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Verantwoording bij de Eerste editie 2007

Bronnen voor het maken van collegie-kronieken beperken zich tot de maandelijkse notulen,
verslagen van zomerreisjes, incidentele publicaties en mondelinge overleveringen. Met dien
verstande dat de notulen in de regel alleen weergeven wat in de vergaderingen zelf aan de orde
kwam, de reisverslagen pas in de tweede helft van de vorige eeuw ontstonden en bovendien vaak
slechts werden voorgelezen, ook exemplaren van andere publicaties niet noodzakelijk werden
bewaard en overleveringen verloren gingen omdat verzuimd werd deze vast te leggen. En dan was
er natuurlijk ook nog de brand van 1920 waarbij een niet onbelangrijk deel van wat wel aan papier
was toevertrouwd, ernstig werd gekortwiekt.

Bij elkaar betekent het dat veel van de petite histoire van anderhalve eeuw, die Eendragt maakt tot
wat het in 2007 is, voor de toekomst verloren dreigt te gaan. En dat zijn waarlijk niet louter zaken
van anekdotische aard. Een teken aan de wand is dat deze situatie in het recente verleden al enkele
malen aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van misverstanden over het hoe & waarom van
allerlei collegie-gebruiken, inclusief bijbehorende regalia en afspraken.

Mede met het oog op deze ongewenste situatie namen ondervermelden het initiatief tot het
samenstellen van Eendragts Memorabilia. In deze bloemlezing uit het archief en uit andere
bronnen kan worden vastgelegd wat resteert aan dierbaar wetenswaardigs uit het verleden maar
ook alles wat voor de toekomst van belang kan zijn. Doelbewust is gekozen voor een losbladige
opzet zodat een periodieke uitbreiding en/of correctie eenvoudig kan plaatsvinden. Bijlagen, zoals
bijzondere verslagen van zomerreisjes, Eendragt-publicaties, sinterklaasgedichten, jubileum-
prenten en overige weergaven van het rijke collegieleven, bevinden zich in het archief .
Toekomstige wetenswaardigheden kunnen worden ondergebracht in volgende banden.

De samenstellers bevelen aan het geheel onder te brengen in de President Sebastiaan S. Hesselink
Eendragt Bibliotheekkist.

Utrecht, januari 2007

Fred van den Berg Henny van der Eng Koert van der Horst
Dirk Ouwehand Paul Hogervorst
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Verantwoording bij de Lustrumeditie 2008

Bij de verschijning van de Eerste editie van Eendragts Memorabilia (januari 2007 – oplage 1) stond
de samenstellers voor ogen deze losbladige uitgave ‘wanneer gewenst’ periodiek uit te breiden,
aan te vullen en te corrigeren. Kortheidshalve wordt hiervoor verwezen naar de Verantwoording
bij de verschijning van de Eerste editie hiernaast.
Ter gelegenheid van het 31e lustrum deed zich echter als gevolg van een genereus aanbod van
Mathijs Suidman de kans voor vrijwel de gehele inhoud van de eerste editie te bundelen en in een
oplaag van 50 exemplaren in druk te laten verschijnen. Hierdoor werd het mogelijk alle leden in
het bezit te stellen van een – genummerd – exemplaar van deze lustrumeditie. De uitreiking
hiervan vond plaats tijdens de feestelijke herdenking van de oprichting van het Collegie op
vrijdag 4 juli 2008 te Nederhorst den Berg. 
Ten behoeve van deze editie werd door Fred van den Berg de vormgeving aangepast. De
redactionele begeleiding ten behoeve van een gewijzigde volgorde van de inhoud alsook
aanvullingen en correcties in enkele nieuwe hoofdstukken was in handen van Dirk Ouwehand,
met enige hulp van Frans Cladder. 

Utrecht, juli 2008

Eendragts Memorabilia boek aangeboden  aan 

Henk Bruna tijdens de Jaarvergadering 2007
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[NRC 13/01/1853] 

Hieraan voegt de uitgave 150 jaar Boekverkooperscollegie Eendragt
1853-2003 nog het volgende toe: “ Op die 10e januari waren ook de
Utrechtse uitgevers en boekverkopers weer uitgenodigd. Eén van hen,
de jonge en dynamische boekverkoper J.H. Siddré nam bij die
gelegenheid het initiatief – naar alle waarschijnlijkheid dit keer niet
geïnspireerd door de voortbrengselen van de druk -, maar door die van
de wijnpers - om een vereniging van boekverkopers/uitgevers op te
richten. Dat was blijkbaar een heikele zaak, want twee eerdere
pogingen om iets dergelijks te ondernemen, waren niet lang tevoren
jammerlijk mislukt”.

Ditmaal echter, zij het met de onontbeerlijke steun van Mr. J.G.A.
Bosch, nestor van het toenmalige Stichtse drukkers/uitgeverswereldje,
lukte het beter. Want op 1 juli 1853 werd de oprichtingsacte van
Eendragt verleden en vier dagen later vond de eerste ledenvergadering
plaats.
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…des avonds kwamen zij daartoe bijeen in de zaal van den 

schouwburg, waar zij met hunne vrouwen of meisjes, een 

groot gedeelte van den nacht in gulle vrolijkheid 

doorbragten…

Eerste ledenlijst uit 1853.



Onderstaand gelegenheidsgedicht voegt - naast hetgeen Koert van der
Horst hierover vermeldt in de jubileumuitgave 150 jaar
Boekverkooperscollegie Eendragt 1853-2003 - enkele saillante
bijzonderheden toe aan de eerste tien bestaansjaren van het Collegie.
Het is afkomstig uit het persoonlijke Eendragt-archief van Guus
Bloemsma en werd door zijn zoon Joost aan de Memorabilia-redactie
toegezonden. De naam van de maker is helaas onbekend.

Herinnert ge u, hoe voor een tiental jaren
Toen de eendragtsband ons nog niet zamenbond,
Hoe ieder lid, in ’t maken van bezwaren,
Voor ’t stichten van dit schoon Kollegie vond.
Hoe elk verbaasd toen d’eerste roepstem hoorde,
En Siebers1 ons een eerste schuilplaats schonk!
Dat was het vuur, dat heilrijk voor ons gloorde,
Dat was voor Eendragt de eerste levensvonk.

Ik zie het nog, hoe zot elk keek in ‘t ronde,
En ieder zei: “Wat moet hier nu geschîen,
Och, dat nu één maar ’t kunstig middel vonde,
’t Geheel te vormen uit deez’ vreemde liên.”
Een stemme klonk, - het doel werd onderschreven,
Elk greep het aan met liefde en met gewuif,
Als president werd ons toen ’t eerst gegeven
Het achtbaar hoofd van onzen Jan de Kruyf2.

Hij was een man, die ons naar Klokke3 troonde,
[Dit kostte Siebers meen’ge zilte traan];
Die ons het nut van Orde en Eendragt toonde,
Het heiblok stuurde voor ons vast bestaan.
Hij gaf ’t gezelschap kracht en naam en leven,
Hij gaf ons tal van wetten naar den aard,
Maar men ontnam, tot loon van al zijn streven,
Zijn wetten spoedig ooren, kop en staart4.

’t Is u bekend, hoe later door ervaring,
De lieve kas hetzelfde lot weêrvoer,
Hoe men haar plukte, uit vreeze voor verzwaring,
En Badens5 schatten deelde tour en tour.
Herinnert g’u, hoe dat men ons belaagde,
Des afgronds poel ons haast verslinden kon,
En ons bijna [schoon later m’ons verjaagde]
Per stuk bewerken wou tot een …. Maçon6

Herinnert g’u ons ploet’ren en ons streven
Ons ijv’ren tegen tusschentijds papier,
Hoe niemand ons extra rabat wou geven,
Al maakt Biel7 ook nog zoo’n zwaar getier?
Gij weet het nog, hoe gaarn wij ons verbonden
En d’Eendragstband het vastst geklonken was,
Als een van ons werd door den dood verslonden,
Dat gaf ’t bestaan aan de Diskretie-kas8.

Zij zijn voorbij, die hobbelige dagen,
Zij zijn voorbij, der strijdlust is voldaan,
Geen onzer heeft zich immer te beklagen,
Wij kunnen nu met wet en grond volstaan.
De wet is klein, maar rein en groot in zegen,
De plek is vast, waar men ons maand’lijks ziet9,
Wij roepen elk met gulle stemmen tegen,
Kom boekenwurm, geef, werk, drink en geniet!

V O E T N O T E N

Hoewel het gedicht geen ‘ontstaansdatum’ bevat, mag op grond van de eerste regel
worden aangenomen dat het is geschreven t.g.v. het 2e lustrum, dus in of omstreeks
1863.

1 Siebers was hoogstwaarschijnlijk het eerste Eendragt vergaderrestaurant.
2 Jan de Kruyff [ dus met dubbel f] was de eerste Eendragt president. Blijkens het

gedicht pakte hij de zaken doortastend aan. Tot verdriet van o.a. Siebers.
3 Een van de maatregelen die de kersverse president kennelijk nam was een nieuw

rendez-vous te zoeken. Dat werd ‘Klokke’. Ook dit gegeven vraagt om nader
uitdieping.

4 Hiermee wordt duidelijk dat het Collegie kort na oprichting over een [huishoudelijk]
reglement beschikte. Zie hiervoor hoofdstuk Reglementen en Statuten.

5 Wie was Baden[s] en waaruit bestonden zijn schatten? Als het de naam is van de
toenmalige penningmeester, zou het voorval kunnen slaan op het potverteren
waartoe Eendragt in 1861, op voorstel van president De Kruyff besloot. Zie in dit
verband de eerder genoemde jubileumuitgave 2003, pagina 17.

6 Een wel zeer mysterieus gegeven. Betekent dit dat een poging werd ondernomen, de
leden van het Collegie te ronselen voor een plaatselijke vrijmetselaarsloge?

7 Met ‘Biel’ wordt waarschijnlijk bedoeld C. Bielevelt, een lid van het eerste uur. Het is
duidelijk dat de handelscondities in 1863 nog een belangrijk punt op de Collegie
agenda waren.

8 Zie hiervoor hoofdstuk Reglementen en Statuten, blz. 36.
9 Later zou blijken dat deze trouw plaats ging maken voor een lange rij van favoriete

vergaderplaatsen.
Zie hiervoor het hoofdstuk Eendragt aan tafel, blz. 15.

Stichtelijke herinneringen aan vervlogen jaren
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Het eeuwfeest diende natuurlijk op grootse wijze te worden
gevierd. Om dit te kunnen bewerkstelligen werd de organisatie
toevertrouwd aan een wel zeer actief comité *). Dat gezelschap
vormde tevens de reiscommissie want besloten werd een
belangrijk deel van de festiviteiten samen te laten vallen met
het reisje van dat jaar dat in mei zou moeten plaatsvinden. De
plannen werden gepresenteerd tijdens de jaarvergadering op 27
januari in het restaurant Cambridge en hetgeen daar ter tafel
werd gebracht achtten bestuur en leden dermate van belang
dat besloten werd alle reguliere agendapunten aan te houden
tot de februari bijeenkomst.

De eerste pleisterplaats van het reisje was Deventer waar in de middag
van 19 mei het uit zestien leden bestaande gezelschap intrek nam in
hotel Leeuwenbrug tegenover het station. Aan het eind van de middag
werd vergaderd waarbij de aanwezige leden als eersten het Eendragt
ledenlint met penning werd uitgereikt. Zo ook een boekje over het wel
en wee van Eendragt in de afgelopen eeuw met portretten van de leden 
in 1953 van J.A. Snelleman en J.M.P.H. Uitman. 

Vervolgens ging men aan tafel voor een souper, “onder voorwaarde
aangeboden door president Henk Bruna”. Wat deze voorwaarde inhield valt
niet meer te achterhalen maar aangenomen mag worden dat deze
hindernis zonder bezwaar kon worden genomen. Na afloop hield men
zich tot ver na twaalven in de bar onledig met een ‘oudejaarsviering’,
ondersteund door de nodige nightcaps.
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De Jubilea

1953 - Viering Honderd jaar Eendragt - festiviteiten in Utrecht, Deventer en ’s Hertogenbosch

Krantenartikelen van woensdag 20 mei 1953.

*) bestaande uit voorzitter B. de Vries, directeur N.V. Drukkerij v.h. L.E. Bosch & Zn 
Utrecht met als leden F.W.G. Théonville directeur A.J. Huffels Antiquariaat Utrecht,
J.A. Snelleman directeur J.T. Swartsenburg N.V. Utrecht, H.J. Heutink directeur N.V.
Algemene Boekhandel, F. v.d. Broek Zeist en J.M.P.H. Uitman directeur N.V. Intern.
Uitgevers Mij. ‘het Wereldvenster’ Baarn.



Ontvangst ten stadhuize en aubade
De volgende morgen bezichtigde men eerst De Waag en de
Atheneumbibliotheek. Vervolgens toog het Collegie naar het stadhuis
voor een ontvangst door het gemeentebestuur. Terug bij het hotel
werd Eendragt verrast door een muzikale aubade, ten gehore gebracht
door de plaatselijke harmonie St. Lebuïnus. Staande op het bordes
bedankte president Bruna zowel gemeente als harmonie van de
Koekstad voor de ontvangst en overhandigde als blijk daarvan
onvervalste Utrechtse sprits. De voorpagina van het Nieuw Utrechts
Dagblad opende op 20 mei 1953 met een artikel over drie kolommen
met foto’s van feestende, besnorde leden en van de aubade
“bijgewoond door een duizendkoppige menigte”. 
Het artikel ging zelfs zover gewag te maken van recente strubbelingen
binnen het Collegie als gevolg van ‘enige kribbige opmerkingen van
dhr. v.d. G.’** hetgeen het vermoeden rechtvaardigt dat het verslag in
kwestie niet werd geschreven door de stadsredactie, maar voortvloeide
uit de pen van de actieve reiscommissie. 
Ook voor de lezers van het Deventer Dagblad van dezelfde datum bleef
het bezoek van Eendragt niet onopgemerkt. Zij het door een
aanmerkelijk bescheidener artikel, geplaatst op een der binnen-
pagina’s.

Feestdiner
Na het noenmaal verplaatste het gezelschap zich naar ’s-
Hertogenbosch waar het logeerde in Hotel Noord-Brabant. In
afwachting van hetgeen in de avond ging gebeuren, hield men het in
de middag met een ‘aangeklede thee’ aan de rustige kant. Voor borrel
en feestdiner begaf men zich naar het ook toen reeds in culinaire zin
befaamde Châlet Royal en de menukaart maakt duidelijk dat het de
daar aanwezige Eendragtleden aan niets heeft ontbroken. Hoogtepunt
van de avond was ongetwijfeld de inwijding van de EENDRAGT-
BOKAAL, aangeboden door oud-secretaris F.W.G. Théonville.

**) Ook het volgend feestgedicht van J.J. Heutink, door de maker ten gehore gebracht
tijdens deze reis, maakt gewag van deze strubbelingen. Achter de vermelde initialen
ging D[olf] van der Giessen schuil, die het n.b. – blijkens het gedicht - bestaan had
reeds kort na de installatie, de samenstelling van de feestcommissie te wraken.

College “Eendragt” ter Eeuw-vergadering. V.l.n.r. zittend de heren Chris Vonk, Snelleman, Henk Bruna, 

De Boer, De Vries. Staand: Heutink, De Haan, v.d. Giessen, Théonville, v. Rossum, Cohen, Rozelaar, 

Rommerts, Gumbert, Bogaard en Uitman.
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Ons eerbiedwaardig Collegie
“Eendragt” geheten,
viert heden feest.
Geschoeid op Bruna’s leest
en onder zijn regie.

Nu honderd jaar geleden,
dus in een ver verleden,
werd dit collegie opgericht
en ieder had de dure plicht
daartoe het zijne bij te dragen
wat deze club kon schragen.
En maken tot een vriendenkring
die nooit en nimmermeer verging.
De vakbelangen werden trouw besproken
op iedere vergadering.
Daarbij werd echter nooit vergeten
te eten en te drinken, niet gering.
Het was de jaren door een prettig ding,
dat iedere maand vergadering
gehouden werd, zodat de zuigeling
tenslotte niet verging,
maar opgroeide tot ieders vreugde
en iedereen wel erg verheugde.

Ook menig reisje werd gemaakt
door binnen- en door buitenland.
Natuurlijk allemaal in clubverband.
Daarbij vergat men wijntje niet,
en oude prenten uit het kabinet,
vertellen zelfs dat Trijntje – keurig net –
wel eens heeft aangezeten bij de pret *)
’t Kon toen ook reeds verkeren, bij de heren.

De jaren gingen; met de jaren
verjongde Eendragt ’t oude bloed.
Zo is men veilig blijven varen
en zo ging alles goed.

