangekaart.
Het loopt bij Bervoets nooit goed af, iedereen is bij haar altijd de klos, maar waarom
kan het lot van deze papieren figuren, vermalen door de omstandigheden, je wat
schelen? Omdat de schrijfster het afdwingt. Omdat ze je als lezer medeplichtig maakt
en je de verantwoordelijkheid voor wat je hebt gelezen al bij jezelf bent gaan zoeken.
Zo vreemd is dat niet. Je bent vermaakt, zeker, het is goed gedaan, maar je bent ook
verontrust. Het leven wordt niet vrolijker met Bervoets als voordenker. Wel
interessanter.
Een enkele roman is wat ingewikkelder. In Efter worden twee maatschappelijk
relevante problemen door elkaar heen aan de kaak gesteld: de verregaande inbreuk
op de allerpersoonlijkste privacy en het gemarchandeer van een farmaceutische
belanghebbende die zijn product (efter) koste wat het kost in de markt wil zetten.
Efter is een typische toekomstroman, een genre waarin Bervoets plezier lijkt te hebben
en waarin ze beslist uitblinkt. Ze roept een wereld op waarin iedereen 24 uur per dag
zichtbaar is voor anderen, en er is paniek als dat eens niet zo is. Ze verzint er haar
eigen apparaten bij en ook haar eigen idioom, zonder dat je als lezer denkt: wat een
onzin. Je denkt veeleer: seos? toad? hé, die heb ik nog niet. Of: moet ik niet ook gaan
gazen?
Ondanks de sfeer van intimiteit en petite histoire is er in Bervoets werk dus altijd
sprake van een groot drama, dat zich langzaam voltrekt via een ijzersterke plot en
die is zwart, pikzwart, hoe ondramatisch de toon ook blijft. Het gaat niet goed, het
kan ons niet ontgaan. Feel good uitgesloten. Het moet ook de schrijfster aan het hart
gaan. Aan haar ligt het niet. Ze lijkt te houden van haar personages, de distantie is
formeel. Er zitten onvergetelijke bij, en favoriete is dan misschien de ontroerende,
reële Meija uit Efter, een kind nog, met die rugzak met blauwe wollige worm aan de
rits. Ze is zonder mitsen en maren verliefd, maar hij kan niet kiezen en houdt zich
onzichtbaar voor haar. Ze is zo'n verliefdheidsslaaf die volgens de nieuwe normen,
met zero tolerance voor psychische zwakte, aan de efter moet.
Ook Brooke is nog een kind, een eeuwig kind eigenlijk, met het baby-vet blijvend
om haar wangen. Zij is het zwakbegaafde meisje uit Lieve Céline, dat ervan droomt
om haar idool Céline Dion te ontmoeten. Ze dweept met haar, identificeert zich met
haar, ís haar. Haar moeder kon er
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ook wat van, wat al blijkt uit de soap-namen die ze haar kinderen geeft, maar de
moeder is niet meer. De vermaak-industrie vermaalt consumenten als Brooke, die
niet gedijt in de niet eens zo liefdeloze eigen omgeving en in haar wanen gaat wonen.
Het is een heel goed boek, een illusieloos boek ook. De uiteindelijke ontknoping
komt hard aan.
Alle plots van Bervoets zijn goed. Ze is een echte plotschrijfster, ze zal je nooit
vervelen met alleen maar human interest, wat misschien een vorm van hoffelijkheid
is in een literair klimaat dat is vergeven van de introspectie. Want we hebben het
nog niet eens gehad over het recente Ivanov, met Efter haar meest geconstrueerde
boek. Kern daar is de ethische vraag: mag er worden gemorreld aan de grenzen van
het mens-zijn dan wel dier-zijn. Omdat het kan? In concreto: mag er worden gekruist
tussen mens en aap? Denk je dan meteen aan liederlijke nazipraktijken of gaat het
om legitiem wetenschappelijk onderzoek?
Met Ivanov haalt Bervoets opnieuw een voorstelbare toekomst binnen en verzenuwt
ze ons gerieflijke heden, dat zo gerieflijk al niet meer is. Maar eigenlijk doet ze dat
in al haar boeken.
Hanna Bervoets kopieert niet zomaar een succesformule. Ze is inhoudelijk en
vormtechnisch op zoek naar telkens nieuwe manieren om haar onmiskenbare
maatschappelijke engagement uit te drukken. Van romans met een eerder kleine,
existentiële thematiek, zoals Alles wat er was, dat opvalt door z'n bijzondere opbouw
maar ook bijblijft vanwege de spanning die horrorachtige trekken krijgt, de
toekomstroman Efter, een moeilijk, uitstekend door haar beoefend genre, tot het zo
mogelijk nog knappere Ivanov, is steeds een schrijfster aan het woord die trefzeker
formuleert, lenig construeert, boordevol verbeelding zit en nooit roeperig of te
expliciet wordt. Op 32-jarige leeftijd kan ze al bogen op een stevige productie, met
een eigen toon en plaats. En laten we ook haar columns in de Volkskrant niet vergeten;
ze zijn vaak van hetzelfde laken een pak.
