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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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[nummer 1]
Redactioneel
Na acht jaar hebben Ronald Breugelmans en Peter van Zonneveld besloten hun
redactiewerkzaamheden voor het Magazijn te beëindigen. Een welgemeend woord
van dank is hier op zijn plaats. Met Henk Duits hebben zij het Magazijn binnen de
Maatschappij tot een begrip gemaakt. Gelukkig hebben Christiane
Berkvens-Stevelinck en Dick Welsink zich bereid verklaard de opengevallen plaatsen
in te nemen en de redactie hoopt in deze nieuwe samenstelling het Magazijn in de
geest van haar voorgangers voort te zetten. Uiteraard geldt daarbij dat het Magazijn
slechts optimaal als blad van de Maatschappij kan functioneren als de daarvoor in
aanmerking komende leden bereid zijn en blijven om met enige regelmaat verslag
te doen van de diverse activiteiten in de Commissies, Afdelingen, Werkgroepen en
Bibliotheek.
In dit nummer is het interview opgenomen dat wij kort voor zijn tragisch overlijden
met dr. B. van Selm hadden. Dit was niet het enige verlies dat de Maatschappij in
korte tijd heeft geleden; Cor van Bree staat op zeer persoonlijke wijze in een In
Memoriam stil bij de vele verdiensten van de oud-voorzitter en erelid van de
Maatschappij dr. C.F.P. Stutterheim. Naast enige vaste rubrieken is weer het nodige
mengelwerk aanwezig, waaronder zelfs de start van een kleine serie getuige het cijfer
I achter de titel ‘Camera Obscura annotata’. Voorts vonden wij niemand minder dan
Kees Stip bereid om de rol van gastdichter te vervullen. Onze oproep om te reageren
op de bijdrage van C. Swinkels in het vorige nummer heeft zowaar resultaat gehad.
Overigens willen wij niet verhullen dat de interpretatie van De Schutter aan het begin
van zijn stuk juist is. De overige aan de redactie toegezwaaide lof laten wij graag
voor zijn rekening...
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Interview met prof. dr. B. van Selm

Op 6 februari werd onder grote belangstelling de Menno Hertzbergerprijs uitgereikt
aan Bert van Selm. In zijn dankwoord gaf hij zijn visie op het noodzakelijke
boekhistorische onderzoek dat verricht zou moeten worden als basis voor een
geschiedenis van de Nederlandse boekcultuur. Dit dankwoord is onlangs grotendeels
gepubliceerd in De Boekenwereld jrg. 7, nr. 4 (april 1991) pp. 150-151. Korte tijd
later nam ik hem een interview af, waarin hij enkele belangrijke aspecten uit zijn
dankwoord nader toelichtte.
Het lag in de bedoeling dat professor Van Selm vóór publikatie zijn oog nog zou
laten gaan over onderstaande tekst. Dat heeft niet meer zo mogen zijn: op 17 april
j.l. overleed Bert van Selm.
Enkele weken geleden kreeg u de Menno Hertzbergerprijs voor Uw proefschrift Een
menighte treffelijcke Boecken, Nederlandse Boekhandelscatalogi in het begin van
de zeventiende eeuw (Utrecht, 1987). In uw dankwoord schetste u met verve ‘datgene
wat nog voor ons ligt’, een onderzoek dat tot doel heeft ‘de basis te leggen voor een
geschiedenis van de Nederlandse boekcultuur’. Zoudt u hier nog iets aan toe willen
voegen?
Enkele belangrijke zaken heb ik in mijn dankwoord slechts kunnen aanstippen. Zo
is de studie van het boekenbezit mijns inziens een essentieel onderdeel van het
boekhistorisch onderzoek, omdat het er niet alleen om gaat wàt er op de markt was,
maar ook waarom dat aanbod er nu juist zó uitzag. Wil je begrijpen waarom boeken
uitgegeven werden, dan is de bestudering van de producenten - de drukkers en
uitgevers - niet genoeg. Van veel producenten hebben we nu langzamerhand een, al
dan niet volledig, beeld. Maar wij weten nog steeds niet waarom de fondsen eruit
zagen zoals ze doen. Om daarachter te komen, zullen we ons moeten richten op wat
de kopers en lezers in een bepaalde periode wilden, of met andere woorden, op het
intellectuele klimaat waarin men leefde.
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Welke nieuwe vragen zouden naar uw mening in de Nederlandse boekgeschiedenis
aan de orde moeten komen?
Wat betreft de boekhandel en uitgeverij in de Republiek zijn de verschillen tussen
provincies en tussen steden onderling soms zeer groot. Den Haag beschikte aan het
einde van de zeventiende eeuw over een groot aantal ondernemers wier fondsen zeer
uiteenlopend waren, Amsterdam richtte zich hoofdzakelijk op Nederlandstalige
boeken en Leiden op de uitgave van de Klassieken. Een aanzienlijk deel van de
Franstalige produktie van de twee eerst genoemde steden was voor de export bedoeld.
Hoe kwam deze verdeling tot stand en waarom? Dat zijn bijvoorbeeld vragen die in
de Nederlandse boekgeschiedenis nog niet gesteld zijn. Zij kunnen slechts beantwoord
worden als je afzetmarkt èn handel tegelijkertijd bestudeert.
Een andere fascinerende vraag die aandacht verdient, is die naar de werkelijke
oorzaken van de bloei van het Nederlandse boek in de zeventiende en achttiende
eeuw. Altijd wordt die bloei verklaard uit de goedkopere produktie van het boek of
uit de grotere tolerantie van de overheden in de Republiek. Maar in hoeverre golden
diezelfde omstandigheden ook elders? Het onderzoek naar de lokale markten is
bijvoorbeeld eveneens nog volledig buiten beschouwing gebleven. Tot ver in de
achttiende eeuw blijft de handel in boeken een ruilhandel. Op de internationale markt
werden de onderlinge rekeningen dikwijls vereffend door ruil van ‘vel tegen vel(len)’.
Een boek dat geproduceerd werd, moest dus voor ruil in aanmerking komen.
En zo zijn er nog veel meer vragen die gesteld moeten worden. Was bijvoorbeeld
in de Republiek het boekenbezit omvangrijker, meer verspreid dan elders? Waren
er in de Nederlanden misschien meer boekenverzamelaars dan in Parijs, Londen of
de andere grote boekencentra? Om op deze vragen een antwoord te geven, is kennis
van de produktie in de landstaal onontbeerlijk. Pas als de STCN (Short Title Catalogue
of the Netherlands) voltooid is, kunnen we een beeld krijgen van het aandeel van de
‘bulkboeken’, de bijbels, testamenten en stichtelijke lectuur in het Nederlands. Deze
produktie was van enorm belang. Zo had de zeventiende-eeuwse drukker Paulus van
Ravesteyn op zijn zolder maar liefst 3688 exemplaren van ‘Havermans Gebeden’ in
32o liggen, die in opgevouwen vorm op hun bestemming wachtten.
Naast het courante boek dient het zogenaamde ‘eliteboek’ eveneens in kaart
gebracht te worden. Immers,
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Nederlandse boekhandelaren betrokken dit soort boeken in ruil voor hun eigen
produktie. De obligate bronnen voor dit onderzoek zijn de veilingcatalogi en de
kranteberichten. In de laatste twee decennia van de zeventiende eeuw zijn er in
Holland tussen de zeventig en tachtig boekenveilingen gehouden. Van deze veilingen
zijn, voorzover wij nu weten, niet veel meer dan twaalf catalogi over. Niettemin
hebben we te maken met een omvangrijk fenomeen dat om uitleg vraagt.
Ik verwacht zeker verrassende ontdekkingen als dergelijke vragen rond de
boekproduktie en de boekhandel in de Nederlanden gekoppeld worden aan onderzoek
naar het boekenbezit en - wat niet hetzelfde is - aan de leescultuur.
Is de verhouding tussen boekenbezit en werkelijke lectuur niet erg moeilijk te
reconstrueren?
Dat is het zeker. Wij beschikken over onvoldoende bronnen buiten het boekenbezit
zelf om met zekerheid een beeld van de leescultuur in de Republiek in de zeventiende
en achttiende eeuw te schetsen. Briefwisselingen en leesnotities, gegevens over de
receptie van bepaalde boeken of genres leveren slechts sporadische getuigenissen.
Bovendien vermelden de veilingcatalogi van privébibliotheken vaak boeken die niet
tot het bezit van de verzamelaar behoorden en niet zelden ontbraken daarin belangrijke
boeken die reeds vóór de veiling uit de collectie verwijderd waren.
Concludeert u uit uw onderzoek dat de Republiek een eigen, bijzondere boekencultuur
heeft gehad?
Voor mij staat vast dat ons land een boekencultuur gekend heeft die weergaloos is
en veel verder en veel dieper gereikt heeft dan meestal gedacht wordt. Het ging niet
alleen om Amsterdam of om de hogere kringen: ook in de dorpen en op het platteland
en wel degelijk ook in de lagere klassen van de bevolking drong deze boekcultuur
door. Reeds in de zestiende eeuw trok de ambulante handelaar rond, zoals blijkt uit
het gegeven dat in 1567 een liedjesverkoper werd gearresteerd. In de zeventiende
eeuw lazen de boeren ‘Catsen’ met behulp van goedkope, slordig gedrukte en met
grove houtsneden geïllustreerde edities. Dankzij het lezen van de bijbel was het
analfabetisme in de Nederlanden veel lager dan elders. Franse boekhistorici hebben
prachtige studies over leescultuur geschreven, die een perspectief bieden. Maar wij
kunnen dat niet blindelings volgen: onze boekhistorici moeten de specifieke situatie
van de Republiek onder ogen zien. Er moeten andere vragen gesteld en nieuwe
formuleringen gevonden worden op basis van een grondige bestudering van de
bronnen. Er zijn nog veel detailstudies nodig, maar die hebben slechts nut als zij niet
blijven steken bij hun toevallige object en geschreven worden vanuit het bredere
perspectief van het fascinerende onderzoek van de Nederlandse cultuur.
Christiane Berkvens
Dankbaar heb ik gebruik kunnen maken van op- en aanmerkingen van
Gerdien C. Kuiper en Gerard Post van der Molen.
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In memoriam prof. dr. C.F.P. Stutterheim

Zaterdag 22 juni j.l. is op de leeftijd van 88 jaar in zijn woonplaats Oegstgeest
overleden prof. dr. C.F.P. Stutterheim, emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde
te Leiden en oud-voorzitter en erelid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. De redactie vraagt mij een kort In Memoriam aan hem te wijden. Dat
kan alleen een nogal persoonlijk In Memoriam worden; tot iets anders voel ik mij,
ook emotioneel, op het moment waarop ik dit schrijf, niet in staat. Ik hoop dat vele
lezers zich in mijn woorden zullen herkennen.
Kees Stutterheim heeft in mijn leven een bijzondere en belangrijke plaats
ingenomen. Vanaf oktober 1956 was hij als opvolger van Kloeke mijn hoogleraar,
vanaf februari 1957 - ik werd toen zijn assistent - ook mijn baas. Tot aan het begin
van zijn emeritaat in 1971, de laatste jaren als medewerker, had ik het voorrecht met
hem te mogen samenwerken. Daarna hadden we in de vriendschappelijke sfeer
regelmatig contact met elkaar. Bijna 35 jaar omgang met elkaar is nu afgesloten. Ik
probeer een aantal indrukken op grond daarvan hier weer te geven.
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik voor Kees Stutterheim een diepe bewondering
had, bewondering voor zijn vitaliteit, zijn creativiteit, zijn kritische zin, zijn geweldige
geest. Tot het laatste toe voelde ik me ‘klein’ bij hem, een ervaring die wel eens
moeilijk was maar die ik toch ook niet graag wilde kwijtraken. Toen ik de laatste
keer dat hij bij mij was, merkte dat hij opeens
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heel oud geworden was en een groot deel van zijn vitaliteit had ingeboet, voelde ik
mij daar zeer ongelukkig over. Het behoort tot het verdriet in het leven mensen tegen
wie je opziet en tegen wie je ook gráág opziet, lichamelijk of geestelijk te zien
achteruitgaan. Gelukkig manifesteerde die achteruitgang bij Kees Stutterheim zich
pas korte tijd vóór zijn dood en gelukkig bleef zijn geest helder. Zijn vele vrienden
hebben zich verheugd in de vele jaren van zijn emeritaat dat hij vitaal en creatief
bleef; een belangrijk deel van zijn werk is nog na 1971 tot stand gekomen.
Kees Stutterheim was een grote geest. Het is bijna onvoorstelbaar op hoeveel
terreinen hij zich bewogen heeft: literatuurwetenschap, taalkritiek, teksteditie en
-annotatie, historische taalkunde, moderne grammatica, stilistiek etc. En hij had een
encyclopedische kennis ook waar het terreinen betrof waarop hij zelf niet bezig was.
Wie iets van hem leest, komt onder de indruk niet alleen van zijn kennis maar ook
van de scherpzinnige wijze waarop hij problemen wist te analyseren. Een oude
studievriend van mij drukte dat heel treffend uit: als je Stutterheim leest dan hoor je
hem als het ware boven je hoofd lopen. Kritische zin was misschien wel het
belangrijkste dat hij zijn studenten trachtte bij te brengen. Niemand van zijn leerlingen
kan zich met een onderwerp bezighouden zonder zich bewust te zijn van de afgronden
van problematiek die zich kunnen openbaren en zonder zich voortdurend af te vragen
of wat hij zelf of een ander schrijft, de toets van de ‘transcendentale en immanente’
kritiek wel kan doorstaan. Kenmerkend voor hem was dat ik hem nooit heb horen
zeggen: dat is beslist waar; ik heb hem wèl vaak horen zeggen: dat is perse niet waar.
Maar Kees Stutterheim was behalve een groot wetenschapper ook een zeer sociaal
mens. Hij genoot van het contact met vakgenoten en studenten. Hij was dan ook vaak
op vergaderingen, congressen en gezellige bijeenkomsten te zien en de laatste jaren
liet hij zich graag per taxi daarheen vervoeren en naar ontmoetingen met oude
vrienden en vriendinnen. Het sociale aspect van zijn persoon leerde ik al in mijn
assistententijd kennen. Na afloop van het kandidatencollege dat ik bijwoonde, gingen
we altijd naar de Turk in de Breestraat en daar brachten we dan de rest van de middag
door. Ik vroeg me dan wel eens af: wanneer schrijf je toch al die boeken en artikelen?
Ook dat lijkt me een kenmerk van grootheid: veel tot stand brengen en toch alle tijd
van de wereld hebben. Bij dat sociale aspect hoorde ook zijn gevoel voor humor.
Anekdotes uitwisselen in verband met Kees Stutterheim is nog altijd één van de
prettigste dingen die ik met oude studievrienden doe. Zijn humor kwam ook tot uiting
in zijn publikaties. Wie zijn Taalbeschouwing en taalbeheersing heeft gelezen, dankt
daaraan een prachtige collectie onzin.
Tenslotte, wat mij het meest van Kees Stutterheim zal bijblijven, is zijn houding
tegenover de werkelijkheid. Dat was een houding van verwondering. Dat is toch gek,
Cor, heb ik hem vaak horen zeggen. Hij had een merkwaardig gevoel voor het absurde,
en misschien kwam het daardoor dat hij er ook zo vaak mee in aanraking kwam. Wie
deze kant van Stutterheim wil leren kennen, kan zijn novelle De man die niet
Wilgenburg wilde zijn lezen. Maar het ging bij hem toch dieper: hij was zich diep
bewust van de uiteindelijke ongrijpbaarheid van de problematiek waarmee hij zich
bezighield. Ook over zichzelf kon hij verbaasd zijn. Hij beschouwde zichzelf niet
als religieus, en dat was hij ook niet, in ieder geval niet in dogmatische zin. Maar
één keer zei hij - en het trof me - dat het hem verbazen kon dat hij niet godsdienstig
was en toch geen muziek kende die hem dieper ontroerde dan nu juist godsdienstige
muziek.
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Met Kees Stutterheim is een bijzonder en markant mens van ons heengegaan. Ik
heb slechts enkele aspecten van zijn rijke persoonlijkheid kunnen belichten. Hij is
iemand over wie vele verhalen te vertellen zijn. Gelukkig heeft hij ons een groot en
boeiend oeuvre nagelaten. Maar voor zijn vrienden en leerlingen zal hij vooral in
vele hartverwarmende herinneringen voortleven.
Cor van Bree

Memento J. Immerzeel Junior (1776-1841)
In het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
1988-1989 is een artikel van Marijke Stapert-Eggen opgenomen ‘Bij de honderdste
sterfdag van J.A. Alberdingk Thijm 1889 - 17 maart - 1989’. Zij merkt daarin op:
‘De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden eerde zowel Kneppelhout
als Truitje Toussaint, Huet en Vosmaer. Multatuli kreeg een standbeeld en een
colloquium. De honderdste sterfdag van Thijm wordt daarentegen slechts in
buiten-literaire kringen herdacht’ (pp. 62-63). Iets vergelijkbaars moeten we dit jaar
constateren, als we even stil staan bij de volgende vraag: wat hebben W. Kist, J.G.
Baron de Mey van Streefkerk, J.J. Lambin, A. v.d. Willigen, Baron R.W.J. van Pabst
tot Bingerden, Vincent Loosjes, C.T. Elout en J. Immerzeel Jr. met elkaar gemeen?
Mocht u als antwoord geven, dat zij allen ooit lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde waren, dan bent u op de goede weg. Ik doe er nog de namen
bij van A.W. Huidekoper, A. v.d. Hoop Jr. en C.L.G.J. Baron van Keverberg van
Kessel en stel dezelfde vraag opnieuw. Als u nu weet, dat deze ‘afgestorvene leden’
allen in de jaarvergadering van 1841 of 1842 met eerbied door Matthias Siegenbeek
werden herdacht, dan begrijpt u, dat 1991 voor hen een speciaal jaar is. Of we deze
150ste
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Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Titelplaat van deel 1 van het door Immerzeel samengestelde
Levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders [enz.]. Amsterdam, 1842. Houtsnede
naar een geschilderd origineel van N. Pieneman. (Foto Gemeentearchief Rotterdam)

sterfdag al dan niet een kroonjaar mogen noemen laat ik hier terzijde, maar een enkele
regel is er nu in elk geval aan hun nagedachtenis gewijd.
Toch verdienen sommigen het blijkbaar meer dan anderen om uitvoeriger herdacht
te worden. Want waarom besteedde de Maatschappij wel uitbundig aandacht aan
mensen als Hooft en Huygens en moest A.C.W. Staring het in 1990 doen met een
groepje Leidse neerlandici dat ter bedevaart naar Vorden is getogen? Letterkundigen
hebben het overigens in dat opzicht nog goed, want wie gedenkt eenvoudige
handelaren-in-boeken als Johannes Immerzeel en Vincent Loosjes? Wouter Nijhoff,
‘de boekenvorst aan het Lange Voorhout’, heeft gelukkig recentelijk een kleine
erezuil gekregen ter gelegenheid van zijn 125-jarig geboortefeest, maar ook daarbij
wordt opgemerkt:
‘Herdenkingen zijn in Nederland toch al niet zo populair en zeker zakenlieden
zoals boekhandelaren is men hier snel vergeten. Aan de 350-ste sterfdag van de grote
Willem Jansz. Blaeu in 1988 is bijvoorbeeld helemaal geen aandacht besteed.’1
Enige aandacht voor iemand als Johannes Immerzeel is des te meer op zijn plaats,
omdat hij, behalve als uitgeverboekverkoper, ook om zijn dichterlijke kwaliteiten
en rol als dichterlijk leidsman als lid werd voorgesteld en aanvaard op de algemene
vergadering van 5 juli 1830.2 Hij had deze voordracht zonder enige twijfel aan zijn
Nederlandsche Muzenalmanak te danken. Hoewel Immerzeel nooit een vergadering
van de Maatschappij heeft bijgewoond, droeg hij de bibliotheek wel een warm hart
toe. De Handelingen van 1833 laten zijn schenkingen bij leven zien. En ook na zijn
dood op 9 juni 1841 - overleden leden betekenen na hun dood soms meer voor de
Maatschappij dan bij hun leven - is de figuur van Immerzeel nog enkele malen
onderwerp van gesprek in het archief van de Maatschappij. Allereerst via zijn weduwe,
A.L.F.C. Cera, die op 20 juli aan de secretaris schrijft:
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‘Het plotselinge van dezen voor mij en mijne kinderen zoo treffende slag, en de
daaruit ontstane menigvuldige bemoeijenissen, die dadelijke voorziening vereischten,
zijn oorzaak dat ik UWEd. niet reeds eerder van dit voorval heb kennis gegeven.’
Zoon Christiaan biedt in 1883 de Maatschappij handschriften van zijn vader aan
en in 1902 verwerft de bibliotheek via twee van zijn kleinkinderen ‘een bijna compleet
stel zijner gedichten, alsmede een exemplaar van zijne vertaling van Massillion,
benevens de Muzen-Almanak 1819-1840, met afzonderlijk register over 1819-1833,
[...]’.3 Op een aangeboden olieverfportret stelde Louis D. Petit, de toenmalige
bibliothecaris van de Maatschappij, geen prijs.
Nu wil ik zeker niet beweren, dat we Immerzeel om zijn letterkundige capaciteiten
zouden moeten herdenken, maar aan zijn verdiensten als uitgever kunnen we moeilijk
voorbijgaan. Tussen 1803 en 1835 afwisselend gevestigd in Den Haag, Rotterdam
en Amsterdam gaf hij werk uit van Tollens, Bilderdijk, Van Harderwijk, Van der
Hoop, Beets en vele anderen. Het is mede door zijn zakelijke durf, namelijk uitgaven
van poëzie in betaalbaar pocketboek formaat, dat Tollens c.s. hun roem in alle lagen
van de bevolking hebben weten te verwerven. Behalve dat de Maatschappij Immerzeel
en zijn nazaten dankbaar mag zijn voor hun bijdragen aan de bibliotheek, is deze
aandacht in het Nieuw Letterkundig Magazijn bij zijn 150ste sterfdag op zijn plaats
gezien de grote betekenis van Immerzeel als uitgever voor de ontwikkeling van het
literaire leven in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Berry Dongelmans

Eindnoten:
1 Bert van Selm, De boekenvorst aan het Lange Voorhout. Leiden: De Ammoniet, 1991. (=
Aspecten van de geschiedenis van het Nederlandse boek, afl. 5.)
2 Zie archief MNL, inv. nr. 310. Zie uitvoeriger over zijn leven mijn ‘Johannes Immerzeel Junior,
een veelzijdige negentiende-eeuwer’. In: Voortgang 4 (1983), pp. 141-164. Ook in: Nederlandse
literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen. [Onder redactie van] W. van den
Berg en Peter van Zonneveld. Utrecht: Hes, 1986, pp. 104-122.
3 Zie archief MNL, inv. nr. 129, no. 309.
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Uit de Zuidelijke Afdeling

Sinds het verschijnen van de vorige aflevering van het Nieuw Letterkundig Magazijn
heeft de Zuidelijke Afdeling weer twee bijeenkomsten belegd. De eerste was een
werkvergadering op zaterdag 26 januari 1991. Tijdens die vergadering sprak de
voorzitter van de afdeling, dr. Wiel Kusters, over de novelle Vallende ster van J.
Bernlef. In deze novelle uit 1989 roept Bernlef de innerlijke wereld van een stervende
op. In die desintegrerende gedachtenwereld doemt het beeld op van een autistische
broer. Wiel Kusters werkte vooral de rol van het autisme in de novelle uit en zocht
naar het autistische karakter van literatuur als zodanig. Een op zijn voordracht
gebaseerd artikel is inmiddels verschenen in de eerste aflevering van het nieuwe
Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek.
Op de buitengewoon zonnige zaterdag 13 april 1991 vond de derde jaarvergadering
van de Zuidelijke Afdeling plaats. De eerste twee jaarvergaderingen van de afdeling
waren telkens in januari gehouden. Maar artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement
van de Zuidelijke Afdeling biedt de mogelijkheid de jaarvergadering ook op een later
tijdstip in het jaar te houden. En het bestuur heeft dit jaar van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt omdat de beoogde gastspreker gedurende de eerste maanden van
het jaar in het buitenland vertoefde.
De jaarvergadering werd deze keer geopend met een voordracht van de
penningmeester, de dichter Leo Herberghs, onder de titel ‘Lof van de langzaamheid’.
Tijdens het huishoudelijk gedeelte werden de jaarverslagen van secretaris en
penningmeester over 1990 goedgekeurd. Vervolgens werden de data van de volgende
werkvergaderingen vastgesteld (de zaterdagen 8 juni, 28 september en 16 november)
en werden suggesties ingezameld voor sprekers en onderwerpen. Ook werd van
gedachten gewisseld over andere in de loop van 1991 door de Zuidelijke Afdeling
te ontplooien activiteiten. De leden in het werkgebied van de afdeling zullen daarover
te zijner tijd nader worden ingelicht.
Na een koffiepauze was tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering het
woord aan de gastspreker, de cultureel antropoloog prof. dr. Anton Blok, die leden
en belangstellenden een voorproefje gaf van zijn in de loop van 1991 bij uitgeverij
Prometheus te verschijnen boek De Bokkerijders. Roversbenden en geheime
genootschappen in de Landen van Overmaas (1730-1774). In zijn voordracht, die
door een levendige discussie gevolgd werd, ging hij vooral in op de vraag naar de
identiteit van de rovers die tussen ongeveer 1730 en 1770 in het huidige Zuid- en
Midden-Limburg vele kerken, pastorieën, boerenhoeven, winkels en woonhuizen
overvielen. Over die identiteit is in de voornamelijk regionale literatuur een bepaald
beeld ontstaan, dat om toetsing aan de hand van de bronnen vroeg. Dr. Blok heeft
die toetsing in zijn uitgebreide onderzoek opgenomen en kon concluderen dat, in
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tegenstelling tot wat het gangbare beeld leert, de meeste berechte bendeleden geen
allochtonen waren en ook geen militaire achtergrond hadden. Zij kwamen uit de
streek zelf en hadden doorgaans beroepen waarin mobiliteit een grote rol speelde.
Dr. Blok reveleerde nog meer interessante gegevens uit de collectieve biografie die
hij van zo'n zeshonderd aangeklaagden heeft samengesteld. Met spanning wordt
inmiddels uitgezien naar zijn boek.
Peter J.A. Nissen, secretaris