De tweede eeuw werd heden aangetreden.
Daarbij waren aanwezig:
Bruna, de president, die ieder kent,
een hele nette vent.
Dan onze secretaris Snelleman,
die vlot en vaardig kan
notulen destilleren.
Ook Vonk, de penningmeester
kon natuurlijk niet mankeren.
De Haan, van Rossum, Théonville,
die ons zo uitermate goed beviel
met zijn verslag uit vroeger dagen.
Ze konden toen wel veel verdragen.

De Vries, voorzitter der reiscommissie
heeft blijk gegeven van talent
om – bij gebrek aan beter – met permissie
als barkeeper te fungeren.
De Boer, ons oudste lid,
was ook van de partij,
en zelfs Joop Uitman was erbij.
Cohen, Bogaard en Roselaar,
ontbraken evenmin.
De laatste van dit stel,
houdt meer van pijp dan van sigaar.
Dan rest mij nog om Rommerts,
Gumbert en mijzelf te noemen.
Om dan als laatste Van der Giessen
te gedenken, die af en toe opstandig was
en al meteen een nieuwe feestcommissie
wilde kiezen.

Dat komt natuurlijk niet van pas.
Zo zal dit feest ook binnenkort
weer tot geschiedenis geworden zijn.
Wij allen zullen in blij’ herinnering
gedenken dit festijn.

Eén ding moet hieraan toegevoegd:
College Eendragt leve lang.
Langer dan wij; ja zelfs voorgoed.
Dat is de wens van u en mij.

Deventer – ’s-Hertogenbosch / 20 mei 1953

*) zie de pagina’s 23,24 en 25 van Boekverkooperscollegie
Eendragt 1853- 2003 van Koert van der Horst.
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Gedicht van J.J. Heutink t.g.v. de viering van het honderdjarig bestaan



Reeds geruime tijd voor het jubileumjaar 2003 maakte het
toenmalig bestuur bestaande uit Bas Hesselink, Jan van
Willegen, Menno Kohn en Frits Bruna duidelijk dat het een
feest zou worden dat het Collegie nog lang zou heugen. En
dat het ook wat zou mogen kosten werd duidelijk toen
penningmeester Menno in het voorafgaande boekjaar al alles
in het werk stelde om de kasreserves naar ongekende hoogten
te voeren. Het bestuur maakte voorts bekend dat de
jubileumviering over het gehele jaar zou worden gespreid.
Om alle voornemens tijdig en naar behoren voor te kunnen
bereiden werd een breed organisatiecomité in het leven
geroepen, bestaande uit het zittende bestuur aangevuld met
een viertal wakkere leden te weten Frans Cladder, Ari Doeser,
Henny van der Eng en Kees van den Hoek. Gaandeweg werd
duidelijk dat het hiermee tevens een geniale stap zette in de
richting van de bestuursoverdracht die na het verstrijken van
het jubileumjaar zijn beslag zou krijgen. Doch dit terzijde.

Jubileum-jaarvergadering
Tijdens deze bijeenkomst op 9 januari in de Kastanjehof te Lage
Vuursche ontvouwde het bestuur een indrukwekkend programma
bestaande – in chronologische volgorde – uit een boekenveiling, een
theaterbezoek, een herdenkingsbijeenkomst en een groots opgezet
zomerreisje. In feite startte de feestelijkheden reeds op die avond met
het aanbieden van het eerste exemplaar van de jubileumpoëziebundel
Uilen naar de Parnassus aan erepresident Henk Bruna *}.
Voordat de president de vergadering besloot en de verdere leiding van
de avond overdroeg aan tafelpresident Fred van den Berg maakte hij,
tot zichtbare verrassing en blijdschap van de betrokkene, het
erelidmaatschap bekend van Dirk Ouwehand.

*} Naast deze bundel zouden nog enkele andere poëzie-uitgaven in het jubileumjaar
een rol spelen. Men vindt deze beschreven in het hoofdstuk Trouw aan de poëzie.

Fondsenwerving
De omvang en aard van de plannen hielden in dat, ondanks de
spaarzaamheid van de penningmeester, ook andere maatregelen
gewenst waren om het luisterrijke feestprogramma gestalte te geven.
Met dit doel startte een intensief sponsorprogramma onder bevriende
Eendragt-relaties. Doch, zo stelde het feestcomité terecht, zouden ook
de leden op dit gebied niet achter mogen blijven. Naast diverse
vrijwillige bijdragen van die zijde werd dit bewerkstelligd door een
verkoping onder leiding van veilingmeester Hesselink van door leden
ingebrachte boeken en prenten, hetgeen resulteerde in een opbrengst
van ruim 4.000 euro. Tenslotte zouden ook de deelnamekosten van het
zomerreisje meer gaan bedragen, mede als gevolg van de uitbreiding
van de duur van drie naar vier dagen. Al deze bijdragen tezamen
maakten de begroting dekkend en daarmee konden de feestelijkheden
in de voorgenomen aard en omvang losbarsten. Daartoe verzamelden
op 20 maart de leden met hun partners zich in de Utrechtse
Schouwburg ter bijwoning van een speciale voorstelling van De
Mensenhater van Molière, uitgevoerd door de Paardenkathedraal.

Herdenkingsbijeenkomst
Op de geboortedag van Eendragt, dus op 1 juli, kwamen de leden en
hun partners in huize “Westreenen” aan de Tuurdijk in ‘t Goy bijeen.
Per bus ging het gezelschap vervolgens naar het centrum van Utrecht
om daar op zeer stijlvolle en feestelijke wijze in de Fundatie van
Renswoude de oprichting van het Collegie te herdenken. Eregast was
mevrouw Mr. A.H. Brouwer-Korf, burgemeester van de stad, die bij
deze gelegenheid uit handen van de president het eerste exemplaar
ontving van de jubileumuitgave 150 jaar Boekverkoopers-collegie
Eendragt, die Koert van der Horst en Fred van den Berg voor deze
gelegenheid samenstelden. Daarop volgde een boeiende inleiding van
professor Maarten van Rossum bestaande uit diens persoonlijke visie
op het boekenvak waarna de bijeenkomst werd besloten met een
receptie.

De bus bracht het Eendragt-gezelschap weer terug naar ’t Goy.
Begunstigd door goede weersomstandigheden – de werkelijkheid
maakt deze gemeenplaats onvermijdelijk – volgde aldaar een zeer
geanimeerde ontvangst inclusief lopend buffet in de gastvrije woning
en tuin van Loes en Bas Hesselink.

2003 -Honderdvijftig jaar Eendragt

Receptie in de fundatie van  Renswoude te Utrecht.

Ontvangst in de tuin van Loes en Bas Hesselink in ’t Goy-Houten.
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“Moeder aller Zomerreisjes”
Een volgend hoogtepunt der feestelijkheden bestond uit een bezoek
aan Brugge. Al bij eerste publicatie van het programma van het
jaarreisje 2003 verkoos het organisatiecomité hiervoor de kwalificatie
die deze paragraaf siert om daarmee te onderstrepen dat de deelnemers
niet louter een dag langer op stap zouden gaan maar dat het hen ook
door opzet, afwisseling en kwaliteit van zowel bezienswaardigheden
als culinaria aan niets zou ontbreken. Ongetwijfeld een stoutmoedige
aanspraak die echter al terstond werd  waargemaakt toen de
deelnemers bij aankomst in het hoofdkwartier van de NBB - naar men
mag aannemen voor het eerst in zijn bestaan - een kostelijk
champagnebuffet wachtte om daarna op comfortabele wijze per
touringcar naar het reisdoel te worden vervoerd. 

Wat daarna volgde valt bezwaarlijk in het hier beschikbare bestek weer
te geven. Voor een meer uitvoerige weergave van deze in alle opzichten
bijzondere tocht wordt daarom verwezen naar het reisverslag in het
archief. 
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Zomerreis-diner in  de zaal van het Sint Sebastiaans Schutters Gilde in Brugge.



Nog meer feestgeruisch

Bladeren door het archief maakt duidelijk dat niet alleen de
oprichting maar ook vele daarop volgende kroonjaren
gepaard gingen met tal van liederen en gezangen. De
volgende liederen werden aangeheven in 1863 dus toen
Eendragt zijn 2e lustrum vierde.

1 Welkomstlied
[melodie niet bekend]

Victorie!
Vol glorie
Zijn wij nu weer vergaard
Ter feestzaal,
Daar tienmaal,
’t Kollegie is verjaard.
De boeken, liggen aan de zij
En jolend, juublend zingen wij:
Victorie!
Ja Glorie
Aan Eendragt, nu ’t verjaart.

Laat ploetren
Laat foet’ren
Al wie nu blijft bij ’t wijf,
Wij drinken,
Wij klinken,
Met feestvreugd in het lijf.
Kom heffen wij het feestbokaal
En zingen, drinken w’ al te maal:
Vol glorie!
Victorie
Aan Eendragt, nu ’t verjaart.

2 Heildronk aan Eendragt
Bij zijn 10-jarig bestaan
[melodie: Wie Neêrlands bloed door d’

aderen vloeit]

Wie edel bloed in d’aderen vloeit
Acht elke rang en stand,
Wien ’t hart van ware geestdrift gloeit
Voor ’t heil van ’t Vaderland.
Zijn streven leidt naar schooner doel
Tot aan den hoogsten trap
Bij hem huist zeker rein gevoel
Voor kunst en wetenschap.

Die handel. Die ons hier vereent,
Die bron van goed en schoon
Zij vest het hechtste eêlgesteent
Der wetenschap ten loon.
Zij lokt het hart, zij voedt den geest
Verheft ons volksbestaan

En brengt voor deugd en wijsheid steeds
Haar rijpe vruchten aan.

Verheft dan broeders, lied en stem
Ter eere van den stand
Die Kunst en Wetenschap met klem
Steeds reikte hart en hand.
Dat wijsheid zich aan Eendragt paar’
Ons leide in elke stond
En vieren wij nog menig jaar
Het feest van ons Verbond!

3 Fonds catalogus
Der leeden Van Eendragt
[beurtzang of melodie niet bekend]

I boekhandelaren

Komenijs en scheurpapier
Kan je bij me krijgen
Lak en ouwels vind je hier
Blaren voor de vijgen,
Prenten, mondlijn, grift en lei
Popjes, boeken ook daarbij,
Om van meer te zwijgen [bis].

II uitgevers

Zolders vol van kost’lijk goed
Kan men bij mij vinden
Maar ‘k verkoop wel, als het moet
Scheurpapier aan vrinden,
Banden heb ik bij de vleet
Och, dat ‘k er maar meer van sleet
Mot moet ze verslinden [bis].

III antiquaren

Wandelstokken heb ‘k te koop,
En ook schilderijen,
Boeken geeft ik bij de hoop,
Naalden om te breien,
Passers, munten, visgerei,
Prenten, soms van veel waardij,
Om te leeren vrijen [bis].

IV drukkers

Ziet toch eens mijn Mediaan,
Zeer geschikt voor nooten,
Lokt u mijn Dessendiaan
Voor tien jaar gegoten?
‘k Druk u verzen, koffijzak,
bons voor turf, rijst en tabak,
Kaarten, klein’ en grooten [bis].
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V allen

Hoe kan men zulk vreemd gespuis
Hier zoo zamen houwen?
Of is ’t soms het feestgedruisch
Waarop allen bouwen?
Neen, het is hier Eendragts magt,
Die ons allen samenbragt;
Steun geeft aan ’t vertrouwen [bis].
Tienmaal vierden wij dit feest,
Eén in doel en streven.
Tienmaal zijn wij saâm geweest;
Mogten wij ’t beleven,
Ja, nog tien, nog twintig maal
Heffen wij deez’ feestbokaal
Lang zal Eendragt leven! [bis].

4 de Eendragt
1853 – 1963

De uitvoering van deze feestrede in onvervalste alexandrijnen maakt duidelijk
dat de maker zijn vak verstond. Tijdens de jaarvergadering 2006 onthulde Joost
Bloemsma dat de dichter Henk Kuitenbrouwer, een oom van zijn moeder, achter
de initialen Henk K. schuil ging. Waarschijnlijk maakte deze het gedicht op
verzoek van vader Guus en het is waarschijnlijk dat de laatstgenoemde deze
‘feestrede’ voorlas tijdens een diner als onderdeel van het zomerreisje 1963 dat
ter gelegenheid van het 22e lustrum in het in Château Neercanne nabij
Maastricht werd gevierd.

Het lijkt mij, op dit feest van zulk een aantal jaren,
Gepast om niet vooruit, maar eens wat terug te staren
Langs ’t afgelegde pad van honderdtien jaar lang.
Wel voegde op zo’n feest het best een jubelzang,
Maar daar mijn rauwe stem u ras zou doen bezwijmen,
Laat ik het zingen na en laat het maar bij rijmen.
Dat Eendragt Macht ontplooit, zegt ons een heel wijs woord,
En zelfs in ’t grijze Sticht werd deze leus gehoord.

De boekverkopers die hun macht versterken wilden,
Sloten zich hecht aanéén tot het beroemde gilde:
Geen boek mocht er verkocht tegen hun wil en zin,
Geen boek kwam zonder keur het keurig Utrecht in.
Dat was het hoge doel, maar ach!, veel idealen
Halen geen enkel jaar, hoe dus een eeuw te halen?
De “Eendragt” is er nog, nog staat het gilde pal,
Maar niemand die een boek de weg versperren zal.

’t College heeft tot doel de vriendschapsband te smeden
- Ai! Welk een beeldspraak hier! – tussen de gildeleden,
Zo luidt het reglement; die taak valt ons steeds licht,
Zie, hoe die taak hier lukt in ’t wijdvermaard Maastricht.
Het lukt ons elke maand, nooit ziet men zure of stuurse
Gezichten rond de dis in ’t land’lijk Lage Vuurse.
Het lukt ons ieder jaar, wanneer de vrijheid wenkt
En vriendschap onze kring eendrachtig samenbrengt.

Wanneer decemberwind ons land vol kou komt blazen,
Wordt onze vriendenkring een club van Sinterklazen,
En, zijn wij dan niet gul met suikergoed of koek,
We tonen ons royaal met wat ons bindt: het boek!
Ook ziet het Nieuwe Jaar ons trouw tezamen zitten,
Het gilde viert en juicht: herinner u de Witte!*
Ach, vrienden, honderd jaar – èn tien – is lang van duur,
Wat was die tijd niet rijk aan lustig avontuur!

Slechts één feit noem ik u, maar ’t is een feit van klasse:
De zomer-reünie aan Loosdrechts schone plassen.
U weet die zomer nog – zo triestig en zo guur,
De zon liet ons in steek – de borrel schonk het vuur,
En met de mannenmoed, geput uit volle kruiken,
Zag men de gildebroers spontaan in ’t water duiken.
Hoe werd dat wilde vuur in ’t kille nat geblust,
Hoe zocht men snel ’t behoud aan veiligvaste kust,
Waar men, inplaats van diep te zijn bewonderd,
Door een onvriend’lijk heer de tent werd uitgedonderd.

Nu zijn wij hier dan weer eendrachtig bij elkaar,
Geen politiek verschil dreigt vriendschap met gevaar.
Hoe ook in ’t kleine hok het potlood deed zijn keuze,
Ons blijft de gildenaam een trouwgediende leuze.
Laat dan de toekomst zijn zoals ’t verleden was
En heft met mij verheugd in vriendschap nu het glas.
Met deze wens tot slot niet slechts het glas gehéven,
Maar aan de mond gezet: De Eendragt, dat hij leve!

Henk K

* Bedoeld wordt het befaamde, toenmalig restaurant De Witte in Amersfoort van 
Ernst Hastrich.

Binnen dit kader valt ongetwijfeld ook de tafelrede van Henk Schuurmans
tijdens het diner na afloop van de jaarvergadering in het jubileumjaar 2003 
[zie hiervoor het archief].
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Eendragt aan tafel

Als men zich realiseert dat het Collegie jaarlijks al gauw
tienmaal bijeenkomt, het zomerreisje daarbij niet mee-
gerekend, moeten er tot op heden* bijna 1700 vergaderingen
hebben plaatsgevonden. Waar men in de beginjaren bijeen-
kwam, is op enkele uitzonderingen na, niet bekend. Aange-
nomen mag worden dat al snel horecagelegenheden beschik-
kend over vergaderfaciliteiten favoriet waren. Hetgeen niet wil
zeggen dat de verkrijgbaarheid van droogje en vooral ook natje
onbelangrijke factoren waren. Dit gezien het feit dat Eendragt
nimmer onverschillig ten opzichte van de kookkunst stond,
daarbij ook altijd duidelijk makend dat niet alleen drukinkt een
vloeistof was [en is] die in het Collegie een rol van betekenis
speelt.