Je kunt zeggen dat alle goede boeken maatschappelijk relevant zijn. Geëngageerd
klinkt naar partijkleur of morele afbakening, laten we Bervoets niet kleiner maken
dan ze is, maar toch. De nieuwsgierigheid, ambitie en kundigheid waarmee ze
bepaalde actuele thema's uitwerkt, verraadt haar gezegende behoefte om de vinger
aan de pols te houden. Ze let op. Misschien is haar overkoepelende thema wel het
Big Brother-idee en
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dan is zíj onze Big Sister, die de ogen almaar waakzaam openhoudt. In literair
familieverband is zij de zus van Houellebecq.
Een opmerkelijk dingetje bij Bervoets is dat ze het woordje ‘dan’ inslikt in een
samengestelde zin als ‘Werpt iemand een globale blik op het roman-oeuvre van onze
laureate (-), dan verbaast hij zich allicht over twee dingen die met elkaar in
tegenspraak lijken.’ Bij Bervoets zou dat zijn: ‘Werpt iemand een globale blik op
het roman-oeuvre van onze laureate (-), verbaast hij zich’ enzovoort. Daar gaat vast
nog eens een ambitieuze taalkundige op promoveren in de nabije toekomst. Wachten
wij af. Is het zover, zien we wel.
Voor ondergetekenden bleek Hanna Bervoets de ideale kandidaat voor de Frans
Kellendonk-prijs 2017. Zij ontvangt de prijs voor haar hele oeuvre.
Barber van de Pol
Carl De Strycker
Maria Vlaar
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op grond van
het advies van de Commissie van voordracht besloten de Frans Kellendonk-prijs
2017 toe te kennen aan Hanna Bervoets.
De prijs is uitgereikt tijdens een bijeenkomst waarin ook de jaarlijkse Frans
Kellendonk-lezing werd gehouden, op maandag 20 februari in de Aula van de
Radboud Universiteit in Nijmegen.
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Frans Kellendonkprijs 2017
Dankwoord van Hanna Bervoets, uitgesproken op 20 februari 2017 te
Nijmegen, bij de uitreiking van de Frans Kellendonk-prijs 2017
De Frans Kellendonk-prijs is een prijs die wordt toegekend aan ‘een oeuvre dat
getuigt van een onafhankelijke en originele kijk’, las ik in het juryrapport. Een groter
compliment kan iemand niet ten deel vallen denk ik, niet als schrijver, maar ook niet
als mens - de drang om origineel te zijn is een van de dingen die ons van andere
dieren onderscheidt, de hang naar onafhankelijkheid als bewijs van onze
menselijkheid. Toch is hier ook iets vreemds aan de hand. Want dat verlangen naar
onafhankelijkheid gaat vaak gepaard met een hunkering naar saamhorigheid, naar
gemeenschap, geestverwanten - naar voorbeelden.
Ik kwam voor het eerst in aanmerking met het werk van Frans Kellendonk toen ik
nog op de middelbare school zat. Ik las Mystiek lichaam voor mijn lijst en weet nog
dat ik dat met plezier deed - al was ik misschien vooral ook opgelucht dat het niet
zo vreselijk saai was als Ivoren wachters van Vestdijk, het boek dat ik daarvoor las.
Ik herinner me dat Mystiek lichaam me fascineerde, maar ook dat ik, tijdens het
lezen van sommige passages, een zekere weerzin voelde. Die weerzin, besefte ik
veel later pas, kwam waarschijnlijk voort uit herkenning, zoals we ons bij anderen
kunnen ergeren aan eigenschappen die we zelf bezitten. Die ergernis komt voort uit
jaloezie, misschien, omdat die anderen de eigenschappen beter beheersen - en met
beheersen bedoel ik zowel onderdrukken als inzetten. Daarnaast komt de irritatie
voort uit schaamte, omdat we de waargenomen eigenschap bij onszelf tot nog toe
als zwakte aangemerkt hebben.
Toen ik als zestienjarige Mystiek lichaam las, speelden, denk ik, beide mechanismen
een rol. Het boek gaat, zoals zoveel van Kellendonks werk, over identiteit, en dus,
onvermijdelijk, over de worsteling met wie we zijn. Kellendonk schreef over
homoseksualiteit, afkomst - over de ander. Thema's die ik later ook zou behandelen,
niet in de laatste plaats omdat ze in mijn persoonlijk leven een grote rol spelen.
Kellendonk liet zien hoe onuitgesproken wetten konden kwellen, in mijn eigen werk
zoek ik
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uit wat er gebeurt wanneer we maatschappelijke normen juist oprekken - wat als
verliefdheid een psychische aandoening was, wat als we mensen met dieren zouden
kruisen, wat als de wereld zoals we die kennen, er morgenochtend niet meer was?