Lof van de Langzaamheid
Hoe langzaam ik ook leef, er is een langzaamheid die ik nimmer zal bereiken: de
langzaamheid van de boom. Hoe sterk is de boom in zijn langzaamheid! Hij draagt
een schild dat van langzaamheid geweven is. Dank zij zijn langzaamheid is de boom
zo diep in de aarde gegrondvest.
Wij, die bomen omhakken, hen slachtofferen op het altaar van de snelheid, vergeten
dat de aarde van langzaamheid gemaakt is.
Alles wat langzaam is, is verborgen. Stilte en verborgenheid zijn broeder en zuster
van de langzaamheid. In het geheim bouwt de langzaamheid aan de aarde. Ertsen en
metalen graven zich, de eeuwen door, onder de wereld een weg van langzaamheid.
Maar omdat wij snel zijn en een afkeer hebben van de langzaamheid zullen wij
de aarde niet leren kennen. Wij zijn een strovuur dat de aarde snel verteert.
Wij kennen de ernst niet van de langzaamheid die tot de rijpheid van de vrucht
voert. De langzaamheid geeft de aarde haar uiteindelijke vorm, houdt haar in
evenwicht en zorgt dat ze niet in een snelle vlam opflakkert en verteert.
Wat duurzaam is en onveranderlijk groeien blijft, blijft groeien dank zij de
langzaamheid.
Onze dag is kort en snelheid maakt de dag nog korter. De langzaamheid denkt in
eeuwen, ze laat zich overgroeien door mos, door bast, door lagen van ijzer en houdt
niet af van de lange weg naar de volgroeiing. Maar de snellen eten hun groei op
zogauw zij aan die groei zijn begonnen.
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De langzaamheid maakt de dingen vol en zwaar, maakt dat gedachten voldragen
worden en dat ze uitgroeien tot denkbeelden. De langzaamheid vindt als het ware
dromend de waarheid en maakt deze al dromend tot werkelijkheid. De langzaamheid
kent de weg die dromen en overpeinzingen door de eeuwen gegaan zijn.
Alles wat langzaam is verwekt schoonheid. Langzaam wordt de maan helder aan
de hemel, langzaam komt de zon boven de einder, langzaam wordt het van donker
licht en van licht donker. Langzaam groeit het blad toe naar zijn uiteindelijke vorm.
Onaanzienlijk is de langzaamheid in het oog van de snellen. Zij wordt door hen
terzijde gestreefd, omver geworpen, uitgelachen. Wat langzaam is wekt de woede
op van de snellen. Met langzaamheid wordt geen lauwerkroon gewonnen en geen
overwinning behaald. De snellen beheren het ogenblik en alleen het ogenblik is in
de ogen van de snellen waardevol.
Maar de snellen gaan voorbij aan dat wat waarde heeft. Terwijl de langzamen
dichtbij de kern van de wereld zitten, blijven de snellen er eindeloos ver van
verwijderd. De langzaamheid is het, die van de vuursteen het vuur kent en van kobalt
het gloeien en ze weet hoe zoutsteen smaakt, hoe sterren gevormd worden en hoe ze
weer afkoelen. Ze zit bij de poort van de bliksem en als de bliksem die poort opent
is de langzame de eerste die binnengaat en in de bliksem een woonplaats vindt.
Als de snellen denken dat de langzamen nog slapen, zijn zij al jaren op weg, ze
gaan gestaag voort zonder dat iemand hen ziet, bestijgen bergen, steken de zee over
en komen als eerste aan, nadat ze oneindige omwegen gemaakt hebben. Maar de
snellen komen nimmer aan, ook al hebben ze de kortste weg genomen.
Langzaamheid stoort niet, ze is niet rumoerig. Ze heeft de traagheid van de steen
die steeds dieper in de aarde afdaalt. Maar ze heeft tegelijk de lichtheid van de
duiveveer. Ze is gewend te luisteren naar het erts maar tegelijk kent zij de bewegingen
van de wolk in de lucht.
Snelheid is blind, maar langzaamheid heeft duizend ogen. Snelheid neemt
voortdurend het woord, maar langzaamheid zwijgt. Snelheid is in opvallende kleren
gestoken, maar langzaamheid gaat in onopvallendheid haar weg. Snelheid zou het
liefst de weg willen overslaan. Langzaamheid overdenkt de weg. De weg en het pad
onderrichten de langzamen. Ze komen er tot inzicht. De snellen beschouwen de weg
als een hinderpaal en berekenen en versplinteren hem tot de kortstondigheid van
seconden. In het hart van de wereld zit de langzaamheid. Daar schittert ze inwendig.
Daar ontstaat de poëzie, daar zet het gedicht zijn eerste schreden. Wie daar bij het
inwendige vertoeft zit, in het stille licht van het blijvende, in belangeloze aandacht
als bij vuur en bij water. Die belangeloosheid maakt pas dat het vuur vuur is en het
water water, maakt dat muziek muziek is en het gedicht een gedicht. De belangeloze
is als iemand die lang bij het koren gezeten heeft en weet hoe koren groeit.
Het licht van de langzaamheid blijft lang aan de hemel gloeien als het vuur van
de snelheid allang is gedoofd.
Leo Herberghs

Kwatrijnen voor drie dichters
Kloos

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 9

De zee heeft hij verziekt door zijn geklots
met ook nog in zijn ziel de zetel Gods,
waardoor ik in een ruimer soort hiernamaals
niet bang te zijn hoef dat ik op hem bots.

Leopold
Als boven Nederland de zee zich sluit
beuken de golven als vergeefse buit
een hier toch niet verwachte pyramide.
Zo hoog steekt Cheops boven alles uit.

Achterberg
Alleen de dood staat tussen hem en mij.
De doodsboot ligt gereed voor het getij
waarop ik hem terug kan laten keren
als ik het woord weet, maar het woord weet hij.

Kees Stip
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Camera Obscura annotata I

In het verhaal Begraven in de Camera Obscura (ik citeer uit de Een-en-Twintigste,
met zorg herziene druk, 1901) komt op blz. 420 de volgende zinsnede voor: ‘De
thermometer daalde van Bloedwarmte tot Vorst.’ De beginkapitalen van twee van
de drie substantieven zijn evenzovele waarschuwingstekens voor de annotator dat
hier iets aan de hand is.
Het WNT1 vermeldt onder de samenstellingen van bloed in de eerste betekenis
(‘De vloeistof in de aderen van het dierlijk lichaam’2) met een bijvoeglijk naamwoord:
‘bloedwarm is eene gewone aanduiding op de schaal van thermometers’. Nog even
afgezien van het feit dat in de tekst sprake is van bloedwarmte (al hebben Proza en
poezy, 1840, waarin Begraven voor het eerst is afgedrukt, en de Vierde, volledige
Uitgave, 1854, tot en met de Dertiende, herziene Druk, 1880, van de Camera Obscura
wel degelijk het adjectief) is dit een weinig verhelderende mededeling. Hier wreekt
zich het feit dat de schaalverdeling volgens Fahrenheit die ten tijde van de verschijning
van deel twee van het WNT nog de normale op de huis-, tuin- en keukenthermometer
was, thans geheel in onbruik is geraakt. Als het woordenboek faalt, moet
gespecialiseerde literatuur uitkomst brengen.
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In een artikel in het Chemisch Weekblad,3 geschreven naar aanleiding van het
250ste geboortejaar en 200ste sterfjaar van de instrumentenmaker en
amateur-natuurkundige Daniel Gabriel Fahrenheit, maakte het echtpaar Ernst Cohen
en W.A.T. Cohen-de Meester (de Jan en Annie Romein van de geschiedenis van de
natuurwetenschappen) een brief openbaar van hem aan de beroemde Leidse medicus
Boerhaave (1668-1738), gedateerd 17 april 1729, waaruit ik de volgende relevante
passage citeer:4 ‘Wat de middelen aangaat door de Welke ik op den Weg der
Verbeetering van de Thermometers geraakt ben, zoo diend tot UWelEdele Dienst
Vriendelyke Naarigt, dat ik Ao. 1708 door de Verkeering met den Voortreffelyken
ROEMER te Koppenhagen [de Deense wis-, natuur- en sterrenkundige Olaf Rømer
(1644-1710) - D.W.] de eerste aanleyding daartoe gekreegen hebbe, want op een
morgen eens aan zyn Huys koomende vond ik dat hy eenige Thermometers in Water
en Ys staan hadde, die hy naderhand wederom in Warm Water plaatste twelk bloed
louw warm gemaakt was, & naar dat hy deese twee termini op alle beteekend hadde,
zo wierd de helfte van 't gevondene Spatium nog onder den terminum van 't V[at]
met Ys gevoegd, & dit geheele Spatium wierd dan in 22½ Deele verdeelt beginnende
van onderen met 0 koomende dan 7½ gr. voor den terminum van 't V[at] met Ys, &
22½ voor den terminum van 't Bloedwarme van welke verdeeling ik my ook nog tot
in 't Jaar 1717 bediend hebbe, met dit onderscheyd alleenlyk dat ik nog elken graad
in 4 klynere verdeelde.’ Aan het begin van 1717 vestigde Fahrenheit zich in
Amsterdam waar hij kwikthermometers ging maken.5 Deze hadden, zoals hij in 1724
schriftelijk vastlegde in het periodiek Philosophical Transactions, een schaalverdeling
gebaseerd op drie termini fixi.6 De laagste daarvan
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was de temperatuur van een mengsel van ijs, water en ammoniak- of zeezout, 0o F
ofwel ca. - 17,5o C, en de hoogste de lichaamstemperatuur van een gezonde man,
96o F ofwel ca. 35,5o C. Zoals goed is af te lezen op de hierbij afgebeelde schaal van
een thermometer van omstreeks 1760, afkomstig uit de collectie van het Museum
Boerhaave te Leiden, werden deze cijfermatige waarden weergegeven door de
woorden vorst en bloedwarm.
Dick Welsink

Eindnoten:
1 Woordenboek der Nederlandsche Taal, Tweede deel, tweede stuk (1903), kol. 2878.
2 Op. cit., kol. 2865.
3 Ernst Cohen en W.A.T. Cohen-de Meester, ‘Daniel Gabriel Fahrenheit (geb. te Danzig 24 Mei
1686, overl. te 's-Gravenhage 16 Sept. 1736)’, in: Chemisch Weekblad, 33 (1936), pp. 374-393.
4 Op. cit., p. 378.
5 W.E. Knowles Middleton, A history of the thermometer and its use in meteorology, Baltimore,
Maryland, cop. 1966, waaraan ik dit gegeven ontleen, heeft op p. 74 abusievelijk 1617.
6 Op. cit., p. 75.

Les Croisettes
Op een zondagochtend in december 1848 verliet Conrad Busken Huet Lausanne,
toen een kleine, middeleeuws aandoende stad met nauwe straten en stenen trappen.
Na korte tijd had hij de stad achter zich en bereikte ‘de straatweg, die, rijzend en
dalend, in brede slingers van Waadland naar Bern kronkelde’. Die volgde hij, richting
Les Croisettes.
Drie maanden eerder was Busken Huet in Lausanne aangekomen. Na zijn
kandidaats-examen in de theologie had hij mogen kiezen tussen twee dingen: een
dissertatie schrijven en promoveren of naar Zwitserland gaan om zich te oefenen in
het Frans spreken. Hij had voor het laatste gekozen, want, verklaarde hij later, het
was zijn bedoeling om een ‘kanselredenaar in het Frans’ te worden.
Via Brussel en Parijs was hij in Lausanne gekomen, waar hij zijn intrek had
genomen bij een Zwitserse familie. Aanvankelijk liet zijn Frans heel wat te wensen
over. Wel had hij als zoon van een oude Hugenotenfamilie in zijn jeugd catechisatie
gevolgd bij een Waals predikant en werd er thuis wel eens een woordje Frans
gesproken, maar voor 't overige was zijn opvoeding zo door en door Hollands geweest,
dat hij ‘met de mond vol tanden zou hebben gestaan, als hij onverwachts en voor de
vuist in een andere taal dan de zijne ook maar het eenvoudigst denkbeeld had moeten
ontwikkelen’.
Maar nog geen drie maanden later voelde hij zich thuis. De Franse schrijvers die
hij vroeger in Nederland gelezen had kregen hier ‘een nieuw leven’ en het denken
en spreken in de vreemde taal ging als vanzelf. Nu durfde hij het aan om in die
vreemde taal te spreken. Daarom was hij die morgen vroeg op weg naar Les Croisettes.
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Eenentwintig was hij en hij voelde zich ‘door een feestelijk gevoel gedragen’ bij het
idee, dat hij voor het eerst zou voorgaan in een dienst; ook al wist hij dat hij in het
kerkje daar niet meer dan enkele tientallen Waadlandse boeren onder zijn gehoor
zou krijgen.
Honderdvijftig jaar later, in oktober 1990, is de straatweg naar Bern de route No
1, een tweebaans autoweg die zonder veel bochten naar boven gaat en niet in het
minst tot wandelen uitnodigt. Wie zich halverwege omdraait, bevindt zich nog steeds
in Lausanne en heeft het uitzicht op een paar flats, een benzinepomp en beneden in
de verte de daken van het oude Lausanne. Ook al is het een zonnige middag, van het
meer van Genève valt niet meer dan een glimp te ontdekken. Hoe anders was dat in
1848. Toen Huet omkeek zag hij aan zijn voeten het glooiend Lausanne, recht
tegenover zich de bergen van de Savoy, daartussen het blauwe meer van Genève,
recht
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op de achtergrond de Mont Blanc, terwijl links op de voorgrond het kasteel van
Chillon omspoeld werd door de golven van het meer.
In het heiige weer van deze zondagmiddag lijkt dat alles voorgoed verdwenen. De
weg naar Bern is er nog, maar Les Croisettes is praktisch onvindbaar. Wat ooit een
paar boerderijen en een kerk was, is nu een buitenwijk van Lausanne. Alleen de naam
van een straat, die de snelweg kruist, Avenue Les Croisettes, herinnert nog aan het
dorp van toen. Sla je bij die kruising rechtsaf, dan bereik je al snel een smalle weg
die links omhoog gaat: de rue de l'Eglise. Aan het einde ervan staat, bovenop een
heuvel, de Eglise Réformée.
De hervormde kerk van Les Croisettes is een kleine, goed onderhouden kerk die
nog steeds in gebruik is. Maar vandaag, op zondagmiddag tegen vijf uur, een tijdstip
waarop in Nederland de middagdienst begint, valt hier niemand te bekennen. De
deuren zijn open, maar binnen is het donker. De glas-in-lood-ramen laten weinig
licht door en van sommige zijn de luiken gesloten. Achterin de kerk staat een
bescheiden preekstoel en de banken bieden plaats aan niet meer dan honderd personen.
Hier heeft Busken Huet zijn allereerste preek gehouden.
Jaren later, toen hij al lang geen predikant meer was, maar zijn brood verdiende
als journalist in Nederlands-Indië, heeft Huet in de Java-Bode zijn herinneringen
aan dit eerste optreden gepubliceerd. Het was voor hem een diepe teleurstelling
geweest. Hij ging voor in een avondmaalsdienst en had het idee dat alles voortreffelijk
ging. De boeren van Les Croisettes hingen aan zijn lippen en in de bank van de
ouderlingen meende hij te zien, dat ‘meer dan één kerkeraadslid zich een traan uit
het oog pinkte’. Maar toen de dienst was afgelopen en hij met de ouderlingen was
teruggekeerd in de consistorie, was er niemand die hem aansprak. Alle aandacht ging
uit naar de wijn die was overgebleven van het avondmaal. ‘De oudste ouderling, die
met de grijsste haren en de roodste neus greep de schenkkan van het heilig
Avondmaal’, vulde de glazen, bood er hem één aan en zei, trots op dit produkt van
eigen streek: ‘Yvorne van het jaar elf, mijnheer.’
Olf Praamstra

Een monument voltooid
Tijdens een rijkelijk besproeide lunch ten huize van Uitgeverij Singel 262 waarbij
enkele vertegenwoordigers van de pers aanwezig waren, zijn vrijdag 3 mei jongstleden
de laatste twee delen van het verzamelde proza van Slauerhoff, te weten Schuim en
as en Het leven op aarde, gepresenteerd. Daarmee is vijfenvijftig jaar na de dood
van de zeevarende arts en schrijver eindelijk een verantwoorde teksteditie beschikbaar
van al zijn verhalen en romans.
Nadat Joost Nijsen, directeur van Nijgh & Van Ditmar, een toelichting had verstrekt
op de weinig rooskleurige financieel-economische kant van de uitgave en de weigering
op het laatste moment van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
haar te subsidiëren, nam hoofdredacteur Vic van de Reijt het woord. Hij leidde
tekstverzorger K. Lekkerkerker in, vanaf de oprichting in 1937 lid van de ‘Commissie
voor de verzorging van de nalatenschap van J. Slauerhoff’ en na het overlijden van
D.A.M. Binnendijk in 1984 de laatste overlevende. In de inleiding van Het China
van Slauerhoff, in november 1985 verschenen in de reeks Achter het Boek van het
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Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, heeft Lekkerkerker in
het kort het ontstaan en de eerste werkzaamheden van die commissie geschetst.
De moeilijkheden en tegenslagen waarmee de commissie van het begin af
geconfronteerd werd, zijn legio. Het handschrift van Slauerhoff bleek nauwelijks te
ontcijferen, de leden Ter Braak en Marsman kwamen ten gevolge van de
oorlogsomstandigheden reeds in 1940 om het leven, het zetsel van de eerste vier
delen van de Verzamelde werken ging bij het bombardement van Rotterdam verloren,
directeur Doeke Zijlstra van Nijgh & Van Ditmar werd, vermoedelijk per abuis,
doodgeschoten toen hij ging kijken wat er restte van het pand van de uitgeverij en
A.A.M. Stols die meende enig recht te hebben op de uitgave van het verzameld werk,
had de door Slauerhoff en Du Perron gereedgemaakte drukkerskopij voor een derde
druk van Archipel met belangrijke varianten en nieuwe gedichten met opzet
achtergehouden. Deel V zag eerst kort na de oorlog het licht, de delen VI en VII
volgden in respectievelijk 1947 en 1954 en van deel VIII (Critisch proza) stond de
uitgever in de persoon van directeur J.Th. Piek het recht tot uitgave grootmoedig af
aan K. Lekkerkerker die het in 1958 op eigen kosten liet verschijnen.
Ondanks deze en nog tal van andere hindernissen is Lekkerkerker onvermoeibaar
voortgegaan met het telkens opnieuw bestuderen, voor zover bewaard gebleven, van
kladversies, handschriften, typescripten, proeven en de verschillende tijdens het leven
van Slauerhoff (die in juli 1932 het hem aangeboden lidmaatschap van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde weigerde) verschenen drukken van
zijn romans en verhalenbundels, hetgeen geresulteerd heeft in deze betrouwbare, van
uitgebreide en minutieuze verantwoordingen voorziene, niet-wetenschappelijke want
herspelde editie van het proza. Het eerste deel, Het lente-eiland en andere verhalen,
verscheen in 1982 in een oplage van 2000 exemplaren bij de uitgeverijen BZZTÔH
en Nijgh & Van Ditmar gezamenlijk, maar nadat eerstgenoemde firma binnen een
half jaar na de verschijning van deel vier, Verwonderd saam te zijn (1987), alle delen
in de ramsj had gegooid, stokte het project. Na het nodige juridische geharrewar
werd de zaak ten slotte in der minne geschikt en verkreeg Nijgh & Van Ditmar het
alleenrecht op deze ook wat de vormgeving betreft monumentale uitgave.
Lekkerkerker werkt intussen aan een nieuwe editie van de verzamelde gedichten en
aan de uitgave van de door Slauerhoff her en der gepubliceerde reisschetsen.
Dick Welsink
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Uit de bibliotheek

Versregels van Jan van Hout
Historici die zich hebben beziggehouden met de middeleeuwse of vroeg-moderne
geschiedenis van de stad Leiden hebben nimmer hun bewondering voor de
onverzadigbare werklust van stadssecretaris Jan van Hout (1542-1609) onder stoelen
of banken gestoken. Terecht heeft de enkele jaren geleden opgerichte vereniging van
vrienden van het Gemeentearchief Leiden haar naam verbonden met die van de
‘eerste archivaris’ van de stad. Het is verheugend dat ook van de zijde van neerlandici
de laatste jaren een hernieuwde belangstelling voor het werk van deze energieke
figuur waarneembaar is.1 Het voornemen bestaat zelfs, zijn gehele letterkundige
oeuvre in druk te laten verschijnen.2 Een ernstige belemmering doet zich hierbij voor:
Van Hout vermaakte zijn ‘poeterijen’ bij testament aan zijn vriend Pieter de Bert
(Petrus Bertius) en sindsdien zijn zij spoorloos verdwenen. Alleen door de verspreid
bewaard gebleven restanten van zijn dichtwerk bijeen te sprokkelen, kunnen we ons
een beeld vormen van zijn Iiteraire activiteiten. We treffen deze overblijfselen op
allerlei plaatsen aan, dikwijls tussen de officiële stukken die Van Hout voor de stad
vervaardigde.
Uit hoofde van zijn functie als stadssecretaris was Van Hout in 1592 en 1593
betrokken bij de aanleg van de Herensteeg, de Salomonsteeg en de Nieuwsteeg. Hij
leidde de onderhandelingen betreffende de aankoop van de grond en zorgde voor de
administratie van de uitgifte van de nieuw te bebouwen percelen.3 Willem Thomasz.,
‘snijder van Burchlooy’ in het land van Luik, was een van de kopers van een nog
onbebouwd erf. Er werd in tweevoud een document opgesteld waarin de verkoop
van dit stukje grond, ter hoogte van het huidige perceel Nieuwsteeg 7, juridisch werd
vastgelegd. Een van beide oorkonden wordt thans bewaard in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden.4
Het betreft een perkamenten blad van ca. 295x435 mm met op de vleeszijde de
oorkondetekst, geschreven door een aan Van Hout ondergeschikte klerk. Het stuk
draagt de datum 11 juni 1592, maar is door de stadssecretaris pas op 4 december
1593 voorzien van zijn handtekening.5 Het is echter niet de oorkondetekst, maar de
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achterzijde van het document waar onze aandacht naar uitgaat. We lezen daar, in een
keurig ‘humanistisch’ schuinschrift uit omstreeks 1600:
Tzijn twee gelijcken; quaet te doen,
Of, mogende, tquaet niet verhoen.

Dezelfde schrijver wijzigde dit naderhand in:
Tes effen veel, of quaet te doen,
Of, alsmen mach, tquaet niet verhoen.