Door dit laatste kwamen de tongen los en werden, vooral in de
beginjaren, op hoogtijdagen bepaald imposante liederen aangeheven.
Op zich voor die tijd niets bijzonders. Men kijke slechts naar het
uitgaafje Vliegende Bladen, opgevangen en zaamgebonden voor den
Jaarlijkschen maaltijd van de leden der Vereeniging [ter bevordering van de
belangen des Boekhandels] uit 1852. Een exemplaar hiervan bevindt
zich in de  Eendragt-Bibliotheek aangezien Hans Eenens en Paul
Hogervorst een herdruk van het bundeltje bezorgden ter gelegenheid
van het 27ste lustrum.
Ook andere grafische beroepen in Utrecht wisten als het op zingen
aankwam, van wanten. Vooral op hoogtijdagen zoals ter gelegenheid 
van de driehonderdjarige herdenking van de boekdrukkunst in de lage
landen [zie: De Tampon – 92e jaargang pag. 57 e.v.]. In het archief
bevinden zich vele bewijzen dat ook de leden van het Collegie op het
gebied van de zangkunst hun mannetje stonden.

Gastvrije tafels
Een minstens zo boeiend aspect in dit verband vormt de lange lijst van
vergaderplaatsen die Eendragt in de loop der jaren heeft gekend.
Enkele hiervan staan afgebeeld op blz. 16.
Natuurlijk dienen in dit verband ook een groot aantal onvergetelijke
bijeenkomsten in de woningen van leden te worden gememoreerd. Op
zomerse hoogtijdagen, werd dan bovendien genoten van – en in -
prachtige tuinen, zoals die van Henk Bruna, Bas Hesselink, Frits
Bruna, Piet Vonk, Henny van der Eng en last – but not least – die van
Loeki & Gary Schwartz.
Maar ook in de winter zoals in huize Kohn in Hilversum, vanwege de
Sinterklaasavonden die daar in de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw veelvuldig plaatsvonden.

*)  d.w.z. medio 2006

Tafelbel sinds 1953.
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Diner Zomerreis Aken 1986.
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Hotel-café-restaurant Terminus, Stationsplein 3, Utrecht.
Eendragt kwam hier frequent bijeen in de jaren waarin deze foto werd
gemaakt [1948-1956]. Het was een periode waarin het Collegie, onder
meer door toetreding van veel nieuwe leden, zich herstelde van de
problemen uit WO II die ook Eendragt niet bespaard is gebleven.
Henk Bruna werd hier in 1946 geïnstalleerd en aanvaardde een jaar later
het voorzitterschap. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het
restaurant gesloten; het gebouw werd kort daarna afgebroken als
onderdeel van het ingrijpende stadsvernieuwingsplan Hoog Catharijne
waartoe de gemeente Utrecht in 1962 besloot.

Galerie de Verrassing, Brigittenstraat 3, Utrecht.
Gert en Mary de Rijk die aanvankelijk een galerie hadden achter het
Domplein verhuisden medio jaren tachtig naar het hier afgebeelde 
pand. Tot 2005 bleef de Verrassing op dit adres gevestigd*) en Eendragt 
maakte in deze periode zeer freuquent gebruik van deze vergader- en
dinergelegenheid in deze, ook voor de boekenwereld historische
omgeving.
Het pand aan de linkerzijde was tot 1970 het kantoor van A.W. Bruna en
zoons Uitg. Mij. en is thans de ambtswoning van de burgemeester van
Utrecht. In de panden No 7 en 9 en de ruimte achter No 5 waren,
eveneens tot 1970, de kantoren en magazijnen van Bruna B.V., voorheen
Algemene Spoorweg Boekhandel ASB en I.L.A. gevestigd. 
Datering foto: 1988.

*) daarna Lange Nieuwstraat 46, Utrecht.

Hotel Oud-London, Woudenbergseweg 52,  Zeist.

Hotel ‘De Hoefslag’, Vossenlaan 28, Bosch en Duin.

Hotel-restaurant (later alleen restaurant) ‘De Lage Vuursche’.

Hotel Restaurant De Nederlanden, 
Vreeland.
Met name t.b.v. de jaarvergaderingen
in de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw.
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Paviljoen Wildschut, Vreelandseweg 50, Hilversum.
Veelvuldig plaats van samenkomst in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.

De afbeelding toont het Paviljoen, schepping van Dudok, na de restauratie in 2006.

De heer Koos van der Hoek, oorspronkelijk hofmeester bij de marine, 
was ober in Paviljoen Wildschut in de periode waarin het Collegie daar
veelvuldig bijeenkwam.
Toen hij daarna ging werken in het nabijgelegen restaurant De Zuwe in
Kortenhoef, belegde EENDRAGT ook daar diverse vergaderingen. Zijn
vakbekwame en sympatieke optreden maakte de heer Van der Hoek
bijzonder populair bij alle leden, niet in de laatste plaats door zijn
belevenissen als freelance lakei bij staatsiebanketten. Bij elkaar voor 
het toenmalige bestuur in 19... aanleiding de leden voor te stellen 
de heer Van der Hoek uit te roepen tot ere-ober van EENDRAGT. 
Bij zijn pensionerring in 2002 ontving de heer Van der Hoek 
nevenstaande oorkonde.
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Eendragt

Opgericht 1 juli 1853 l Utrecht



Eendragt op stap

Het Collegie organiseert jaarlijks een zomerexcursie en van
het prille begin af vormt dat reisje een der hoogtepunten van
het jaarprogramma. Bijzondere wetenswaardigheden hierover
vindt men in de uitgave 150 jaar Boekverkooperscollegie
Eendragt van Koert van der Horst die op pagina 20 e.v. onder
meer onthult dat de eerste excursie, na eliminatie van de
nodige strubbelingen, kort na 1872 plaats vond. Het heeft er
de schijn van dat aanvankelijk het voorjaar favoriet was.
Gaandeweg werd de tocht echter verplaatst naar de voorzomer
en ging men niet zelden een kleine week op reis. In de tweede
helft van de vorige eeuw, mogelijk als gevolg van de toen ook
in de boekenwereld intredende verzakelijking, ontstond het
besef dat een tocht van drie dagen maar dan wel inclusief de
zaterdag, welletjes was. Toen ook de nazomer haalbaar werd
voor bij de jaarlijkse schoolboekencampagne betrokken leden,
verschoof de datum naar de eerste of tweede week van
september.

Uit resterende verslagen en mondelinge overleveringen valt op te
maken dat tijdige verstrekking van spijs en drank steeds essentiële
prgrammaonderdelen uitmaken. Dat laatste bleef bij de thuiswacht na
terugkomst niet altijd onopgemerkt en gaf daar mogelijk aanleiding
tot enige jaloezie.

Het was daarom zonder meer een briljante ingeving van de
organisatoren, de maaltijd op de laatste avond met de term slotdiner te
sieren. Door deze bliksemafleider werd immers de indruk
bewerkstelligd dat het niveau van de catering op de overige dagen het
normaal betamelijke niet oversteeg. En dus louter diende als
functionele maagversterking voor serieuze, hardwerkende en
leergierige excursiegangers.

Want – en hier dient geen misverstand over te ontstaan – van meet af
aan waren het belangwekkende tochten. Uiteraard mankeerden
bijzondere bibliotheken zelden op het programma, maar ook musea,
kerken, kastelen en andere historische bouwwerken zijn tot op de dag
van heden geliefkoosde bezoekobjecten.

Reisverslagen van bijzondere aard
Nog twee karakteristieken dienen te worden onderstreept. Ten eerste
vindt het ontbijt sinds de jaren zeventig vrijwel altijd plaats bij een lid
wiens woning gunstig gesitueerd is ten opzichte van het reisdoel. De
kwaliteit van het aldaar gebodene is niet zelden van een zo’n hoog
gehalte dat dit bij menig Eendragt lid wel eens aanleiding geeft tot de
verzuchting: Moeten we eigenlijk de komende dagen wel op stap?

En tot slot: sinds 1949 wordt als regel jaarlijks door een der leden een
reisverslag geschreven. Als alles goed gaat zijn deze enkele maanden
daarna gereed te worden voorgelezen. Soms zelfs al eerder maar Frans
Cladder presteerde het in 1992, nog vóór het einde van de rit, zijn
verslag aan zijn medereizigers te presenteren.

Zomerreis 1983, Anholt e.o.

Met de komst van de personal computer verschenen de verslagen steeds
vaker in druk. Een aantal hiervan vindt men in het archief . Ze
bevatten niet zelden belangwekkende historische gegevens en
hilarische voorvallen. Maar zonder uitzondering maken de verslagen
duidelijk dat de samenstellers grote zorg aan de vorm en inhoud
besteedden. En dus met recht een plaats verdienen in Eendragts
Memorabilia.
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Zomerreis naar Brussel, 1994.



Sinterklaasgedicht voor Frans Cladder

Wandtekst in Perscentrum Nieuwspoort:

Hij wist het laatste nieuws het eerst

en schreef daar gisteren reeds over

[Eric van der Steen]

Nog voor de laatste voetstap was verstorven,
was ’t reisverslag dit jaar een heuglijk feit.
De chroniqueur – alert en toegewijd –
had gaandeweg reeds al zijn stof verworven.

Een stof bijeengegaard langs beemd en bermen.
Dat stak wel heel schril af bij vorig jaar.
Toen was ’t verslag met Pasen nog niet klaar
en hoorde men de schrijver enkel kermen.

Ga door zo Cladder met je werkzaamheden
waarin de ouwe koek voortdurend zij gemeden;
wees actueel en drijf je zaak doorwrocht.

Je zult dan eerlang boeken uit gaan geven
waarvan het manuscript nog lang niet is geschreven
maar waarvan Broese K. al stapels heeft verkocht.
1992/do

Reisverslag op afstand
Na afloop van de Sinterklaasavond 1992 toen werd nagepraat over het
verslag van Frans Cladder, vroegen enkele leden zich af of een nóg
minder alledaagse rapportage mogelijk zou zijn. Dat wil zeggen: een
verslag van iemand die in het geheel niet aan het betrokken reisje zou
hebben deelgenomen. Niemand van de aanwezigen kon vermoeden
hoe spoedig de noodzaak voor een dergelijke verslagvariant zich zou
aandienen.

Eind augustus van dat jaar namelijk meldde Dirk Ouwehand de
reiscommissie 1993, vanwege buitenlands zakenbezoek, zijn
aanvankelijke aanmelding voor het lustrum-reisje 1993 naar
Antwerpen te moeten intrekken. Was dat geen goede gelegenheid,
luidde daarop de reactie van de organisatoren, de levensvatbaarheid
van bovenbedoeld experiment na te gaan? Dirk zei niet terstond nee –
hetgeen de commissie vrijelijk als een ja beschouwde – en zocht voor
deze, niet lichte opdracht steun in het gedetailleerde reisprogramma
dat alle leden kort te voren had bereikt. Met name trok hierbij de
tarieflijst van de te bezoeken herberg-slijterij DE VAGANT sterk de
aandacht. Te meer daar op deze kaart naast meer dan 200 ‘gewone’
genevers, 15 fruitgenevers, 26 bieren, 23 likeuren en andere
geestverrijkende dranken werden aangeprezen. Eendragt op dit gebied
als zijn broekzak kennend, besloot de auteur deze tarieflijst te
gebruiken als een appetizer om daar omheen het overige deel van het
reisprogramma te vlechten. Het resultaat werd in elf coupletten [met
rijmschema aabba] neergelegd. Het bereikte de reiscommissie per fax
in Antwerpen op 27 augustus, de tweede dag van de reis en werd
volgens niet bevestigde berichten, op die dag tijdens het slotdiner
voorgelezen.

Verslag lustrum Zomerreis 1993

Eerst dronk men een Duvel of Kriek
Vervolgens ‘ne  Geusen Lambiek,
’t Kort Nat uit De Gauw
Ook een Chimay [dus blauw].
Ziet:  Eendragt die raakt’em weer kwiek.

Daarna een Grand Cru uit Hoegaerden
En meer van het schoons van deez’ aarde.
’t Was tijd voor Van Laer, [die  uit Luik].
Vlot dronk men de ziel uit de kruik;

’t was feest: het Collegie verjaarde.

Was  de tap, zo hoor ik u vragen,
Dan het enige dat ze daar zagen?
Smacht ’t Collegie  niet tevens
naar  hogere zaken des levens?
Dus wat deed men op d’andere dagen?

Wel nu, na ’t Vagant bacchanaal
Ging de tocht naar de O.L.V. Kathedraal
Een wie niet in de Zoo wilde zijn
Kon naar Moretus-Plantijn
Of  naar beelden van hout & van staal.

- 19 -



Bij Banque Parisbas aan de Meir
Trof men een Mercator-mijnheer.
Hier kwam op de korrel
Eerst de kunst, toen een borrel
En die laatste die smaakte naar meer…

Geen nood: ’t was tijd voor ’t diner
[daarvóór nam men fluks er nog twee].
En na Rubbens ‘fijn’
At men hoen of konijn
Waarna Frits nog elders wat dee.

Daags daarna toen de mist was verdwenen
Strekte  Eendragt – nog wat sikkig – de benen.
De stad der Sinjoren
Bleek opnieuw te bekoren
Dat duurde tot kwart over enen.

Het noenmaal werd toen geserveerd.
Vermoeid, maar voldaan en volleerd,
Zette men zich gewis
Voor de hesp aan de dis.
Wéér dienden de kelen gesmeerd!

Toen volgde het lustrumdiner
Met als nieuw lid Fred van den B.
Het klapstuk – perfect –
was een glanzende act
van Dreigroschen-Joost Bommeljé.

Bij ’t vertrek plus omeletje met zalm
Beweerde de praeses erg kalm
“dat drukinkt niet langer”, [zei Bas]
“voor Eendragt de belangrijkste vloeistof meer was”.
Een quote, dunkt me, goed voor een Palm

Aan het eind van dit kreupel verslag
en wars van de waan van de dag,
luidt mijn wens dat ’t u allen
weer bèst is bevallen
en Eendragt nog lang leven mag.

D.O.
Istanboul - 25/08/93

Stevige kost
Hoe goed voorbereid Eendragt in vroeger jaren op stap ging laat zich
raden, maar uit ervaringen die dateren uit de tweede helft van de
vorige eeuw is op te maken dat de toenmalige organisatoren van
zomerreisjes gewend waren vooraf een gedegen informatie over de te
bezoeken objecten te verstrekken. Befaamd waren bijvoorbeeld de rijk
geïllustreerde en goed gedocumenteerde reisprogramma’s van Henk
Bruna die overigens dergelijke overzichten ook samenstelde als hij
geen deel uitmaakte van de reiscommissie maar vond dat het geen
kwaad kon de voorpret nog wat uit te breiden. 

Eenmaal ter plekke werd het cultuur - en kunsthistorisch college
verder opgevoerd. Daarmee belastten zich meestal dezelfde leden. De
profane bouwkunst en de daarmee verband houdende geschiedenis
waren stokpaardjes van Jopie Uitman en bovenal van Rijn Haentjens
Dekker die door zijn encyclopedische kennis menig medelid tot
eerbiedig stilzwijgen wist te brengen.

Maar de kerkelijke bouwkunst, in het bijzonder die der
middeleeuwen, was onmiskenbaar het terrein van Willem van
Rossum. Geen gotische kathedraal kon op het itenerarium prijken of
Willem verschafte aan ieder die dat maar horen wilde de meest
saillante bijzonderheden. Dat er bij uitzondering hierbij ook wel eens
iets uit de hand liep, moge blijken uit voorvallen tijdens de
zomerreisjes 1985 en 1987. Men vindt deze op de volgende bladzijde
beschreven.
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Sinterklaasgedicht voor Willem van Rossum – 1985

De onfeilbaarheid van de paus staat onder druk

Zelfs over het bestaan van God wordt gesproken.

Niets is meer waar, alle geloof gaat stuk

en het ene kruis na het andere wordt gebroken.

En m’n laatste houvast kan nu ook in de kast.

Want Willem mag dan wel Eendragts hulp-paus heten,

Gewichtig citerend uit een reisgids in Enkhuizen,

wees hij op de kenmerkende punten van een der oude huizen.

Het Collegie was diep onder de indruk van deze kennis

tot er één uitriep: “Willem, ik geloof niet dat het waar is,

je bent de verkeerde bladzij aan ’t lezen,

voor het huis dat jij bedoelt moet je een straatje verder wezen.

Maker onbekend

Groot alarm in de Dom van Xanten
Traditiegetrouw bevond Willem van Rossum zich tijdens het
zomerreisje 1987, meer in het bijzonder bij het bezoek aan de uit de 13e
eeuw daterende Domkerk van Xanten, in de voorste gelederen
teneinde zijn reisgenoten te kunnen wijzen op een schat aan
kunsthistorische details. Ditmaal betrof het de bijzondere
beschildering van het plafondgewelf. Om al dat fraais naar behoren te
kunnen aanwijzen diende Willem zich, door enkele passen achteruit te
lopen, op de estrade vóór het hoogaltaar te begeven.