Wat ook in het werk van de Kellendonk terugkomt, is dat de wetten van de
buitenwereld bepalen wie we zijn. Identiteit is geen kern, geen grote gloeiende bol
in onze borstkas maar een construct, een bouwwerk dat bestaat uit puzzelstukjes die
ons door anderen worden aangereikt: afkomst, geslacht, geaardheid - thema's waar
mijn oeuvre dat van Kellendonk kruist: dat de jury mij vanavond in zijn traditie
plaatst, beschouw ik als een enorme eer.
Ook Ivanov, mijn laatste boek, gaat over de grenzen die we trekken om te bepalen
wie of wat we zijn. Het gaat over identiteit, en daarmee over hokjes, over de
categorieën die we creëren om onszelf en de ander te duiden.
Dat duiden is niet neutraal en het lukt niet zonder woorden. Ik denk dat we in een
tijd leven waarin het belangrijk is, misschien wel van levensbelang, om goed te
blijven opletten wie de grenzen bepaalt, wie de categorieën creëert en welke woorden
daarbij worden gebruikt.
‘De wereld is een verhaal dat we onszelf over de wereld vertellen’, zei schrijver
Vikram Chandra. The world is a story we tell ourselves about the world - ik gebruikte
de uitspraak als het motto van Efter, en ik geloof dat ze op dit moment ook politieke
betekenis heeft. Wanneer we de wereld in woorden vatten, beschrijven we de wereld
niet alleen, we geven haar ook vorm.
Ik denk dat daarbij een taak is weggelegd voor schrijvers, misschien wel iedereen
binnen onze literaire gemeenschap. Wij zijn niet de hoeders van de waarheid maar
wel wakers over woorden, dus laten we erop toezien dat ons gereedschap, want dat
zijn woorden, dezer dagen niet wordt misbruikt om de ander van ons te vervreemden.
Dat brengt ons weer terug op die vreemde tegenstelling. De hang naar
onafhankelijkheid versus de drang om ergens bij te horen, de menselijke behoefte
aan grenzen, kaders - hokjes. Ik geloof niet dat we zonder kunnen. Maar laten we,
net als Kellendonk, goed blijven kijken naar de verhalen die de hokjes vormen.
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Henriette Roland Holst-prijs 2017
Advies van de Commissie van voordracht
Het reglement van de driejaarlijkse Henriette Roland Holst-prijs schrijft voor dat de
bekroning toekomt aan een werk van literair niveau dat uitmunt door sociale
bewogenheid. Waaruit deze bewogenheid moet blijken, blijft onbeantwoord, net als
de vraag of ze samenhangt met het gesignaleerde literaire niveau of eerder een
toegevoegde waarde is. Echt verrassend is deze vaagheid niet. In het literaire debat
circuleren weinig andere begrippen die zo ondergedefinieerd blijven als
maatschappelijke betrokkenheid, engagement en aanverwante buzzwords. Blijkt
betrokkenheid uit het verkondigen van een niet mis te verstane boodschap? Uit morele
standpunten? Uit het aanpakken van actuele kwesties? Of wortelt het ware engagement
in de ontwrichtende effecten die literatuur kan bereiken, juist door vormelijk
tegendraads te zijn en rechttoe-rechtaan standpunten te vermijden? Gelukkig bestaat
er literair werk dat deze wellicht onoplosbare discussie overbodig maakt, omdat het
scherpe standpunten te over biedt, met bravoure oude en hete hangijzers aanpakt, tot
nieuwe perspectieven dwingt, barst van de urgentie, maar ook stilistisch wervelt,
weerbarstig is gecomponeerd en verteltechnisch uitdaagt. De roman De tolk van Java
(2016) van Alfred Birney is zo'n werk.
De tolk van Java bevat, zoals de titelpagina de lezer voorspiegelt, ‘de herinneringen
van een kamerolifantje, de memoires van een oorlogstolk gehamerd op een
schrijfmachine, onderbroken met verhalen, brieven en gemopper van de oudste zoon,
becommentarieerd door zijn broer’. Daarmee zijn meteen de belangrijkste getuigen
in deze meerstemmige familiekroniek neergezet: het kamerolifantje is de uit het
Brabantse Helmond afkomstige moeder van Alan Noland, de oorlogstolk diens in
Nederlands-Indië geboren vader Arend. Phil is Alans tweelingbroer. In de roman
duikt Alan in het verleden van zijn vader, die als zoon van een Chinese moeder en
een Nederlandse vader tijdens de Tweede Wereldoorlog de Japanners bestreed en
nadien de kant koos van het Nederlandse regeringsleger tegen de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijders. Werd hij als kind al getekend door bruut geweld, dan
raakt Arend door de oorlogsgruwel helemaal op drift. Later zal hij zijn agressie,
paranoia en sadisme
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afstandelijk registreren in zijn memoires. Die tikt hij woest uit op een remington in
Den Haag waar hij inmiddels met het eerder vermelde kamerolifantje een gezin heeft
gesticht. De oorlog woedt binnenshuis, duizenden kilometers van Arends
geboortegrond vandaan, gewoon verder: zijn kinderen zijn permanent aan zijn
driftbuien en onthutsende brutaliteiten blootgesteld.