Daaronder, in dezelfde hand, volgt:
Des winnings rooc
Es lief en zoet:
Wat stanc of smooc
Deselve ooc voet

Het is verleidelijk te veronderstellen dat de stadssecretaris zelf deze versregels aan
het perkament heeft toevertrouwd. Vergelijking van het schrift met dat van de
inscriptie die Jan van Hout op 13 september 1591 eigenhandig aanbracht in het album
amicorum van de Enkhuizer medicus Berend ten Broecke (Bernardus Paludanus),6
maakt dit zeer waarschijnlijk. Het formele schrifttype staat evenwel een definitieve
toeschrijving aan Van Hout in de weg. Is op een andere wijze aannemelijk te maken
dat Van Hout de auteur is?
Uit vouwen rondom en uit kleine prikgaatjes blijkt dat de oorkonde ooit dienst
heeft gedaan als kaft van een boek van ongeveer 240x170 mm. Wanneer we in
gedachten de oorkonde weer rond dit boek vouwen, vallen enkele zaken op. Zo blijkt
uit de positie van de versregels op het denkbeeldige voorplat dat de tekstjes pas
geschreven zijn op het moment dat de oorkonde reeds fungeerde als boekkaft. Boven
de versregels en op de rug van het boek staat de letter E. Uit dezelfde tijd,
contemporain aan de versjes, stamt het merk 72.a linksboven op het voorplat en
rechtsboven op het achterplat. Aantekeningen uit de negentiende eeuw tonen aan dat
niet alleen de oorkonde zelf, maar het gehele oorspronkelijke boek in bezit van de
Maatschappij der Nederlande Letterkunde is gekomen: het bezittersmerk van de
Maatschappij staat - op z'n kop - rechtsbovenaan de achterzijde van de oorkonde,
dus bovenaan op het verso van het voorplat van het verworven boek. Een plakker
met de cijfers [.]285 is over de rug geplakt. Een fraai ex libris uit de negentiende
eeuw siert het achterplat.
Dit ex libris is geïdentificeerd als dat van jonkheer meester Isaac Lambertus Cremer
van den Berch van Heemstede (1811-1879), student te Leiden van 1827 tot 1835 en
later afgevaardigde van de stad in de Staten van Holland en in de Tweede Kamer.7
Deze heer van Heemstede schonk tussen 1848 en 1862 enkele boeken aan de
Maatschappij, waaronder een Keurboek van de stad
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uit 1583 en een exemplaar van de Ordonnantie ende onderrichtinge vande ordre ofte
geregeltheyt die van nu voorts-aen ter Secretarye of schrijf-camere dezer Stadt
Leyden zal werden onderhouden, in december 1592 opgesteld door Van Hout en nog
in dat jaar gedrukt op het raadhuis. Beide drukken bevatten aantekeningen van de
stadssecretaris. De in 1864 uitgegeven catalogus van de bibliotheek van de
Maatschappij vermeldt bij het laatste werk: ‘Schijnt het handexemplaar van J. van
Hout, wiens handschrift op den band zigtbaar is’.8 De toenmalige bibliothecaris
plaatste in zijn exemplaar van de catalogus het nummer ‘8285’ in de marge.9
Tegenwoordig heeft de Ordonnantie die Van den Berch van Heemstede aan de
Maatschappij schonk, met zekerheid te herkennen aan het nummer ‘8285’, een
negentiende-eeuwse kartonnen band zonder aantekeningen. Hieruit trekken we de
conclusie dat de oorkonde uit 1592 met de versregels op de achterzijde in 1864 nog
de kaft van dit boek vormde. De resten van het bij binnenkomst in de bibliotheek
toegekende nummer ‘8285’ zijn, zoals vermeld, nog op een plakker te zien. De maten
van de Ordonnantie zijn thans ongeveer 215x170 mm; bij het opnieuw binden zal
iets van het boekblok zijn afgesneden. Dit heeft plaatsgevonden vóór 1877. De
catalogus van de bibliotheek van de Maatschappij uit dat jaar vermeldt de perkamenten
acte uit 1592 voor het eerst afzonderlijk.10
Het is niet bekend hoe Van den Berch van Heemstede in bezit van de Ordonnantie
is gekomen. Jan van Hout heeft in 1606 bij testamentaire beschikking vastgelegd
wat er na zijn dood met zijn boeken moest gebeuren. De medicus Pieter Pauw, gehuwd
met Van Houts dochter Maria, zou alle boeken krijgen die hij wilde hebben en ook
Van Houts kleinkinderen mochten een keuze maken. De rest moest met zoveel
mogelijk winst voor de erfgenamen verkocht worden. Uitgezonderd hiervan was een
aantal boeken, ‘alle te samen gebonden in ommeslagen meest van hoorn of
pargament’, die Van Hout vermaakte aan zijn collega de griffier meester Joost van
Swanenburch. Hieronder bevond zich ook ‘een bouc in formaet van vieren daer
verscheyden ordonnantien innestaen nuo 72.a’.11 Dit nummer komt overeen met dat
op de oorspronkelijke band van de Ordonnantie.
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Ergens tussen 1594 en 1606 moet de oorkonde betreffende de verkoop van grond
aan Willem Thomasz. zijn waarde als juridisch instrument hebben verloren. Op een
andere wijze kon het document de spaarzame Jan van Hout nog wel van nut zijn.
Om er een boek mee te kaften en er versjes op te schrijven.
Ed van der Vlist

Eindnoten:
1 Zie bijvoorbeeld K. Bostoen, ‘Christoffel Plantijn en Jan van Hout in 1583-1585. Opmerkingen
naar aanleiding van hun vriendschap’. In: De Gulden Passer 66-67 (1988-1989), p. 61-85; J.
Koppenol, ‘ “In mate volget mi”. Jan van Hout als voorman van de renaissance’. Scriptie Leiden
1990 (aanwezig in het Gemeentearchief Leiden (GAL), Bibliotheek Leiden en omstreken (BLO)
nr. 7000/32); T. Schoonheim, ‘De datering van Jan van Houts “Tot Cuenraet de Rechtere”’. In:
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 106 (1990), pp. 281-286.
2 In voorbereiding op de uitgave van zijn verzameld werk is een reeks ‘Jan van Hout-cahiers’
gepland, waarvan het eerste deel is verschenen: Opdracht aan Broer Cornelis. Red. K. Bostoen
e.a. Leiden 1990 (Jan van Hout-cahiers. Tekstuitgaven van het werk van Jan van Hout, uitgegeven
met steun van de Vereniging Oud Leiden: 1).
3 H.A. van Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsvesten. De geschiedenis van de
stedebouwkundige ontwikkeling binnen het Leidse rechtsgebied tot aan het einde van de gouden
eeuw. Dl. 1. Leiden 1975, pp. 310-311.
4 Leiden, Universiteitsbibliotheek (UBL), Ltk 603w.
5 Ook de overige rond deze gronduitgifte bewaard gebleven oorkonden zijn pas later door Van
Hout goedgekeurd: vier charters van 11 juni 1592 ondertekend op 3 december 1593, een charter
van 15 juni 1592 ondertekend op 4 december 1593, en vier charters van 25 oktober 1593,
ondertekend op 2 december 1593 (GAL, Secretariearchief 1574-1816 inv.nrs. 1642 en 1821).
6 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (KB), 133 M 63 fol. 447.
7 Zie voor hem: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Dl. 4. Leiden 1918, kol. 107;
Nederland's Adelsboek 72 (1981), p. 176. De KB bewaart onder signatuur 133 M 110 een door
hem omstreeks 1835 geschreven collegedictaat, met zijn ex libris.
8 Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. Dl.
3: Bijvoegsel over de jaren 1848-1862. Leiden 1864, pp. 322-323. Het Keurboek heeft thans
nummer 1498 C 10, de Ordonnantie nummer 1498 D 7.
9 UBL, Archief van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde inv.nr. 439.
10 Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Eerste gedeelte. Handschriften. Leiden 1877, p. 48: ‘Contract van Burgemeesters van Leiden
met eenige burgers, 11 juni 1592. Get. J. Van Hout. Perk. (603w)’.
11 GAL, BLO nr. 7000/22 fol. 2.
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Over het recht op ondeskundigheid
In jaargang VIII van het Nieuw Letterkundig Magazijn krijgt de heer Carel Swinkels
onbehoorlijk veel plaats om zich op te winden over een boekje van de hand van G.
Heyne en M. Hofmans, met de uitnodigend-speelse titel Speling in de Spelling. Het
feit dat het lezende publiek dan nog tot reageren uitgenodigd wordt interpreteer ik
zo, dat de redactie aan dat opgewonden standje plezier heeft gehad. Misschien is
zelfs het bange vermoeden niet helemaal ongegrond dat de redactie zich door het
opnemen van dit stuk in de rangen wil voegen van boze Harry, de wereldberoemde
schrijver. In ieder geval is het feit dat het stuk zonder meer geplaatst wordt een
indicatie dat veelgenoemde redactie niet veel meer kennis van zaken in verband met
de aangekaarte problematiek nastreeft dan diezelfde boze Harry, die nog voordat hij
een bepaald rapport (cf. verder) over mogelijke aanpassingen van de spelling had
kunnen lezen (simpel: het was pas dezelfde dag aan het publiek voorgesteld), de
wereld kon verblijden met de mededeling dat het allemaal beunhazerij was, en een
toonbeeld van cultuurbarbarij, en een aanslag op de persvrijheid ook nog, weet ik
veel, ik heb mijn geheugen voor andere dingen nodig. De heer Carel Swinkels sluit
zich niet direct bij boze Harry aan, maar de overpeinzingen over wat hij ‘een grappig
maar gevaarlijk boekje van de Nederlandse Taalunie’ noemt, zijn al net zo weinig
grappig als Harry z'n ideeën, edoch wel even gevaarlijk, want in een mate misleidend
die je niet voor mogelijk houdt.
Wat is er namelijk aan de hand? Om te beginnen: het boekje Speling in de Spelling
is géén boekje van de Nederlandse Taalunie, maar wel een rapportage van een
onderzoek dat in opdracht van de Nederlandse Taalunie uitgevoerd is door het IVA,
Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek. Voor de slechte verstaander:
die twee kwalificaties zijn niet gelijk, hebben zelfs niet dezelfde waarde, en het ene
wordt ook niet vlug even slinks door het andere afgedekt. Heel kort samengevat komt
het hierop neer: een organisatie (in dit geval de Nederlandse Taalunie) geeft aan een
gespecialiseerd instituut (hier: het IVA) de opdracht om iets uit te zoeken. Het instituut
doet dat, rekening houdend met de wensen van de organisatie (die naar dat instituut
toe in de eerste plaats technisch van aard zijn). Na afloop worden de resultaten aan
de organisatie meegedeeld, en die kan, vanuit haar eigen doelstellingen (die ze wat
de inhoudelijke grond van de zaak betreft niet eens aan het onderzoeksinstituut zelf
meegedeeld hoeft te hebben), die resultaten gaan interpreteren. Daarmee is in principe
de rol van het onderzoeksinstituut uitgespeeld. Maar wat gebeurt? Aangezien de
uitvoerders zich tegenover hun eigen administratieve bovenbouw moeten waarmaken,
publiceren die zelf ook, op kosten van het instituut waartoe zij behoren, een rapport;
op die manier wordt naar de administratie toe bewezen dat het project in volle ernst
afgewikkeld is. Bovendien kan iedereen van de rapportage van zo'n onderzoek leren:
hoe het kan, als het goed geweest is; hoe het niet moet als het fout is gelopen. Dus
is zo'n boekje nuttig. Of de auteurs daarbij het recht hebben een speelse titel te
verzinnen, waardoor sommige mensen zich misschien op het verkeerde been laten
zetten, kan ik niet beoordelen. Ik ben geen socioloog; louter juridisch denk ik niet
dat er wat loos is. Zo zitten we dus uiteindelijk met twee verschillende rapportages:
een van de initiatiefnemers, en een van de uitvoerders. Alleen in een heel extreem
geval zal de rapportage van het onderzoeksinstituut in belangrijke mate gelijk zijn
aan de bespreking die de opdrachtgever aan hetzelfde materiaal wijdt. Als namelijk
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de opdrachtgever zijn werk slecht doet, en zich bepaalt tot een statistische analyse
van het vele materiaal dat ter beschikking is gekomen.
Het is dus wel heel droevig: de heer Carel Swinkels wijdt een hele bespreking aan
een boekje alsof dat boekje iets heel anders was dan wat het is, en, erger nog: dan
wat het voorgeeft te zijn. Hij is dus bijzonder onzorgvuldig geweest, want er is wel
degelijk een ander boekje, dat heel wat dichter staat bij wat de auteur in handen dacht
te hebben. Het heet weliswaar minder speels Rapport van de Werkgroep ad hoc
Spelling. Maar, laten wij eerlijk zijn, ook dat boekje is niet geschreven door de
Nederlandse Taalunie of door zijn machtsgeile secretaris-generaal. Wel is het
opgenomen in de reeks ‘Voorzetten’ van die organisatie. Wie is dan wel de auteur
van dat boekje? De namen staan op de titelbladzijde, en de dragers van die namen
vormden, hoe raad je het, de ‘Werkgroep ad hoc Spelling’ die zich, op kosten van
de belastingbetaler, gedurende maanden bezig gehouden heeft met het bedenken van
ongein. Punt voor punt dus maar even:
- De Werkgroep is opgericht op initiatief van de Nederlandse Taalunie, maar niet
in de schoot van die organisatie. De leden zijn gekozen niet vanwege affiniteit met
die gehate organisatie, maar op basis van (wellicht vermeende) deskundigheid in
verband met spellingproblemen. Ondergetekende acht het a priori niet helemaal
uitgesloten dat bij die keuze niet de allerbesten uit het lot zijn gekomen, maar het
feit dat geen van de leden ‘ooit iets geschreven heeft wat wie dan ook binnen vijftig
jaar nog zou willen lezen’, een zure oprisping van de al even wereldberoemde boze
Willem Frederik, doet daarbij niet direct ter zake. Spelling is een technische zaak,
het heeft te maken niet met wat je schrijft, maar met de manier waarop je dat doet.
- De belastingbetaler is inderdaad geconfronteerd met kosten: de discussies zijn
niet via videoketens gebeurd, maar heel ouderwets met lijfelijke aanwezigheid in
een vergaderzaaltje in Roosendaal. De leden van de Werkgroep hebben voor elke
vergadering hun reiskosten gedeclareerd, en achteraf ook integraal terugbetaald
gekregen. Ik neem aan dat het bedrag dat daarmee gemoeid is geweest niet tot de
staatsgeheimen van de Nederlandse Taalunie behoort, maar ik heb zelf niet de behoefte
gevoeld om na te trekken hoeveel het bij benadering geweest is.
- De ongein dan. Uit de tekst van de heer Carel Swinkels
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lijkt te volgen dat de Werkgroep, daartoe aangezet door de perfiede Taalunie of
misschien wel door de duivelse secretaris-generaal van die club, zich bezig heeft
gehouden met het ontwerpen van een nieuwe spelling voor de Nederlandse taal. Veel
mensen zullen willen toegeven dat dat voor een Werkgroep ad hoc Spelling een meer
voor de hand liggende opgave zou zijn dan wat de auteur als zinvol voorstelt (het
‘zich bezig houden met de nog steeds vigerende discrepantie tussen het Nederlands
en het Vlaams’). Waarmee ook weer niet gezegd wil zijn dat dat laatste geen legitieme
basis voor een Werkgroep ad hoc zou zijn. Maar ter zake: van een nieuwe spelling
is geen enkel moment sprake geweest. De opgave die de leden van de Werkgroep
ad hoc Spelling op zich hebben genomen, bestond erin een inventaris op te stellen
van inconsequenties in de Nederlandse spelling, en voorstellen te doen om die,
volledig binnen het geheel van de algemeen aanvaarde principes van het vigerende
spellingsysteem, uit de wereld te helpen. Als voornaamste doelstellingen werden al
vooraf genoemd: het bedenken van principes die tot een aanvaardbare regeling van
de bastaardwoorden zouden kunnen leiden, en een minder irritante beregeling van
de tussenklanken in samenstellingen dan bij een vorige gelegenheid was voorgesteld.
Voor beide aspecten zullen mensen met een niet al te slecht geheugen aan de laatste
zin graag toevoegen: ‘tot veler afgrijzen en niet helemaal onverdiende spot’. Een
verantwoording dan voor het onderzoek uitgevoerd door het IVA, en dat inderdaad
geld gekost heeft. De wenselijkheid van zo'n onderzoek is het eerst geuit door en in
de Werkgroep. De reden kan futiel lijken, maar je moet het geheel wel tegen de
achtergrond zien van vroegere pogingen tot normalisering van een aantal
spellingmoeilijkheden. Het werd niet helemaal uitgesloten geacht dat het onbegrip
waarop vroegere voorstellen gestoten zijn, het gevolg was van wereldvreemdheid
vanwege degenen die de voorstellen geformuleerd hadden, van een soort van
onvermogen om gevoeligheden die bij de Nederlandstaligen bestaan te respecteren.
Sommige werkgroepleden - ikzelf behoorde daar toen nog bij - meenden dat
stommiteiten wellicht te vermijden zouden zijn, als de potentiële bedenkers daarvan
maar zicht zouden hebben op wat er bij het publiek leeft. Vandaar. Ondergetekende
is van mening veranderd, en kan de heer Carel Swinkels dus gelijk geven als die zich
over zo'n tijd- en geldverspilling opwindt. Stommiteiten kunnen in deze materie
duidelijk niet vermeden worden, omdat het spraak- of (beter?) praatjesmakende deel
van het publiek zich eenvoudig niet kan indenken dat in deze materie wat anders dan
stommiteiten voorgesteld kan worden. Of anders gezegd: omdat boze Harry de enige
is die weet hoe het moet, en omdat boze Willem Frederik de enige is die weet hoe
het moet, en omdat boze Carel ook wel de enige zal zijn die weet hoe het moet. Laat
ik bondig wezen: omdat het literaire wereldje het alleenrecht op ‘zijn’ voornaamste
grondstoffen, de taal en de manier waarop die in geschriften gebruikt wordt, tegen
het gemeen wil verdedigen. Jaja jongens, ik meen het: tegen de derde wereld van de
taalproducenten en de vierde wereld van de spellinglerenden, die geheel ten onrecht
het idee zouden kunnen hebben dat ze ook recht op consideratie hebben.
Een vraag na dit alles: welke graad van onwetendheid is vereist opdat iemand in
het spellingdebat het recht tot spreken krijgt?
G. De Schutter

Cohen en Wiessing

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 9

Vakbroeders, vrienden en politieke vijanden
Negenenveertig jaar onafgebroken vriendschap, dat zou een mooie opening van dit
artikel zijn. De vriendschap van de journalisten Alexander Cohen (1864-1961) en
Henri Wiessing (1878-1961) was ‘een trouw verbond van tegendelen’ (Wiessing
1960, p. 226), maar verliep alles behalve ongestoord. En na negenenveertig jaar (in
1954) kwam er een abrupt einde, hoewel de vriendschap niet meer uit te wissen bleek
(Wiessing 1960, p. 226 en p. 470). Hun eerste ontmoeting, door Cohen in 1905 in
Parijs gearrangeerd om Domela Nieuwenhuis vrij te krijgen, had iets van un coup
de foudre. Op dit ogenblik staan hun papieren verschillend genoteerd. Cohen heeft
zich door zijn stijl van permanente aandacht verzekerd, hetgeen van Wiessing niet
gezegd kan worden.
Henri Pierre Leonard Wiessing werd geboren op Walcheren als zoon van
rooms-katholieke ouders. Met hen ging hij in 1880 naar Nederlands Oost-Indië. In
Batavia volgde hij het gymnasium Willem III, maar zijn ouders (die inmiddels van
het katholieke geloof af waren) zonden hem in 1892 naar Den Bosch, waar hij in
1897 op het rooms-katholieke gymnasium zijn eindexamen haalde. Na zijn
eindexamen keerde hij eerst terug naar tempoe doeloe in Weltevreden om zijn ouders
weer te ontmoeten. Van 1898-1904 studeerde hij rechten aan de gemeentelijke
universiteit van Amsterdam. Van 1902-1905 werkte hij aan zijn proefschrift in Parijs.
Op 1 januari 1905 werd hij correspondent van het Algemeen Handelsblad te Parijs.
Door zijn werk ontmoette hij Cohen meteen al in zijn eerste jaar als correspondent.
Wiessing bleef niet lang in Parijs, al in 1907 werd hij hoofdredacteur van het weekblad
De Amsterdammer. Alexander Cohen was inmiddels op 15 september 1906
correspondent van De Telegraaf in Parijs geworden. Hun professionele contact werd
daardoor versterkt. In 1914 maakten de uitgevers Van Holkema en Warendorf bezwaar
tegen de linkse koers van Wiessing in De Groene, zoals De Amsterdammer in de
wandeling heette. Zij gaven hem per 1 januari 1915 zijn congé. Ontslag dus. Uitgevers
die zich met de redactionele koers bemoeiden. Met Wiessing gingen 36 van de 38
medewerkers van De Groene mee naar het door hem gestichte onafhankelijke
weekblad De Nieuwe Amsterdammer (1915-1921), beter bekend als De Mosgroene.
Wiessing kwam na het échec van De Mosgroene, op een kort intermezzo bij De
Telegraaf na waarin hij over architectuur schreef, tot
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1940 niet meer aan de slag. H.P.L. Wiessing was in Nederland bij uitstek een
sympathisant van het communisme (fellow traveller) zonder zelf ooit officieel lid
van de communistische partij te zijn geweest. Volgens Cohen dateerde Wiessings
sympathie voor het communisme uit 1919. Vanaf die tijd waren zij politieke
tegenstanders, en dat zou zo blijven. In 1939 ging Wiessing reisrapportages schrijven.
Via Frankrijk en met hulp van Cohen, waarover straks meer, kwam hij in Engeland
terecht. Daar werkte hij mee aan het Londense Vrij Nederland. Na de oorlog was hij
redactielid van het blad De Vrije Katheder (1946-1950). In 1960 verschenen zijn
herinneringen, Bewegend portret.
Toen Alexander Cohen in september 1905 Ferdinand Domela Nieuwenhuis uit
een Keulse gevangenis wilde bevrijden, waarin deze zonder aanklacht was vastgezet,
had Cohen voor zijn perscampagne de medewerking van een Nederlandse
correspondent nodig. Zelf was hij correspondent van Het Nieuws van den Dag voor
Nederlandsch-Indië, maar via Nederlands-Indië kon hij de Nederlandse regering niet
bewerken. Cohen heeft in Van anarchist tot monarchist (1936) verslag van zijn
ontmoeting met Wiessing gedaan zonder diens naam te noemen (als het om zijn
persoonlijke levenssfeer ging was Cohen niet zelden terughoudend), ook Wiessing
deed zeven jaren eerder in eerste instantie anoniem verslag in zijn ‘Schets van den
persoon des schrijvers door een zijner vrienden’, de inleiding van Cohens Uitingen
van een reactionnair (1896-1926). Wiessing nam dit verslag enigszins gewijzigd
ook op in zijn Bewegend portret. Zijn eerste indruk luidde in 1929: ‘Ik had nog nooit
iemand ontmoet zooals Alexander Cohen. Hij maakte op mij den indruk van een
opborrelende, spuitende fontein. Zijn verhalen over zich zelf en over zijn looze
streken in verleden, heden en toekomst, mengsels van bekoorende pralerij en innige
menschelijkheid, ontroerden en amuseerden mij tegelijk. Ik voelde dat ik heelemaal
gewonnen was.’ Coup de foudre inderdaad. Cohen zette bovendien een fraai staaltje
van journalistiek kunnen voor de ogen van de jonge en onervaren correspondent van
het Algemeen Handelsblad neer. De toonaangevende Parijse bladen namen alle een
berichtje op over de arrestatie van Domela opgesteld door Cohen. Wiessing maakte
daar een stukje van voor het Algemeen Handelsblad en een dag later was Domela
vrij. Cohen en Wiessing zouden nog dikwijls als vakbroeders hun teksten op elkaar
afstemmen om meer effect te bereiken. Als eerste indruk van Wiessing noteerde
Alexander Cohen in 1936: ‘Ik kreeg al dadelijk den indruk dat deze bizondere
briefschrijver [= dagbladcorrespondent], met wien ik spoedig bevriend raakte en tot
op den dag van heden gebleven ben hoewel wij het in nièts ongeveer ééns zijn, geen
buitensporige sympathie gevoelde voor Domela Nieuwenhuis.’
Van hun correspondentie is een plukje brieven van Cohen uit de jaren tien, één
brief uit 1941 en een paar brieven uit de jaren vijftig aan Wiessing bewaard gebleven.
Wiessings brieven aan Alexander Cohen zijn door Cohen aan Henk Kuijper vermaakt
onder voorwaarde dat hij ze niet aan Wiessing terug zou geven. Kuijper heeft zich
hieraan
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Cohen in 1917