In zijn enthousiasme zag hij daarbij echter een afsluiting met koorden
en een bordje betreten verboten over het hoofd. De gevolgen van zijn
misstap waren verschrikkelijk. Terstond werd een oorverdovende
alarmbel hoorbaar. De arme Willem schrok hiervan dermate dat hij
achterover op de estrade tuimelde. Op hetzelfde ogenblik verscheen
uit het niets een zeer verontwaardigde koster die Willem, uitgerekend
een der meest erudiete leden van het Collegie, toebeet: Können Sie nicht
lesen…?

Zeiltocht IJsselmeer, Hoorn, 1999.
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Verklaring der tekens:
F alleen via fotoboeken
N verslag in notulen
H in handschrift
T getypt
D gedrukt
* audiovisueel verslag
- geen verslag beschikbaar
? reisdoel onbekend

1903 F/N Ahrthal,Remagen, Drachenfels
1904 F/N Bad Ems, Rüdesheim (1e Pinokkio-reis**)
1905 F/N Valkenburg, Luik, Hoey (2e Pinokkio-reis)
1906 F/N Sauerland (3e Pinokkio-reis)
1907 F/N Sauerland (Arnsberg e.o.) (4e Pinokkio-reis)
1908 F/N Westfalen, Rijn (5e Pinokkio-reis)
1909 F/N Bentheim (6e Pinokkio-reis)
1910 F/N Remscheid e.o. (7e Pinokkio-reis)
1911 - ?
1912 F Ahrthal, Rijn
1913 F Trier, Eiffel
1914 F Garmisch-Partenkirchen
1915-1919 waarschijnlijk geen reisjes i.v.m. W.O. I
1920 - ?
1921 Ems
1922 - ?
1923 - Mayerhofen
1924 - ?
1925 - ?
1926 - ?
1927 H Diekirch (Luxemburg)
1928 H Garmisch Partenkirchen, Zwitserland
1929 T Aken
1930 - ?
1931 - Chamonix (*: alleen ‘Reisplan’)
1932 - Sauerland, Rijn, Eifel (*: alleen ‘Reisplan’)
1933 – 1948 ? waarschijnlijk tijdens W.O. II geen reisjes
1938 - Zuid Limburg
1949 T Arnhem, Den Bosch, Bergen op Zoom, Breda
1950 T Arnhem, Venlo, Valkenburg, Eindhoven
1951 geen Zomerreisje
1952 T Vlissingen, Brugge
1953 - honderdjarig bestaan, Deventer, Den Bosch zie ook:
1953 – Honderd jaar Eendragt
1954 T Roermond, Düsseldorf
1955 T Bergen aan Zee, Noord Holland
1956 T Rotterdam, Bergen op Zoom,

Zeeland, Vlaardingen
1957 geen zomereisje (Gepland was Luxemburg)
1958 ? Arnhem (Groot Warnsborn)
1959 T Friesland, Lauswold, Groningen
1960 - Rotterdam, Delft

1961 - Bergische Land: Hückeswagen Wahlscheid
1962 - geen zomerreisje
1963 D Maastricht, Valkenburg, Zuid Limburg
1964 T Gent, Brugge
1965-1970 geen zomerreisjes
1971 - Brasschaat, Antwerpen
1972 T Terschelling
1973 T Westfalen: Burgsteinfurt, Münster
1974 T Zeeland: Goes, Zierikzee
1975 - Edam, Hoorn Enkhuizen
1976 T Brugge
1977 T Dinant e.o.
1978 - Beesterszwaag, Lauswolt
1979 - Deventer, Zutphen
1980 - Antwerpen, Lier
1981 - Wittem, Maastricht
1982 D Veere
1983 T Anholt e.o.
1984 - Gent
1985 T Enkhuizen, Leliestad
1986 T Aken, Zuid Limburg, Duitse Eifel
1987 T Kalkar, Kevelaer, Xanten
1988 - Mechelen, Leuven
1989 D Kortrijk, Ieper, Tilburg
1990 T Keulen
1991 T Ardennen
1992 T Laon, Rheims
1993 T Antwerpen
1994 - Brussel
1995 T Zuid Limburg, Duitsland
1996 - Groningen, Ekenstein, Fraeylemaborg, Bourtange
1997 - Mons (Bergen) e.o.
1998 T Utrecht e.o.
1999 T IJsselmeer, Hoorn (zeiltocht)
2000 T Limburg, Aken
2001 T Rotterdam, Dordrecht
2002 * Nijmegen (Oortjeshekken), Xanten
2003 T 150 jarig bestaan, Brugge
2004 T Zutphen, Deventer
2005 T Delft, Leiden, Warmond, Noordwijk
2006 T Friesland (Leeuwarden, Franeker, Harlingen)
2007 T Zeeland ‘Over het water’

De aanwezige verslagen bevinden zich in het Archief.

**Pinokkio: oorspronkelijke naam van de reiscommissie.

Zie de Jubileum-uitgave 150 jaar Boekverkoopers Collegie Eendragt 1853-2003 blz. 20-21
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De Reisactiviteiten van Boekverkooperscollegie Eendragt





Het Collegie heeft gedurende de nodige decennia een
bloeiende viering van het heilig avondje gekend. Wanneer
precies deze traditie ontstond is niet bekend. In ieder geval
maakt het jaarverslag van 1962 al gewag van een opgewekte
viering van het Sinterklaasfeest waarbij ‘leden, gesticht door
de aanwezigheid van de goedheiligman en zijn dienstvaardige
knecht met kennelijk genoegen geschenken uitwisselden en
deze vergezeld lieten gaan van gedichten’.

Poëziepenning vervangt Cup
Tussen 1950 en 1980 vond de viering in de regel bij toerbeurt bij leden
thuis plaats maar na 1980 was de locatie steevast de bibliotheek van de
woning van Hein en vervolgens Menno Kohn. Zowel deze
gedenkwaardige plek aan de ’s-Gravelandseweg in Hilversum als de
gastvrijheid van vader & zoon Kohn droegen in hoge mate aan de
feestvreugde bij.

Een groeiend deel der leden maakte in deze periode duidelijk, de
kwaliteit van de gedichten verre te verkiezen boven de kassawaarde of
het alcoholgehalte van de begeleidende cadeaus.
Ter stimulatie hiervan werd besloten een jury het beste gedicht van de
avond te laten aanwijzen. Aanvankelijk ontving de winnaar de
Eendragt Cup, een curieuze wisselprijs, bestaande uit een zuiltje van
namaak chroom, bekroond door de helft van een roze BH,
waarschijnlijk cup C. Hoewel dit kleinood door een deel der leden met
de nodige hilariteit werd begroet, groeide  allengs bij tenminste een
even groot deel van het ledenbestand de aversie tegen deze, in hun
ogen ongehoorde smakeloosheid.

Het laatste zetje in de richting van het wegwerken van de Cup was een
Sinterklaasvers dat ‘Blackie’ in 1984 voor Hans Nelissen schreef. De
bede van deze anonieme dichter werd verhoord want spoedig daarna
werd de Cup teruggetrokken. Om plaats te maken voor een jaarlijks
toe te kennen Poëziepenning die de maker van het prijswinnende
gedicht gerechtigd was aan zijn ledenlint toe te voegen. <Zie ook bij de
regalia van Eendragt - blz. 28
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Eendragt en de poëzie - Opkomst en verval van de Sinterklaasviering

Sinterklaasviering 1977, zittend v.l.n.r.: Anne Beumer, Henk Bruna, Sinterklaas
(Frans Cladder, géén lid), Willem Rommerts, Jaap Muntinga, Rijn Haentjens Dekker, 
Willem van Rossum, Hein Kohn. Staande v.l.n.r.: Dirk Ouwehand, Jaap Gilrtay, Joop Uitman, 
Piet Vonk, Guus Bloemsma, Herman Weijers, Jan van Willigen, Menno Koh, Jaap de Groot en 
René Schoots.

De Eendragt Cup.

Poëziepenning.



De harp aan de wilgen
Aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw kwam de klad
erin. Wat hiervan precies de oorzaak was - mogelijk waren er zelfs
meer dan één in het spel – is tot op heden onvoldoende onderzocht.
Was het een teken dat de toen aanstormende generatie de voorkeur gaf
aan een, in hun ogen meer dynamische avondvulling of golden andere
overwegingen?*).

Niet ontkend kan worden dat na 1995 de opkomst op de
Sinterklaasavond geleidelijk begon terug te lopen zodat het bestuur in
1998 besloot de viering maar op te heffen. Deze mededeling
veroorzaakte echter grote onrust bij de poëzieminnaars binnen het
Collegie, bevreesd als zij waren dat hun zuigeling met het waswater
van de Sinterklaasviering zou worden weggegooid. 

Het volgende hoofdstuk maakt echter duidelijk dat deze vrees in het
geheel niet gerechtvaardigd was.

*) Boze tongen beweren dat een der leden zijn gedicht jaarlijks door zijn secretaresse
liet maken. De jongedame in kwestie zou hem echter hebben laten weten zulks niet
langer als deel van haar taakomschrijving te kunnen beschouwen.
In het archief bevindt zich een keuze uit prijswinnende gedichten voorzover
mogelijk met naam van de maker en datum.

In de bibliotheek in de woning van Menno Kohn met twee Sinterklazen, 1988. 
Staande v.l.n.r.: Piet de Weijer, Frans Cladder, Willem Paardekooper, Hans van Hattum, 
Toine Akveld, Willem van Rossum, Jan van Willegen, Thom Beek en Gary Schwartz. 
Zittend v.l.n.r.: Bas Hesselink, Ivo Gay, Sinterklaas I, Sinterklaas II, Rijn Haentjens Dekker, 
Guus Bloemsma en Henk Schuurmans. 
Voorste rij v.l.n.r.: Dirk Ouwehand, Joost Bommeljé en Menno Kohn.

Willem van Rossum als Sinterklaas, 1957.

Dirk Ouwehand bij het voorlezen van zijn Sinterklaasgedicht, 1988.
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Het verstoten van de Goedheiligman - zie vorig hoofdstuk -
zou naar de mening van diverse leden beslist niet mogen
inhouden dat een jaarlijkse ontmoeting met de
zanggodinnen om zeep diende te worden gebracht. Zoiets,
meenden zij, zou immers te duiden zijn als een wel heel
vreemde ontwikkeling binnen een vereniging die zich als
Boekverkooperscollegie afficheert. Als gevolg hiervan
bereikten het bestuur eind 1998 enkele voorstellen tot behoud
van de poëzie in het Collegie.

Moderator of vibrator?
Het bestuur bleek gevoelig voor deze aandrang. Want al tijdens de
jaarvergadering 1999 liet het weten in principe de hechte band van
Eendragt met de poëzie te onderschrijven en daarom dienaangaande
voorstellen met belangstelling tegemoet te zien. In verband hiermee
benoemde men Dirk Ouwehand, een van de ongeruste leden, tot
kunstlid en vervolgens tot moderator. Daags daarna reageerde deze op de
verrassende aanstelling door middel van - wat anders - een limerick:

Die titel lijkt niet erg probaat hoor;
wat heet sodeju moderator?
Het nieuwbakken kunstlid
vraagt dus om een gunst – dit:
noem liever die functie; vibrator! *)

*) van Dale: lichaam dat trillingen uitzendt of overbrengt .

Binnen enkele weken waren uitgewerkte plannen in bezit van het
bestuur. In het kort kwamen deze neer op een jaarlijks in december te
houden bijeenkomst, die geheel in het teken van de dichtkunst - in de
meest brede zin van het woord - zou komen te staan. Hierbij te denken
aan een zo omvangrijk mogelijke inbreng van de leden zelf.

De indieners bleken uit behoedzaam hout gesneden want hun
plannen gingen vergezeld van de conditie dat het bestuur, bij
acceptatie, zijn handtekening onder de totaliteit der voorstellen zou
plaatsen. Wellicht afgeschrikt door deze ferme taal besloot het bestuur
niet over één nacht ijs te gaan want begin juli waren de
plannenmakers nog niet in het bezit van een reactie. Officieel heette
het dat nog niet alle bestuursleden gelegenheid hadden gehad zich
over de voorstellen te beraden. De president ontving daarom de
volgende reminder:

Ik bid je, wil ons toch doen horen,
welk lot is ons voorstel beschoren?
Was ook Menno braaf
[vond hij het dus gaaf?]
Niets kan dan de pret meer verstoren!

Maar zie, in het najaar kwam dan toch eindelijk het groene licht. Als
gevolg hiervan vond op 12 december 1999 in De Verrassing de eerste
poëziebijeenkomst van Eendragt plaats. Een achttal leden,
uitgenodigd door een comité bestaande uit Joost Bommeljé, Paul
Hogervorst en Dirk Ouwehand lazen twintig aandachtig luisterende
medeleden gedichten voor die naar hun mening bijzondere waarde
bezitten. Toelichting hierop door de voorlezers was niet verplicht
maar werd in vele gevallen verstrekt. 
In de daaropvolgende jaren werd de avond met min of meer gelijke
opzet herhaald terwijl in 2004 Ingmar Heytze uit eigen en ander werk
voorlas. Zowel uit de opkomst als de reacties van het gehoor is op te
maken dat deze jaarlijkse poëzieavond bepaald heeft bijgedragen aan
de bestendiging van de band Eendragt/dichtkunst.

Drie poëzie-uitgaven in het jubileumjaar 2003 
Dit bleek eens te meer in 2003 waarin ter gelegenheid van het
honderdvijftigjarig bestaan, door toedoen van leden en bestuur maar
liefst drie gedichtenbundels het licht zagen.

Tijdens de jaarvergadering 2003 ontving ere-president Henk Bruna het
eerste exemplaar van Uilen naar de Parnassus, een bundel favoriete
gedichten van de leden, samengesteld door het eerder genoemde
comité, aangevuld met Henny van der Eng en Fred van den Berg.

De tweede uitgave Drakenbloed en vergeven papier bevat tien gedichten
van Ruben van Gogh en Ingmar Heytze en de derde bundel Ik het boek.
een levensverhaal betreft acht gedichten van Gerrit Komrij, gebaseerd op
het boek en het boekenvak.. De uitreiking van de twee laatstgenoemde
uitgaven vond plaats tijdens een stijlvolle jubileumbijeenkomst op 
1 juli 2003 in De Fundatie van Renswoude te Utrecht, bijgewoond door
de burgemeester, mevrouw Mr. A.H. Brouwer- Korf. De drie uitgaven
zijn aan alle leden aangeboden en vanzelfsprekend ook opgenomen in
het archief.
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Trouw aan de poëzie – ondanks eliminatie van de Sint



Nog weer een nieuwe variant?
President Cladder las tijdens de december-poëzie
bijeenkomst in 2005 een gedicht voor [uit eigen koker]
waaruit bleek dat - wil de dichtkunst in Eendragt nooit
verloren gaan - deze zich voortdurend zal moeten aanpassen
aan de eisen – en mogelijkheden – van de digitale tijd.

Op zoek naar de Verloren Tijd
Van Weemoed en Gezelligheid
Pluk ik uit vuilnis na het feest
En lees hoe leuk het is geweest
Bij al die andere gezinnen
Waar men gedichten kon verzinnen

Ook had ik vroeger Eendragt nog
Waar wij tesaam, ge’noeglijk toch?
Ons oefenden in kreupel rijm
Ter ere van het samen zijn
Als vakgenoten, vol verlangen
Als vrienden, zingend Klaas-gezangen

Eén ging verkleed als heilig man
Een ander dan als Pieterman
De rest had reeds zijn best gedaan
Op tekst die hier niet zou misstaan
Het ging toch steeds om veel talenten
In dichtvorm – met een grap voor /centen

Maar ach dit schoons ging ooit teloor
De roep van Sint vond geen gehoor
Men ergert zich aan deze Vent
En richt zich meer op de contént
De Poëzie, die wil men hoeden
Sint Nicolaas, die laat men bloeden

Bent U content met de contént?
Of mist u Vorm in plaats van Vent?
Kies dan kordaat voor eigen tijd
Iets nieuws dat iedereen verblijdt
Kom laat ons voor de tijdgeest zwichten
Een weblog – met alleen gedichten

F.C.
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De poëzieavond in 2006 vond plaats in De Verrassing en stond in het teken van de zelfwerkzaamheid.
Met dien verstande dat de deelnemers werden verzocht gedichten te lezen behorend tot het thema 
DE VERRASSING - MET EN ZONDER VLEUGJE EROTICA. 
Met name deze toevoeging stond borg voor een flinke opkomst.
Een jury, bestaande uit vrijwel alle deelnemers wees daarna Joost Bommeljé als winnaar aan. Deze
ontving een zoutvaatje vervaardigd door keramist/cuisinier Gert de Rijk. Joost maakte tijdens de
jaarvergadering 2007 bekend besloten te hebben op zijn beurt het zoutvaatje aan Eendragt te
schenken. Om naast de poëziepenning te gaan fungeren als wisselprijs.