Van de allereerste, meer dan anderhalve pagina voortrazende openingszin sleept
De tolk van Java de lezer mee in een kolkende stroom van getuigenissen,
herinneringen, commentaren en commentaar op commentaren. Naar adem happen
kan slechts tussen de taferelen door die afwisselend verbijstering, ontroering en
verontwaardiging opwekken. De roman is één nietsontziende poging van Alan om
de terreur van zijn vader te begrijpen alsook diens politieke keuzes. Vergevingsgezind
toont de zoon zich nauwelijks - daarvoor was de mishandeling door zijn vader te
pijnlijk, de verwaarlozing door zijn moeder te schrijnend. Toch is zijn relaas niet
liefdeloos en al helemaal niet larmoyant. Daarvoor is het te strijdvaardig en, verrassend
genoeg, te laconiek en te humoristisch.
Zowel Arend als zijn zoon schrijven om de waanzin voor te blijven. Toch is De
tolk van Java veel meer dan een bezwering van persoonlijke trauma's. De roman is
ook een schokkende confrontatie met een voorheen onverteld en dus onverwerkt
deel van Nederlands koloniale verleden. Tot een postkoloniale voetnoot bij de
gecanoniseerde literatuur zal deze onderneming zich niet laten reduceren. Als literaire
erfgenaam van Tjalie Robinson gaat Alfred Birney in de clinch met gezaghebbende
stemmen als die van Multatuli, Couperus en Haasse. Vast van plan om het
geruststellende tempo-doeloe beeld en de verheerlijking van de blanke idealist type
Havelaar te versplinteren. In lijn van zijn polemische essay De dubieuzen (2012),
waarin hij zich ook al als een ‘schrijver met de vuisten’ manifesteerde, eist Birney
zo voor zichzelf en een Nederlands-Indische tegentraditie onvervaard een plek op
in de canon - en worden eerder getrokken krijtlijnen in die canon uitgewist.
Kortom, De tolk van Java is zonder meer een grensverleggend boek, dat literair
niveau aan sociale bewogenheid paart. Toch is het bovenal een langgerekte
demonstratie van de verbluffende vermogens van vertelkracht: de roman heelt,
ontwricht, vernieuwt en ontroert.
Op grond van bovenstaande overwegingen heeft de Commissie van voordracht tijdens
een vergadering in Rotterdam op 24 februari 2017 una-
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niem besloten om De tolk van Java (2016) van Alfred Birney voor te dragen voor
de Henriette Roland Holst-prijs 2017. De Commissie verzoekt het bestuur van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde om instemming met deze voordracht.
Saskia Pieterse
Arjen Fortuin
Kevin Absillis
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie van voordracht, de Henriette Roland
Holst-prijs 2017 toe te kennen aan Alfred Birney voor zijn boek De tolk van Java.
Uitreiking: zaterdag 23 september in het Klein Auditorium, Academiegebouw,
Rapenburg 73 te Leiden.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
De jaarvergadering is op zaterdag 20 mei 2017 gehouden in het Klein Auditorium
van het Academiegebouw te Leiden. Er zijn tijdens het besloten gedeelte 29
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. N.a.v. de rede van de voorzitter vraagt de heer dr. A.A.P.
Francken of de nieuwe Wet op de website beschikbaar komt. De secretaris antwoordt
bevestigend. Op de vraag van mevrouw dr. M.E.H.N. Mout, of de hernieuwing van
de Wet in overeenstemming is met het burgerlijk wetboek, antwoordt de voorzitter
bevestigend en legt uit dat het bestuur ruimte wil creëren voor vernieuwing met
behoud van traditie. Mevrouw dr. Agnes Sneller doet het voorstel om in overleg met
de UB een kleine fellowshipronde te organiseren. Zij zal aan het eind van de
vergadering met het bestuur daarover van gedachten wisselen.
Daarna herdenkt de voorzitter de leden die ons het afgelopen maatschappelijk jaar
zijn ontvallen: de heer dr. G. Abma, de heer dr. K.J.S. Bostoen, de heer mr. Johann
Hendrik van den Hoek Ostende, mevrouw Meertje Kaal, de heer dr. P. Kooij, de heer
dr. J.W. Marsilje, mevrouw Simone Mooij-Valk, de heer J.G.O. van de Sande, de
heer dr. H. Schultink, de heer dr. Bo Sjölin, de heer Pieter Steinz, mevrouw M.A.
Wiebes-van Oort. De heer Fernand van der Auwera, die in 2015 overleed en mevrouw
dr. W.B. de Vries-Schenkeveld, die in augustus 2014 overleed, worden eveneens
herdacht.
Bij agendapunt 1 deelt de voorzitter mee dat bij agendapunt 2 wordt ingevoegd:
punt 2a. Verkiezing nieuwe ereleden.
Bij agendapunt 2 deelt de voorzitter mee dat nog geen nieuwe secretaris is
gevonden. De heer dr. B.P.M. Dongelmans is bereid tot de extra vergadering op 23
september als secretaris aan te blijven.