gehouden, maar na Wiessings dood heeft hij Wiessings brieven aan Cohen
overgedragen aan de weduwe Rosy Wiessing-de Sterke (1900-1971). Sindsdien zijn
Wiessings brieven aan Cohen zoek. Ondanks hun zeer grote politieke verschillen en
stevige ruzies duurde hun vriendschap vrijwel een leven lang. Na de oktoberrevolutie
in 1917 koos Wiessing consequent voor het communisme. Hij hield Cohen toen voor:
‘Nu zie je het, anarchist: zó zal het overal op aarde worden. Moskou is nu de scharnier,
waar heel de wereld om draait. Tegen de logica van de Marxistisch-Leninistische
ordening houdt geen burgerlijke anarchie, die zich Vrijheid noemt, waarin wij nu
nog voortdurend in onderling gevecht en oorlogsdoodsangst leven, het uit’ (Wiessing
1960, p. 225). Henri Wiessing kwam niet meer op deze mening terug.
Cohen had al veel eerder afscheid van het anarchisme genomen, zoals hij in zijn
blaadje De Paradox (1898-1899) uiteen had gezet. Wel verdedigde Cohen nog
geruime tijd de anarchisten. Wiessing meent (Wiessing 1960, p. 217) dat Cohen
tenslotte liberaal werd, maar enkele bladzijden verder verslijt hij Cohen voor pétainist
en fascist (p. 226). Hoewel Wiessing vele politieke twistgesprekken met Cohen
voerde en persoonlijk getuige was van zijn politieke ontwikkeling is hij er niet in
geslaagd een adequaat politiek en psychologisch portret van zijn vriend en tegenvoeter
te ontwerpen. De grondtoon van Cohens politieke stellingnames werd bepaald door
zijn rebels karakter, niet mis te verstaan door hemzelf beschreven in het eerste deel
van zijn herinneringen In opstand. Dit rebelse karakter en zijn neiging tot uitersten
bracht hem er al snel toe het socialisme van Domela Nieuwenhuis te verwisselen
voor het anarchisme, waarbij hij door Domela gevolgd werd in deze ontwikkeling.
Hoewel een autoritair karakter, dat niet altijd ver-
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zacht werd door zijn gevoel voor humor, Cohen geenszins vreemd was, rebelleerde
hij juist tegen autoriteit, en bij voorkeur op een Tijl Uilenspiegel-achtige wijze. In
het socialisme en met name het Duitse socialisme van Wilhelm Liebknecht en August
Bebel keurde hij de autoritaire trekken af. Cohens felle en speelse temperament kon
in het oerburgerlijke Nederland, dat zijn achttiende-eeuwse mentaliteit weliswaar
afgeschud had, maar nog steeds niet vrij was van gezapigheid, niet aarden. Parijs,
waarheen hij uitgeweken was, bracht Cohen in contact met de voorhoede van politiek
en cultuur. Vanwege die vrijheid en die mogelijkheden, die Parijs hem bood en die
bij zijn temperament en intelligentie aansloten, koos Cohen voor het Franse
staatsburgerschap. Als nauwgezet waarnemer was hij getuige van het deficiet van
de IIIe republiek. Cohen schoof daarom in de loop van de jaren twintig en dertig in
het politieke spectrum naar uiterst rechts op. Uiterst rechts kritiseerde immers de
jammerlijke staat, waarin de IIIe republiek geraakt was. Bovendien was die kritiek
in het blad L'Action Française heel leesbaar verwoord en maakte de Action française
geen enkele kans op een meerderheid in Frankrijk. Ter Braak heeft Cohens
psychologie begrepen toen hij schreef (Ter Braak 1950, p. 362) dat de. royalisten
hem nog wel van het royalisme zouden genezen, hoewel dit laatste niet gebeurd is.
Ter Braak zag in hem een non-conformist en ook een rebel.
Cohens felle socialisten- en communistenhaat dreef hem naar het uiterste andere
kamp, dat niet minder autoritair was. Cohen was ook tijdens de Tweede Wereldoorlog
een overtuigd voorstander van Pétain, en dat bleef hij na de Tweede Wereldoorlog.
Cohen zag in Pétain de held van Verdun, die de Duitse horden had verslagen.
Maarschalk Pétain was in zijn ogen de enige, die Frankrijk tegenover de door Cohen
verfoeide nazi-horden kon verdedigen. Na de Tweede Wereldoorlog bleef hij dit
impopulaire standpunt, dat overigens tijdens de Tweede Wereldoorlog door een
meerderheid van de Fransen gedeeld werd, verdedigen. Hoewel Cohen enige
sympathie voor Mussolini en Franco kon opbrengen vanuit zijn analyse van de kwalen
van de IIIe republiek, wees Cohen er in de jaren dertig al op dat hij geen fascist was.
Hij bleef rebel, maar nu een conservatieve.
Francofilie, kranten maken, polemiek, en een gemeenschappelijke voorkeur voor
Multatuli verenigden Cohen en Wiessing, evenals een grote wederzijdse sympathie.
Uit de toon van Cohens brieven aan Wiessing klinkt een grote genegenheid en
openhartigheid. Hoe nauw de vriendschap wordt, blijkt uit een anekdote, die Cohen
met zijn ijzeren geheugen in een brief aan Wiessing van 28 oktober 1951 ophaalt
over zijn verhuizing in de zomer van 1906: ‘hoe je my by een nachtelyke verhuizing
met de noordermààn, bygestaan’ hebt, ‘een nederlandsch Mr in de Rechten, in den
bloei van zyn jongelingsjaren, die in het middernachtelyk uur op Montmartre (Paris
XVIII) met een naaimachine onder zyn rechter - en een balineesche togok onder zijn
linkerarm voeteert, en zóó - of - zóó, met bagage-en-àl, in de wacht wordt gesleept!
- [...].’ Cohen voegde er fijntjes aan toe, dat Wiessing publikatie van deze anekdote
in Van anarchist tot monarchist niet toestond. Behalve respect voor Cohens
journalistieke kunnen, had Wiessing ook veel bewondering voor Cohens stijl, zoals
hij hem in maart 1911 schreef: ‘Français! Ik kan maar niet vergeten dat je geen
Hollander meer bent! Intusschen ben je de Franschman die het zuiverste, echtste,
beste Hollandsch schrijft van alle millioenen compatriotten van je die Hollandsch
schryven!’ Cohen schreef met grote precisie, hij bleef ook met grote acribie aandacht
aan zijn (ook al gedrukte) teksten besteden, en hij las heel nauwkeurig. Vandaar dat
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hij in zijn brief van 7 maart 1911 aan Henri Wiessing onmiddellijk commentaar op
deze uitspraak gaf. Dit commentaar toont ook de intimiteit, die tussen hen beiden
heerste, en die niet zo voorkomt in de bewaard gebleven brieven aan anderen. ‘Als
je met die “millioenen compatriotten” van my, “die Hollandsch schrijven” myn
tegenwoordige compatriotten de Franschen meent, dan is dat géén compliment.
Anders - als je de Hollanders, myn oud-landgenoten meent - wél. Vind je dat ik te
véél niet-hollandsche termen gebruik in myn artikels? Zèg het dan. Jy moogt alles
zeggen. Maar bedoel je: dat myn taal mooi is, dan mag je 't óók zeggen.’ We zien
hier ook Cohens ijdelheid en trots.
Wiessing steunde Cohen in november 1909 toen De Telegraaf censuur op een
passage in een artikel had uitgeoefend. De Amsterdammer had op 1 november 1909
het slot van een artikel van Alexander Cohen overgenomen uit De Telegraaf, waarin
Cohens brisante uitlatingen over de relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië
waren weggelaten. Op 14 november 1909 nam De Amsterdammer Cohens ingezonden
stuk onder het kopje ‘Een protest’ op. Het gecursiveerde deel van de volgende passage,
die De Amsterdammer opnam, was door De Telegraaf weggelaten, zoals Cohen in
zijn ingezonden stuk meedeelde: ‘En ook Nederland, dat politie-honden uitstuurt
naar Indië om die beesten daar te gebruiken tegen den inlandschen vijand, ook
Nederland zal dien “moord op een vrij volk” in verontwaardigde termen afkeuren.’
Het ingezonden stuk was ondertekend door ‘De Parijsche correspondent van De
Telegraaf’. Nu was Wiessing met hetzelfde probleem opgezadeld, hij voegde een
kritische noot toe, waarin hij enige afstand nam: ‘Men zou naar aanleiding van dezen
brief kunnen verlangen, wel eens nauwkeuriger over die politiehonden te worden
ingelicht. Indertijd hadden we negers, die wij - zij gedroegen zich als bloedhondenop den vijand loslieten. Wij leven thans in de “ethische richting”. Toch is de
waakzaamheid van de pers zeker gewenst.’ Wiessing was gezwicht niet alleen voor
Cohens aandrang, maar vooral voor Cohens onafhankelijkheid als dagbladschrijver.
Cohen schreef hem op 7 november 1909: ‘Ik bèn, dat is wáár, erg in myn schik met
myn correspondenten-baantje, wàs dit ten-minste langen tyd. Verlies ik het, of geef
ik het op, dan heb ik niets. Eh bien, ik verkies dat vooruitzicht, en zelfs die zékerheid,
boven het vernederende bestaan van een kranten-kerel die met zyn werk laat sollen,
en zyn “werk-gevers” naar de oogen kykt. Ik lyd liever honger - als het zoo ver komen
moet - dan my te laten ringelooren.’
Cohen wilde graag zijn vraaggesprekken met prominente
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Franse politici (zoals Briand) laten overnemen door De Groene. Ook zocht hij
opnieuw steun bij Wiessing, toen hij vermoedde dat men hem bij De Telegraaf eruit
wilde werken. Wiessing moest voor hem de machtsverhoudingen gaan peilen bij De
Telegraaf. Want: ‘Prettig vind ik dat natuurlijk niet ... ik had myn brood plus een
groote mate van onafhankelykheid, twee zaken die zelden gepaard gaan buiten het
schoone rentenierschap. Maar ik zal geen vinger verroeren om te blyven daar waar
men my “assez vu” heeft. Ik blyf wat ik wàs: indomptable.’ Het slot van deze brief
van 29 maart 1911 verraadt een persoonlijk drama van Cohen. In de vele honderden
bewaard gebleven brieven van hem is dit de enige plaats, waar hij zijn onvrijwillige
kinderloosheid aanstipt. Henri Wiessing en zijn eerste vrouw Henriette (Jet) Adrian
kregen vijf kinderen vóór hun scheiding in 1915. Alexander Cohen was in 1911 de
tel al kwijt. ‘Hoe maken jelui het, jy, Henriette en je drie (?) jongens? Happy fellow,
drie kinderen! En ik, die zooveel van dat goedje houd, géén.’ Cohen wilde ook graag
weten welke vragen Nederlandse lezers zouden interesseren, zoals toen hij Joseph
Paul-Boncour, minister van arbeid, ging ondervragen, met name over het recht van
ambtenaren om te staken.
In het conflict met de Parijse correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
mr. A.J. Hankes Drielsma, stond Wiessing achter Cohen. De Amsterdammer,
Wiessings blad, publiceerde van 4 februari 1912 tot en met 10 maart 1912 wekelijks
een artikel over dit conflict, dat de Parijse en de vaderlandse perswereld in rep en
roer bracht. Vermoedelijk heeft Wiessing Cohen enkele maanden later geholpen aan
de socialistische uitgever J.A. Fortuyn, die zijn brochure De zaak Alexander Cohen
- Hankes Drielsma - Plemp van Duiveland uitbracht. Wiessing corrigeerde de tekst,
maar het is onwaarschijnlijk dat hij ook het ‘Voor-woord’ geschreven heeft, zoals
Cohen hem op 1 september 1912 vroeg, omdat dit geheel in Cohens stijl geschreven
is. Wiessing onderhield ook het persoonlijke contact met Fortuyn. Toen Cohen in
januari 1914 opnieuw tot de Association syndicate de la presse étrangère te Parijs
werd toegelaten, nam Wiessing echter niet Cohens bericht hierover in De
Amsterdammer op.
Na 1914 is er een gat in de brieven van Cohen tot 1941. De contacten gingen
gewoon door, Cohen bezocht Henri Wiessing in Blaricum als hij in Nederland was.
Wiessing voltooide op 4 november 1928 zijn geschreven portret van Cohen, dat de
Uitingen van een reactionnair in 1929 inleidde. Cohen herinnerde Wiessing op 3
december 1951 aan zijn interventie bij de Vlaamse drukker: ‘Je bent nog eens voor
my naar Brussel gegaan - wat verdomd lief van je was - om dien meniere van
Buggenhout aan zyn vestje te trekken en zoo tot een beetje meer spoed te porren.’
Wanneer In opstand in 1932 verschijnt, is het eerste deel van Cohens memoires
opgedragen aan Wiessing: Voor Henri Wiessing, sedert het uur van onze eerste
ontmoeting in àlles mijn tegenvoeter, maar niette-min semper fidelis. Aan de historicus
W. van Ravesteyn (1876-1970) omschreef Cohen op 8 augustus 1934 nauwkeuriger
hoe hij Wiessing waardeerde: ‘Entre nous: Wiessing, myn oudste vriend in Holland,
en die voor my door het vuur zou gaan, is al sedert een maand of wat doende om een
uitgever op te scharrelen.’ Kort na zijn zeventigste verjaardag in oktober 1934 kwam
Alexander Cohen met Kaya naar Utrecht, waar hij in het Nederlandsch gasthuis van
ooglijders een oogoperatie onderging. Kaya Cohen verbleef toen vermoedelijk bij
Wiessing. Bij een briefje van haar aan Cohen van 14 oktober 1934 (poststempel)
schreven Rosy, Jan en Henri Wiessing enkele regels. Henri: ‘Veel liefs van Oome
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Henri, die je verzoekt geen onschuldige menschen tot de A[ction] F[rançaise] over
te halen.’ Henri Wiessing publiceerde in de Haagsche Post van 10 november 1934
een vraaggesprek met Alexander Cohen ‘Een leven vol tegenstellingen, Alexander
Cohen zeventig jaar, de meest opstandige Hollander van de 19de eeuw’ door Een
landgenoot in den vreemde. ‘Hij loopt met korte vinnige stappen naar een stoel, die
met Daudet's “Action Française” beladen ligt. Neen - uw oogen vragen dat - ik ben
géén lid van de Action. Dat kan immers niet: ik ben geen geboren Franschman. Ik
ben genaturaliseerd. Een commandant hier in Toulon heeft bij mij erop aangedrongen,
dat ik allié zou worden, dat kàn, en dat bèn ik dan ook.’ In zijn brief van 28 oktober
1951 aan Wiessing bestempelde Cohen dit gesprek als een fictief relaas.
Bij een diner voor Cohens zeventigste verjaardag, waarbij Cohen alleen de
lexicograaf Herckenrath wilde uitnodigen, die voor hem de gratis oogoperatie door
prof. Weeve in het Ooglijdersgasthuis te Utrecht had gearrangeerd, had Wiessing
ook een aantal anderen uitgenodigd, waaronder een Rotterdamse neef van Alexander
Cohen. Wiessing had deze neef Zwanenburg, die in goeden doen was, ook overgehaald
om bij te dragen aan de reiskosten van Kaya en Alexander Cohen voor
Toulon-Amsterdam retour. Het diner vond evenwel niet in Blaricum bij Henri
Wiessing plaats, maar in Amsterdam bij Wiessings broer Kees Wiessing. Die wilde
volgens een brief van Cohen van 28 oktober 1951 aan Wiessing alleen zijn broer
Henri met vrouw en Cohen met vrouw op zijn zolder in Amsterdam uitnodigen.
Cohen moest de andere gasten afbellen.
Op 25 mei 1937 verdedigde Wiessing onder de naam Veeljarig abonnee Cohen
in Het Volksdagblad onder het kopje ‘Alexander Cohen in betaalde dienst der reactie?
(Ingezonden)’ tegen de beschuldiging van baatzucht, die in een bespreking van zijn
boek Van anarchist tot monarchist in Het Volksdagblad was geuit. Cohen vergat de
aanval niet, die Wiessings verdediging bevatte: ‘dit is heelemaal scheef; uit
dertigjarige ervaring weet ik, wat zijn twee boeken levensbeschrijving trouwens
bevestigen, dat Cohen, vreemd als hij is aan het wezen der arbeidersbeweging, daar
wel - als een blinde - tegen aanloopt en zoo allerlei kwaad sticht, maar dat hij niet
uit baatzucht handelt, integendeel, hij is zo onomkoopbaar en onbeïnvloedbaar als
ik weinig mensen ken.’ In dezelfde brief van 28 oktober 1951 noteerde Cohen een
weerzien in ‘Crocodil’ (waar dit plaats vond is mij niet bekend, vermoedelijk na 15
juli 1937 in Brugge of Antwerpen) dat zonder onenigheid of ruzie verliep.
In mei 1940 was Wiessing - politiek enigszins naief -

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 9

18

Cohen in Toulon, 1950

op reportagereis voor de Haagsche Post naar Frankrijk vertrokken. Onderweg kwam
hij op 10 mei 1940 in Toulon bij Alexander Cohen aan ‘en touriste insouciant et le
sourire sur les lèvres, complètement ignorant des événements de la nuit précédente:
l'invasion de ta pauvre Hollande et les premiers combats’, zoals Cohen hem in een
brief gedateerd 25 mei - 4 juni 1941 schreef. Wiessing beschrijft in zijn memoires
Bewegend portret (Wiessing 1960, p. 373) hoe de Cohens in 1940 in hun huisje Clos
du hérisson in Toulon woonden: ‘Een clos is wat het letterlijk vertaald is: een
geslotenheid, het is, wijds woord: een bezittinkje binnen een muur gevat. Dit van
mijn vrienden was een minuscuul stenen huisje van twee kamers en een keuken plus
veranda en zonder verdieping, met daaromheen een tuin van niet te kleine omvang,
met een paar kersebomen erin, waar ik tot vermaak van Kaya in mijn volle lengte
moest inklimmen (per ladder wel te verstaan).’ Wiessing spoedde zich met de
nachttrein terug naar Parijs, maar daar bleek de situatie binnen veertien dagen
onhoudbaar waarop hij opnieuw naar het Zuiden spoorde. Toen hij in Avignon de
trein verliet werd hij aangehouden wegens spionage voor de Duitsers. Een type
beschuldiging dat in de paniek door de Duitse overwinningen meer geuit werd. In
zijn trein had Wiessing een onschuldig gesprek met een jonge Franse soldaat gevoerd,
dat Wiessing trouwhartig meedeelt (Wiessing 1960, p. 382). Wat hem in zijn ijdelheid
ontging is dat de jonge Franse soldaat, die zeker geen talenwonder was, onmiddellijk
hoorde dat Wiessing met een accent sprak. Het was in 1940 zeker teveel gevraagd
van de Franse autoriteiten in het Zuiden, die toch al erg nerveus waren, om het verschil
tussen een Nederlands en een Duits accent vast te stellen. Volgens de herinneringen
(Wiessing 1960, p. 381) kwam Alexander Cohen hem omtrent de zevenentwintigste
mei te hulp, Cohen weet in zijn brief van 1941 de exacte datum 25 mei 1940. Hij
bracht platen uit De Nieuwe Groene mee, die Wiessings anti-Duitse houding moesten
bewijzen. Met steun van nog een Nederlandse journalist, Marius Voorbeytel, die ook
aan het Nederlandse gezantschap te Parijs verbonden was, kwam Henri Wiessing
vrij. Cohen antwoordde in zijn brief van 1941 op de vraag van Wiessing wanneer
zij eikaar ooit weer terug zouden zien in het Frans (vanwege de censuur in
Vichy-Frankrijk en Groot-Brittannië midden in de Tweede Wereldoorlog): ‘Il est
plus que probable que nous ne retournerons plus jamais en Hollande, et sûrement
pas si vous n'y êtes plus! Qu'irions-nous faire là-bas, où y jetterions-nous l'ancre,
pour une huitaine ou une quinzaine, hors de l'oasis, l'oasis d'une amitié de près de
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quarante ans, qui s'appelle Blaricum? On y a bien ri, n'est ce pas?, du temps où l'on
pouvait rire encore, et on s'y est bien souvent chamaillé aussi.’
Er valt dan weer een groot gat in de brieven van Cohen aan Wiessing. De
betrekkingen tussen Vichy-Frankrijk en de geallieerden worden verbroken, wanneer
dit romp-Frankrijk zich geheel ten dienste van het Derde Rijk opstelt. Correspondentie
is dan onmogelijk.
In april 1946 is er blijkens een brief van Alexander Cohen van 28 oktober 1951
aan Henri Wiessing de eerste ontmoeting na de tweede wereldoorlog. Deze is
gekenmerkt door ‘kolossale Miszverständnisse’. Ruiterlijk erkent Cohen: ‘Voor de
wryvingen, by zooveel vroegere - en één latere - ontmoetingen ontstaan, lag, ik erken
het “cynisch”, de schuld meestal by my. Mééstal, maar niet altyd! Quaestie van
temperament ... en tactiek! Ik agressief van aard, jij, meer listig - “diplomatiek” noem
je het vaak om de quaesties hééndraaiend, de beantwoording van rechtstreeksche
argumenten ontwykend, waar je dit te pas komt [...].’
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de Cohens straatarm, de
voorthollende inflatie verergerde hun situatie, terwijl langer dan in Nederland voedsel
op de bon bleef. De Cohens eten droog brood. Uit een brief van 12 februari 1946
aan Van Ravesteyn blijkt, dat Wiessing voor hem artikelen heeft ter vertaling uit het
Frans en Engels en ook probeert artikelen van hem onder te brengen. Begin december
1947 bericht Wiessing Cohen in een niet teruggevonden briefkaart, dat Van Ravesteyn
‘een prettig gesteld’ stuk over De Paradox voor De Vrije Katheder geschreven heeft
(citaat uit een brief van Van Ravesteyn van 27 december 1947). Toen Wiessing naar
Amerika reisde, zorgde de communiste Petra E. Eldring ervoor, dat Van Ravesteyns
stuk over Cohen niet opgenomen werd. Wiessing, schreef Cohen in dezelfde brief
aan Van Ravesteyn, is: ‘myn vriend gebleven, een indulgente vriend, zonder blyvende
wrok jegens my in weerwil ook van de harde, de schrynende waarheden die ik hem,
in den loop van ruim 40 jaar, en, in feller taal dan ooit te voren, in de laatste twee
decennia naar het bolsjewistisch-verdwaasde hoofd heb gegooid.’ Wiessing zond
een aantal malen een pak met levensmiddelen uit de Verenigde Staten. Uit een brief
van 12 april 1948 van Cohen aan A.C. Bakels (1898-1963) blijkt, dat Wiessing
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er voor zorgde dat de voedselzendingen uit Amerika aan Cohen door de Amerikaanse
anarchisten werden hervat. Dezelfde Bakels stichtte met Wiessing in juli 1948 met
een aantal vrienden een fondsje, waaruit Alexander Cohen financieel gesteund werd.
In een circulaire van Wiessing van oktober 1948 deelde hij mee, dat Henk Kuijper
(1913-1983), Cohens tweede steun en toeverlaat na de Tweede Wereldoorlog, de
administratie op zich zou nemen. Wanneer Henri Wiessing in september 1948
suggereert dat Cohen herinneringen opschrijft aan voormannen van de socialistische
beweging, schrijft Cohen op 25 september 1948 aan Henk Kuijper: ‘niets komt my
begrypelyker voor, en redelyker zelfs, dan dat myn rechtzinnig-communistische
vriend Wiessing my liever onschuldige biografieën zou willen zien schryven van
“pioniers uit de socialistische beweging” - waarvan ik er, met uitzondering van
Domela Nieuwenhuis niet één van naby heb gekénd! - dan agressieve
anti-communistische, anti-totalitaire, anti-demokratzige en anti-“progressieve”
diatriben. Maar ik ben een polemist, d.w.z. een vèchter, en ik heb den stryd lief om
den stryd-zèlf, zooals ànderen - hoe langer hoe minder in aantal, helaas! - de kùnst
om der wille van de kùnst!’ Op 31 december 1948 schreef Cohen aan Kuijper: ‘Wat
zouden wy uw vrouw graag een klein mandje bloemen hebben gestuurd, narcissen
en licht-blauwe irissen, een maand geleden al in vollen bloei in onzen tuin.’ Voor
de Tweede Wereldoorlog verzond Cohen dikwijls zo'n mandje op 23 december aan
Rosy Wiessing en op 25 december was het in haar bezit. Op 23 januari 1949 citeerde
Alexander Cohen in een brief aan Kuijper Wiessings mening, dat er voor een herdruk
van De Paradox een publiek zal zijn. Cohen wilde er toen wel een paar aantekeningen
bijvoegen. Op 1 mei 1949 schreef Cohen aan Kuijper, dat Wiessing een
communistisch uitgevertje ontdekt had, dat een keuze uit De Paradox met een
inleiding van Cohen wilde publiceren. Een jaar later op 24 april 1950 schreef Cohen
aan Kuijper: ‘Ik vrees zoo'n beetje dat de fanatieke communist Wiessing den vriend
Wiessing ten slotte heeft overmànd en dat hy niets meer wil weten van den
onvermoeibaar-militanten anti-communist die ik ben, ik die “geen kamp” heb gegeven
in onze, nu onderbroken polemiek. Het verbreken van de relatie - een relatie van 45
jaar! - zou my oneindig verdrieten, en ik hoop my te vergissen door zyn zwygen te
vertolken als een “adieu”!’ Op 12 augustus 1950 gaf hij Kuijper het volgende
commentaar: ‘Dat hy nu weer in de Waarheid, dit vuile, leugenachtige, bedriegelyke,
landverradelyke “vod” gaat schryven (hy zei my: “Ik mag weer in de Waarheid
schryven”) vind ik bedroevend, in myn hoedanigheid van vriend, oudste vriend van
W. [...].’ Een half jaar later had Cohen, die inmiddels 86 was, Wiessing in een
melancholieke bui Adama van Scheltema geciteerd: ‘Moe van alles, moe van my,
wil ik niets meer, wil ik dood’ (Cohen aan Kuijper, 6 december 1950). Wiessing had
Cohen daarvoor: ‘terecht-gewezen om myn “individualisme, beter: egocentrisme”;
myn “kyken in de holle put van myn Ik”, de “ongeneeslykheid, de geslotenheid voor
een objectieve liefde, een menschenliefde, die my parten speelt” etc.’
Op 21 september 1951 vond de volgende botsing tussen Cohen en Wiessing in
Toulon plaats. Een briefkaart van die datum met teksten van Henri Wiessing,
Alexander Cohen en Rosy Wiessing-de Sterke bood aan Henk Kuijper een
momentopname. H.P.L. Wiessing niet zonder enige ironie: ‘De dagelijkse
mishandeling, waar ik het slachtoffer van ben, laat in het duister of ik levend
terugkeer. Mijn Vrouw denkt van niet.’ Alexander Cohen pris sur le vif: ‘Ik heb
alleen spyt [dat ik] den bedaagden gentleman, schryver van het bovenstaande, niet
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definitief heb afgemaakt ... in figuurlyken zin natuurlyk.’ En ten slotte Rosy Wiessing:
‘Het is hier hartstochtelijk toegegaan, dat begrijpen jullie wel! [...] Sandro is niets
veranderd. Zijn grootste geluk is nog steeds mijn arme man te “pesten”.’ Kaya was
het hier niet mee eens. Er is van haar een niet voltooid briefontwerp in de nalatenschap
van Alexander Cohen bewaard zonder datum, dat gericht is aan Henri Wiessing, als
antwoord op een brief van hem: ‘Comme réponse à la si gentille lettre que vous
m'avez adressée je ne peux que vous dire: que mon stoute onmogelijke kerel m'a
rendue très malheureuse pendant votre séjour ici.’ Zij refereert aan ‘cet affreux
désaccord’ en bekent: ‘Sandro et moi avons causé de ce qui s'était passé, il a eu
beaucoup de remords et s'est senti très malheureux: avec moi aussi il est quelquefois
très méchant et il se sent ensuite très malheureux. Cela ne l'empêche pas de
recommencer.’ Cohens temperament is daarmee voldoende geschetst.
Waar het conflict om ging valt enigszins te reconstrueren op grond van brieven
van Cohen. Drie onderwerpen kun je onderscheiden: Wiessings kritiek op Cohens
appreciatie van Pétain, en Cohens kritiek op Wiessings appreciatie van Stalin,
anti-semitisme, en een particulier thema als gasten bij het diner voor Cohens
zeventigste verjaardag. Alleen het tweede onderwerp vergt de aandacht (het eerste
is niet goed gedocumenteerd). Wiessing kritiseerde Cohens standpunt, dat een joodse
afgevaardigde geen negatief oordeel over staatssubsidie aan katholieke scholen mag
geven. Hij noemde dit anti-semitisme. Cohen reageerde daar nogal fel op: ‘Kerels
zooals die Lussy zouden in staat zyn van den Jood die ik ben, en die myn joodsche
afkomst nooit verloochend noch onder pseudoniemen verborgen gehouden heb, een
anti-semiet te maken!’ Niet duidelijk wordt of Cohen katholieke afgevaardigden ook
een oordeel over staatssubsidie aan joodse scholen zou ontzeggen. Cohen had mogelijk als aanhanger van de Action française - een zekere sympathie voor het
rooms-katholicisme ontwikkeld. Die sympathie zou hem niet verlaten. Anderzijds
had hij als jood bezwaar tegen joden die zich niet militant gedroegen tegenover
uitingen van anti-semitisme. Cohen nam afstand tot zijn rasgenoten in Leeuwarden,
vanwege hun niet-militante opstelling. ‘De éénige Jodenjongen, in Leeuwarden, die
niet wègliep maar vòcht, dat was ik, die toch niet joodsch “voelde”, en die is blijven
vechten tot op den dag van heden. Maar ik schreef je óók, Henri!, in dienzelfden
brief, dat ik, nu dat de Joden, na de onnoemelyke vervolgingen die zy ondergaan
hadden, weer bezield door den geest der oude Maccabéers, het perfide Albion de
heerschappy over Palestina hadden
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Cohen voor zijn huis Clos du hérisson te Toulon in 1951