De poëziepenning.



Tijdens het Eeuwfeestdiner op 21 mei 1953 schonk F.W.G. Théonville,
in leven directeur van A.J.van Huffel’s Antiquariaat te Utrecht, deze
bokaal, symbool van de verbondenheid van de leden, aan het toen
honderdjarige Collegie.
Aanvankelijk ging de beker – goedgevuld – tijdens het jaardiner rond.
Alle aanwezigen, als eerste de president, namen bij toerbeurt een
dronk.

Aanbieding bokaal door Théonville aan president Henk Bruna t.g.v. 
het honderdjarig bestaan in 1953

Henk Bruna, 1981
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De regalia van Eendragt - De Eendragt Bokaal



In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw werd besloten de
bokaal voortaan voor de duur van de maaltijd exclusief toe te kennen
aan een lid dat zich, naar de mening van de tafelpresident, in het
achterliggende jaar op bijzondere wijze voor het Collegie
verdienstelijk maakte.

Onderstaande niet complete jaarlijst met namen van begunstigden en
tafelpresidenten bevindt zich ook aan de binnenzijde van de foedraal
van de bokaal, samen met het volgende gedichtje:

Gij die uit deze kelk der vriendschap wordt gelaafd
wilt u zich deze avond goed vermaken?
Laat dan dit vocht u naar behoren smaken.
Tast toe dus vriend, maar houd het wel beschaafd.

Bokaal-Winaars

Jaar Begunstigde Tafelpresident

1981 Henk Bruna Dirk Ouwehand
1982 Jo Dortmond Bas Hesselink
1983 * *
1984 Willem Rommerts Hans Nelissen
1985 * Thom Beek
1986 Ivo Gay Dirk Ouwehand
1987 * Paul Dijkstra
1988 Ivo Gay Gary Schwartz
1989 * Joost Bloemsma
1990 Koert van der Horst Henk Bruna
1991 * Henk Schuurmans
1992 Jan van Willegen Ivo Gay
1993 Alle leden Piet Vonk
1994 Henk Bruna, Hans Gumbert & Robbert Vrij

Willem van Rossum
1995 Bas Hesselink Joost Bommeljé
1996 Joost Bommeljé Piet Vonk
1997 * Hans van Hattum
1998 Jan van Willegen Dirk Ouwehand
1999 Frans Cladder Toine Akveld
2000 Thom Beek Joost Bloemsma
2001 Joost Bommeljé Ivo Gay
2002 Jan van Willegen Joop Boezeman
2003 Bas Hesselink Fred van den Berg
2004 Dirk Ouwehand Thys VerLoren 

van Themaat
2005 Robbert Vrij Jaap Stelloo
2006 Joop Boezeman Joost Bloemsma
2007 Kees van den Hoek Bastiaan Bommeljé
2008 Ari Doeser Dirk Ouwehand

* nog onbekend
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Koert van der Horst, 1990



De Wiggert de Haan Haak

Deze wisselprijs werd ingesteld in 1980 ter jaarlijkse onderscheiding
van een lid van het Collegie dat zich op buitengewone wijze voor het
boekenvak verdienstelijk maakte. Zulks ter beoordeling door de
begunstigde van het voorafgaande jaar.

Laatstgenoemde overhandigt de Haak tijdens het jaardiner aan de
nieuwe winnaar. Voorafgaande aan de overdracht motiveert de houder
zijn beslissing tot toekenning van de prijs aan zijn opvolger.

De namen van de winnaars staan gegraveerd aan de achterzijde van
deze bekroning. 

Met het vernoemen van de onderscheiding naar Wiggert de Haan, eert
het Collegie een lid dat Eendragt vrijwel de gehele eerste helft van de
twintigste eeuw als president heeft gediend.

Het Collegie besloot tot instelling van de onderscheiding op voorstel
van het toen zittende bestuur, bestaande uit: Dirk Ouwehand
[president], Piet Vonk [secretaris], Menno Kohn [penningmeester] en
Frits Bruna [commissaris]. 

Het materiaal van de Haak is afkomstig van drukkerij Vonk te Zeist die
het voor dit doel aan Eendragt schonk. Bij opheffing van het Collegie
zal de prijs worden geschonken aan het Letterkundig en
Dokumentatie centrum in Den Haag.

Jaar Begunstigde

1980 Joost Bommeljé
1981 Hans Gumbert
1982 Hans Nelissen
1983 Guus Bloemsma
1984 Jo Dortmond
1985 Rijn Haentjens Dekker
1986 Piet de Weijer
1987 Gary Schwartz
1988 Bas Hesselink
1989 Joost Bloemsma
1990 Hans Eenens
1991 Jan van Willegen
1992 Jaap Stelloo
1993 Paul Dijkstra
1994 Frits Brinkman

Jaar Begunstigde

1995 Henk Schuurmans
1996 Paul Hogervorst
1997 Koert van der Horst
1998 Ivo Gay
1999 Menno Kohn
2000 Piet Vonk
2001 Frans Cladder
2002 Frans Cladder
2003 Kees van den Hoek
2004 Joop Boezeman
2005 Chris Herschdorfer
2006 Niet uitgereikt
2007 Jan Bernard de Slegte
2008 Bastiaan Bommeljé

Winnaars Wiggert de Haan Haak 
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De voorzittershamer van Eendragt

Het opschrift van de hamer luidt: Boekverkooperscollegie
Eendragt. Niet bekend is uit welke periode de hamer dateert
en evenmin of deze werd betaald uit de kas dan wel door een
of meer leden aan het Collegie geschonken werd. Voor het
vullen van deze leemte wordt verwezen naar de verslagen
omdat aangenomen mag worden dat de komst van dit
attribuut belangrijk genoeg zal zijn bevonden om in de
annalen vast te leggen.

Vooralsnog lijkt het er echter op dat de datum van ingebruikneming
zeer waarschijnlijk tussen 1946 en medio 1975 ligt. Deze
veronderstelling is gebaseerd op de schrijfwijze van de naam van het
Collegie, waarover men de nodige gegevens vindt in het hoofdstuk
R E G L E M E N T E N  E N  S T A T U T E N [Eendragt met naam en toenaam].
Hier wordt vermeld dat vóór deze datum [tot op heden] geen
voorbeelden zijn gevonden van een gelijktijdig gebruik van de
benaming van Boekverkooperscollegie in combinatie met de
schrijfwijze Boekverkooperscollegie en Eendragt.
Na circa 1975 zal de hamer zeker niet zijn intrede gedaan hebben
aangezien dit dan bij de oudere leden bekend zou zijn.
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Tijdens de viering van het Honderdjarig bestaan in 1953 werd besloten
tot invoering van het ledenlint met penning. De daar aanwezige leden
ontvingen allen het lint; de na deze datum toetredende leden bij hun
installatie. 

Bepaald werd dat de penning in ieder geval zal worden gedragen
tijdens bijzondere Collegie bijeenkomsten zoals de jaarvergadering en
de installatie van nieuwe leden. In de loop der tijd ontstond het
gebruik dat leden die op deze bijeenkomsten niet in het bezit zijn van
penning en draaglint, de overige aanwezigen een rondje aanbieden. 

Beeldenaar van de witmetalen penning is het wapen van de Provincie
Utrecht. Ex-presidenten zijn gerechtigd tot het dragen van een
vergulde penning.

Penning en draaglint zijn en blijven eigendom van het Collegie. Bij
het in leven beëindigen van het lidmaatschap en bij overlijden worden
penning en lint aan de secretaris geretourneerd.
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Ledenlint met penning



De President Sebastiaan S. Hesselink Eendragt Bibliotheek werd
opgericht ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van
Eendragt en van de bestuurswisseling die plaatsvond tijdens de
jaarvergadering op 8 januari 2004*). Ter ere van de scheidende
president schonk de inkomende president het Collegie een (ook
bijna 150-jaar oude) boekenkist als eerste behuizing voor de
Bibliotheek. Als ‘basisboek’ bevindt zich hierin de gebonden
editie van P.J. Buijnsters, Het verzamelen van boeken, een
handleiding, Utrecht 1992, HES Uitgevers [in gebonden
uitvoering alleen nog antiquarisch verkrijgbaar]. Deze eersteling
geeft aan dat de Eendragt bibliotheek zich vooral zal richten op
het thema vakmanschap en vriendschap in de boekenwereld, de
twee kernwaarden van het Collegie.

Reglement ter verrijking van de inhoud
De ontwikkeling van de bibliotheek werd tijdens de jaarvergadering
2004 toevertrouwd aan een bibliotheekcommissie bestaande uit Klaas de
Boer, Koert van der Horst en Frits Brinkman, vanzelfsprekend onder het
toeziend oog van de ere-bibliothecaris Bas Hesselink. De Commissie zal
een register bijhouden van alle uitgaven welke in de bibliotheek worden
opgenomen. De Boekenkist zal tenminste op de jaarvergaderingen en zo
mogelijk ook op de zomerreizen ter plekke aanwezig zijn.

Tijdens iedere Eendragt-bijeenkomst zal steeds een lid de gelegenheid
krijgen, tenminste één boek voor opname in de Bibliotheek te
kandideren. De commissie leidt de mogelijk daarop volgende discussie
in goede banen en doet de vergadering een voorstel om de betrokken
uitgave al dan niet te aanvaarden. De vergadering beslist uiteindelijk
per duim.

Te zijner tijd zal de Boekenkist ‘vol’ raken, waarna toevoeging van
nieuwe titels alleen maar mogelijk is indien eerder opgenomen boeken
worden verwijderd. Tegen die tijd zal echter zoveel ervaring zijn
opgedaan met het beoordelen van waardevolle en geschikte titels, dat
deze precaire keuze voor de vergadering geen belemmering meer zal
behoeven te zijn.**)

Zilveren Boekendoos
Reeds spoedig na de instelling van de Boekenkist bleek het
aanvankelijke plan, de kist – met inhoud – het Collegie te laten
vergezellen op het jaarlijkse zomerreisje, de draagkracht van de leden in
de meest letterlijk zin van het woord te overschatten. Als gevolg hiervan
en ter aanvulling van de Boekenkist, schonk de zittende president
Eendragt, onder toezicht van de ere-bibliothecaris, tijdens de zomerreis
2004 een Zilveren Boekendoos met de inscriptie:

Ere-bibliothecaris

President Sebastiaan S. Hesselink

Eendragt Bibliotheek

2004

Bepaald werd dat de Boekendoos aanwezig zal zijn op alle lokaties waar
het Collegie bijeenkomt en dat deze mobiele reis-bibliotheek, door toedoen
van de bibliotheek commissie, een opgave van de actuele inhoud van de
Boekenkist zal bevatten.

*) Bestuur van 07/01/82 tot 08/01/04: Bestuur per 08/01/04:
Bas Hesselink president Frans Cladder president
Jan van Willegen secretaris Ari Doeser secretaris
Menno Kohn penningmeester Kees van den Hoek penningmeester
Frits Bruna lid Henny van der Eng lid

Frits Bruna lid [tot 05/01/05]

**) Inmiddels stroomden ultimo 2006 al zoveel waardevolle aanwinsten toe – o.m. uit de
bibliotheek van Pieter de Weijer – dat uitgekeken dient te worden naar een passende
aanvullende behuizing van de Bibliotheek.

De volledige - en steeds toenemende – inhoud van de Eendragt
Bibliotheek kan digitaal worden geraadpleegd via de Eendragt-website.
Met behulp van het programma LibraryThing is het boekenbezit aldaar
beschreven en kunnen nieuwe elementen worden toegevoegd. 

Hierna worden slechts een paar markante titels als voorbeeld genoemd.
Deze greep toont echter wel de veelzijdigheid aan van het
verzamelgebied.

De President Sebastiaan S. Hesselink Eendragt Bibliotheek Boekenkist
Stimulans voor vakmanschap en vriendschap in de boekenwereld
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Het verzamelen van boeken : een handleiding
P. J. Buijnsters

‘Alle boeken die er geschreven zijn’: de uitdagingen van het digitale tijdperk 
A.H. van der Weel

Boekendiefstal is een zegen voor de middenstand
A.H. van der Weel

Cross-over literature : 55 jaar Internationaal Literatuur Bureau B.V.
Linda Kohn

Drakenbloed en vergeven papier
Ingmar Heytze & Ruben van Gogh

Een man met een missive: een portret van Jaap Stelloo

Hier groeien boeken uit de grond : Nederlandse bibliotheken en
bibliothecarissen
Candida Höfer

Ik kan boeken maken
Kees van den Hoek

Nijntje’s droom
Dick Bruna

Uilen naar de Parnassus : Eendragt jubileumpoeziebundel – bijeengebracht
door de leden ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan

Utrecht getekend
Wilmer

Van hooggeleerde heren, opstandelingen en pornografen: een wandeling door de
geschiedenis van de boekhandel in Amsterdam
Jos van Waterschoot

Vliegende bladen: opgevangen en zaamgebonden voor een jaarlijkschen
maaltijd van de Leden der Vereeniging – vermaakt er U mee!
Hans Eenens en Paul Hogervorst, bezorgers

Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk
Stefan Bollmann

Hein Kohn*, verwoed verzamelaar van het werk van naïeve
schilders, nam ter gelegenheid van het honderdvijfentwintig-
jarig bestaan van Eendragt in 1978, het initiatief  Huub
Sijstermans** uit te nodigen een portret te vervaardigen van de
ere-president. Dit tevens om zijn toen veertigjarige vriendschap
met Henk te onderstrepen. Het bestuur ging enthousiast op dit
voorstel in en de schilder toog aan het werk.
Menno meent zich te kunnen herinneren dat het bij de feestelijke
aanbieding op 4 juli 1978 ten huize van Henk, niet terstond duidelijk
was of Henk Bruna in alle opzichten blij met het schilderij was. Maar
na enige correctie – vooral in het gelaat van de erepresident – groeide
diens waardering. Het gegeven dat daarna bekend werd dat de schilder
ook de doopplechtigheid van Z.K.H. Willem Alexander, Prins der
Nederlanden op een formaat van 1.50 x 1.05 m vereeuwigde, kan aan
deze groeiende waardering hebben bijgedragen. Het schilderij kreeg
vervolgens een plaats in het fitness centre van de Henk. 

Legpuzzel van 34 stukjes
Tijdens de Zomerreis naar Zutphen en omstreken in 2004 verraste
oud-president Bas Hesselink de vergadering met de mededeling dat de
familie Bruna kort daarvoor besloten had het schilderij aan Eendragt
terug te schenken om op deze manier de bijzondere band tussen hun 
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vader en het Collegie te onderstrepen. Terstond
on¶tstond een discussie over hoe het kunstwerk
‘verveelvoudigd en geëxploiteerd’ zou kunnen
worden. Immers, zo stelde president Cladder, de
leden van het College zijn en blijven boekhandelaren
en uitgevers en als zodanig gewend, kostbare
bronnen naar behoren te gebruiken.

Op voorstel van oud-president Dirk Ouwehand werd
besloten een getrouwe kopie van het schilderij te
vervaardigen en deze -uitsluitend voor intern
gebruik - op fraaie wijze als legpuzzel te laten
uitvoeren en wel in evenveel stukken als Eendragt
leden telt. Elk lid wordt met een stukje bedacht en
op bijzondere gelegenheden kan worden besloten de
puzzel gezamenlijk te leggen. Een kopie van de
puzzel zal worden ondergebracht in de Boekenkist.

Aldus werd besloten en de vervaardiging 
(in 4 mm Russisch berkenhout) werd
toevertrouwd aan Legpuzzelwinkel De Zaag te
Amsterdam. De puzzel kwam in januari 2005
gereed en oogstte aller bewondering.

*)  Hein Kohn vestigde zich in 1933 in Nederland, maakte
niet lang daarna kennis met Henk Bruna en trad op diens
voorstel in 1968 toe tot Eendragt. [Zie ook Memorabele
leden.]
**)  Deze op 27 januari 1923 te Klimmen geboren schilder van
het spoor en alles wat daar bij hoort, was seinhuiswachter
van beroep. Zijn hang naar romantiek spreekt vooral uit een
voorkeur voor oude stationnetjes en vooroorlogse
stoomtreinen. [zie: Naïeve schilders zien ons land, Uitgeverij
Ploegsma 1978 ISBN 90 216 14507].