Bij agendapunt 2a deelt de voorzitter mee dat in overleg met de organisatoren van
het symposium 125 jaar vrouwen in de Maatschappij na rijp beraad en in goede
discussie besloten is 4 vrouwelijke leden voor het erelidmaatschap voor te dragen:
mevrouw Judith Hertzberg, mevrouw dr. E.M. Kloek, mevrouw dr. S.C.M. de
Schaepdrijver en mevrouw dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Bij acclamatie
worden de dames benoemd.
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De voorzitter zegt toe hen z.s.m. van deze beslissing op de hoogte te stellen. Mevrouw
dr. E.M.G. Poettgens zegt toe de webmaster een historisch feit over het eerste
vrouwelijk lid van de MNL te doen toekomen.
N.a.v. het verslag van de staat der Maatschappij (3), p. 5 regel 6 vraagt de heer
dr. L.L. van Maris of website, twitter en facebook alle drie als aanmeldpunt
fungeerden of dat alleen de website aanmeldpunt was. In het eerste geval zou er
moeten staan ‘en zij fungeerden als aanmeldpunt voor onder meer de jaarvergadering
alsmede de feestelijke vieringen op 20 mei en 17 september.’ In het tweede geval
zou er moeten staan: ‘en de website fungeerde als aanmeldpunt voor onder meer de
jaarvergadering alsmede de feestelijke vieringen op 20 mei en 17 september.’ Op
verzoek van de heer dr. L.L. van Maris wordt regel 19 als volgt geformuleerd: ‘Op
voordracht van het bestuur benoemde de vergadering daarna [....] tot erelid.’ Het
verslag wordt vervolgens vastgesteld. Op de vraag van de heer Dick Welsink, of in
het verslag van de Noordelijke Afdeling (4) in de vijfde alinea ‘zelf’ wellicht ‘zelfs’
moet zijn, antwoordt de voorzitter dat hij dit aan de secretaris van de Afdeling zal
voorleggen. Het verslag wordt vastgesteld, evenals de verslagen van de Zuidelijke
Afdeling (5), van de vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika (6), van de Commissie
voor Zuid-Afrika (7) en van de bibliothecaris (8).
De penningmeester licht het beheer der gelden toe (9). Het was een afwijkend jaar
door het Jubileum. De kosten voor het Jubileumboek en alle activiteiten bedroegen
ruim €69.00, -. Het geld voor het jubileum was gereserveerd in de
bestemmingsreserve. Mede door het innen van achterstallige contributie is een positief
saldo van €727, - ontstaan. In het najaar worden in een extra vergadering het
toekomstig beleid en de reserves besproken en uiteengezet. De begroting 2018 gaat
nog uit van voorgaande jaren. Door het toekomstig beleid behoort een aangepaste
begroting 2018 tot de mogelijkheden.
Op de vraag van de heer dr. L.L. van Maris, waarom het verschil bij Beheerskosten
zo groot is, ruim €13.000, - gerealiseerd en maar 9.000, - begroot, antwoordt de
penningmeester dat mevrouw Lies Klumper veel extra uren heeft gewerkt. 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
2017. De penningmeester deelt mee dat de contributie
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gehandhaafd blijft op €30, -. Indien nodig zal, bij toekomstig beleid en een daarmee
gepaard gaand gewijzigd beleidsplan, de leden om verhoging worden gevraagd.
De verslagen van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (10), de
Commissie voor taal- en letterkunde (11), de Werkgroep Zeventiende Eeuw (12) en
van de Werkgroep 18e Eeuw (13) worden vastgesteld. De heer Dick Welsink vraagt
om opheldering over de zin ‘Aflevering 2 van jaargang 2015 verscheen, wegens
eerder opgelopen vertragingen, eveneens in 2016.’ Het voorstel van mevrouw dr.
Feike Dietz, om eveneens weg te laten, vindt bijval.
De verslagen van de Werkgroep 19e Eeuw/De Moderne Tijd (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 Commissie voor het
Jaarboek, in het bijzonder mevrouw dr. Marijke Tolsma, en de redactie van het NLM
en in het bijzonder haar secretaris mevrouw Petra Teunissen-Nijsse, voor hun
werkzaamheden. De voorzitter bedankt de heer Dick Welsink voor zijn vóór de
vergadering ingediende correcties op de jaarstukken.
De voorzitter deelt mee dat de Kellendonk-prijs is toegekend aan Hanna Bervoets.
Zij ontvangt de prijs voor haar hele oeuvre. De voorzitter deelt vervolgens mee dat
de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs (21) is toegekend aan Idwer de la Parra voor
zijn bundel Grond en de Henriette Roland Holst-prijs (22) aan Alfred Birney voor
zijn boek De tolk van Java. 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 2017-2018
herkozen tot voorzitter (23).