ontwrongen, en zoo de éérsten onder de volken zyn geweest “to twist the lions tail”,
groote eerbied en bewondering voor hen had gekregen.’ Ten slotte kon er in dezelfde
brief toch een excuus af: ‘Ik heb je geplaagd, je somtyds in je gezicht uitgelachen
(“Ich habe verlacht, bei Tag und bei Nacht” - Heine), wat ik nièt had moeten doen.’
Aan H. Kuijper schreef hij op 3 december 1951 dat Kaya een indirect ook voor
hem bestemde ‘aller-charmantsten en verzoenenden’ brief had ontvangen. De hoop,
die hij in zijn brief aan Kuijper uitsprak zou een ijdele hoop blijken te zijn: ‘Ik hoop
van harte dat alles, tusschen hem en my, weer als van ouds zal zyn geworden en wy
de rest van ons bestaan zonder onmin zullen slyten.’ Op 31 december 1951 bekende
hij Wiessing hoezeer hun botsing hem had aangepakt: ‘Het is wààr, dat ik, uit
verdrietigheid wegens onze onmin in de laatste tyden niets heb kunnen schryven.’
In een brief van 22 februari 1952 aan H. Kuijper prees hij zijn oude vriend: ‘Wiessing
heeft één nobele karaktertrek: hy koestert geen wrok!’ In mei 1952 deed Wiessing
opnieuw een oproep aan de leden van de PEN-club om Alexander Cohen te
ondersteunen.
In 1954 had de twist plaats die hun vriendschap een definitieve klap gaf. De
aanleiding was een aantal feestartikelen in De Groene ter gelegenheid van Cohens
negentigste verjaardag. Maar al in het voorjaar van hetzelfde jaar was het bijna zover.
Wiessing kon na de dood van Stalin eindelijk zijn zoon in de Sovjet-Unie opzoeken.
Cohen had in zijn brief van 18-26 maart 1954 aan Wiessing hierop een ironisch
commentaar: ‘Het is wèl “casueel” - vind je óók niet? - dat eerst na den dood van
den Vader der Volkeren de toegang tot, en het verblyf in Soviétië je mogelyk wordt
gemaakt, en je dus bevoorrecht bent boven wylen Mozes [...].’ Op 10 april 1954 liet
hij Henk Kuijper weten: ‘Ten slotte iets héél verdrietigs. Ik lig weer met Wiessing
over hoop, dezen keer zonder ook maar de geringste oorspronkelyke aanleiding van
myn kant.’ Maar het was Wiessing die hem de Kronkel over Cohen uit Het Parool
van 1 juni 1954 toezond.
Op 25 september 1954 verscheen De Groene met een hele bladzij over Alexander
Cohen. Wiessing had hierin de hand gehad. De historicus R.J. Zoethout publiceerde
‘Alexander Cohen, negentig jaar’. Cohen struikelde over de karakterisering van zijn
stijl als ‘oubollig’, maar Zoethout hierop aangesproken door Cohen, antwoordde dat
Wiessing veranderingen in zijn tekst had aangebracht. Ook de anekdote over Cohen
sr. die de beste brokken vlees uit de soep voor zichzelf viste, was door Wiessing in
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Zoethouts stuk toegevoegd. In een brief van 20 oktober 1954 aan de hoofdredacteur
van De Groene, R.H. Dijkstra, gaf Cohen schitterend verteld de juiste lezing. Cohen
jr pikte de speciaal voor zijn vader bereide vleesballetjes uit de sjabbessoep, hij nam
het niet, dat zijn vader ‘als een ploertige schrok’ werd voorgesteld. Wiessings eigen
stuk ‘Kaya’ was volgens Cohen helemaal mis. Daarin werd ‘een pynlyk gebeurtenisje
in ons huiselyk leven’ uit 1894-1895 opgedist: het afknippen door Kaya van haar
lange vlechten. Cohen aan Dijkstra: ‘ook by zyn relaas dáárvan heeft hy zyn fantasie
laten dartelen. Zoo is, om één bizonderheid te noemen, het door haar opdissen van
de afgeknipte vlechten als “paling” (ik denk dat hy veel van paling houdt!), weer een
puur verzinsel, dat hy “oubollig” zal hebben gevonden. De humeurige daad van myn
destyds 24- of 25-jarige vrouw heeft my toen, en nog lang daarna, diep verdroten.
En Wiessing wist dit!’ Cohen nam Wiessing dit allemaal diep kwalijk. Niet uit te
sluiten valt gezien hun wederzijdse omgang dat Wiessing tussen de feestartikelen
ook wat plaagstootjes had opgenomen, hoewel hij de anekdote over Kaya's vlechten
vertelde ‘in de hoop om Alexanders trots te strelen’ en ‘zeker niet nu nog hem te
hinderen’ zoals hij in De Groene schreef. Cohen vond het ‘een grove indélicatesse’,
hij verweet Wiessing vooral hem in het publiek belachelijk te maken, terwijl hij
Wiessing uitsluitend particulier had aangevallen.
Op 10 november 1954 schreef hij aan H. Kuijper: ‘De vriendschap tusschen W.
en my is nu natuurlyk definitief verbroken [...]. Ik heb hem veel te danken gehad, en
ik heb dat niet vergeten.’ Bij Cohen was er echt iets stuk gegaan. Wiessing reageerde
als van ouds verzoenlijk, beter dan wie ook - met uitzondering van Kaya Cohen kende hij het temperament van zijn oude vriend. Wiessings stijl van schrijven miste
de grote precisie en acribie van Alexander Cohen. Op dit punt moest hij Cohen
dikwijls zijn gelijk geven. Ook kende hij Cohens gevoeligheden en zijn volharding
in zijn standpunten.
Voorzover de geschiedenis mensen ‘gelijk geeft’, kun je constateren dat beiden
in hun visie op Pétain, respectievelijk Stalin in het ongelijk zijn gesteld, en dat de
kritiek die beide heren op elkaars standpunten hadden hout sneed.
Wiessing gaf in een artikel in De Linie van 24 december
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1955 over zijn reis naar de Sovjet-Unie Cohen een complimentje. Cohen liet dit
koud, zoals hij op 6 januari 1956 aan Kuijper schreef. Hij verlangde excuus en dan
de spons erover. De relatie bleef wat hem betreft verbroken. En passant analyseerde
hij ook nog de ontwikkeling in Wiessings communistische standpunten. Eerst vond
hij Trotski een groot man, maar toen hij door Stalin in de ban was gedaan was er
‘voor Mr. H.P.L. Wiessing geen goed d.w.z. orthodox haar meer aan den godvergeten
“verrajer”.’
Op 5 november 1956 toonde Cohen zich in een brief aan Kuijper getroffen door
Wiessings geld werven voor het fondsje, maar tekstvervalsingen en het in een
bespottelijk daglicht stellen kon hij niet vergeten. In december 1956 stuurde hij
Wiessing een bedankbriefje, maar niet van harte om hem te bedanken voor de
toekenning van een eregeld door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. Wiessing antwoordde dat hij ditmaal niet - zoals Cohen vermoed
had - bemiddeld had, maar waarschijnlijk Anton van Duinkerken en hij waarschuwde
Cohen om het geld nu niet ‘in jonkerlyke aan de materie onttogendheid’ aan de missie
te besteden. Cohen was niet gediend van deze grap, hij voelde zich voor ‘adellyke
fascist’ uitgemaakt, terwijl Wiessing natuurlijk ook nog zinspeelde op Cohens zwak
voor het katholicisme. Cohen antwoordde Wiessing dus, dat hij ‘in accoord met
Kaya’ een behoorlijk deel aan het Parijse steuncomité voor de Hongaren had
gezonden. De Sovjet-Unie had net de Hongaarse opstand onderdrukt. Een steek dus
tegen Wiessing. Op 12 november 1957 bevestigde hij Kuijper de ontvangst van
verjaarspost van Wiessing: ‘Ik heb hem nog altyd niet geschreven, en moet dat toch
eindelyk eens doen. Ik kòm er niet toe.’ Opnieuw kreeg hij via Wiessing te horen,
dat hij in 1958 weer een eenmalig eregeld van O.K. en W. kreeg. Aan Kuijper schreef
hij op 28 april 1958: ‘Ik zal hem nu, uiteindelyk, na een van myn kant als definitief
beschouwde breuk, schryven en hem zeggen dat ik de spons haal over myn zeer
ernstige grieven tegen hem.’ In zijn 94ste levensjaar wenste ‘hy geen bittere gevoelens,
hoe grootendeels ongemotiveerd ook, achter te laten by een oude, door de
communistische leerstellingen verdoolde, maar vóórdien, lange jarenlang toegewyde
vriend’. Toen Kaya Cohen op 10 oktober 1959 zeer ernstig gewond was bij een val
van een trap in een poging Alexander Cohen op te vangen, zonden Rosy en Henri
Wiessing een telegram: ‘Très très triste à cause malheur survenu pauvre Kaya’. Op
14 juli 1960 informeerde Cohen bij Kuijper of Wiessings herinneringen al verschenen
waren. Op 27 oktober 1960 luidde het post-scriptum op zijn briefkaart aan H. Kuijper:
‘Wiessing zond my zyn boek met een vriendelyk woord voorin.’ Beide vrienden
zouden het volgende jaar overlijden, alleen de dood kon een einde maken aan een
gedenkwaardige vriendschap van meer dan zesenvijftig jaar.
Ronald Spoor
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Van de secretaris
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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[nummer 2]
Redactioneel
Tot onze spijt is het niet gelukt het laatste nummer van al weer de negende jaargang
van het Magazijn nog vóór de Kerstdagen bij de leden van de Maatschappij op de
deurmat te laten glijden. Hoewel wij begrijpen dat dit bij sommigen van onze lezers
de feeststemming danig getemperd heeft, vertrouwen wij er op dat de inhoud van
deze aflevering het geleden ongemak voldoende zal compenseren.
Toch kan de redactie niet verhelen dat het haar leed doet dat het Magazijn
doorgaans zo weinig nieuws uit de diverse Commissies en de onder de Maatschappij
ressorterende Werkgroepen bevat. De primaire taak van het blad komt daardoor
onvoldoende tot haar recht.
Daarnaast blijft de redactie natuurlijk prijs stellen op meer algemene artikelen,
waarbij als voorwaarde geldt dat er in enig opzicht een verband met de Maatschappij
en haar werkzaamheden moet bestaan.
Laten wij in majeur eindigen...: wij wensen natuurlijk alle lezers een voorspoedig
en geïnspireerd 1992!
Aanwijzingen voor de aanlevering van kopij:
- indien mogelijk op diskette (formaat is niet belangrijk) in een gangbaar MS
Dos-tekstverwerkingsprogramma. Print bijsluiten
- bijdragen bij voorkeur niet langer dan 3000 woorden
- zo mogelijk één of meer passende illustraties bijleveren of suggesties daarvoor
doen
- de uiterste inleverdatum voor het voorjaarsnummer is 1 april en voor het
najaarsnummer 1 oktober

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 9

26

Welkomstwoord bij de uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs 1991 aan Frans Dumortier
Namens het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heet ik u
hartelijk welkom bij deze feestelijke gebeurtenis: de uitreiking van de Van der
Hoogt-prijs 1991 aan Frans Dumortier, alias Charles Ducal, voor zijn dichtbundel
De hertog en ik, in 1989 bij uitgeverij De Arbeiderspers verschenen. Een speciaal
welkom uiteraard aan de laureaat en de door hem genodigden, onder wie degenen
die het muzikale gedeelte van het programma van hedenmiddag voor hun rekening
hebben willen nemen.
Temidden van de vele literaire prijzen die in Nederland en Vlaanderen bestaan
neemt de Van der Hoogt-prijs nog altijd een bijzondere plaats in. Niet zozeer door
de hoogte van het geldbedrag aan de prijs verbonden (al is dit niet te versmaden);
zelfs niet door de ‘gewichtige’ penning die de winnaar of winnares wordt overhandigd,
maar door iets anders. In de eerste plaats is de Van der Hoogt-prijs bijzonder, doordat
de feestelijke omlijsting van de officiële uitreiking ervan niet door de prijsverlenende
instantie wordt bepaald, maar door de laureaat. Zo is ook het programma van
hedenmiddag samengesteld door Dumortier zelf, sterker nog: de gehele organisatie
is hem toevertrouwd, zodat de rol van de bestuursleden der Maatschappij beperkt
kon blijven tot dit openingswoordje en het beschikbaar stellen van de nodige financiële
middelen (als Vlamingen moet u dit van een goed-Hollandse vereniging toch heel
opmerkelijk vinden!). In de tweede plaats is de Van der Hoogt-prijs, anders dan vele
prijzen die zo sterk de aandacht trekken, er een met een respectabele traditie; dat past
bij een Maatschappij die dit jaar precies twee en een kwart eeuw bestaat! Charles
Ducal heeft als winnaar van deze prijs, om met de dichter van de Ballade van de
honderd vrijers te spreken, ‘een groot verleden voor den boeg’.
Voluit heet de prijs sinds 1940 de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs, zo
genoemd naar de zakenman/schrijver Van der Hoogt en zijn Amerikaanse vrouw.
De ‘Van der Hoogt-prijs - zonder Lucy’ is ouder. In 1925 werd deze prijs, als
aanmoedigingsprijs voor jonge letterkundigen, voor het eerst uitgereikt aan Reinier
van Genderen Stort voor zijn roman Kleine Inez; de hoogte van het bedrag was
duizend gulden. De roman werd een klassiek boekje, dat nog niet zo lang geleden
vaak voorkwam op leeslijsten van Nederlandse middelbare scholieren, waarbij
wellicht meegespeeld zal hebben, dat Inez ook qua bladzijden nogal klein was
uitgevallen. Dat gold in ieder geval niet voor het Verzameld Proza van Dirk Coster,
dat in 1926 werd onderscheiden. En evenmin, ik doe maar een greep, voor Het
fregatschip Johanna Maria (1931) van Arthur van Schendel of Het vijfde zegel (1938)
van Simon Vestdijk. U begrijpt al op grond van de namen die hier worden genoemd,
dat de vooroorlogse Maatschappij-jury het begrip ‘jonge letterkundigen’ nogal ruim
interpreteerde.
Met de verandering van de naam van de prijs in 1940 ging een wijziging van het
systeem van toekenning gepaard: voortaan werden om en om een prozawerk en een
dichtbundel bekroond. Een enkele keer week men, dat was in de jaren zestig, van
deze regel af en werden er drie prozawerken achtereen onderscheiden - vermoedelijk,
omdat men geen prijswaardige dichtbundel had kunnen ontdekken. Dat is in onze
jaren bijna niet meer voorstelbaar: de kwaliteit van vele debuut- of tweede bundels
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is goed tot voortreffelijk. Ook bij Ducal, daar zal iedere kenner het over eens zijn,
is zulks het geval: De hertog en ik bevat zeer sterke poëzie, waarover de voorzitter
van de jury, Anton Korteweg, in de loop van deze middag nog in bijzonderheden zal
treden. Laat ik vast op persoonlijke titel zeggen dat ik op grond van de lectuur van
deze bundel verwacht dat Ducal zich zal scharen in het rijtje Bert Voeten, Hendrik
de Vries, Leo Vroman, Guillaume van de Graft, Christine d'Haen, H.C. ten Berge,
Kees Ouwens en Eva Gerlach - grote namen inderdaad, allen naoorlogse winnaars
van deze Van der Hoogt-prijs. Ik hoop dat de prijs, èn dit feest, Ducal zullen
aanmoedigen tot vervolmaking van zijn beloftevol dichterschap.
R.Th. van der Paardt

Openingswoord Vestdijkavond 8 november 1991
Dames en heren,
Van harte welkom op deze Vestdijk-avond van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Men kan moeilijk beweren dat het een volstrekt oorspronkelijke gedachte
is een dergelijke avond te organiseren. Er is een kring van toegewijde Vestdijk-lezers,
die meermalen avonden belegt met discussies over mooie zaken als ‘Het apollinische
in De koperen tuin’, ‘Modernistische aspecten in Kind tussen vier vrouwen’ of ‘Ironie
in Sint Sebastiaan’. Maar vanavond hebben wij toch wel een bijzondere bijeenkomst,
want het gaat niet, althans niet in de eerste plaats, over interpretatiemogelijkheden
van Vestdijks werk, maar om de persoon Vestdijk. Een zichzelf respecterende
vereniging als de Maatschappij had een biografisch onderwerp een aantal jaren
geleden nauwelijks kunnen kiezen: men mocht het onder beschaafde lieden over veel
literaire onderwerpen hebben, maar niet over biografische kwesties. Die situatie is
voorbij. Alles mag
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weer, als we maar duidelijk zeggen waar we het over hebben.
Welnu, vanavond staat centraal Vestdijks doen en laten in de Tweede Wereldoorlog.
Aanleiding is uiteraard het verschijnen van het boek van Adriaan Venema: Schrijvers,
uitgevers en hun collaboratie. Deel 3B S. Vestdijk. Veel kranten en periodieken
hebben inmiddels aandacht aan dit boek besteed, soms redelijk welwillend, soms
zeer kritisch. Sommige beschouwers bleken van mening dat alle door Venema
opgesomde feiten allang bekend waren, maar alleen door hem geherinterpreteerd
zijn. Vanavond zullen wij merken dat deze visie volstrekt onjuist is. Venema zal
direct eerst een korte samenvatting geven van zijn bevindingen. Daarna gaat hij in
debat met Max Nord en Wam de Moor. Beiden zitten hier vanwege hun kennis van
Vestdijk en de letteren in oorlogstijd. Nord is onder meer de samensteller van één
der eerste publikaties in boekvorm over Vestdijk (1948); op dit ogenblik is hij
voorzitter van de redactie van de Vestdijkkroniek, het kwartaalblad van de
Vestdijkkring. De laatste aflevering van dit tijdschrift bevat de brieven die Vestdijk
van mei 1942 tot en met februari 1943 vanuit het gijzelaarskamp te Sint Michielsgestel
aan Ans Koster, zijn huisgenote, schreef; Nord is de bezorger van deze brieven. Het
was ook Nord die Vestdijk in 1945 voor het verzetsblad Het Parool aantrok als literair
criticus. Wam de Moor heeft eveneens een studie over Vestdijk op zijn naam staan:
hij bundelde kritieken over het latere werk van de Duivelskunstenaar en over auteurs
die als diens leerlingen kunnen gelden in Meester en leerling (1978). Dat hij alles
weet over de situatie van de Nederlandse literatuur in bezettingstijd bleek uit zijn
biografie van Van Oudshoorn, in twee kloeke delen als proefschrift verschenen
(1982). Aan mij is de taak toebedeeld het debat tussen Venema en zijn critici te laten
ontstaan via het stellen van vijf cardinale vragen, waarop het drietal, naar ik hoop
en verwacht, heel diverse antwoorden zal geven. Maar graag nu eerst het woord aan
Venema.
Adriaan Venema stond de tekst van zijn inleiding liever niet af, omdat hij die een
typische ‘spreektekst’ vond. De genoemde vijf vragen betroffen de volgende
onderwerpen:
1. Vestdijks recensie in de NRC (21-7-1941) van de bundel Bewährung van de
nationaal-socialistische dichter Schumann; deze recensie was opvallend positief.
2. Vestdijks vertaling van de roman Sankt Blehk van Ludwig Tügel, onder de titel
Een zoon verliest en wint in 1942 verschenen. Deze roman staat bol van
nationaal-socialistisch ideeëngoed.
3. Vestdijks aanmelding voor de Kultuurkamer.
4. De uitgave van een Duitse vertaling van Ierse nachten (1944), een roman van
anti-Britse strekking (althans in de visie van Venema).
5. De motieven die Vestdijk had voor zijn daden, die door Venema als volgt zijn
gekarakteriseerd: ‘Vestdijk heeft bij vlagen gecollaboreerd’.
R.Th. van der Paardt
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Bij de onthulling van een gevelsteen aan het Witsenhuis (28 september
1991)
Een causerie
Laten wij allereerst vanuit onze tijd terugzien naar de man die honderd jaar geleden
dit pand bewoonde. De kunsthistoricus Hans Redeker zegt over hem: ‘Witsen blijft
tussen hen allen, tenminste voor ons die hem niet gekend hebben, de meest onpeilbare.
Lebemann, dandy, ploeterend kunstenaar, grafisch vernieuwer, mecenas, geteisterde,
man met een zeldzame culturele en artistieke achtergrond, bohémien, een trouwe
vriend, - maar bij alles en door alles heen een figuur die nog op zijn auteur wacht.
Dat zal een boek moeten zijn waarin door de figuur van Witsen heen een hele periode
zal verschijnen.’ Ik ken deze uitspraak als een citaat in Charles Vergeers Willem
Witsen en zijn vriendenkring, en nog op dezelfde bladzij zegt Vergeer, dat ook zijn
boek deze taak niet vervult. Mèt Vergeer wil ook ik slechts even de aandacht vestigen
op dat wat evenzeer ontbreekt, en aan een biografie vooraf zou moeten gaan: een
grondige inventarisatie en exploratie van het Witsenarchief in de K.B., en de
catalogisering en bestudering van zijn foto's.
Vervolgens laat ik u een stem horen uit Witsens tijd en omgeving, die een gissing
doet vanuit die wereld over óns: ‘Zoo ooit latere tijden weer tot een monumentale
homophone visie des levens zullen teruggekeerd zijn, - zij zullen met vreemde
bewondering terug zien op deze tijd vol koortsig-gloeiende schoonheid en kracht.’
- Het is Diepenbrock die dit schrijft, in 1891, in zijn eerste opstel in De Nieuwe Gids.
En wij kunnen weten, dat hij schrijft op de grens van bloei en uitbloei, tussen
hoogtepunt en neergang van zijn generatie. Voor dat cruciale ogenblik, voor drie of
vier hoofdrolspelers, voor het huis dat vandaag gesierd wordt, vraag ik in wat volgt
uw aandacht; maar vooral voor enkele teksten uit die periode. Want het zijn toch die
laatste, die 't ons de moeite waard maken om terug te kijken en hen in herinnering
te houden.
‘Deze tijd vol koortsig-gloeiende schoonheid en kracht’, - dat kon in 1890-'91 nog
rustig gezegd worden over het creatieve gehalte van de literatuur. In '88 was de
stortvloed van Kloos' sonnetten in De Nieuwe Gids verschenen (‘Ik zal mooi doodgaan
als een vlammend vuur’ ...; ‘O, dat ik haten moet en niet vergeten! / O, dat ik minnen
moet en niet vergaan!’ ...). In '89 kwam Gorters Mei op de markt; Verwey gaf zijn
Verzamelde gedichten, Van Looy zijn Proza en Van Deyssel De kleine republiek.
In '90 verschenen de Studies van Van Eeden en de Verzen van Gorter (‘Toen bliezen
de poortwachters op gouden horens’ ...). Zoveel voor de kunst. Maar in het
kunstenaarsleven waren de eerste tekenen van moreel verval en desintegratie eind
'88 al waar te nemen, bij de scheiding, onverzoenlijk, tussen Verwey en Kloos. De
goden zelf in verwarring en onzekerheid: financiële onzekerheid, creatieve
onzekerheid, een crisis in de liefde die vriendschap heette... En ook vele anderen om
hen heen kenden de angsten die volgen op de dag van glorie, - Karsen, Van Looy,
Van Eeden...
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Op dat ogenblik biedt de stille figuur van Witsen een helpende hand. Hij nodigt
Kloos, en later Karsen, uit om voor enige tijd bij hem in Londen te komen.
Die scheiding tussen Kloos en Verwey kunnen wij, achteraf, ook zien als de kiem
van een scheiding der geesten die zich pas van 1890 af wat duidelijker gaat
manifesteren: die tussen de impressionisten, schilders en schrijvers, en de symbolisten,
schilders en schrijvers. In de eerste vijf jaren van zijn bestaan is De Nieuwe Gids het
podium voor hen die de buitenwereld afbeelden, maar met de vervagende contouren
en de belichting van hun eigen stemmingen en driften; zij drukken hun
zielsbewegingen in eigen, persoonlijke, weldra zelfs ‘allerindividueelste’ taal uit; zij
hebben een materialistisch uitgangspunt, ‘over onderwerpen als godsdienst en
metaphysika bewaart men onder verstandige lieden liefst het stilzwijgen’, zegt Kloos
in het ‘manifest’ van Tachtig. - En de sponsors van de beweging en van het tijdschrift,
de redacteuren, de medewerkers, de uitgever, zij waren allen Amsterdammers.
Na 1890 verschuift de nadruk bij velen, vooral bij aankomende jongeren, maar
ook bij de besten der eigenlijke Tachtigers, naar een ander uitgangspunt: de
uitbeelding van een bezonnen inzicht, of van een droomvisioen dat een diepe zin
suggereert met bovenpersoonlijke geldigheid; stilering van de vormentaal, waarbij
omlijnde gestalten en beelden een teken willen zijn; ‘gemeenschapskunst’ en
‘mysticisme’ worden (vaak modieus) beleden. - Voor deze stroming is Amsterdam
niet meer het enige centrum. Er is geen sprake meer van een groep die een hecht
onderling contact onderhoudt. Wel vestigen zich velen in het Gooi en in of rondom
Den Haag. De toonaangevende criticus voor de beeldende kunst, Jan Veth, woont
in Laren. Albert Verwey zal in later tijd van Noordwijk uit literair gezag uitoefenen.
Maar vóórdat de scène zich wijzigde en verplaatste, komt er een blijk van zeldzame
vriendschap tussen Witsen en Herman Gorter tot ons uit het jaar waarin de sensitieve
verzen ontstaan, 1889. In de maand maart van dat jaar maakte Anna Witsen een eind
aan haar leven, en korte tijd nadien stuurde Gorter zijn magistrale gedicht ‘In de
zwarte nacht is een mensch aangetreden’ aan haar broer. Dat document, een
handschrift, bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek, in het Witsenarchief. Het
heeft geen titel, ook later niet, als het gedrukt komt te staan in Verzen (1890). Alleen
voor de precieze lezer kan het duidelijk worden, dat het over de dood van een zangeres
gaat. Bij de latere publikatie staat er niet onder, wat Gorter onder de laatste regels
schreef: ‘Bij den dood van Anna Witsen in 1889’. Er is van hem geen begeleidende
brief in het archief, er is ook geen antwoord van Witsen bekend. Wel weten we, dat
Witsen een jaar later
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twaalf van zijn etsen aan Gorter heeft gegeven, als huwelijkscadeau. Gorter schrijft
dan: ‘Ik bedank je wèl, ik vond het allemachtig aardig van je. Ik had je willen vragen
om één en ik vond dàt al onbescheiden. Zou je niet hier willen komen op je teruggang,
je bent niet erg indringerig, maar je zoudt mij een groot plezier doen. Dan had je
misschien nog een nieuw pied-à-terre in je zwervend leven, als je in Holland komt,
waar je zonder hinderen of gehinderd te worden een tijdje kon blijven hangen.’ Hun contact is echter incidenteel, en blijft ook in latere jaren schaars.
Als Witsen in 1891 uit Londen naar Amsterdam komt, met onder meer die prachtige
ets van de regenachtige kaden langs de Theems, dan is de scheiding der geesten zich
aan het voltrekken. Dan ook beginnen de drie à vier jaren, waarin het Witsenhuis
niet alleen woonhuis van Witsen, maar ook atelier van Witsen en Israëls, èn plaats
van samenkomst van vele generatiegenoten wordt. Behalve de genoemde
impressionistische schilders worden ook Breitner, Van Looy en Karsen hier
gefotografeerd door Witsen; maar niet Jan Veth en R.N. Roland Holst, die de
symbolistische kant uitgaan (wèl, uit die hoek, Toorop, maar dat gebeurt tijdens het
bezoek van Verlaine, waarbij Toorop, uit Den Haag meegekomen, een belangrijke
rol vervult). - Ook de schrijvers die er komen behoren tot de impressionistische kring
rondom Kloos: Boeken, Erens, Hofker, Aletrino, Gorter worden er gefotografeerd;
Verwey en Van Eeden waren daar niet gezien, en het fotografisch oog hééft ze dan
ook niet gezien. Ook Van Deyssel ging in deze jaren een andere kant op. Maar er is
één uitzondering: van Diepenbrock zijn er enkele fotoportretten in Witsens atelier
gemaakt. Hij is de man die ze allen kent, vaak reeds uit de vroege jaren van het
roemruchte decennium. Hij heeft de ontwikkeling der denkbeelden met inzicht
gevolgd (en met afkeer van de materialistische inslag), en gaat nu zelf zijn
cultuurfilosofische essays in De Nieuwe Gids publiceren, verwachtend dat iets van
die ‘monumentale, homophone visie’ zal terugkeren, nu bij het afscheid van de jeugd
der jonge dichters de kracht der aandoeningen van het lichaam begint te verflauwen,
nu er gezocht gaat worden naar iets algemeners en durenders. (Deze laatste
formuleringen ontleen ik aan een tekst van Henriëtte Roland Holst, tien jaar later
geschreven.)
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Welk creatief werk dat voor ons nog telt is voortgekomen uit dit huis en uit de kleine
kring van satellieten en vertrouwelingen rondom Kloos in de vroege jaren negentig?
Naast de unieke foto's van Witsen, die Bildengalerie van Tachtig en Negentig, en
natuurlijk naast de werken van de schilders, zijn het vooral Diepenbrocks doorwrochte
essays die van groot belang blijken voor onze kennis van hun tijd. De hier volgende
zinsneden zijn geschreven in 1891, en spreken over de glorieuze verworvenheden;
maar in de stijl van schrijven hoort men niettemin de agonie doorklinken, die
Diepenbrock met zijn artistieke intuïtie kon vermoeden:
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‘Het leven van den geest is vol diepe geheimen. En dagelijks ontdekt de wetenschap
van het Zijn er nieuwe. Men gevoelt nu zoo veel heviger dan vroegere geslachten,
volgens het woord van den Ephesiër [Heraclitus], de eeuwige vloeiing der dingen.
Ons denken verfijnt zich, ons voelen verscherpt zich, dat is: verteedert en verpijnlijkt
zich. Zoo ooit latere tijden weer tot een monumentale homophone visie des levens
zullen teruggekeerd zijn, - zij zullen met vreemde bewondering terug zien op deze
tijd vol koortsig-gloeiende schoonheid en kracht.
Want nu is ontwaakt een groote veelkleurige liefde der dingen, en omdat maar
één liefde de sterkste kan zijn in een mensch of een tijd, overwint deze liefde de
liefde van vroegere geslachten, die hulden de dingen in heilige namen, als in wijde
gewaden, met groote, zware, klaarlijnige plooiingen.
De wereld wordt nieuw, omdat de dingen nieuw worden. En zelfs de vroegere
namen der dingen zijn thans aan de dingen zelve gelijk, en voor een zich-zelf-bewuste
en zich steeds nieuw produceerende ziel is het leven een groot festijn van dingen.
In zijn jeugd ziet de mensch van verre de blijde tafelen blinken en, man geworden,
zit hij aan als een god bij den maaltijd.’
Diepenbrock bleef contact houden met dit huis, ook in de uren van uiterst verval van
Kloos, nachtelijke uren ongetwijfeld, die misschien niet alléén hier werden
doorgebracht, maar hier óók, blijkens Witsens foto's. Voor Diepenbrock, leraar in
's-Hertogenbosch, moest het voornamelijk bij briefcontact blijven. Wij zien hem dan
ook niet deelnemen aan de drinkgelagen, waar de getuigenissen van derden over
spreken. Om de waardeloze Nieuwe-Gidsprodukten hangt een alcoholische walm.
De drank heeft Kloos en Tideman opgezweept tot een mateloze grootheidswaan en
tot wartalig machtsvertoon op papier, - een stakkerig stoerdoen, met uiteindelijk een
afloop, die vooral tragisch werd opgevat door de velen die oprecht - maar op afstand
- geloofden in Kloos' genialiteit. Want (ik citeer de woorden van J.C. Brandt Corstius,
in de Nieuwe Taalgids van 1959): ‘Hij heeft jonge kunstenaars om zich heen
gebiologeerd, gefascineerd, onvoorwaardelijk aan zich gebonden. [...] En middenin
de grote débacle blijft het respect, als voor een gevallene: onder de slagen van zijn
haat en woede blijven die eerbied, ja die liefde wezenlijk ongedeerd. [...] Het feit dat
Kloos bestond, betekende dat hun nieuwe kunst bestond.’
In 1892 werd de Franse dichter Verlaine uitgenodigd een bezoek aan Holland te
brengen en lezingen in Den Haag en Amsterdam te houden. ‘Wie zit dáár?’ vroeg
hij in het café, doelend op een jonge man met een nog machtig maar reeds verwoest
gezicht (aldus Verlaine's verslag in Quinze jours en Hollande). En iemand licht hem
in: ‘Het is Willem Kloos...’ (en gelukkig is daar ook nog, voor de in Frankrijk
teruggekeerde schrijver, de informatie van Jan Veth, hem behulpzaam uit Holland
nagezonden:) ‘Het is Willem Kloos, het zwijgzame orakel, ingekeerd in zijn duistere
bovenmenschelijkheid. Grootmeester van de literaire beweging in Holland. Ziekelijk,
dikwijls dood, maar onsterfelijk.’
Verlaine beleeft ook iets mee van het Amsterdamse uitgaansleven. Per rijtuig, door
Witsen gehuurd, gaat het overdag langs café's en bodega's, en behalve het
Rijksmuseum wordt ook, 's avonds na de lezing, de Nes met zijn tingeltangels bezocht.
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Vergeer deed over deze kant van het literaire leven onlangs een weinig ordelijk
boekje open, waarin hij zijn lezers ‘schoot en boezem als lekkernij’ voor ogen brengt.
Bij dié Tachtigers die hij in dit verband niét noemt, is er één, die als zovelen Kloos'
reputatie bleef hooghouden ondanks de scheldsonnetten in zijn richting; die niet mèt
hem in de verloedering raakte; maar, Charles, toch ook wel eens mee naar de Nes
was getrokken om die prachtige Engelse meiden te bewonderen. Maar hij tenminste
heeft een evocatie van zichzelf-in-donker-Amsterdam gegeven in een lang gedicht,
eindigend met de avond van ‘Een dag in 't jaar’, - het eerder genoemde jaar van de
sensitieve verzen. Dit gedicht geeft geen geile, verlekkerde beschrijvingen, ook geen
sociale bewogenheid, en geen morele veroordeling. Het brengt de sexuele begeerte
onder woorden, met de doodsdrift als substraat, die Gorter om zich heen zag en die
hij zelf onderging:
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Het zwarte mannengespuis
gaat overal van huis
de bronnen zoeken ze loopen ineengedoken
van honger, ze likken daar
waar een vrouw woont, hun mondhaar.
In de zwarte nachten
gaan nu de arme geslachten
der menschen zoekende om ze weten zelf niet waarom ze hebben een valschen schijn ieder wil anders zijn.
[...]
Elk wil zijn verderf
elk mensch wil dood
hij wil verdragen den nood
van het al te groote verlangen hij wil uitzingen de zangen
die te wijd zijn voor zijn keel hij wil uitleven geheel
het roode menschenleven zijn handen beven
hij kan niet meer
tegen het levensbegeer.
Donker zijn om hun steden de nachten Vrouwen zitten hen al op te wachten
vrouwen in vleesch, in zij, in glans
daar naakt der mannen dans der vrouwen lacht de wang van satijn
der vrouwen oog schenkt valschen wijn ieder begeert nu anders te zijn hen overwint al meer
het sterke levensbegeer.
[...]
Daar gaan ze in donkere nachten
de mannen in zwarte drachten
ter eigene begrafenis de vrouwen zijn hunne graven
daar liggen ze dood en begraven
zonder gedachtenis.
Ik, terwijl ik door hun groote stad ga
ik voel me in eens, ik sta
plotseling voor mijn eigen oog.
O ik rijs hoog
boven hun aller huizen
ik ben een boom waarin kan ruischen
aller winden stem,
hij komt en ik omvang hem
met al mijne bladen en buig mij over
waarheen hij wil met tak en loover.
[...]
Ik zag het verlangen om te vergaan
ik zag den valschen schijn aan
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in mij heeft het gebrand
om mij heeft het gezengd
de golven hebben geklonken
op mij, ik ben in gezonken,
ook ik, ik kan niet meer
tegen het levensbegeer.
Op mij varen saam
aller winden aam,
in mijne neusgaten brandt
aller geuren brand,
in mijne oogen licht
aller dingen weerlicht aller mannen zwart
aller witte vrouwen smart,
dat is alles samen als een witte zee O mijn wit licht, wit wee,
wit leven dat om me zijt,
verganklijke tijd
waarin ik verga
waarin ik licht sta,
voor uw licht bloot,
verlangend tot den dood.