Frans Cladder presenteert de zojuist gelegde puzzel, Leiden 2004.
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Vanaf het prille begin was het de oprichters ernst: Eendragt
zou een fatsoenlijke vereniging worden waar men in goede
orde bijeenkwam en reglementair zou worden overlegd. Dat
laatste werd vooral nodig geacht ten behoeve van de beoogde
behandeling van handelsaangelegenheden met de
veelzeggende aantekening: “handhaving van ieders
belangen”. De indruk bestaat echter dat “de bevordering van
eenen vriendschappelijken band tusschen alhier gevestigde
Boekverkoopers of Uitgevers” al gauw een belangrijker rol
speelde dan de founding fathers voor ogen hadden. Hoe het ook
zij, om de dagelijkse gang van zaken binnen gewenste banen
te leiden en te houden, verschenen in mei 1854 – ongetwijfeld
na de nodige deliberaties - de eerste ‘Huishoudelijke
Bepalingen van het Boekverkoopers Gezelschap Eendragt’.

Spraakverwarring
Dergelijke bepalingen behoren echter, zoals bekend, thuis in een
document dat heden ten dage de naam ‘huishoudelijk reglement’
draagt. En dus geen synoniem kan zijn voor ‘statuten’, waarin de meer
formele zaken van een vereniging worden neergelegd. 
Het is vrijwel zeker dat een dergelijke scheiding van begrippen ook ten
tijde van de oprichting van het College gold. Artikel 8 van de eerste
‘bepalingen’ vermeldt immers naast een “huishoudelijk reglement” het
bestaan van “handelsstatuten”. Het is daarom een raadsel waarom zich
in het Eendragt archief wel diverse edities zijn te vinden van de
huishoudelijke reglementen die in de loop der jaren golden, maar tot
op heden niets kon worden aangetroffen betreffende de statuten van
het Collegie. Met als enige uitzondering natuurlijk de statuten die in
1991 werden aangenomen en tot op heden nog van kracht zijn.

Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. In de eerste plaats
is het denkbaar dat Eendragt al kort na de totstandkoming van het
eerste huishoudelijk reglement, aan statuten eigenlijk geen behoefte
meer had. Voor de regeling van handelsconflicten en andere
vakaangelegenheden moest men immers steeds vaker terecht bij de
Vereniging met de lange Naam en mogelijk viel daarmee de noodzaak
van statuten voor een niet onbelangrijk deel weg. Iets onvriendelijker
is de veronderstelling dat latere generaties van de leden wèl
onvoldoende op de hoogte waren van de kenmerkende verschillen
tussen beide documenten. Men sprak – of schreef – over statuten maar
men bedoelde huishoudelijk reglement. Dat bleek onder meer het
geval in de jaren zeventig van de vorige eeuw en gaf toen aanleiding
tot een fikse vertraging in de totstandkoming van de huidige statuten.
Tenslotte kan de elders vermelde archiefbrand Eendragt ook hier
parten hebben gespeeld. Dit lijkt echter minder waarschijnlijk gezien
het feit dat van de huishoudelijke reglementen wèl diverse edities
bewaard zijn gebleven. De meest voor de hand liggende conclusie kan
daarom zijn dat het Collegie gedurende het grootste deel van zijn
eerste honderdvijftigjarige leven domweg geen statuten heeft gekend.
Het huishoudelijk reglement was er voor het vastleggen van wat men

als het belangrijkste beschouwde: afspraken ten aanzien van de positie
en verplichtingen van de bestaande leden, ballotage van nieuwe leden,
de taak van het bestuur, hoe en wanneer er vergaderd werd en
uiteraard de hoogte van de contributie.
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Eendragt met naam & toenaam
De achtereenvolgende versies van deze reglementen leveren enkele
interessante bijkomende bijzonderheden op. 
Om de reglementen de nodige ‘kracht van wet’ te geven werd in de
beginjaren bijvoorbeeld verlangd dat de leden een exemplaar van het
document [en van volgende versies] van hun handtekening voorzagen,
waarna dit exemplaar in het archief bewaard werd.

Ook maakt een dergelijke zoektocht duidelijk wat men in de loop der
jaren de juiste naam van het Collegie vond – en hoe deze geschreven
moest worden. De eerste versies vermelden hiervoor: Boekverkoopers
Gezelschap “Eendragt”. 
In 1880 werd het eerste deel hiervan gewijzigd in Boekverkoopers
College Eendracht en deze schrijfwijze bleef in ieder geval ongewijzigd
tot 1896. In de vorige eeuw, zeker met ingang van 1946 werd Eendracht
weer Eendragt en in 1997 besloot men, bij de komst van het huidige
embleem, dat het voortaan zou zijn: Boekverkooperscollegie Eendragt.

Minder buiten de deur
Zoals al eerder opgemerkt kwamen de elementen als Vakoverleg en
Regeling van handelsconflicten al spoedig na oprichting op het tweede
plan te liggen, om plaats te maken voor activiteiten die vallen onder de
noemer vriendschap & gezelligheid. Als consequentie hiervan trad
Eendragt minder en minder naar buiten. Uitzonderingen zijn er
echter altijd geweest. Ter illustratie:

In 1855 organiseerde het Collegie als gevolg van een grote watersnood
in de Betuwe een succesvolle landelijke loterij ten bate van de
slachtoffers van deze ramp*}.
Voorts beschikte Eendragt rond de jaren ’75 van die eeuw over een
‘discretiekas’ om daarmee “bij voorkomende sterfgevallen van leden,
eereleden of hunne echtgenooten bij de begrafenis te assisteren en de kosten van
receptie daaruit te bestrijden”. Ook konden hieruit bijdragen worden
verleend aan “eerbetooningen, liefdegaven, feestvieringen of ander
voorkomende omstandigheden”. Het ziet er echter naar uit dat dit fonds al
vrij kort daarna een stille dood stierf. Of dit veroorzaakt werd door
gebrek aan middelen of juist door een tekort aan bestemmingen valt
niet na te gaan.

In 1884 bestond grote onrust over een voorgenomen overeenkomst
tussen Nederland en Duitsland over de bescherming van het
auteursrecht. Eendragt ondersteunde het standpunt van het gehele
boekenvak en drong bij de Tweede Kamer aan om het voorliggende
ontwerp verdrag niet te ondertekenen. Deze petitie die alle namen van
de toenmalige leden bevat, wordt hierbij afgebeeld. 
In de 20e eeuw en daarna maakte Eendragt zijn bestaan duidelijk door
incidentele artikelen in dagbladpers en het Boekblad, met name ter
gelegenheid van belangrijke Collegie-jubilea. Men leze hiervoor onder
andere de verslagen van het honderd en honderdvijftigjarig bestaan.

*] zie Koert van der Horst : 150 jaar Boekverkooperscollegie Eendragt 1853-2003, pagina 6
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Het embleem van Eendragt

In het laatste deel van de vorige eeuw werd het Collegie zich
meer en meer bewust van het feit dat een embleem zo niet
onontbeerlijk, dan toch in ieder geval dringend gewenst was.
Op zich niet zo opmerkelijk voor een organisatie nauw
gelieerd aan het vervaardigen en verhandelen van producten
die sinds mensenheugenis op rug en titelblad voorzien zijn
van [niet zelden] fraaie beeldmerken. Desondanks zou het
meer dan 132 jaar duren alvorens Eendragt besloot in deze
lacune te voorzien. Ook toen nog ging dat niet zonder slag of
stoot en diverse commissies braken zich het hoofd over het
best mogelijke ontwerp. Maar zie in 1997 was het dan zo ver
en konden bestuur en leden met grote instemming - dat zij
vermeld - het huidige embleem begroeten. Wat volgt is een
beknopt relaas van wat hieraan vooraf ging.

Getongd en geklauwd van lazuur
Op uitnodiging van het bestuur toog begin 1985 de eerste
embleemcommissie onder aanvoering van Rijn Haentjens Dekker aan
de arbeid. De taak die men zich stelde loog er niet om: “een embleem,
wapen of dergelijk te ontwerpen [….] dat zal prijken op alle stukken
van het Collegie zoals oorkondes, verslagen, reglementen, missives,
correspondenties, convocaties, enzovoort”. Er werd op breed terrein
onderzoek verricht en de betreffende literatuur werd niet geschuwd.
Van meet af aan stond de commissie een heraldische opzet voor ogen,
niet in de laatste plaats omdat dit goed zou aansluiten bij de
beeldenaar van de toen 32 jaar oude ledenpenning.

Dit alles resulteerde in een voorstel dat gekenmerkt diende te zijn als:
“…een barokke variant op het wapen der provinciale Staten van
Utrecht zoals door Koning Willem I in 1858 vastgesteld en als volgt
wordt omschreven: Een gevierendeeld schild, het eerste en vierde deel
van keel met een kruis van zilver; het tweede en derde deel van goud
met een leeuw van keel, getongd en geklauwd van lazuur, met een
middenschild tranché van zilver en keel. Het schild gedekt met eene
kroon van vijf fleurons en ter weerszijde gehouden door eene leeuw
léopardé van goud”. 

In plaats van de kroon moest daar het meest wezenlijke van het
Collegie prijken d.w.z. een opengeslagen boek met het jaartal 1853 en de
initialen B[OEKVERKOOPERS]  C[OLLEGIE]  E[ENDRAGT]  U[TRECHT]  .
Het geheel werd door de spreuk CONCORDIA DISCORS omgeven. Het
eigenlijke ontwerp ging helaas verloren maar nevenstaand schetsje van
Rijn maakt enigszins duidelijk wat de commissie voor ogen stond.

Bestuur en leden waren bij de presentatie weliswaar diep onder de
indruk van deze opzet maar bleken desondanks niet bereid terstond
met deze opzet in zee te gaan.
Noodzakelijk aanvullend beraad heette het excuus waaraan niet
slechts een algemeen gevoelde huivering voor het fors uitgevallen
wapengeweld ten rondslag lag. Ook werd gewezen op het praktisch
bezwaar dat het embleem in tenminste vier kleuren diende te worden
uitgevoerd.

Het “wijnetiket”
Voor dat beraad werd ruim tijd uitgetrokken en toen men er na twee
jaar nog niet uit was vervaardigde de Hilversumse graficus Cornelius
van Velsen op initiatief van Menno Kohn onderstaande interim
oplossing. Hoewel dit ontwerp in vele ogen genade vond, bleek
toepassing op kleiner formaat – onder meer als briefhoofd - tot
begrijpelijke problemen te voeren hetgeen de tijdelijkheid van deze
oplossing slechts onderstreepte. Toegegeven moet echter worden dat
dit embleem in grotere formaten juist goed scoorde, met name als
etiket op flessen geestrijk vocht als dank aan geïnviteerde sprekers en
attentie voor gastheren van zomerreisjes.
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Tja, en inmiddels was het 1997 en nog steeds was er geen definitieve
oplossing van het embleemprobleem. Met de moed der wanhoop
formeerde het bestuur tijdens de jaarvergadering opnieuw een
commissie, ditmaal bestaande uit Paul Hogervorst, Dirk Ouwehand en
Gary Schwartz. Dit drietal bleek zich terdege bewust van het gewicht
dat op hun schouders rustte en ging terstond aan de slag.

De nieuwbakken commissie hield zichzelf voor dat de vrucht van haar
arbeid, meer dan vorige voorstellen, gekenmerkt zou moeten worden
door een zo ruim mogelijke toepasbaarheid en een eigentijds karakter .
Voorts werd gemikt op een voor een boekengenootschap
brancheverwante vormgeving waarvoor bij voorkeur een Utrechtse
graficus diende te worden ingeschakeld. En tenslotte was men van
oordeel dat van alle aspecten van het Collegie de eendracht & vriendschap
der leden in het ontwerp centraal zouden moeten staan. Om dat te
symboliseren werd gedacht aan twee ineengeslagen handen. 
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Op voorstel van Gary viel de keus op Peter Vos die kort daarna de
opdracht aanvaardde. Binnen enkele weken ontving de commissie van
hem diverse schetsen welke hiervoor werden afgebeeld. De commissie
viel eenparig voor de variant met de twee uiltjes en tekende hierbij aan
dat “hun hartelijke begroeting duidelijk het element vriendschap
weergeeft maar door dit contact tevens elkaar het omvallen belet”. Wat
nog volgde was de belettering waarmee, in overleg met de kunstenaar,
Fred van den Berg zich belastte.
Op 9 september 1997 legde de commissie het eindresultaat voor aan
het bestuur dat met enthousiasme op dit voorstel reageerde en het op
21 oktober met een duidelijk positief advies aan de leden presenteerde.
Die dachten er niet anders over en daarmee was het Eendragt embleem
een feit.

Desondanks werd de commissie, mede op eigen instigatie, niet
opgeheven. Met als oogmerk een zo goed mogelijk gebruik van het
nieuwe embleem te bewerkstelligen en daar in de praktijk van alle dag
op toe te zien, ging men het leven verder door met de naam
EMBLEEMBEWAKINGSCOMMISSIE.

Hulde en kritiek
Op 7 mei 1991 maakte Wim van Rossum duidelijk vierkant achter het
nieuwe embleem te staan. Hij wist zich hierbij gesteund door
niemand minder dan Cato Marcius Porcius [234-149 v.Chr.] die zich als
volgt zou hebben uitgelaten: Cetero censeo collegium signo esse ornandum.

Koert van der Horst bleek echter hierdoor niet geheel overtuigd. In de
augustusvergadering van het Collegie in 2006 verweet hij de
Embleemcommissie enige onoplettendheid. Met één blik in de
roemruchte Bibliotheca Belgica, Tom.IV, p. 79-80, had men, vond Koert,
gemakkelijk kunnen constateren dat ‘HET’ embleem waar Eendragt
zoveel jaren naar op zoek is geweest, al drieëneenhalve eeuw bestaat.
De Antwerpse boekdrukker Petrus II Bellerus (Pierre II Bellère) voerde
rond het midden van de 17e eeuw onder het motto Fructus Concordiae
(oftewel ‘De Vrucht van Eendragt’) nevenstaand drukkersmerk dat zó
voor het Collegie overgenomen had kunnen worden: de hoorn des
overvloeds waar de boeken uit op-‘borrelen’: hoe toepasselijk!

Eend ragt
De beroemde vogel-schilder Henk Slijper maakte in 1997 in opdracht
een klein schilderijtje waarop een raggende eend is afgebeeld. 
Frans Cladder toonde het fraaie paneel ‘Eend ragt’ op de voorjaars-
tuinbijeenkomst bij Loekie en Gary Schwartz dat jaar. Het was mede
bedoeld om de leden te helpen de toegangscode te onthouden tot de
besloten website van Eendragt.
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Het Archief en het Web

Nu zelfs Eendragt gebruik maakt van een website
(www.boek.nl/Eendragt) voor de berichtgeving over het actuele
jaarprogramma, ligt het voor de hand om ook het archief via deze
ingang toegankelijk te maken. Hier zal de archivaris zeker de steun
van de jongere leden kunnen gebruiken.
Nu al zijn verschillende onderdelen van het archief zichtbaar op de
website. Naast notulen en jaarverslagen zijn er actuele lijsten te
vinden van begunstigden  van de Wiggert de Haan Haak en van de
Eendragt Bokaal. Maar bovenal treft men er de complete bibliografie
aan van het groeiende boekenbezit van de President Sebastiaan S.
Hesselink Eendragt Bibliotheek. Aanvullend zijn er verschillende
berichten van de bibliothecaris, Klaas de Boer, te vinden waarin
gemotiveerd wordt waarom een boek werd opgenomen. Mede
daardoor neemt het aantal bezoekers van de Eendragt-site iedere
maand toe. Het zal zeker niet lang meer duren voordat de eerste
boeken uit de bibliotheek ook via de website te leen zullen worden
gevraagd.

Een andere aantrekkingskracht van de website wordt gevormd door
het foto-archief dat met behulp van Picasa door de fotografen onder de
leden steeds vaker wordt aangevuld. Met name de laatste zomerreizen,
tuinbijeenkomsten en jaarvergaderingen zijn goed in het foto-archief
vertegenwoordigd. Hier past een bijzonder woord van dank aan
Menno Kohn, Gary Schwartz en Fred van den Berg die zich op dit
terrein zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Het Bestuur overweegt om
jaarlijks een Keke-Keukelaar-Prijs uit te reiken aan de maker van de
beste Eendragt-foto teneinde de kwaliteit van het foto-archief op het
huidige hoge peil te houden.
Het is overigens opmerkelijk dat de beslotenheid van de Eendragt-
website zo hecht is dat zelfs Google geen relevante vermeldingen toont
bij het zoeken naar ons Eendragt-collegie, een overtuigend bewijs dat
de toegangscode voor buitenstaanders niet te kraken valt.
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Ets ‘EENDRAGT 1853-1983’, vervaardigd door de Utrechtse
kunstenaar Dirkje Kuik in een oplage van 100 exemplaren ter
gelegenheid van het 26ste lustrum.