De Commissie voor stemopneming bestond dit jaar uit het bestuurslid de heer
Kurt De Belder en mevrouw Andy Wieles-Maathuis (24). Er zijn 125 geldige
stembiljetten binnengekomen, zodat de kiesdeler volgens de Wet moest worden
vastgesteld op 25. Na de telling bleek dat alle 60 kandidaten 25 of meer stemmen op
zich hadden verenigd, zodat zij allen tot lid zijn gekozen. Hun namen zijn: de heer
dr. Peter Bakker, de heer dr. Antal van den Bosch, mevrouw dr. P.R. Boudewijn,
mevrouw dr. Marianne Braun, mevrouw Gaia van Bruggen, mevrouw dr. Anna
Dlabačová, de heer dr. Th.L.M. Engelen, mevrouw Céline Fenijn, de heer Paul Gel-
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lings, de heer dr. Bas de Groot, de heer J.W. van der Jagt, mevrouw Pia de Jong, de
heer Roel Jonker, mevrouw Cindy Kerseborn, mevrouw Mieke Kirkels, de heer Jan
van der Kooi, de heer dr. R.A. Krol, de heer Arno Kuipers, de heer dr. J.J.V.
Kuitenbrouwer, de heer dr. B. Lambrecht, de heer Sancha Landkroon, de heer John
Leerdam, mevrouw J.M. Leliveld, de heer Clyde R. Lo A Njoe, de heer ir. Ronny
Lobo, mevrouw Janet Luis, de heer dr. A.L. Mac Donald, mevrouw Geertrui
Marks-van Lakerveld, de heer Guus Middag, mevrouw dr. Esther Mourits, de heer
Th. Van Os, mevrouw dr. Anne Petterson, de heer A. Poirters, mevrouw dr. Sophie
Reinders, de heer dr. Daan Rutten, mevrouw M. Scharloo, mevrouw Rolien Scheffer,
mevrouw dr. C.H. Scheper, de heer J. van der Sluis, mevrouw Nicolette Smabers,
de heer dr. D.E.J. Smit, mevrouw Jennifer Smit, de heer dr. Rombert Stapel, mevrouw
dr. Frieda Steurs, de heer Peter Thoben, de heer Jacques Thönissen, mevrouw Annette
Timmer, mevrouw Conny Umbgrove, mevrouw Gemma Venhuizen, de heer dr. Bart
Verheijen, de heer Goaitsen van der Vliet, de heer dr. Arnoud Vrolijk, mevrouw
Marloes L.M. Waanders, de heer Hein Walter, de heer dr. Martin L. van Wijngaarden,
de heer Siegfried Woldhek, de heer dr. mr. O.I.M. Ydema, de heer dr. Pawel Zajas.
Op de vraag van mevrouw dr. Agnes Sneller, of Midden- en Oost-Europese leden
hetzelfde bedrag aan contributie betalen, antwoordt de penningmeester dat in
individuele gevallen zo nodig een regeling getroffen kan worden.
Met dank aan de aanwezigen voor het groene licht voor de voortzetting nieuw
beleid, schorst de voorzitter de vergadering voor een korte pauze.
De voorzitter heropent om 14.00 uur het openbare gedeelte van de jaarvergadering
in het Klein Auditorium voor een bijeenkomst die als titel draagt De veerkracht van
Utopia. Dromen van een maakbaar paradijs 500 jaar na Thomas More. Sprekers
zijn Joris van Casteren, Auke Hulst en Frank Albers. Respondent is socioloog Merijn
Oudenampsen. De heer dr. Kevin Absillis gaf een korte toelichting op het thema en
leidde de sprekers in.
De bijeenkomst wordt besloten met een geanimeerde receptie.
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Verslag extra jaarvergadering
23 september 2017
De voorzitter heet de aanwezigen (29) welkom en deelt mee de bijeenkomst te willen
beginnen met de voorgestelde wetswijzigingen. Daarna zal worden overgegaan naar
de invulling van de nieuwe koers.

1. Voorgestelde wetswijzigingen
De voorzitter vraagt vandaag de aanwezigen expliciet in te stemmen met aanpassing
van de Maatschappij aan de digitale wereld en met gebruik van digitale
ledenstemmingen bij belangrijke beslissingen.
Er ontstaat allereerst een discussie over de al dan niet digitale vorm van het Jaarboek.
De voorzitter licht toe: een digitaal Jaarboek is het gevolg van bezuinigingen t.b.v.
de nieuwe koers. Met de redactie van het Jaarboek is afgestemd dat het Jaarboek
komend jaar nog in papieren vorm gedrukt wordt ten gevolge van aangegane
verplichtingen. Daarna zal overgestapt worden naar een digitale vorm, waarbij leden
nog steeds de mogelijkheid hebben om een papieren versie aan te vragen (via printing
on demand: kosten zijn voor eigen rekening).
De heer Hans van der Meij vraagt het bestuur eerst met een uitgewerkt voorstel
voor het Jaarboek te komen en tot die tijd het woord ‘digitaal’ te schrappen in art.
55 van de Wet.
De heer dr. Marc van Oostendorp vraagt wat het bestuur vandaag precies wil.
Naar aanleiding van deze vragen en onhelderheden verduidelijkt de voorzitter:
vandaag vragen we de leden in te stemmen met 1) digitale ledenstemmingen en 2)
het gaan aanpassen van de Wet aan de digitale wereld. Die aanpassingen in de Wet
zijn nu nog in ontwikkeling en zullen in overleg met een notaris verder vorm krijgen.