Gorter heeft dit gedicht (waarvan hier slechts enkele fragmenten) nooit gepubliceerd.
Het enige wat wij er van hem over horen is uit een brief aan Diepenbrock, anderhalf
jaar na het ontstaan geschreven, op het ogenblik dat de Verzen zullen verschijnen.
‘Een boekje van me is nu afgedrukt, maar het groote stuk dat ik je voorlas is er niet
in. Het was tóch niet goed genoeg, het was niet iets op zichzelf, vind ik nu, het was
half en half, het leek teveel op wat nu mijn vroegere manier van schrijven is en toch
zat er een begin van mijn nieuwere in.’ Niet verwonderlijk, dit getuigenis van
kentering, in deze jaren waarin zo snel zo veel verandert.
Dat in de tijd van neergang, ondergang tenslotte, het leven de overhand kreeg op de
kunst, en de kunst van leven zo jammerlijk verloren ging in een geëxalteerd, ingebeeld
kunstenaarschap, - het moet ons niet doen vergeten dat daarmee in zekere zin de tol
betaald werd voor ‘de begeerte naar genieten machtig’ die tevoren zo vervoerend
was uitgesproken (hier: door Kloos); dat hier ter plaatse de onvergelijkelijke foto's
van Witsen zijn gemaakt; en dat een enkele grote stem uit dit gezelschap, boven hun
machteloos geraas uit, blijft opklinken; - die van Diepenbrock; en tenslotte toch ook,
dat het Kloos' leven was dat hier in vier jaar tijds met eenparige versnelling ten onder
ging, terwijl een steeds wisselend aantal tijdgenoten er getuige van was.
Om nog één opmerkelijk feit te signaleren:
Die scheiding der geesten, omstreeks 1890, tussen impressionisten en symbolisten,
is in zeker opzicht ook in de latere jaren nog lang zichtbaar gebleven, en wel mede
in geografisch opzicht. Immers, Laren N.H. en Noordwijk werden centrale punten
voor de bezonnen symbolisten, - Amsterdam bleef het domein van de
impressionistische woestelingen. Iets van die tegenstelling tussen Gedachte en Gevoel
heeft zich vervolgens ook doorgezet in de beoefening van de Nederlandse
literatuurgeschiedenis: Leiden bleef de stijlvolle ernst vertegenwoordigen, met het
filosofisch denken en beschouwen van Verwey en Van Eyck; Amsterdam hield met
Prinsen en Donkersloot als hoogleraren veeleer de persoonlijke beleving hoog.
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Inmiddels is de literatuurstudie wat minder essayistisch en wat meer wetenschappelijk
onderzoekend geworden. Zodat deze stijlverschijnselen zich minder laten gelden en
het onderscheid niet meer valt waar te nemen.
Dat Leiden en Amsterdam veel dichter bij elkaar zijn komen te liggen blijkt - zo
men wil- ook uit het feit, dat de toch altijd enigszins Leidse Maatschappij vandaag
naar Amsterdam is gekomen om haar steentje bij te dragen.
Enno Endt
Voor de ‘brouille’ tussen Kloos en Verwey, en de geestelijke crisis in de
kring-rondom kan men terecht in de gelijknamige hoofdstukken van mijn
Festijn van Tachtig (Amsterdam 1990).
Over Anna Witsen schreef Rein van der Wiel een hoofdstuk in zijn
Ewijkshoeve, tuin van Tachtig (Amsterdam 1988). - Wat haar dood voor
Gorter betekende is uiteengezet in mijn opstel ‘Tussen droom en
werkelijkheid’, opgenomen in Mooi gebruld, leeuw (Amsterdam 1986).
Diepenbrocks essays in De Nieuwe Gids zijn herdrukt in zijn Verzamelde
geschriften, bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser in
samenwerking met Thea Diepenbrock (Utrecht etc. 1950).
Een uitstekend gedocumenteerd, geïllustreerd en leesbaar verslag van
Verlaine's bezoek geven J.F. Heybroek en A.A.M. Vis in hun Verlaine in
Nederland. Gids bij de gelijknamige tentoonstelling
(Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1985).
Gorters ‘Een dag in 't jaar’ is alleen in zijn Verzameld Werk deel II
(Amsterdam etc. 1949) en in zijn Verzamelde lyriek tot 1905 (Amsterdam
1978) te vinden.
Over het onderscheid tussen ‘Leiden’ en ‘Amsterdam’ inzake de beoefening
van de literatuurgeschiedenis en de gevolgen die dit onderscheid gehad
heeft voor de waardering van resp. Gorters Mei en zijn sensitieve Verzen
schreef ik in Ons Erfdeel 33 (1990), nr 3.
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Uit de Zuidelijke Afdeling

Sedert het bericht in de vorige aflevering van ons onvolprezen Nieuw Letterkundig
Magazijn heeft de Zuidelijke Afdeling drie werkvergaderingen belegd. Zoals steeds
genoot zij daarvoor de gastvrijheid van het Kanunnikenhuis aan de Grote Gracht te
Maastricht, waar de Rijkshogeschool Opleiding Tolk-Vertaler gevestigd is. De
opkomst van de leden was doorgaans niet overweldigend; deze bedroeg hooguit tien
procent van de ruim tweehonderd leden van de Maatschappij die binnen het
werkgebied van de Zuidelijke Afdeling wonen. Het bestuur van de Zuidelijke Afdeling
kan zich weliswaar troosten met de gedachte dat de opkomst bij landelijke activiteiten
van de Maatschappij, zoals de jaarvergadering, verhoudingsgewijs zeker niet groter
is. Maar deze troost is slechts van tijdelijke aard; zij wordt overschaduwd door de
compassie van het bestuur met al die andere leden die niet weten wat zij zichzelve
onthouden. Want dat de werkvergaderingen van de Zuidelijke Afdeling tegelijk
leerzaam en aangenaam zijn, is de ervaring van vrijwel alle regelmatige bezoekers.
Op zaterdag 8 juni 1991 konden die regelmatige bezoekers van gedachten wisselen
met ons lid dr. Cornelis Verhoeven, die een inleiding verzorgde rond zijn recentelijk
in de reeks ‘Ambo-Wijsgerig’ verschenen boek Het besef. Woorden voor denken en
zeggen (Baarn 1991). Hij ging daarbij met name in op de metaforiek in woorden
voor denken en zeggen in de omgangstaal, omdat in die taal, anders dan in ‘geleerde’
taal, het constructieve element in het denken meer in het midden wordt gelaten of
zelfs afwezig lijkt te zijn. De inleiding gaf aanleiding tot een boeiende discussie.
In de werkvergadering van zaterdag 28 september verkende de taalkundige dr.
Jacques Arends een door vele leden nog niet eerder betreden terrein met een inleiding
over bronnen voor de geschiedenis van het Surinaams Creools. Hij kon daarbij
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voortbouwen op zijn Nijmeegse dissertatie Syntactic Developments in Sranan:
Creolization as a Gradual Process uit 1989. Dr. Arends gaf eerst een overzicht van
de externe geschiedenis van het Surinaams Creools tegen de achter-
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grond van de geschiedenis van het land zelf en van de uiteenlopende talen die als
brontaal voor het Sranan gediend hebben. Vervolgens besprak hij de literaire bronnen
voor de interne geschiedenis van het Surinaams, te beginnen bij de Beschrijvinge
van de volksplantinge Zuriname van J.D. Herlein uit 1718. Deze bespreking werd
met een aantal teksten geïllustreerd.
De laatste werkvergadering van 1991 werd gehouden op zaterdag 16 november.
Ons lid dr. Harry G.M. Prick vroeg in die vergadering aandacht voor de contacten
van de scheikundige Johannes Jacobus van Laar (1860-1938) met de Tachtigers. Van
Laar is zich eerst na 1900 gaan ontplooien tot de grote wetenschapper die hij in de
ogen van zijn vakgenoten, maar zeer nadrukkelijk ook in zijn eigen ogen was. Toen
de Rijksuniversiteit Groningen hem in 1914 een doctoraat honoris causa verleende,
meende Van Laar zelf dat men met dit eerbetoon aan de late kant was, en toen hij
zich in 1926 verbaasde over het uitblijven van een koninklijke onderscheiding,
schroomde hij niet de Minister van Onderwijs te vragen of deze hem wellicht, bij
het opstellen van de aanbevelingen, over het hoofd had gezien! In zijn jonge jaren
onderhield Van Laar een ijverige, door dezen nog al eens als opdringerig ervaren,
briefwisseling met enkele Tachtigers, onder wie Van Deyssel en Kloos. Deze
briefwisseling werd door de spreker in een precieuze causerie nader belicht.
Op zaterdag 22 februari 1992 zal te Maastricht de vierde jaarvergadering van de
Zuidelijke Afdeling plaatsvinden. Tijdens het openbare gedeelte zal dan ons lid dr.
Jan Goossens, hoogleraar te Leuven en Münster, het woord voeren over onlangs in
de Bayerische Staatsbibliothek te München ontdekte handschriftfragmenten van de
Servaaslegende van Heinric van Veldeken.
Peter J.A. Nissen, secretaris

Heerlen
Weinig is hier van het vroegere gebleven, haast uitgewist is de plek waar Romeinen
woonden. Enkele sporen zijn blootgelegd als maanlichtvlekken, achtergelaten door
de nacht van de historie. Geen tempelresten zijn er, geen gebroken zuilen, geen helden
leefden hier, tenzij schertshelden, van geen aartsreiziger werden de lendenen gebroken.
Geen magische bronnen ontsprongen op deze plek, geen legendarische bewoners
krasten hier hun naam in de steen. Geen knekelveld van helden werd hier gevonden,
geen resten van vleugels van engelen die hier overheen vlogen.
Er stroomt in deze stad geen rivier met bochtige oeverranden en rietkragen, geen
boten varen er, opstuwend het zware water, geen wouden zijn er rondom, geen
bosschages vol zwier en priëlen.
Korthoevig zijn de dieren, onzwaluwstaartig de mensen, de heuvels woonoorden
van mussen.
Er was alleen een vergeten dorp aan een beek totdat met schachten en schoorstenen
de zegenvierende steenkool binnenstormde, ach voor hoe korte tijd, en rookpluimen
aan de horizon verschenen, die de grond, de huizen en de straten zwart en glinsterend
maakten. Totdat ook de steenkolen verdwenen en plaats maakten voor chemie en
elektronica, en kantoorgebouwen opmarcheerden en fantasieloze koopcentra en
winkelstraten, blauw van computergestuurde kassa's met bleke toetsen en groene
schermen.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 9

Heerlen. En we lopen in de stad langs etalages gevuld met leegte. De leegte van
West-Europa. Een stad met vuilnisbakken vol onverteerd voedsel voor zwervers,
met portieken en banken voor de slaap van hen die eigenlijk geen slaap zouden mogen
hebben, vol straten waar doellozen op weg zijn naar de doelloze roes, mensen gekleed
in rafels van jassen en meetorsend hun verrafeld leven. Heerlen, onherbergzaam voor
velen. Maar is er op de wereld nog één herbergzame stad voor ieder? Een koude stad,
maar is er nog één warme stad in de wereld? Een stad met straten vol lantaarnlicht
dat kouder is dan het licht van de sterren, lantaarnlicht dat bomen en het gras (o, het
trotse groen van de stad!) grijs en van ijzer maakt. Warmte is er achter de gesloten
gordijnen en de gesloten ramen, maar die warmte is er voor de zwervers verderweg
dan de nachthemel.
..... Terwijl even buiten de stad kromme paden zich naar de top van de heuvel
begeven tussen bermen blakend van honing en de stad nog maar een torenspits in de
verte is, een herinnering achter het door avondrood beschenen duldzame vee. Maar
de melk is voor velen zwart. En daar, aan de rand van de stad, zijn de langs en over
elkaar heen lopende autowegen met hun gebalde vuisten, elkaar vastgrijpend met de
ijzeren tangen van hun snelle voet, bespat met gruis van asfalt, dwars door het
landschap stormend, paarden en runderen weghappend en het melkgras vertrappend.
De moederloze, de vaderloze stad, een stad genaamd Heerlen, een stad die niet
hen beschut die beschutting nodig hebben. Een stad vol koopwaar voor hen die reeds
alles bezitten. Een stad zoals alle andere in dit deel van de wereld, een rijke en toch
arme stad.
Leo Herberghs
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Drie quintijnen
Munt
Niet elke dag brengt al wat hij beloofde.
Waarom raakte ineens degôut mij aan?
Daar ging de cavalcade van verdoofden.
Ik zag niets dan affreuze achterhoofden
onder de toren door komen en gaan.

Rembrandtsplein
De trambestuurder liet de bellen rinken
want er hing zure mist over de stad.
De frêle hoer zou in haar roes verzinken
toen mannen kwamen om haar bloed te drinken.
Bewaar de moeder die het kind bezat.

Rijksmuseum
Bussen rijden toeristen af en aan.
Ze dragen camera's en strooien hoeden.
Ik zie ze drommend door de poorten gaan,
gebarend of hun leed wordt aangedaan.
Zou Rembrandts hart nu jubelen of bloeden?

Martin Veltman

Rijklof Michaël van Goens-prijs
De Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse
letterkunde, ressorterend onder de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden, looft opnieuw een prijs uit voor een wetenschappelijk artikel op het gebied
van de Nederlandse letterkunde geschreven door een student of recent afgestudeerde
neerlandicus (m/v). De prijs is in het bijzonder bedoeld om te stimuleren dat goede
scripties worden bewerkt tot wetenschappelijke publikaties.
De prijs ontleent zijn naam aan Rijklof Michaël van Goens (1748-1810),
mede-oprichter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en voorbeeld van
een vroegrijp talent. Als vijftienjarige publiceerde hij zijn eerste wetenschappelijke
verhandeling, hij promoveerde op zijn zestiende, schreef in de jaren daarna enige
vernieuwende artikelen over de Nederlandse literatuur in Europees perspectief en
werd in 1766 hoogleraar te Utrecht.
De prijs wordt in beginsel tweejaarlijks uitgereikt en bedraagt ƒ 2500,-.
Het artikel dient verschenen te zijn in een van de vaktijdschriften of een daaraan
gelijkwaardige publikatie tijdens de studie van de auteur dan wel uiterlijk binnen
drie jaar nadat deze het doctoraal diploma heeft behaald. Als jury treedt de genoemde
Commissie op.
De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1990. Voor bekroning in 1992 komen in
aanmerking artikelen die verschenen zijn in 1990 of 1991.
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De Commissie zou graag geattendeerd worden op potentiële kandidaten voor de
prijs. Degenen die voldoen aan de criteria voor deelname kunnen tot 15 februari 1992
aangemeld worden bij het Secretariaat van de Commissie, p/a Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, Universiteitsbibliotheek RUL, Postbus 9501, 2300 RA
Leiden. Men gelieve zo mogelijk een beknopt curriculum vitae en een kopie of
overdruk van het desbetreffende artikel mee te zenden. Kandidaten kunnen zich
eventueel ook zelf aanmelden.