Eendragt apocrief:  Beenkracht

Clubje van Collegie-leden, voornamelijk pensionada’s,
ontstaan uit een voorstel van ere-president  Henk Bruna,
gedurende het lustrumjaar 1983 enkele evenementen in de
vorm van wandeltochten te organiseren. De oprichting volgde
op 17 januari van dat jaar. Het initiatief  sloeg aan en al snel
werd besloten  de activiteiten niet tot 1983 te beperken.
Uiteindelijk bleef Beenkracht tenminste elf jaar aan de
wandel. Uit verslagen, tot en met 1988 van de hand van co-
oprichter Guus Bloemsma, valt op te maken dat men er meer
dan negentig maal op uit trok waarbij in totaal al gauw
duizend kilometer werd afgelegd.

Tot de vaste deelnemers  behoorden Henk Bruna, Willem van Rossum,
Guus Bloemsma. Hans Nelissen en Hans Eenens volgden later.
Incidenteel waren Joop Dortmond, Willem Rommerts, Rijn Haentjens
Dekker, Hans Gumbert en Joop Uitman  van de partij. 

Aangezien Beenkracht, fervente pogingen van haar leden ten spijt,
nimmer een officiële status binnen het Collegie wist te verwerven,
kwamen haar activiteiten niet tijdens de Eendragt-vergaderingen ter
tafel. De verslagen maken op diverse plaatsen duidelijk dat het
wandelend deel van het Collegie dit steeds als een grievend onrecht
heeft beschouwd. 

Bijzondere wandeling
In1987 vond een bijzondere wandeling plaats. 
Het hierna volgende  Sinterklaasgedicht uit dat jaar, als huldeblijk
bestemd voor  Beenkracht voorzitter-secretaris  Bloemsma, maakt
namelijk gewag van een  ‘Gouden Tocht’. 
Vermoedelijk ontleende de initiator [zijn naam is onbekend gebleven]
een flink deel van het gedicht aan J.A. Alberdingk Thijm of een van
zijn tijdgenoten. De regels die de maker vermoedelijk aan het gedicht
toevoegde, staan cursief vermeld.

Het wandelverslag over 1987 ontbreekt helaas zodat niet met
zekerheid valt te zeggen ter gelegenheid van welk feit de tocht werd
ondernomen. Gelet op de nummering van de verslagen betrof het
mogelijk de vijftigste maal dat men er op uittrok. 

Wat de verslagen wel duidelijk maken is dat een of meer verkwikkende
en/of alcoholische consumpties bij het bereiken van het eindpunt van
excursies, geen incidenteel gebruik was. Een wandeling op 14 februari
1984 door het  landgoed Beerschoten werd bijvoorbeeld door de vijf
deelnemers besloten “met het nuttigen van enkele flessen wijn”.

De Beenkracht-verslagen werden de Memorabiliaredactie in het najaar
van 2005 ter hand gesteld door Hans Eenens. Zij bevinden zich thans
in het Eendragt-archief. 

De Barre Tocht
Ene poëzy aan Guus Bloemsma, oprichter en leider van BEENKRACHT,
de fiere jonge loot van het Collegie Eendragt, ter gelegenheid van de
Gouden Tocht op 9 februari 1987.

Guus […] doolt in ’t wilde, tot een steile heuvlenketen
Zijn oog belet de grens der woestenij te meten.
Met moedloosheid in ’t hart bestijgt hij ’t mulle zand,
Dat wegzinkt voor zijn tred; dat schaars een zoode of plant
Ten vuistgreep aanbiedt, en gereede valverhindering
Bij ’t struiklen van den voet, of lichte hersenzwindeling.
Doch, walging van de streek, wier dor en droef gelaat
Hem rondom aangrijnst zucht naar beter – stil beraad,
En heimlijk voorgevoel, die dood, of uitkomst, spellen –
Doen alle kracht voor ’t laatst hem nog in werking stellen:
Hij klimt, en klautert voort, en heft zich zwoegend op –
En, ’t aangezicht naar ’t Oost, betreedt zijn voet den top,
Daar staat hij onze Guus, de president van Beenkracht,

Geheven boven ’t Stof! daar spreekt zijn rang en waarde
Weêr uit den fieren stal, en ’t helder schittrend oog;
Zijn boezem rijst van vreugd, terwijl zijn oogblik weidt
Door ’t lieflijk bloeiend dal, dat, aan zijn voet gespreid,
en van den purpergloor der morgenzon beschenen -
Door licht en bruin verdeeld, die elders zich vereenen -
In hoog en laag plantsoen, gebloemte, en zilvervliet –
Aan ’t nooit verzadigd oog een streelend schouwspel biedt.
Zijn heuvel, die allengs, bij nedergang en zwelling,
Zich tusschen ’t groen verloor, ving op zijn vruchtbre helling
De koestrende uchtendglans, waar ’t geurig palmpriëel
Een lommer aan ontleent - als slechts Natuurs penseel,
’t Vermengend met den gloed der ingezweefde stralen,
Op loof, en zoode, en stam, verruklik weet te malen.

En Guusje staart het aan: maar zie! op eens verbleekt
Zijn koon; hij steekt het hoofd, de handen uit – daar breekt
Een traantje uit zijn oogen – “ God, o God!”. Wat vreemd’ ontroering:
“De barre tocht is nu volbracht,
Op naar de honderd!” is zijn kreet.
Zo juicht hij in zijn zielsvervoering.
Hij vliegt den heuvel af naar ’t proeflokaal, daar wacht
Een groote kelk genever jong en koel
Hem ijlings door de waard  gebracht.
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Hans Gumbert en Guus Bloemsma.



Memorabele leden

Hein Kohn 
Hein Kohn werd op 25 maart 1907 in Augsburg [Duitsland] geboren. In
deze stad begon hij zijn carrière in het boekenvak als leerling bij de
plaatselijke boekhandel Lempertz en Co. Uit deze tijd dateren zijn
eerste contacten met plaatsgenoot Bertholt Brecht. Hij ging naar
Leipzig  voor de vakopleiding aan de Buchhandelhochschule waarna
stages volgden bij Reclam in Leipzig en de Büchergilde Gutenberg in
Frankfort a/d Main. Hier had hij contact met de schrijver Ben Traven
uit Zuid Amerika. In de jaren ’30 startte Hein  met een vriend de
Heinrich Heine boekhandel in Bremen. Kort daarna kwam Hitler aan 
de macht waardoor hij en zijn echtgenote Rosel genoodzaakt waren 
in 1933 naar Nederland te vluchten. Dankzij de hulp van een 
jeugdvriend werkzaam bij de NSF/Philips konden zij zich in
Hilversum vestigen. 
Onder moeilijke omstandigheden richtte hij uitgeverij
Boekenvrienden Solidariteit op waar in  Duitsland verboden titels
verschenen van onder andere Brecht, Toller, Tucholsky, Kärstner,
O.M.Graf, Kerr Weinert en Mehring. De boekomslagen werden
ontworpen door de later bekend geworden kunstenaar Melle. In de
jaren 1940-45 moest hij onderduiken in zijn eigen huis waardoor de
uitgeversactiviteiten tijdelijk moesten worden onderbroken. Voor
Hein, Rosel en zoon Werner [1935]waren het moeilijke jaren. Op 5
maart 1945 werd Menno, de tweede zoon, geboren.

Na de oorlog werd Hein uitgever bij Van Ditmar in Amsterdam. Een
van zijn eerste bestsellers hier was Goden, Graven en Geleerden van de
Duitse auteur Ceram, een boek over de Egyptische oudheid. Hein werd
al gauw benaderd door tal van andere Duitse auteurs maar het
uitgeven van hun boeken werd aanvankelijk bemoeilijkt door de anti-
Duitse stemming in het naoorlogse Nederland.
In 1952 verliet hij Van Ditmar om in zijn woonplaats het literair

agentschap Internationaal Literatuur Bureau op te richten. Dankzij
zijn inspanning vonden gaandeweg toch  tal van Duitse auteurs hun
weg naar Nederlandse lezers, zoals: Grass, Böll, Lenz, Richter en Kirst.

In 1968 werd Hein door Henk Bruna gevraagd om lid te worden van
Eendragt. Tot zijn overlijden heeft hij hieraan veel plezier beleefd en
veel van de toenmalige leden stelden zijn vriendschap op hoge prijs.
Hij heeft nog kunnen meemaken dat Menno, inmiddels ook literair
agent, in 1977 als lid van het Collegie werd geïnstalleerd. 
Hein Kohn overleed op 1 oktober 1979 in Kiel. MK

Guus Bloemsma
Augustinus Hilarius Bloemsma [* 06/06/1913 Utrecht]. Jongste zoon
van banketbakker J.D. Bloemsma en H. Bierman. Toen MULO opleiding
geen succes bleek, aanstelling tot jongste bediende bij de Utrechtse
boekhandel Dekker & v.d.Vegt waar hij werkte o.l.v. Michael van
Rossum.  Als eerste bediende in hetzelfde bedrijf werkte Piet Boogaard
met wie hij in 1935 Uitgeverij Het Spectrum zou oprichten na in het
voorafgaande jaar nog werkzaam te zijn geweest bij Boekhandel
Zonnewende in Kortrijk. Trouwde in 1939 met Rie Kuitenbrouwer,
nichtje van Louis Kuitenbrouwer, schrijver tevens directeur van de
Gemeenschap Albert Kuyle, en van de dichter Henk Kuitenbrouwer.
Vier kinderen onder wie Joost.
In 1945 werd de samenwerking met Boogaard beëindigd. Guus richtte
vervolgens Uitgeverij De Fontein op. Wist met vrijwel feilloos instinct
tot in de jaren ‘60 titels te kiezen die het vooral bij het katholieke
publiek goed deden: o.a. romans van Walter Breedveld, de DON

CAMILLO’S van Guareschi, CHRISTUS WORDT WEER GEKRUISIGD van Nikos
Katzantzakis, Kathryn Hulme’s ZUSTER LUC.
Guus was een enthousiast lid van Eendragt gedurende tot zijn
overlijden op 24/12/1991. Co-oprichter en voorzitter van wandelclub
Beenkracht [zie: Eendragt apocratief; Beenkracht]. JB
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Rijn Haentjens Dekker
Rijnardus Willem Haentjens Dekker [* 07/10/1903 Nieuw Hellevoet,
Curaçao]. Middelbare studie in Nederland vervolgens High School
diploma in de Verenigde Staten. Daarna enkele jaren werkzaam bij een
oliemaatschappij op Aruba en bij de Holland America Lijn. Keerde
omstreeks 1930 terug  naar Nederland. Met de indiensttreding  in 1934
bij  uitgeverij A.A. M. Stols in Maastricht ging zijn dierbare wens,
werkzaam te zijn in het boekenvak, in vervulling. Richtte na enkele
jaren uitgeverij De Windroos op. Trad in 1945 in dienst van de Winkler
Prins Encyclopedie en fungeerde gelijktijdig als directeur van de
Zwitserse Kamer van Koophandel. Richtte in de jaren ‘50  samen met
zijn Eendragt-vriend Hans Gumbert de Academische Uitgeverij
Haentjes Dekker & Gumbert b.v. te Utrecht op. Trad kort daarna toe
tot Eendragt en bleef lid tot zijn overlijden [20/02/1992]. Secretaris van
het College gedurende de jaren zestig en zeventig,  erelid in 1979.
Liefhebber en kenner van  de Franse literatuur en antiek.
Boekpublicaties over Nederlands tin, porselein, Zwitserland en Franse
literatuur w.o. CASANOVA , BALSAC , PROUST, uitgegeven t.g.v. het 27ste

lustrum van het Collegie [zie archief] DO

Willem van Rossum 
Willem van Rossum, trad na het behalen van het Gymnasium diploma
A in dienst van  boekhandel  Dekker & v.d. Vegt in Utrecht,waar zijn
broer Michael directeur was,  en huwde in 1957 Carla de Leeuw. Stage
bij de Herder Verlag/ Buchhandel in Freiburg en in Rome. In 1931
mede-firmant in de boek-, muziek-, en religieuze kunsthandel firma
Wed. J.A.R. van Rossum (“de weduwe met de baard”) in Utrecht.
Gedurende vele jaren lid van St Jan/ Vereniging van roomskatholieke
Nederlandse boekhandelaren en uitgevers,  alsook bestuurslid van de
Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels.
Verkocht in 1971 boekhandel Van Rossum aan de StandaardUitgeverij.
Benoemd tot erelid in 1983.   Zijn lidmaatschap werd op 90-jarige
leeftijd beëindigd door zijn overlijden op 17 juni 1999. Willem van
Rossum speelde een actieve rol in allerlei Eendragt-zaken zoals die ter

voorbereiding van het huidige embleem en voor het poëzie-deel van de
voormalige Sinterklaasavonden. Mede-oprichter en enthousiast fellow
traveller van Beenkracht. 

Ieder die het voorrecht heeft gehad hem te hebben gekend, zal Willem
in de eerste plaats herinneren vanwege zijn aimabele karakter en
bijzondere, positieve inbreng in de sfeer binnen Eendragt. Hoewel
bescheidenheid tot een van zijn vele goede karaktertrekken behoorde,
was hij toch voortdurend en duidelijk tijdens de  Eendragt-
bijeenkomsten aanwezig. Bijvoorbeeld door een complimentje aan
medeleden bij de rondvraag of door zijn altijd actieve rol in  discussies
tijdens de maaltijd. Met name  als het ging over alles wat direct of
indirect in relatie stond tot de kerkelijke [bouw]kunst,  in het
bijzonder die van de middeleeuwen. Zijn encyclopedische kennis op
dit terrein was legendarisch.  Geen gotische kathedraal kon
bijvoorbeeld op het programma van een zomerreisje prijken of Willem

verstrekte tevoren de meest saillante details. Zijn grote belezenheid op
dit gebied leidde tijdens de zomerreis in 1987 tot een hilarisch incident
dat onder de kop GROOT ALARM IN DE DOM VAN XANTEN beschreven staat
in het hoofdstuk EENDRAGT OP STAP. Hij maakte van zijn kerkelijke
gezindte geen geheim hoewel hij ook liet merken in de loop der jaren
duidelijk zich meer katholiek dan rooms-katholiek te zijn gaan voelen.
Met zijn overlijden stierf het Eendragt-bestand uit, dat bij  aanvang
van de maaltijd een ogenblik stilte wenste. Het toenmalig bestuur
stelde daarop de goede gewoonte in,  elke College-maaltijd te beginnen
met een moment stilte ter nagedachtenis aan erelid Willem van
Rossum. PH/DO

Hans Nelissen
Mr. Hendricus Josephus Maria Nelissen * 16/12/1921 Utrecht.
Overleden 22/11/05. Militaire dienstplicht in Indonesië.  Rechtenstudie
in Utrecht. Trad in 1953 in dienst van het bedrijf van zijn vader,
verzendboekhandel H. Nelissen NV in Amsterdam, en werd tot
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directeur hiervan benoemd in 1957. Richtte in 1956 samen met
uitgever en Eendragt-lid Jaap Giltay de eerste Nederlandse boekenclub
op.  Sinds 1962 lid van Eendragt;  in 1989 benoemd tot erelid.
Tot 1963 was hij tevens werkzaam voor uitgeverij H. Nelissen te
Bilthoven. In 1970 volgde zijn benoeming tot  eerste fulltime voorzitter
van de Nederlandse Boekverkopersbond, een functie die hij tot 1982
bekleedde. Als zodanig was hij o.a. vele jaren lid van de commissie
CPNB en tevens een der voorvechters  van de vaste boekenprijs.  Het
Sinterklaas gedicht van Joost Bommeljé  uit 1979 [zie archief] maakt dit
laatste duidelijk. Sinds de oprichting van de Stichting Speurwerk
betreffende het Boek vice-voorzitter van deze organisatie. Ook was hij
bijzonder actief  in veel andere zowel nationale  als internationale
organisaties van en rond het boek waaronder de International Booksellers
Federation. Door dit alles stond hij bekend als vergadertijger no 1 die
voor het Nederlandse boekenvak grote en veelzijdige verdiensten heeft
verworven. 
Toen in 1987, mede als gevolg van wijzigingen in de wet op de vereni-
gingen, het Collegie het niet langer zonder officiële statuten kon stellen,
was het jurist Nelissen die bestuur en leden de weg wees door het
doolhof van formele bepalingen en beperkingen op dit gebied hetgeen
in 1991 werd bekroond met de komst van Eendragts huidige statuten.
Meer hierover valt te lezen in het hoofdstuk Reglementen en Statuten. 
Hans Nelissen was een enthousiast en bijzonder sociaal deelnemer aan
de zomerreisjes waarbij hij met veel plezier het goede der aarde met
zijn medeleden deelde. Het zomerreisje verslag van 1976 maakt
hiervan gewag. DO

voor Hans Nelissen - maker: Joost Bommeljé
E E N V A S T E P R I J S B E P A A L T O N S L O T

Inleiding:
Een oude en vermoeide man,
die nauwelijks meer spreken kan.
Een aggenebbies Sinterklasie
zoekt bij de ware dichters inspiratie.