De voorstellen voor aanpassing worden naar de leden gestuurd, die commentaar op
de veranderingen kunnen leveren. Het commentaar van de leden wordt verwerkt en
de eindversie wordt vervolgens naar alle leden gestuurd. Daarna zal een er een digitale
stemming plaatsvinden over een conceptversie van de Wet. Kortom: we stemmen
vandaag nog niet in met de nieuwe Wet, maar wel met de verdere ontwikkeling van
die Wet.
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Er ontstaat vervolgens een discussie over het probleem van leden zonder
internettoegang. De heer dr. André Bouwman is van mening dat leden zonder internet
voor deze belangrijke aanpassing van de Wet voor de laatste keer nog op papier
moeten worden benaderd, zodat zij schriftelijk hun mening kenbaar kunnen maken.
Mevrouw Gaia van Bruggen wijst op het gevaar van hacken als alles digitaal gaat
worden. Zij stelt voor om digitale bestanden, stemmingen, mails eenmalig uit te
printen. Het bestuur vindt dat een werkbare aanpak. De heer dr. Gerard Verhoeven
vraagt of amenderingen voorgelegd moeten worden. De voorzitter antwoordt dat
leden vertrouwen moeten hebben in het bestuur. Er is soms spanning tussen efficiency
en draagvlak.
De voorzitter vraagt de leden te stemmen d.m.v. handopsteking.
Niemand stemt tegen: applaus. Het bestuur voelt zich gesterkt door de vergadering.

2. De nieuwe koers
Aanwezige leden denken actief mee, en hebben voorstellen voor zowel verdere
ontwikkeling van de plannen als voor samenwerking:
- Mevrouw Hanneke Eggels stelt voor om de website te gebruiken om verslagen
en bijlagen uit het Jaarboek te publiceren, maar ook (delen uit) het NLM. Zo wordt
een interactie tussen Jaarboek, NLM en website mogelijk.
- Mevrouw dr. Lia van Gemert vindt dat er een goede stap gemaakt wordt. Zij is
van mening dat het belangrijk is dat tijdschriften digitaal toegankelijk zijn - met name
voor leden en neerlandici extra muros.
- De heer dr. Marc van Oostendorp ziet mogelijkheden tot samenwerking met
Neerlandistiek.nl en wil daar graag verder over praten.
- De heer Hans van der Meij doet de suggestie voor fondsenwerving. De voorzitter
antwoordt dat het bestuur al aan fondsenwerving doet, zoals bijvoorbeeld bij de
nieuw in te stellen prijzen. Dit kan verder worden uitgebouwd.
- De heer Kasper van Ommen is bereid mee te denken en te helpen bij het zoeken
naar sponsoren voor fellowships.
- Mevrouw dr. Lia van Gemert werkt momenteel aan de voorbereiding van het
Brederojaar. Er zal onder meer een schrijfwedstrijd voor scholieren plaatsvinden.
Zij ziet mogelijkheden voor samenwerking met de Maatschappij. Het bestuur is
enthousiast daarover en praat graag verder.
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- Mevrouw Hanneke Eggels doet het voorstel voor een fellowship onderzoek naar
de archieven van de Nobelprijs. De voorzitter benadrukt dat het bestuur niet op zoek
is naar fellows voor bestaande plannen, maar onderzoekers hun eigen plan laat
indienen.
Er worden ook vragen gesteld over de uitwerking van de plannen, en kritische
opmerkingen gemaakt over de voorstellen.
- Mevrouw dr. Agnes Sneller pleit voor een gedrukt NLM: het is leuk! De voorzitter
zegt toe te zorgen voor een adequate oplossing.
- De heer dr. André Bouwman is het eens met de nieuwe koers, maar vindt dat
nagedacht moet worden over de bestuurlijke vorm: hoe kan de bestaande organisatie
(met commissies) ingezet worden bij de plannen?
- Mevrouw Hanneke Eggels vraagt hoe auteurs tegen de Maatschappij aankijken:
voor de creatieve letterkunde is minder aandacht in de vernieuwingsplannen. De
voorzitter antwoordt dat de Maatschappij zich niet hoeft te schamen over de creatieve
letterkunde: er zijn al veel goede prijzen.
- De heer dr. Gerard Verhoeven vraagt hoe en door wie de fellowships zullen
worden toegekend. De voorzitter antwoordt dat het bestuur daar nog aan werkt. De
inzet is dat de procedure helder is en niet te lang duurt.
- Met betrekking tot de politieke en maatschappelijke rol van de Maatschappij:
zijn er contacten met de Nederlandse Taalunie? De voorzitter zegt toe binnenkort
een afspraak te maken met de nieuwe voorzitter van de Taalunie. We moeten krediet
opbouwen en dat kan 10 jaar duren.