Blijf compleet!
Bij de verzending van het Nieuw Letterkundig Magazijn jrg. IX, nr. 1 (juli 1991) is
een technische storing opgetreden, waardoor een aantal leden deze aflevering niet
heeft ontvangen. Het is helaas niet meer na te gaan welke adressen zijn uitgevallen.
Degenen die deze aflevering niet hebben ontvangen en er prijs op stellen dat het blad
alsnog wordt toegestuurd, kunnen dat laten weten aan mw. L. Klumper, Oranjegracht
95, 2312 NE Leiden. Toezending volgt dan per omgaande.
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Camera Obscura annotata II
‘Het dorpje O. is zoo weinig uitgestrekt, dat het zelfs geene kerk heeft, maar welk
vlek is zoo klein, dat het geene begraafplaats behoeft? Dáár is zij een lieve zandige
heuvel, vanwaar men op bosschen en hoven nederziet, en in de nabijheid blinken de
witte duinen. Enkele bewoners van de naburige stad hebben er graven. Daar bracht
ik mijn eerste offer aan den dood. Daar legde men een mijner vroegste en beste
vrienden weg. Ik was toen achttien jaar oud.’ Aldus Hildebrand aan het slot van de
schets Begraven in de Camera Obscura (ik citeer uit de Een-en-Twintigste, met zorg
herziene druk, 1901, blz. 428). In Na vijftig jaar1 licht hij een heel klein tipje van de
sluier op: de beschreven gebeurtenis heeft plaatsgevonden in Overveen. Maar wie
werd daar op ‘een heldere dag’ waarop ‘de zon liefelijk scheen’ ten grave gedragen?
Op 17 juni 1832 overleed op de Oudegracht, wijk 4, nr. 1026 te Haarlem in de leeftijd
van 20 jaar Iman Jacob van den Bosch, student medicijnen te Leiden.2 Hij was de
zoon van Cornelis Jacob van den Bosch (1772-1812), in leven geneesheer in Haarlem,3
en had zich op 6 oktober 1831 ingeschreven aan de Leidse Universiteit als derdejaars
student.4 Daarvoor had hij in Utrecht gestudeerd in welke stad hij, blijkens de
inschrijving op 16 december 1829, ook het gymnasium bezocht had.5 Op 21 juni
1832, de eerste dag van de zomer, werd het lijk naar Overveen vervoerd6 en daar op
de Algemene Begraafplaats bijgezet in grafkelder nr. 4.7 Daarin lag reeds het stoffelijk
overschot van zijn oudere zuster Sara Cornelia Barbara (1805-1829) die nog geen
drie jaar eerder ‘eene zelfde kwaal [longtuberculose? - D.W.] ten grave had gesleept!’
(Camera Obscura, blz. 428).
De in de vorige alinea genoemde feiten en personen passen als puzzelstukjes
perfect in Hildebrands relaas: de jonge Nicolaas Beets, aan het begin van de zomer
van 1832 ruim 17 jaar oud (op 13 september van dat jaar werd hij 18) staande bij de
grafkelder (‘Het was geen kuil; het was een grafkelder.’ Camera Obscura, blz. 428),
aangedaan door de dood van een veelbelovende bijna-leeftijdgenoot.
Indien deze hypothese juist is, en tot het tegendeel is bewezen ga ik daarvan uit,
kunnen we wellicht zelfs de identiteit van de op dezelfde bladzijde genoemde ‘eenige
der naaste betrekkingen en nog een vriend van den overledene’ vaststellen. In ieder
geval zullen zijn moeder, Margaretha Christina Schneevoogt (1781-1846), en vier
zusters, Catharina Godefreda (1804-1869), Wilhelmina Margaretha (1807-1874),
Christina Jacoba (1809-1886) en Jacoba Cornelia Suzanna (1811-1885) van den
Bosch, daar gestaan hebben. Maar wie was die vriend? Een studiegenoot? Ik houd
het vooralsnog op jonkheer Gerard Johan Nahuys (1808-1890) die in maart 1833 in
het huwelijk trad met de oudste zuster van Iman Jacob van den Bosch8 en die net als
hij in Utrecht had gestudeerd, maar dan theologie.9 Hij was in 1832 kandidaat tot de
Heilige Dienst en werd op 14 april 1833 beroepen naar Twello.10 Daar werd als tweede
kind een zoontje geboren dat de voornamen Jacob Cornelis Iman kreeg. Hoe mooi
zou het zijn geweest dit artikel te kunnen illustreren met een foto van de betreffende
grafkelder. Helaas, op 30 mei 1917 is de Algemene Begraafplaats Overveen gesloten
verklaard. Bij gebrek aan onderhoud verviel zij tot ongenoegen van omwonenden
en bezoekers zienderogen. Op 10 september 1930 viel in de Bloemendaalse
gemeenteraad het besluit tot opruiming, vier jaar later, op 18 oktober 1934, gevolgd
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door een opdracht tot uitvoering van het besluit. Er is ter plaatse niets meer dat
herinnert aan de vroegere bestemming.11
Dick Welsink

Eindnoten:
1 Hildebrand, Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. 2e,
geheel herz. dr. Haarlem, 1888, pp. 179-180.
2 GA-Haarlem, BS Overlijden.
3 Nederland's Patriciaat 43 (1957), p. 38, waaraan ook de verdere gegevens betreffende de familie
Van den Bosch in dit artikel ontleend zijn.
4 Album studiosorum academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV. Den Haag, 1875,
kol. 1293.
5 Album studiosorum academiae Rheno-Traiectinae MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI. Utrecht,
1886, kol. 283.
6 Naamlijst der overledenen [...] in de maand Juny 1832. Haarlem, 1832, p. 3.
7 Register van Begraafrechten 1815 t/m 1841, fol. 75; op fol. 65 de aantekening betreffende
S.C.B. van den Bosch (Oud-archief Gemeente Bloemendaal, voorlopig inventarisnummer 904).
8 Nederland's Adelsboek 42 (1949), p. 229; aldaar ook de gegevens betreffende de kinderen uit
dit huwelijk.
9 Ingeschreven op 4 mei 1826, zie Album studiosorum academiae Rheno-Traiectinae
MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI. Utrecht, 1886, kol. 262.
10 W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Gelderland, deel I, p. 167 (CBG, 's-Gravenhage).
11 De informatie in de laatste alinea werd mij mondeling verstrekt door de heer J. Nagtegaal,
medewerker semi-statisch archief der gemeente Bloemendaal; mevrouw D. Riupassa, archivaris
van dezelfde gemeente, was mij behulpzaam bij de zoektocht naar de begraafplaats. Ik dank
hen beiden hartelijk voor hun bereidwillige medewerking.
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Uit de bibliotheek

De briefwisseling van Rhijnvis Feith
De Zwolse dichter Rhijnvis Feith (1753-1824) heeft een goed deel van zijn lange
leven deel uitgemaakt van het literaire en intellectuele circuit. Zoiets betekende in
de achttiende eeuw onvermijdelijk dat hij vele brieven ontving en ook zelf moest
schrijven. Brieven van of aan uitgevers, vertalers, dichtgenootschappers, andere
auteurs en al dan niet opdringerige fans. Ook Feiths uitgebreide familiekring (hij had
negen kinderen) verplichtte hem tot geregelde correspondentie. Men mocht dus op
voorhand een aanzienlijke hoeveelheid brieven van of aan Mr. Rhijnvis Feith
verwachten. Zulke privébrieven zijn ook wel bewaard - echter op geen stukken na
zo talrijk als bijvoorbeeld met Bilderdijk het geval is. Van die correspondentie van
Feith is bovendien maar een klein gedeelte gepubliceerd, reden te meer om er hier
eens uitdrukkelijk de aandacht op te vestigen.
Wie tot dusver zich een idee wilde vormen van de aard en omvang van Feiths
correspondentie vond enige informatie terzake in Bijlage II achterin het proefschrift
van P.J. Buijnsters, Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van ‘Het Graf’
(Assen 1963). Maar het daar geboden ‘Overzicht van alle brieven van Rhijnvis Feith’
kan nu - 28 jaar later - op verschillende punten worden aangevuld en verbeterd. De
aan Feith gerichte brieven waren tot nu toe zelfs niet geïnventariseerd.
De grootste hindernis om te komen tot een totaalbeeld van Feiths epistolaire
activiteiten ligt echter niet in de altijd gebrekkige overlevering van handschriften of
de ontoegankelijkheid van vindplaatsen. Cruciaal probleem is het gegeven dat Feiths
literaire werk voor een deel - zijn romans, diverse dichtstukken en sommige essays
- eveneens de briefvorm hebben. Sommige polemische brieven, bijvoorbeeld aan
W.E. de Perponcher over het sentimentele in de literatuur, zijn waarschijnlijk in deze
of licht afwijkende vorm aan Feiths opponenten verzonden. Maar dat blijft giswerk.
Het blijkt hoe dan ook moeilijk om zelfs in de zes deeltjes Brieven over verscheidene
onderwerpen (1784-1793) precies te bepalen wat ‘echte’ en wat zuiver fictionele
brieven zijn. Natuurlijk is Feith niet de enige achttiende-eeuwse schrijver bij wie die
interferentie van privébrief en literaire brief optreedt. Bij Wolff en Deken stuiten we
op dezelfde moeilijkheid. Maar juist vanwege die osmose van particuliere en literaire
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correspondentie mogen we ook aan de geretoucheerde brieven uit het privé-domein
bijzonder belang hechten. Ze verduidelijken soms de brieven-in-dichtvorm of de
brief-essays, ja nemen bij tijd en wijle zelf al het karakter aan van een vertoog.
De nieuwe inventarisering van de correspondentie van Rhijnvis Feith levert ons 46
aan hem gerichte brieven op, waarvan 31 van de hand van Bilderdijk. Bovendien
zijn er 141 brieven van Feith zelf, geschreven tussen 1779 en 1823. Enkele van deze
brieven zijn reeds uitgegeven.
De brieven van De Loë en Verster staan als Bijlage III-IV achterin Buijnsters'
Tussen twee werelden; de correspondentie met Staring staat, voor zover gedrukt, in:
G.E. Opstelten, Brieven aan Mr. A.C.W. Staring (Haarlem 1916). G. Kalff publiceerde
in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal-en Letterkunde 24 (1905), pp. 45-104,
27 onuitgegeven brieven van W. Bilderdijk aan Feith uit het Feith-archief. Diezelfde
brieven zijn door J. Bosch opnieuw gecollationeerd en voor het eerst geannoteerd in
zijn Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Deel I (Wageningen 1955).
De Commissie voor literair-historische opdrachten van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde heeft de historicus J.C. Streng opgedragen de volledige
correspondentie van Rhijnvis Feith uit te geven: een duidelijk teken dat het belang
van deze briefwisseling eindelijk op de juiste manier gewaardeerd wordt. Want daar
is alle reden toe, zoals de alleraardigste Franstalige brief die Feith op 26 november
1799 aan de Oostfriese advocaat Dietrich Ulrich Heinemeyer (1771-1814) stuurde,
aantoont. Heinemeyer verzamelde allerlei gegevens over Nederlandse schrijvers en
geleerden voor de periode 1760-1805 om een lexicon uit te geven dat als titel zou
dragen Das gelehrte Batavien. Het boek zou nooit het licht zien maar het verzamelde
materiaal werd later, in 1862, door Willem Tydeman aan de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde geschonken (Ltk 867 en 870). Een index van dit
belangwekkend materiaal werd in 1988 uitgegeven door F.J.H. Hochstenbach en
C.F.F. Singeling, Heinemeyers bouwstoffen voor een biografisch Lexikon (Kleine
Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek nr. 1). In zijn brief toont Feith
zich gaarne bereid allerlei gegevens over Nederlandse letterkundigen aan zijn Duitse
correspondent te verstrekken ‘pour faire justice à nos bons écrivains, toujours mécon-
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nus de vos compatriotes, et dont ils confondent, assez injustement, la langue avec
leur platdeutsch [...] qu'ils détestent et, il faut l'avouer, qui forme une langue dure et
barbare’, niet te vergelijken ‘avec l'Hollandois, une langue douce, sonore, et depuis
quelques années beaucoup travaillée’. Niet zonder humor verwijt Feith de Duitse
literaire pers ‘une partialité aveugle pour les productions du sol germanique, et
insultante pour celles des autres nations et surtout des Français et des Bataves’.
Terecht kan men zich verheugen over de op stapel zijnde volledige uitgave van
de correspondentie van Rhijnvis Feith. Nog steeds komen nieuwe documenten aan
het licht die in deze uitgave gepubliceerd kunnen worden. Daarom doen wij een
dringende oproep aan de lezer om de tot nu toe onbekende brieven van of aan Rhijnvis
Feith in de bibliotheek van de Maatschappij te deponeren of althans de schrijvers
van dit stuk op hun bestaan te attenderen.
C. Berkvens-Stevelinck en P.J. Buijnsters

Visser-Neerlandiaprijsvraag voor een hoorspel mini-serie
Het Algemeen-Nederlands Verbond stelt als uitvoerder van het testament van mr.
H.L.A. Visser een prijs van ƒ 10.000,- of BF 180.000 beschikbaar voor een hoorspel
mini-serie.
De serie dient te bestaan uit drie delen van elk 25 minuten speelduur.
De tekst moet in het Nederlands zijn geschreven en oorspronkelijk zijn (geen
vertaling/bewerking van roman, televisie- of toneelspel, geen tekst van een opera,
operette etc.)
Het manuscript mag niet eerder in enigerlei vorm voor een
ANV-Visserneerlandiaprijsvraag zijn ingezonden of in druk verschenen.
Manuscripten dienen getypt en in drievoud onder schuilnaam of motto te worden
ingezonden.
Bij het manuscript moet in een gesloten enveloppe een opgave gevoegd worden
met de titel van het hoorspel en de naam en het adres van de auteur(s). Op de
buitenzijde van de envelop de naam van het hoorspel en de schuilnaam of het motto
plaatsen.
Het verzend adres is Algemeen-Nederlands Verbond, Jan van Nassaustraat 109,
2596 BS Den Haag. De uiterste inzenddatum is 15 juni 1992.
De jury bestaat uit Wim Spekking (voorzitter), Hugo Meert en Nico Hiltrop. De
prijsuitreiking zal eind 1992 of begin 1993 plaatsvinden, waarbij het juryrapport
openbaar zal worden gemaakt.
Van de ingezonden manuscripten worden twee exemplaren teruggezonden, mits
de benodigde porti (ook Belgische postzegels mogen) is bijgesloten. Het derde is
bestemd voor het ANV-archief.

Adriaan van der Hoop jr. (1802-1841): een romanticus in de krant
Op 19 juni 1802 stelt Adriaan van der Hoop de lezers van de Rotterdamsche Courant
op de hoogte van de geboorte van zijn derde kind: ‘Heden verloste myne Huisvrouw,
MARIA ROCHUSSEN, van een welgeschapen ZOON.’ In 1841, negenendertig
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jaargangen later, verschijnt in dezelfde krant de overlijdensadvertentie van Adriaan
junior.1 Op de ochtend van 4 november 1841 stierf de dichter in zijn huis aan de
Glashaven. In de rubriek met plaatselijk nieuws bericht de krant:
‘[...] overleed alhier, in slechts negen en dertigjarigen ouderdom, ten gevolge eener
kwijnende ziekte, de heer A. van der Hoop Jr., ridder der orde van den Nederlandschen
Leeuw, correspondent der tweede klasse van het Koninklijk Instituut, lid der
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leyden, enz. Van der jeugd af was
hij een ijverig beoefenaar der nederduitsche poëzij en letterkunde, die hij dan ook
met talrijke voortbrengselen zijner levendige en vlugge pen verrijkt heeft, velen
waarvan hem een eervollen rang onder onze oorspronkelijke Dichters en
Letterkundigen, en onder de gelukkige navolgers van buitenlandsche vernuften,
verworven hebben.’
De krant beschouwt in 1841 zijn dood als vermeldenswaardig nieuws en lijkt er geen
moeite mee te hebben Van der Hoops reputatie positief te beschrijven. De lezer kende
hem als een belangrijke figuur in het culturele leven van de stad. In bijeenkomsten
van allerlei verenigingen en genootschappen trad hij op als spreker. Vaak droeg hij
voor uit eigen werk en jarenlang zat hij in het bestuur van het letterkundige
genootschap Verscheidenheid en Overeenstemming. Zijn naam prijkte in allerlei
tijdschriften en jaarboekjes, waarin hij veel gedichten publiceerde. Dat Van der Hoop
de anonieme criticus was die in verscheidene tijdschriften de roem van gevestigde
auteurs (onder wie Beets en Tollens)2 aantastte, wisten natuurlijk maar weinigen.
Veel meer Rotterdammers konden zich wellicht nog herinneren hoe tien jaar daarvoor,
in 1831, de boekwinkel van Smit door lezers was bestormd toen zijn gedicht De
kanonneerboot uitkwam; of hoe het publiek hem in 1835, na de opvoering van zijn
treurspel Johanna Shore, uitbundig had toegejuicht.3 Maar is er anno 1991 een lezer
van het Rotterdams Dagblad die zich bij de naam Van der Hoop jr. iets kan
voorstellen?
Niettemin is over de preciese betekenis van Adriaan van der Hoop jr. voor de
Nederlandse literatuurgeschiedenis het laatste woord nog niet gezegd. Neerlandici
stellen het meest belang in de vraag in hoeverre hij echt een typische romanticus
was. Voor de oplossing van dit probleem moet zijn oeuvre grondig geanalyseerd
worden. Bijna even interessant is in dit opzicht hoe de tijdgenoot
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Portret van A. van der Hoop jr. uit de Muzenalmanak voor 1832.

op zijn werk reageerde. En in deze receptie speelt ook de krant een rol.
Onbekend was tot nu toe zijn positie als de meest besproken auteur in de
Nederlandse dagbladkritiek in de eerste helft van de vorige eeuw. In de jaren
1830-1842 publiceren de dag-, nieuws- en weekbladen minstens 29 recensies van
20 titels van hem. Dat is meer aandacht dan iemand als Van Lennep of - laat staan Beets op dat moment van journalisten kreeg. Vooral de Arnhemsche Courant, de
Bredasche Courant en de Utrechtsche Courant reageren op zijn werk; om welke
critici het gaat, valt evenwel zelden te achterhalen.
Elf van de twintig besproken titels hebben te maken met de Belgische Opstand en
worden besproken in de jaren 1830-1832, in zestien recensies. Gezien de Belgische
dreiging is het niet verbazend dat de dagbladcritici Van der Hoops anti-liberalisme
en nationalisme luid prijzen. De strekking van gedichten als De kanonneerboot en
De tiendaagsche veldtocht kan in de kranten op aller bijval rekenen.4
De dagbladkritiek van destijds zag deze politieke poëzie niet als romantisch. Deze
gedichten vertonen in hun gerichtheid op de gemeenschap of tenminste op het nut
van het individu voor die gemeenschap, op de positieve kanten van heden en verleden,
en in hun verheerlijking van God, vorst en vaderland eerder kenmerken van de
Biedermeier-literatuur.5 De Utrechtsche Courant typeert de functie van Van der Hoop
in deze tijden kernachtig: ‘[...]; wat Körner in 1813 voor Duitschland was, dit is van
der Hoop in 1831 voor OudNederland.’6 De krant noemt hem een volksdichter. Dat
is zeker geen gangbare kwalificatie van een hemelbestormende individualistische
romanticus. Daarbij: in de ‘Proeven van Noordsche poezij’ uit Van der Hoops bundel
Poëzy (1830) zijn al romantische trekken te bespeuren, maar dit boek lieten de
dagbladcritici onbesproken!
Komt de romantiek in de overige recensies ter sprake? De Utrechtsche Courant
refereert in een bespreking van Hugo en Elvire aan Van der Hoops bekendheid met
het werk van de ‘romantische school’.7 In De Onpartijdige valt te lezen: ‘Het Leyden
ontzet van Van der Hoop heeft vele en schitterende verdiensten; hij is beurtelings
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stout en nieuw, schoon wel eens triviaal, iets dat de romantikers onzer dagen maar
al te dikwerf zijn.’8 Slechts een enkele dagbladrecensent associeert Van der Hoop
dus expliciet met de romantiek, niet per se in gunstige zin. Wel onmiskenbaar positief
betitelt de Utrechtsche Courant Van der Hoop al in 1832 als ‘den Byron onzer
letterkunde’.9 Byron afficheerde men toen als romanticus,10 maar eigenaardig is de
vergelijking met deze revolutionair wel: Van der Hoop openbaarde zich immers als
een romanticus van conservatieve snit. Het liberale blad De Onpartijdige moet niets
van zijn absolutistische opvattingen hebben; zelfs de behoudende Bredasche Courant
vindt dat hij zich in Warschau kritischer had kunnen opstellen tegenover het gedrag
van de Russische keizer in de opstand van de Polen.11 Ook in de krant, evenals in de
tijdschriften, figureert Bilderdijk als leermeester van Van der Hoop - zonder dat de
recensenten hier wijzen op overeenkomsten in het romantische vlak.12
In een nog steeds classicistisch georiënteerde literatuur heeft het nieuwe tijdens
deze periode met de opkomst van de romantiek te maken. Op twee plaatsen brengt
men Van der Hoop onmiskenbaar in verband met iets nieuws. De Avondbode verklaart
in 1838 dat het gedicht ‘De brandmerk’ in de bundel Het klaverblad ‘eenigszins in
den nieuweren Franschen geest geschreven, eenen smartvollen indruk achterlaat,
toch tevens krachtvol en gloeijend van echt dichterlijk gevoel is.’13 Auguste Clavareau
ontdekte al in 1832 het nieuwe in Warschau, onder andere een grote variatie in toon
en vorm.14
In de dagbladrecensies van Van der Hoops werk komen we dikwijls opmerkingen
over vormvrijheid, gevoel en de rol van het verschrikkelijke tegen. Een grotere
aandacht voor deze drie aspecten was inherent aan de literatuur uit de romantiek en
werd niet altijd enthousiast begroet. De Bredasche Courant en de Utrechtsche
Courant, bijvoorbeeld, hebben moeite met het verschrikkelijke en het onzedelijke
in Müllners treurspel dat als basis diende van Hugo en Elvire: zij waarderen het dat
Van der Hoop die elementen in zijn versie heeft afgezwakt.15 De Utrechtsche Courant
verwijst naar, onder anderen, Horatius en Boileau en bekritiseert Van der Hoops
vrijheden in taal en stijl.16 Een criticus in de Bredasche Courant ziet hem zondigen
tegen de (classicistische) eis van waarschijnlijkheid, maar beoordeelt
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Foto uit W. Wijnaendts van Resandt, Het geslacht Van der Hoop uit Scherpenzeel te Arnhem,
Amsterdam, Rotterdam, Groningen en elders. [Z.pl.] 1926, p. 171.

de rol van het gevoel in Johanna Shore daarentegen positief.17
Benadrukt De Avondbode het gevoel in de bundel Het klaverblad, ook in een
recensie van het gedicht De winterharp wordt de emotie geaccentueerd. In een
bespreking van Van der Hoops Napoleon wordt de dichter gezien als vervuld van
een ‘hoogere geest’ en bijna beschouwd als een soort ziener wiens poëzie
buiten-menselijke dimensies heeft (‘heilige beeldspraak’) en het produkt is van
‘hetgeen men inspiratie noemt’.18 De Avondbode koestert in relatie tot Van der Hoop
een duidelijk romantisch beeld van het dichterschap.19
Mijn conclusie is dat het merendeel van de dagbladcritici zich concentreerde op zijn
niet-romantisch werk. Zijn vaderlandse poëzie werd in de krant vaker en positiever
besproken dan zijn latere werk. Ontdekten de recensenten romantische trekken in
zijn poëzie en toneelwerk, dan stonden ze daar in de regel weinig welwillend
tegenover, met uitzondering van de critici in De Avondbode. De waardering of
afkeuring van Van der Hoops werk werd in de dagbladpers meer door classicistische
dan door romantische maatstaven bepaald. Opvallend is bovendien dat het gedicht
dat de literatuurhistorici tegenwoordig met nadruk naar voren schuiven als echt
romantisch en typerend voor Van der Hoop, De renegaat (1838), door de kranten
niet gerecenseerd werd. Ook besprekingen van ander als romantisch te boek staand
werk van hem, bijvoorbeeld het toneelstuk Han van Ysland en het noodlotsdrama
De horoskoop, heb ik in de dagbladpers niet gevonden.
Na zijn overlijden werd er in de krant weinig meer over Adriaan van der Hoop jr.
geschreven. In 1842 signaleert het Journal du Limbourg de verschijning van de
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bundel Hy is niet meer! Weemoedstonen, gedichten ter nagedachtenis aan de
jonggestorven schrijver door G.Th. Mohrman, en bespreekt de krant zijn postume
Lente en herfst. Verspreide en nagelaten dichtloveren.20 Meer dan een eeuw later ik pretendeer niet volledig te zijn - gedenkt het dagblad De Waarheid de 175ste
geboortedag van de auteur. In een warrig artikel wordt hij afgeschilderd als een
typisch bourgeois-slachtoffer van eigen conservatisme: de ware weg naar de
vooruitgang heeft hij niet gezien.21 De NRC, ten slotte, geeft G.W. Huygens in 1965
ruimte voor het geven van biografische informatie over Van der Hoop jr., die Huygens
mist in de herdruk van De renegaat.22 Hoe het tegenwoordig met de belangstelling
van de krant voor Adriaan van der Hoop jr. staat, laat zich raden. Welk dagblad heeft
er aandacht besteed aan zijn 150ste sterfdag?
Korrie Korevaart
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Eindnoten:
1 Zie Rotterdamsche Courant 6-11-1841, nr. 134.
2 Zie voor de weinig hartelijke betrekkingen van Van der Hoop jr. met Beets en Tollens: G. van
Rijn, Nicolaas Beets. Dl. 1: Rotterdam [1910], pp. 492-509; G.W. Huygens, Hendrik Tollens,
de dichter van de burgerij. Een biografie en een tijdsbeeld. Rotterdam [etc.] 1972, pp. 204-207
en 236-238; Peter van Zonneveld, ‘Nicolaas Beets over Adriaan van der Hoop’. In: Nieuw
letterkundig magazijn 3 (1985) 1, pp. 19-20.
3 Volgens F.H. Greb in ‘Ter nagedachtenis van Adriaan van der Hoop, Jr.’ in diens Lente en
herfst. Verspreide en nagelaten dichtloveren. Rotterdam 1842, pp. X en XIV.
4 Zie o.a. de Bredasche Courant 27-2-1831, nr. 41; Arnhemsche Courant 1-10-1831, nr. 124, De
Atlas 2-10-1831, nr. 35 en het Journal de la Haye 1-5-1832, nr. 104.
5 Zie Peter van Zonneveld, ‘Verlichting, Biedermeier en Romantiek’. In: De Gids 146 (1983)
10, p. 742.
6 Utrechtsche Courant 5-8-1831, nr. 93.
7 Utrechtsche Courant 10-2-1832, nr. 18.
8 De Onpartijdige 18-8-1833, nr. 89. Het Journal de la Haye bezigt het woord ‘romantique’ in
een samenvatting van de inhoud van Van der Hoops Warschau en spreekt over de zesde zang
in dit gedicht als: ‘Tableau romantique de la mort de Pauleska, fille polonaise et d'Iwan, cavalier
russe’. Hier heeft de term ‘romantisch’ vermoedelijk geen literairhistorische lading en wordt
het woord gebruikt in de betekenis van ‘verdicht’, ‘dichterlijk’ (vlg. W. van den Berg, De
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ontwikkeling van de term ‘romantisch’ en zijn varianten in Nederland tot 1840. Assen 1973,
p. 315, noot 12).
Utrechtsche Courant 10-2-1832, nr. 18.
Zie W. van den Berg, De ontwikkeling van de term ‘romantisch’ en zijn varianten in Nederland
tot 1840. Assen 1973, p. 236.
Zie De Onpartijdige 18-8-1833, nr. 89 en de Bredasche Courant 31-7-1832, nr. 181. De
Arnhemsche Courant, in 1833 nog niet zo in de oppositie als in later jaren, ergert zich niet aan
de politieke opstelling van de dichter in Warschau (31-10-1833, nr. 130).
Zie Arnhemsche Courant 1-10-1831, nr. 124; Utrechtsche Courant 10-2-1832, nr. 18 en
Bredasche Courant 3-8-1833, nr. 184. Binnen het romantiek-concept gold Bilderdijk toen nog
niet als romanticus: zie W. van den Berg, ‘Kanttekeningen bij de letterkundige Romantiek’. In:
De negentiende eeuw 8 (1984) 2, p. 70 (noot 60).
De Avondbode 15-1-1838, nr. 52.
Journal de la Haye 12-11-1832, nr. 271: ‘Ce n'est plus un poème de par la volonté d'Aristote,
coupé par chants exactement égaux, et dans un rhythme parfaitement uniforme en classiquement
monotone: ce sont des tableaux pleins de vie et de mouvement, pleins de force et de coloris,
d'un style varié dans ses tons et dans ses formes.’
Bredasche Courant 24-1-1832, nr. 20 en Utrechtsche Courant 102-1832, nr. 18.
Utrechtsche Courant 13-7-1832, nr. 84.
Zie de Bredasche Courant resp. 3-8-1833, nr. 184 en 14-2-1835, nr. 38.
De Avondbode resp. 15-3-1838, nr. 103 en 18-12-1840, nr. 962.
Vgl. C. de Deugd, Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken. De
fenomenologie van een geestesgesteldheid. Groningen 1966, pp. 51-91. De Avondbode stond
onder de redactie van de literator C.G. Withuys, wiens eigen poëzie ook romantische trekken
vertoonde. Hij schreef vermoedelijk de recensie van De winterharp in De Avondbode.
Zie Journal du Limbourg resp. 22-1-1842, nr. 18, 18-3-1842, nr. 65 en 11-11-1842, nr. 267.
K.B., ‘Bij de 175ste geboortedag van Adriaan van der Hoop jr.’. In: De Waarheid 8-6-1977.
G.W. Huygens, ‘Een Rotterdamse dichter en zijn Renegaat’. In: NRC 7-8-1965.

Er was geen sneeuw op de sterfdag
Over Nijhoffs ‘Bij de dood van Albert Verwey’
Aan het slot van mijn voordracht ‘Twee dichters in de spiegel, Albert Verwey en
Martinus Nijhoff’, gehouden ter gelegenheid van de onthulling op 13 november 1987
van een gedenksteen voor Albert Verwey te Leiden in de Kloksteeg 25, citeerde ik
Nijhoffs ‘Bij de dood van Albert Verwey’, dat in 1937 is verschenen in het
Verwey-Herdenkingsnummer van De Stem.1 In het inleidende verhaal vertelde ik dat
dit In Memoriam-gedicht de goedkeuring van de familie Verwey niet heeft kunnen
wegdragen. Bij monde van haar dochter Mea liet mevrouw Verwey-van Vloten dat
aan Nijhoff weten. Deze brief, zo merkte ik op, is ongetwijfeld als doorslag van een
typoscript bewaard gebleven in een van de vele dozen Mea Nijland-Verweyarchief,
en zou in het kader van een project Ordening Archief Mea Verwey aan het licht
gebracht kunnen worden. Toen de tekst van de voordracht klaar gemaakt werd voor
publikatie in het Jaarboek van de Maatschappij, kon ik in een noot toevoegen dat
prof. dr. G.J. Dorleijn, een van de samenstellers van de historisch-kritische uitgave
van de gedichten van Nijhoff, er mij inmiddels op had geattendeerd, dat de betreffende
brief van Mea Verwey aan Nijhoff van 8 januari 1938 samen met een daarop volgende
van 21 januari, terecht is gekomen in het Letterkundig Museum in het archief van
P.N. van Eyck, die als gastredacteur van De Stem bij het conflict rond Nijhoffs In
Memoriam-gedicht betrokken was geraakt.2 Uit deze twee brieven blijkt, dat Nijhoff
behalve de door mij in mijn voordracht geciteerde excuus-brief aan mevrouw
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Verwey-van Vloten van 19 januari ook een antwoord aan Mea Verwey heeft gestuurd,
‘dat echter niet achterhaald kon worden’. Dacht ik toen. Beter had ik kunnen schrijven:
‘dat ongetwijfeld eveneens in het kader van een project Ordening Archief Mea
Verwey aan het licht gebracht zal kunnen worden’. Want: in het vroege voorjaar van
1990 hebben zes vrijwilligers3 enkele weken besteed aan een eerste ordening van de
schriftelijke nalatenschap van Mea Verwey en het archief van haar uitgeverij, die na
haar dood in 1978 gedeponeerd zijn in de Handschriftenkamer van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.4 De inhoud van een aantal verhuisdozen
is, in de volgorde waarin ze werd aangetroffen, omgepakt in omslagen en voorzien
van een globale beschrijving per omslag. Deze omslagen zijn in 143 archiefdozen
verpakt, met als signatuur de initialen van de vrijwilligers en een volgnummer. Een
plaatsingslijst met de omschrijvingen en signaturen is voorlopig de enige ingang tot
de collectie, die, dat zal duidelijk zijn, om beheerstechnische redenen slechts bij
uitzondering en niet dan met toestemming van de erven toegankelijk is. In 1992
wordt met een definitieve inventarisatie van de collectie, die officieel Mea
Nijland-Verweyarchief (MNVarchief) heet, begonnen.
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Het MNVarchief is vanuit verschillende perspectieven gezien van grote
cultuurwetenschappelijke waarde. Vanwege de bemoeienissen van Mea Verwey met
het werk van haar vader sluit een deel ervan aan op het Albert Verweyarchief. Haar
werk als neerlandica en dichteres heeft zijn neerslag gevonden in een tweede deel
van de collectie. Het gedeelte betreffende de uitgeverij die zij in 1919 met haar eerste
echtgenoot C.A. Mees te Santpoort heeft opgericht is behalve een archief apart, ook
onlosmakelijk verbonden met de twee andere onderdelen. Er zijn pakken en pakken
documentatie en correspondentie met auteurs, letterkundigen, literatuuronderzoekers,
kinderboekenschrijvers en illustratoren, rond het werk van Albert Verwey, rond hun
eigen werk, rond dat van Mea Verwey betreffende haar vader en haar zelf, rond de
uitgeverij, rond de geschiedenis van de tijdschriften Wendingen en Leiding. Mea
Verwey maakte doorslagen van alle brieven die ze op haar geliefde typemachine
tikte en zij bewaarde alles.
Wij waren dan ook niet verbaasd maar wel zeer tevreden toen uit een ordner met
opschrift: ‘1932 Auteurs L-Z’ (signatuur DvH 25) de gezochte antwoordbrief van
Nijhoff aan Mea Verwey tevoorschijn kwam, met daarbij, deels los van deze ordner
in een apart omslag geborgen (signatuur MSE 58), nog negen andere brieven van
Nijhoff en drie retourbrieven van Mea Verwey in doorslag. Van de brief die Mea
Verwey op 21 januari 1938 aan Nijhoff schreef, en die samen met die van 8 januari
wordt bewaard in Van Eyckarchief in het Letterkundig Museum, is in het MNVarchief
(tot nog toe!) geen doorslag gevonden.
In de eerste serie brieven uit 1935 spreken de correspondenten elkaar aan met
‘Zeer Geachte Mevrouw Mees’ en ‘Zeer geachte Heer Nijhoff’. Na de oorlog is het
‘Lieve Mea’ geworden. Daar tussen liggen de brieven die ze in januari 1938 hebben
gewisseld (onder meer) naar aanleiding van het In Memoriam-gedicht van Nijhoff
bij de dood van Albert Verwey. Deze brieven zijn gericht aan ‘Waarde Nijhoff’ en
‘Waarde Mea Mees’. Bij wijze van een soort ‘belofte maakt schuld’ citeer ik uit deze
laatste groep brieven de passages met betrekking tot de discussie over Nijhoffs ‘Bij
de dood van Albert Verwey’:5
Santpoort, 8 Januari 19386
Waarde Nijhoff,
[...]
In September heb ik bij de Van Eycks gelogeerd en hevig en heftig met hem
gediscussieerd over je gedicht in het Albert Verwey-nummer van De Stem. De zoons
mengden zich in het gesprek en onderstreepten mijn bezwaren en dat prikkelt Pierre.
Als het je interesseert, zal ik ze je wel eens vertellen. Het was zo, dat ik, als ik de
rust en tijd had, om wat ik 's avonds in bed of ergens buiten
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bedenk, kon opschrijven, ik een gedicht zou maken over de omstandigheden van het
overlijden van mijn vader, dat de sfeer van zijn wezen en omgeving beter zou
uitdrukken dan met jouw gedicht het geval was. Ik had vele grieven. Een ervan was
de grote plaats, die het genrestukje à la Van der Hoogh erin innam. Een tweede was
de sneeuw op de sterfdag. Die was er op de dag van de begrafenis. Een derde: het
zonder bezigheid zitten in een stoel in de ‘achterkamer’. Mijn vader had een
studeerkamer en een bibliotheek; in de laatste jaren gebruikte hij de laatste in
hoofdzaak als studeerkamer, omdat de zijne te koud was en hij al zijn studieboeken
in de andere had. In die ‘zijkamer’ (achterkamer is er niet) is hij wel gestorven, maar
op bed; het is de logeerkamer (vroeger kinderkamer) die door mijn ouders tijdens de
ontruiming van de studeerkamer als slaapkamer in gebruik was genomen. Druiven
en noten roepen bij mij het najaar op. Het idee, dat mijn moeder in de keuken gaat
parlementeren met een werkster en een dienstmeisje, is ons vreemd: mijn moeder is
een ouderwetse aristocrate, die nooit in de keuken gaat, als daar een dienstmeisje of
werkster is. Dit alles is niet zo belangrijk, wanneer het niet voor de helft waargenomen
was en de mensen nu de indruk krijgen, dat de dood van Albert Verwey werkelijk
op deze wijze heeft plaats gehad. Was het geheel fantasie geweest, dan hinderde het
niet. Het zou ook niet gehinderd hebben, wanneer het gehele gedicht was ingegeven
door een sterke ontroering, maar die voel ik er niet in. Het is wel een typisch gedicht
voor Nijhoff, maar van mijn vader herken ik er niets in. Ik geloof niet, dat de
smetteloosheid van zijn naam - die ook in dat stukje van Huizinga voorkwam7 - hem
iets kon schelen. Hij had een volmaakte verstandhouding met zijn eigen geweten en
zijn eigen God, maar wat anderen van zijn persoon en werk dachten, was hem
volkomen onverschillig. Een dergelijk gedicht zou men evengoed bij de dood van
Boutens of wie ook, kunnen schrijven, en dan Persephone vervangen door Sapho
b.v. Het spijt me een beetje, dat ik mij heb laten verleiden toch al mijn kritiek op het
gedicht in dit schrijven ten beste te geven; het was niet mijn bedoeling, ik wilde je
alleen om die zakelijke inlichtingen vragen [een verzoek betreffende een plaatsing
buitenlands van Mea's dochter Reinilde, waarmee deze brief begon], maar als een
schrijfmens eenmaal de vingers op de toetsen heeft, is hij niet te remmen. En dan:
onze correspondentie was altijd nogal debattant (litterair en philologisch) en in het
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verkeer met iemand, zij het nog zo beperkt, wen je aan een toon. Schriftelijk meer
nog dan mondeling, vind ik, maar dat zijn mijn mannelijke correspondenten over het
algemeen niet met mij eens. Het geval zat mij bovendien nogal hoog, omdat mijn
moeder meende, dat de tocht naar boven, om het jeugdportret van Jan Veth [van
Albert Verwey, zie bijgaande illustratie] te zien, de aanleiding was geweest tot het
gedicht, en die had ik op mijn geweten. Mijn zuster [Liesbet Verwey] was speciaal
verstoord over die gekookte kool. Dat is, als hij door het huis merkbaar is, wat
natuurlijk niet mag, zo'n kleinburgerlijke geur.
Als je wilt intekenen op het Volledige oorspronkelijke Dichtwerk van mijn vader,
doe het dan rechtstreeks bij mij. Wij [N.V. Uitgeverij v/h C.A. Mees, Santpoort]
geven het werk wel samen met Querido, maar Q. heeft zich van de verkoop aan de
boekhandel verzekerd, en ons de particulieren gelaten. Wij zijn n.l. ook
boekhandelaars, net als de firma Nijhoff. Maar van kleiner formaat. Nu, ik hoop
spoedig wat te horen, Hartelijke groeten, Mea Mees-Verwey
[in handschrift toegevoegd:]
Die potloodstreep [vanaf de zin die begint met ‘Dit alles is niet zo belangrijk’ tot
aan de zin die begint met ‘Wij zijn n.l. ook boekhandelaars’] is van mijn kleine
dochter [Elisabeth Mees, geboren in 1936] afkomstig. Ik moet haar onderdehand
bezig houden of liever: beletten al te veel kwaad te doen. Soms een wanhopig karwei!
Op dezelfde 19de januari dat hij de in mijn voordracht geciteerde excuus-brief aan
Kitty Verwey-van Vloten stuurde (bewaard in het Albert Verweyarchief van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, map M. Nijhoff), heeft Nijhoff ook een
brief geschreven aan Mea Verwey.
Utrecht 19 Januari 19388
18 Janskerkhof
Waarde Mea Mees [...]
Je opmerkingen over het gedicht in het A. Verwey nummer van De Stem hebben
me stom verbaasd doen staan.
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Ik voelde me gedwongen [?] terstond aan je moeder mijn verontschuldigingen aan
te bieden. Maar hoe kan jij toch zoo dwaas denken? Dat Pierre het tegen jou en zijn
zoons opnam, bewijst me dat hij toch meer gevoel heeft voor poëzie heeft [doublet
van M.N.] dan zijn zoons, die trouwens onze taal te weinig machtig zijn om hierover
mee te kunnen spreken. Wat jou betreft, het lijkt wel dat je nooit ‘De dood van
Alberdingk Thijm’ gelezen hebt, noch eenige andere verzen van A.V. waarin over
Persephone of meisjes met mandjes en andere huiselijke voorvallen, waarin hij zoo'n
diepe geheimzinnigheid wist te leggen, gelezen, laatstaan begrepen hebt. In plaats
van zijn Dichtwerk uit te geven, mocht je 't heusch wel eens doorbladeren en je wat
in den geest ervan verdiepen en bevrijden. Een aristocrate die niet in de keuken komt
is mij onbekend. Dat kool de spijs bij uitstek was der Romeinen bij gewijde feesten
is echter jou weer onbekend. Dat Persephone de godin der onderwereld is, en Sappho
een dichteres, maakt haar onverwisselbaar. Dat Verwey geen reëele sneeuw, maar
sneeuw der toekomst ziet, als hemelsch tribuut op zijn graf, is jou te vergezocht. Mij
niet. Neen, ik kan dit gedicht van a tot z verdedigen, en, na je opmerkingen, weet ik
zeker: je kunt het niet beter. Ik verzeker je, dat ik nooit dan het diepste respect voor
je vader gehad heb en hebben zal. Hij zou ‘Aal’ nooit ‘een werkster’ genoemd hebben,
zooals jij doet, maar ‘de werkvrouw’ zooals ik. Mijn aanleiding was niet onze tocht
naar Jan Veth's meesterwerk. Ik kwam, vóor de begrafenis, van de tramhalte op weg
naar het kerkhof langs het huis en zag een ladder staan in de werkkamer. Dit trof me
zeer diep. De ladder stond op de plaats van de werktafel. Voor jou is dit natuurlijk
wartaal. Soit. Wees opmerkzamer als je kinderen je brieven met potlood doorhalen.
Vertrouw zulke aanwijzingen en accepteer dan de fouten die de brieven bevatten.
De strepen staan precies door het gedeelte betreffende het gedicht. Accipio omen.
Hartetijke groeten
je Nijhoff
Santpoort, 21 Januari 19389
Waarde Nijhoff,
[...]
En nu het gedicht. Als ik zo bijgelovig was de krassen die een kind van 1½ jaar
in een onbewaakt ogenblik op mijn particuliere brieven zet, voor omineus te houden,
hoorde ik bijgezet te worden bij die Romeinen, die de kool bij gewijde feesten
gebruikten! ‘Aal’ is nooit onze ‘werkvrouw’ geweest, evenmin als werkster, maar
de dienstbode. Die meisjes die je gezien hebt, waren voor éen dag geleend van pension
Noordzee. Bij ‘ouderwetse aristocrate’ valt de klemtoon op ‘ouderwetse’. Als je in
antieke Engelse gezinnen gelogeerd hebt, weet je, dat ook daar de vrouw des huizes
nooit in de keuken komt, en daar door de cook ook niet geduld zou worden. Dat zijn
zo van die eigenaardigheden, die overgaan van moeder op dochter en die mijn
grootmoeder nog sterker had dan mijn moeder.
‘Doorgebladerd’ heb ik mijn vader's dichtwerk wel eens, hoor, in ieder geval
voldoende om het te kunnen uitgeven (als publisher). Je respect voor zijn persoon
heb ik niet in twijfel getrokken. Vergis ik mij niet, dan gold je bewondering (laten
we liever zeggen ‘waardering’) van den dichter vooral dien van de realistische
beschrijvingen. Ik zeg niet, dat dit niet een deel van zijn wezen was. Maar het is niet
de hoofdzaak. Bij Nijhoff is het dat wel. Voor Nijhoff is natuurlijk, wat een
bewonderaar van Verwey ‘vergezocht’ lijkt. Van wartaal heb ik niet gesproken.
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Integendeel: ik vind het alles zeer spitsvondig, ‘cerebraal’ zelfs, met een woord dat
tegen een zo weinig cerebraal mens als mijn vader ten onrechte door velen van jouw
(en mijn) generatie werd aangevoerd. Dat was juist mijn bezwaar.
Ik wil mij in dichterlijke qualiteiten volstrekt niet met je meten (voor dichten is
‘a room of one's own’ wel in de eerste plaats nodig en die heb ik nooit gehad, zelfs
geen slaapkamer of my own) en het is best mogelijk dat een poging om het sterven
van mijn vader in vers te verbeelden, op niets zou uitlopen. Daarom probeer ik het
zelfs niet. Ik zou alleen vast willen leggen, hoe het geweest was, voor het nageslacht,
omdat het sterven van een groot man een deel van zijn leven en wezen is en de kans
bestaat, dat jouw gedicht als biograflsch document zou gaan gelden. Daar heb ik, als
historica, en familielid van den gestorvene bezwaar tegen.
Als Boutens een uitleg geeft van wat hij met zijn rijmprent voor het Koninklijk
paar bedoeld heeft, kun je zeggen: ‘Nou snap ik het,’ niettemin blijf ik het een
gekunsteld en weinig ontroerend vers vinden, De opdracht lag hem niet. Of liever:
zoiets moet je schrijven zonder opdracht. Ik zou jouw gedicht in het geheel van je
werk moeten zien, om te weten, of ik het een goed Nijhoff-gedicht vind. Maar daar
gaat het op het ogenblik voor mij niet om. Trouwens: ik geloof niet in de mogelijkheid
van een objectieve kritiek ten opzichte van tijdgenoten. Er is mij door deze en gene
gevraagd: ‘Waarom heb je dat gedicht van N. in De Stem opgenomen?’ Net alsof ik
iets in de samenstelling van dat nummer te zeggen heb gehad. Ik heb nòch de
aangenomen, nòch de geweigerde bijdragen onder de ogen gehad. Heb alleen in het
begin een bezoek gehad van Donkersloot, die mij raadpleegde over namen en adressen
van medewerkers. Dat was misschien maar goed ook. Het is alleen vervelend om
dan voor de inhoud en voor wat er aan de inhoud ontbreekt aansprakelijk gesteld te
worden. De Duitsers Wolfskehl, Pannwitz zijn héél boos op mij, omdat ze niet om
een bijdrage gevraagd zijn.
[...]
Gegroet en tot horens,
tt
Mea Mees-Verwey
Utrecht 30 Jan. 193810
18 Janskerkhof
Waarde Mea Mees [...] - Ik was onlangs te Leiden, ontmoette Pierre, en liet hem onze brieven (d.w.z.
de jouwe) over het Stemgedicht lezen. Het had dit voordeel, dat ik uit een uitlating
van zijn oudsten zoon en van Pierre zelf nu eindelijk begreep wat jouw bedenkingen
geweest waren. Maar

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 9

44
dan is òf het gedicht zeer onduidelijk òf jij hebt erg slecht gelezen en te veel waarde
gehecht aan mijn bezoek op den begrafenisdag. De quaestie is, begrijp ik nu, dat jij
gemeend hebt, dat het gedicht speelde na het sterven, dat ik dus je vader voorstelde
als na zijn dood het huis bezoekend en daar alles in opgewektheid zijn dagelijkschen
gang gaand aantreffend. Dat zou natuurlijk heel akelig geweest zijn, en zeker bijzijde
de waarheid. Maar dit was, geloof me, de bedoeling niet. Verwey, in het gedicht, is
springlevend, het speelt in een van zijn laatste dagen, als zijn werk gedaan is, voor
het eerst is alles voltooid, het speelt op zijn laatst op den sterfdag zelf, maar niet later.
Hij is geen Cheops, die tusschen herinneringen mijmert. Als ik er bij denk, dat jij
zijn figuur in het gedicht als ‘revenant’ gezien hebt, begrijp ik je verontwaardiging;
maar, nogmaals, dan heb je ongelukkig gelezen. Hetgeen misschien weer door de
emotie verklaarbaar is. - [...]
Vriendelijke groeten
je [ondertekening weggeknipt]
In tegenstelling tot wat ze ten tijde van deze correspondentie dacht, is Mea Verwey
er toch in geslaagd op haar wijze het sterven van haar vader in een eigen In Memoriam
-gedicht te verbeelden. ‘Ter gedachtenis’ werd opgenomen in: Mea Mees-Verweij,
De verdolven landen, Gedichten L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V. Amsterdam
[1945], pp. 18-19.
Marijke Stapert-Eggen

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 9

Eindnoten:
1 Martinus Nijhoff, ‘Bij de dood van Albert Verwey’, in De Stem 17 (1937) II, 7/8 (juli/augustus),
pp. 732-733.
2 Marijke Stapert-Eggen, ‘Twee dichters in de Spiegel, Albert Verwey en Martinus Nijhoff’, in
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1987-1988, pp. 72-78.
3 Zes vrijwilligers, te weten: Carlien Boelhouwer, Mariet Boelhouwer, Dick van Halsema, Nellie
Heimeriks, Mieke Louwen, Marijke Stapert-Eggen.
4 Mea Verwey (Noordwijk aan Zee 2 maart 1892 - Santpoort 24 december 1978) was de tweede
dochter van Albert Verwey en Kitty van Vloten. Zij studeerde Nederlandse letteren te Leiden,
schreef gedichten, leidde een uitgeverij en was lid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Haar Levensbericht, geschreven door B.M. Wolvekamp- Baxter, verscheen in het
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1983-1984, pp. 129-134.
5 Tikfouten in de brieven van Mea Verwey zijn stilzwijgend verbeterd.
6 MNVarchief DvH 25, doorsiag van typoscript, origineel in NLMD, archief P.N. van Eyck.
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7 Huizinga herdacht Verwey voor de Leidse universiteit bij de aanvang van zijn eerste college
na Verwey's overlijden (op 8 maart 1937). Zijn herdenkingswoorden werden geciteerd in Het
Vaderland, en opgenomen in het Verwey-Herdenkingsnummer van De Stem, p. 830.
8 MNVarchief DvH 25.
9 NLMD, archief P.N. van Eyck.
10 MNVarchief MSE 58.
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Twee ‘hertalingen’ van Hooft*
Sang
Op de wijze: Een saterdaechjen nae den noene etc.
Omdat mij zelden meer ten deel valt
Het gezelschap dat ik zo graag zag,
Schuw ik en vlucht ik
Wat mij wel ten deel mag vallen.
Maar, als ik mijn hef hier ontmoet,
Alleen, en met haar lang gewaad, over groene paden
Schrijdend, hoeveel eer zou ik haar bewijzen,
Met hoeveel deemoed haar hart vermurwen?
Hoeveel diertjes zijn er op de wereld?
Ik zie er geen op dit moment,
Behalve jou, kleine kievit; eenzaam
Schijnen wij deelgenoten in het lot.
Waarom wil je eenzaam blijven, gevleugeld beestje,
Zonder wijfje, hoewel geen dwang je dwingt?
Of zijn de bloemen in het bedauwde veld
Je vrolijke vriendinnen en staar je verliefd naar haar?
Heb je misschien je hef verloren
Door een hagelbui waarmee de lucht zich wreekt?
Of heb je, jong nog, geen hef gekozen
Dat je hier zo alleen alleen zweeft?
Het zoete leven kan een dier
Niet smaken, alleen en zonder speelgenoot.
Heb je er geen,
Dan kies er een;
Of heb je er een, dan snel haar na.
Snel haar na, maar pluk, voor je je vleugels
Spreidt de mooiste bloem en neem haar mee
Om haar je lieveling te schenken:
Dat deed ik in jouw plaats.
Maar, al zou mijn lichaam zijn getooid met veren,
Geen venster zou ik veroveren op de ouders,
Die streng en steeds mijn lief bewaken.
Zelfs vleugels kunnen mij niet baten.
Toon mij je liefde, beminde, en zing
Met zachte zang van wijze woorden
Hun honderd ogen in een diepe slaap,
Dan zijn deur noch vensterslot bestand.
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Aen Joffre Anne Roemer Visschers
Sonnet
Als je, met diamant, een vlinder op 't glas graveert,
Is het een vlinder. Bedrieglijk echt ziet hij eruit
Alsof hij zich wil laven aan 't sap van druiven,
Zo levend dat men hem er af zou willen plukken.
Neem je penseel of naald: er wordt dal en rots
Geschapen, bos en berg, en 't vochtig veld bedauwd
Met groene grassen. Het welvarend vee verlangt er naar.
Dat haalt adem, schijnbaar, en hetkauwt. De lippen malen.
Vormt je vaardige hand een mens van leem,
't Steekt Prometheus naar de kroon. Maar als je
Je onder muzen schaart en woorden, zo fraai geschreven,
Met helderheid en geest bezielt,
Dan blijkt dat je al wat lijf of leven mist,
Beide geven kunt, maar je verzen 't eeuwig leven.

H. Heestermans

Eindnoten:
* De oorspronkelijke gedichten zijn te vinden in P.C. Hooft, Gedichten (ed. Stoett). Amsterdam.
1899. ‘Sang’ staat in deel 1, 46; ‘Sonnet’ in deel 1, 171.
De hertalingen zijn vervaardigd voor een serie bladen in reliëftechniek van de kunstenares
Liesbeth van Dorsser Keus, De gedichten werden gedrukt door de Avalon Pers te Woubrugge.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 9

46

Hella Haasse erelid
Op 1 juni 1991 werd Hella S. Haasse benoemd tot erelid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. De bij die gelegenheid uitgesproken laudatio zal in het
Jaarboek van de Maatschappij worden gepubliceerd.
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