- De heer dr. Marc van Oostendorp vindt de initiatieven allemaal mooi, maar ziet
het als een probleem dat het er zo veel zijn en dat ze alle kanten opgaan. Hij raadt
aan een specifiek maatschappelijk veld aan te pakken: het onderwijs. Daar kan een
5-jarenplan voor opgesteld worden waar de verschillende onderdelen van de
vernieuwingsplannen onder vallen: fellowships voor het didactiseren van onderzoek,
verbreding draagvlak zoeken op het gebied van middelbaar onderwijs, etc.
Dit voorstel vindt bijval. Mevrouw dr. Lia van Gemert ondersteunt het voorstel
van de heer Van Oostendorp voor vermindering in versplintering. Mevrouw dr.
Nicoline van der Sijs wil de jeugd er bij betrekken: de jeugd heeft de toekomst.
Mevrouw dr. Feike Dietz wijst erop dat er meerdere partijen actief zijn op het
onderwijsterrein, en dat de Maatschappij niet alleen de neerlandistiek als werkveld
heeft en ook niet alleen
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Nederland. Er moet worden gezocht naar de rol en waarde van de Maatschappij in
dit bredere veld.
- Mevrouw dr. Els Ruijsendaal benadrukt dat ook gedacht moet worden aan het
taalgebied in brede zin en is bereid hierover mee te denken
Op de vraag van de voorzitter of de vergadering kan instemmen met de nieuwe koers
(met aanvullingen) gaan de aanwezigen eensgezind akkoord. Het bestuur voelt zich
gesterkt door de vergadering.
Einde vergadering 11.35 uur
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Besturen en commissies per 20 mei 2017
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, mevrouw Margriet van der Waal
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Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: de heer Jan Bedaux
Leden: de heer Kurt De Beider, 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: Vacature

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter a.i.: mevrouw M.E.H.N. Mout
Secretaris: de heer P.G. Hoftijzer, p.g.hoftijzer@hum.leidenuniv.nl
Leden: de heer J.C.H. Blom, de heer B.E. van der Boom, 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 R.M.R. van Oosten, mevrouw
J. Pollmann, de heer C.J. van Rhee, de heer L.H.J. Sicking, de heer J.P. Sigmond,
de heer E.J. Sluijter, mevrouw M. van Tielhof, mevrouw B.P.M. de Vries,
mevrouw E.G.E. van der Wall

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: de heer Gijsbert Rutten
Secretaris: de heer Hubert Meeus, hubert.meeus@uantwerpen.be
Leden: mevrouw Esther Op de Beek, mevrouw Jacqueline Bel, de heer Ronny
Boogaart, de heer André Bouwman, mevrouw Lotte Jensen, de heer Ton van
Kalmthout, mevrouw Ann Marynissen, mevrouw Nelleke Moser, de heer Jan
Oosterholt, mevrouw Margit Rem, mevrouw Nicoline van der Sijs, de heer
Remco Sleiderink, de heer René van Stipriaan, de heer Yves T'Sjoen, de heer
Wim Vandenbussche, de heer Freek van de Velde, mevrouw Lieve De Wachter,
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 Y.G.R.N. 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

Commissie academische jaarprijzen
Bestuur: mevrouw Suzanne Aalberse, mevrouw Yra van Dijk, de heer Thomas
Vaessens
Leden Taalkunde: de heer Geert Booij, de heer Jaap van Marle, mevrouw Anneke
Neijt
Leden Letterkunde: de heer Frans-Willem Korsten, mevrouw Maaike Meijer

Werkgroep zeventiende eeuw
Voorzitter: mevrouw J. Pollmann
Secretaris: mevrouw N. Geerdink, n.geerdink@uu.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
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Werkgroep 19e eeuw
Voorzitter: mevrouw Jenny Reynaerts
Secretaris: de heer Matthijs Lok, m.m.lok@uva.nl
Penningmeester: mevrouw Lotte Jensen
Leden: mevrouw Gita Deneckere, de heer Robert Verhoogt

Werkgroep indisch-nederlandse letterkunde
Voorzitter: de heer Peter van Zonneveld, vanzonneveld@zonnet.nl
Leden: mevrouw Jacqueline Bel, mevrouw Petra Boudewijn, de heer Rick
Honings, de heer Geert Onno Prins, mevrouw Pauline Schuurmans, mevrouw
Inge Tromp, de heer Coen van 't Veer, 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, mevrouw Rozemarijn van de Wal

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

Werkgroep Caraïbische letteren
Voorzitter: de heer Michiel van Kempen
Vice-voorzitter: mevrouw Tanja Fraai
Secretaris: mevrouw Paulette Smit, paulettesmit@me.com
Penningmeester: de heer Bert Reinders
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Leden: mevrouw Nazila Ahmadie, mevrouw Jamila Baaziz, mevrouw Noraly
Beyer, mevrouw Charlotte Doornhein, mevrouw Valika Smeulders

Redactie nieuw letterkundig magazijn
Secretaris: mevrouw Petra Teunissen-Nijsse, pteunissen01@gmail.com
Leden: de heer Rick Honings, de heer Kasper van Ommen, mevrouw Susanne
Onel, de heer Menno Voskuil
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