In de tijd dat alles mag is niemand bang
En zal zelfs Hans niet vrezen voor Luther’s gezang.
Maakt dit hem toch wat depressief: Bij Gijsbrecht’s monologen
Raakt de herder van de boekenschaar vast wel weer opgetogen.
Een vast prijs bepaalt ons lot
Een toevlucht en een toren.
Zijn macht bevrijdt van ’t bange lot
Dat ons nu is beschoren.
De vijand rukt vast aan,
Met opgestoken vaan.
Hij draagt zijn rusting nog
Van korting en bedrog.
Nooit zag men zijn gelijke.

Met onze macht is ’t niets gedaan:
Wij zijn alras verloren.
Maar d’eenge die ons bij kan staan,
God heeft hem ons verkoren.
Vraagt gij zijn naam, zo weet,
Dat hij Hans Neel’sen heet.
Der boekverkopers heer
Is onze tegenweer.
Hem blijft in’t eind de zege.

Al trekken op van alle kant
De helse boekbarbaren,
Wij vrezen niet: ons Hans houdt stand.
Hij zal zijn volk bewaren.
Hoe goed de vijand woedt,
De prijzen wank’len doet,
Wij tarten zijn geweld;
Zijn vonnis is geveld.
Eén prijs; en hij moet wijken.

De prijs die zult gij laten staan
En niets daarbij verzinnen.
Ons Hans gaat in de strijd vooraan,
Zijn geest doet overwinnen.
Al rooft ge al ons goed,
Vrouw, kind en eer en bloed,
Ontneemt ’t ons allen vrij,
Gij wint er toch niets bij:
De prijs blijft ons behouden.

Wij zien de chaos in ’t verschiet,
De troubles en de tranen,
De boekenclub die ziet dat niet
En kan zich veilig wanen.
Wastora, Molenaar
Spelen het al bijna klaar:
Zij breken ied’re prijs
Via Brussel en Parijs.
Bereid tot elke zonde.
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De eeg brengt ons in nood;
Wij voelen ons verlaten.
Ons hart staat stil, ons hoofd wordt rood,
Hoe ook ministers praten.
Het voordeel der gigant
Laat ons met lege hand.
Micromarkt en v&d,
Zij juichen luid hoezee.
Wie zal dat tuig bepraten?

De vijand zweert bij direct mail,
Dat kan zijn markt vergroten. 
De vaste prijs da’s veel te veel.
Tor korting werd besloten.
Wat is “collegiaal”?
Dat woord is lang reeds vaal.
Zijn slogan is “modern”,
“efficiency” heet de kern.
Wij worden slinks bedrogen.

En de auteur, wat is zijn lot?
Hoeveel zal die gaan vangen?
Zijn werk is groot, vergoeding rot;
Laat hem maar gaan behangen.
Het schrijven verliet elk nut,
Verloren gaat de fut.
Want zonder zekerheid
Verdoet hij al zijn tijd.
Hij schreit slechts warme tranen.

Naschrift:
Het hemelse gerecht heeft zich ten langen leste
Ontferemt over Hans en zijn benauwde veste.
En ’t arme boekenvolk. En op hun vroom gebed
En daegelijks geschrei de vaste prijs ontzet.
De vijand, zonder dat wij uitkomst durfden hopen,
Is na een fel proces voorlopig afgedropen.
Ons hoeder jaagt hem na; zij nemen snel de wijk
En worden zekerlijk, langs and’re weg wel rijk.
Zo stuift de vijand heen, met hoon en smaad bedolven
In d’aanblik van den leeuw vluchten de bange wolven.
Het veil, geldzuchtig volk, doet het reeds in de broek
Ten overstaan van Hans – de redder van het boek.

Hans Gumbert
Dr. Hans Ludwig Gumbert (1903-1994) was een markant lid van het
Collegie. Hij heeft, vooral als directeur-eigenaar van het roemruchte
Utrechtse antiquariaat en veilinghuis J.L. Beijers, laatstelijk gevestigd
Achter St. Pieter 14, te Utrecht, een niet minder markante en zeker ook
eigenzinnige rol gespeeld in de wereld van het  Nederlandse boek.
Als Duitser van Joodse afkomst zag hij zich als zoveel andere
lotgenoten – waaronder relatief veel boekhandelaren – genoodzaakt
zijn vaderland in 1935 te ontvluchten. Met steun van enkele vrienden
vestigde hij zich in dat jaar als antiquaar in Nijmegen. Na een zware
onderduikperiode accepteerde hij in 1946 het aanbod directeur te
worden van het toen zeer vervallen antiquariaat en veilinghuis Beijers,

dat hij in de loop van de jaren tot grote bloei wist te brengen. 
Slechts drie jaar later werd hij al lid van Eendragt wat hij tot zijn dood
met verve gebleven is. Volgens zijn zoon Prof. Peter Gumbert heeft het
lidmaatschap altijd een belangrijke plaats in zijn leven ingenomen.
Niet weinig trots was hij dan ook toen hij in 1983 tijdens het
zomerreisje tot erelid werd benoemd. In hetzelfde jaar  vereerde hij de
leden van het Collegie, alsmede de leden van het Duitse Lichtenberg-
Gesellschaft met een wel zeer toepasselijke ‘Festgabe’: Georg Christoph
Lichtenberg, Fragmente einer Trink- und Rauslehre*]. Privatdruck in 300
Exemplare. “Zum 1. Juli 1983: dem 241 Geburtstag Lichtenbergs, dem
130. Geburtstag des Boekverkoopers-Collegie ‘Eendragt’ te Utrecht und
meinem 80. Geburtstag”. Lichtenberg (1742-1799) was een Duitse
schrijver en de eerste Duitse professor ‘für Experimentalphysik’ in
Göttingen. Gumbert heeft een aantal studies aan hem gewijd op grond
waarvan hij, ook in 1983, een eervol eredoctoraat heeft gekregen van de
Technische Hochschule Darmstadt**].  KVDH

*] zie archief. 
**] zie sinterklaasvers  V O O R D E J O N G E E R E D O C T O R , 1987, archief.

Henk Bruna
Een levensbericht van Henk Bruna [*11/06/1916] kan niet anders zijn
dan een verkorte historie van het Collegie gedurende de tweede helft
van de twintigste eeuw. Want weinig voorvallen binnen Eendragt zijn
in deze periode te noemen waarbij Henk niet direct betrokken was.
Om daarop zonder uitzondering het onmiskenbare Henk Bruna-
stempel te drukken waardoor het Collegie, anno 1950  door WO II
ernstig gedecimeerd, in de daarop volgende halve eeuw kon uitgroeien
tot de springlevende vriendenkring die het is bij het verschijnen van
deze uitgave. Henk werd in 1946 als lid geïnstalleerd en al een jaar
daarna volgde zijn benoeming tot president. Een functie die hij op
onnavolgbare wijze met veel daadkracht, verve en wijsheid gedurende
maar liefst 33 jaar heeft bekleed en bij beëindiging daarvan in 1980
culmineerde in toekenning van  het ere-presidentschap. In de daarop
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volgende periode heeft het Collegie zich nog vele jaren in zijn
voortdurende belangstelling mogen verheugen en konden nieuwe
besturen desgevraagd in ruime mate profiteren van zijn grote ervaring
en wijze adviezen. Na de eeuwwisseling moest hij vanwege
leeftijdsongemakken het bijwonen van de maandelijkse
bijeenkomsten noodgedwongen beperken, maar onverflauwd bleef
zijn belangstelling voor Eendragt. Een grote slag voor hem was het
verlies van zijn echtgenote Jet op Kerstmis 2001.  Niet lang daarna
verhuisde hij van hun, ook voor Eendragt zo gastvrije huis aan de
Breitnerlaan in Utrecht naar “De Horst” in Huis ter Heide waar hij op
22 februari 2008 overleed.  

Henk trad in 1938, in navolging van zijn oudere broer Albert Willem
[Abs] , vader van Dick en Frits, in dienst van het familiebedrijf. Na het
overlijden van hun vader werden beide broers verantwoordelijk voor
de  uitbouw van de boekhandelsketen die gekenmerkt werd door een
explosieve groei. Onder meer door de oprichting in 1954 van BRUNA
Kioskonderneming en Lektuurcentrale, gevolgd in 1955 – onder
leiding van Frits- door de ILA winkels [Internationaal Lectuur
Associatie] en de groep BRUNA contractboekhandels in 1956 – in 1963
omgedoopt in BRUNA b.v. – kon het bedrijf uitgroeien tot het grootste
distributiebedrijf van Nederland. In 1972 nam Henk met privé
kapitaal de aandelen van zijn – zieke – broer Abs over waarmee hij
tevens aan het hoofd van de uitgeverij kwam te staan. 
Toen in de tweede helft van de jaren zeventig door veranderende
marktsituaties en financiële problemen, ontrafeling van A.W.Bruna en
BRUNA b.v. noodzakelijk werd, kwam de uitgeverij in handen van
PCM uitgevers terwijl BRUNA b.v.  in handen kwam van Elsevier N.V
en Buhrmann-Tetterode.
DO

De kraamkamer van het Collegie

Wie de moeite neemt de leden naar jaartal van installatie te
groeperen, ontkomt niet aan de conclusie dat het laatste kwart
van de vorige eeuw, wat de ledenaanwas betreft, een vruchtbare
periode is geweest. Het vond zijn oorzaak in de toenmalige staat
van vergrijzing van het Collegie; meer dan driekwart der leden
was al gauw ouder dan vijftig en daarvan naderde de helft de
pensioengrens of was deze al gepasseerd.  Dit onweerlegbare feit
vormde aanleiding voor het toenmalige bestuur, met extra
daadkracht uit te kijken naar een remonte om zodoende het
ledental binnen niet al te lange tijd op het gewenste niveau te
brengen en vervolgens te houden.

Om dit te bewerkstelligen liet men onder meer het oog vallen op
Discordia, een zustervariant van Eendragt die heeft bestaan tussen 1960
en 1980. Met Eendragt had deze club gemeen dat zijn leden – achttien in
getal - eveneens in het boekenvak of in daaraan verwante bezigheden
werkzaam waren. Opvallend was echter dat ook enkele leden van beide
organisaties met identieke achternamen door het leven gingen hetgeen
in feite een der bestaansoorzaken van Discordia was. Wat was namelijk
het geval? Een aantal, voornamelijk uitgeversleden van Eendragt waren
in het trotse bezit van mannelijke nazaten die niet lang daarvoor
besloten hadden eveneens hun heil in het boekenvak te zoeken. 

Het lag voor de hand dat laatst bedoelden enigszins bekend waren met
de geheimzinnige maar waarschijnlijk daardoor extra aantrekkelijke
geneugten van het Eendragt-lidmaatschap. Als gevolg waarvan zij bij de
bijbehorende vaders plachten te hengelen naar mogelijkheden tot het
College toe te treden. Een soortgelijke situatie deed zich overigens ook
voor bij aankomende uitgevers bij onder andere De Boekerij, Hollandia
en Het Wereldvenster, alle drie door toenmalige directieleden in
Eendragt vertegenwoordigd. Deze klop op de deur werd aanvankelijk
afgedaan met het argument dat men zich voor het Eendragt-lidmaat-
schap niet kan aanmelden maar daarvoor wordt gevraagd. Zeer juist
natuurlijk, maar een veronderstelling dat hun senioren in de eerder
bedoelde geneugten, waaronder met name de zomerreisjes, niet door
familieleden of medewerkers gestoord wensten te worden, kan niet
geheel als een onzinnige drijfveer worden uitgesloten. Voor de jeugdige
vakgenoten in kwestie zat er niets anders op dan een eigen
vriendenkring te stichten. Door hiervoor de naam Discordia te kiezen
werd uitdrukking gegeven aan hun niet geheel onbegrijpelijke jeugdige
gebelgdheid. Hoewel diverse  leden tevens duidelijk maakten de hoop op
een toekomstig Eendragt-lidmaatschap desondanks te blijven koesteren.
En niet tevergeefs.
Toen namelijk het  bestuur en leden inzagen dat een spoedige transfusie
van fris bloed slechts met kordate maatregelen zou kunnen worden
bereikt, zette het College manmoedig haar schroom opzij. Het
resulteerde in de toetreding van maar liefst zes ex-Discordianen die allen
in korte tijd daarna hun uitnodiging tot toetreding geheel wisten te
rechtvaardigen. In volgorde van opkomst betrof het Menno Kohn [1977],
Joost Bloemsma [1983], Hans van Hattum, Frans Cladder, Toine Akveld
[alle drie 1989] en Jaap Stelloo [1990] De nieuwe leden die bij hun komst
werkzaam waren bij uitgeverijen, vertegenwoordigd in Eendragt, waren
Jan van Willegen [1977], Ivo Gay [1979] en Henk Schuurmans [1981]
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Naam Lid dd (v/h) Werkzaam bij

1 Toine (A.C.) Akveld 1989 Uitgeverij De Fontein
2 Thom (Th.) Beek 1979 Advies boekproducties en -promotie
3 Fred (F.) van den Berg 1993 Art Direction
4 Joost (J.C.A.M.) Bloemsma 1983 Uitgeverij Spectrum / BoekNet
5 Klaas (K.) de Boer 2000 Uitgeverij Terra Lannoo b.v. / Matrijs
6 Joop (J.A.A.) Boezeman 1997 A.W. Bruna Uitgevers BV
7 Joost (J.B.) Bommeljé 1959 Uitgeverij Erven J. Bijleveld
8 Bastiaan (L.S.) Bommeljé 2006 Uitgeverij Erven J. Bijleveld
9 Frits (F.) Brinkman 1986 Uitgeverij Zirkoon
10 Frits (F.H.) Bruna 1955 Bruna Boekhandel
11 Frans (F.H.B.) Cladder 1989 BelBoek / BoekTrust
12 Paul (S.J.P.) Dijkstra 1972 Penta bv
13 Ari (A.C.) Doeser 2001 Koninklijke NBb
14 Hans (J.P.) Eenens 1981 Stichting de Roos / Broese-Kemink
15 Henny (H.N.M.) van der Eng 1989 Stichting De Roos / Gusto
16 Ivo (I.) Gay 1979 Uitgeverij Voltaire
17 Hans (H.W.) van Hattum 1989 Bookman International bv
18 Chris (C.A.) Herschdorfer 2003 Ambo | Anthos Uitgevers
19 Bas (S.S.) Hesselink 1978 Antiquariaat Forum BV / Hes & De Graaf Publishers BV

De Jaarvergadering 2007 op 10 januari van dat jaar bij 
Tante Koosje in Loenen was een gedenkwaardige
bijeenkomst, niet alleen door de virtuele installatie van
Mathijs Suidman  met behulp van een eigentijdse
straalverbinding Loenen-Londen, maar vooral door de
verrassende en langdurige aanwezigheid van onze 
Ere-president Henk Bruna. Aan hem kon de Memorabilia-
commissie het eerste en enige exemplaar aanbieden van 
het losbladige Memorabilia-boek, op basis waarvan in dit
Lustrumjaar 2008 voor alle Eendragt-leden een gebonden
exemplaar kon worden vervaardigd. U heeft er een in de
hand.

Foto: Hanny van Herk.
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Naam Lid dd (v/h) Werkzaam bij

20 Kees (C.M.J.) Van den Hoek 1998 Uitgeverij Thoth
21 Paul (P.P.) Hogervorst 1992 Broese Kemink / Gusto
22 Koert (K.) van der Horst 1988 Bibliotheek Universiteit Utrecht
23 Menno (M.) Kohn 1977 Internationaal Literatuur Bureau
24 Ron (R.G.A.) den Ouden 1998 Drukkerij WC den Ouden
25 Dirk (D.) Ouwehand 1975 CPNB
26 Willem (W.J.M.) Paardekoper 1979 Martinair Holland
27 Daniël (C.D.) Ropers 2007 Bol.com
28 Henk (H.J.) Schuurmans 1981 Uitgeverij Tirion
29 Gary (G.) Schwartz 1982 Stichting Codart
30 Jan Bernard (J.B.) de Slegte 1996 Boekhandel & Antiquariaat De Slegte bv
31 Jacob (J.) Stelloo 1990 Libris-boekhandels
32 Steven (S.) Sterk 2008 Steven Sterk
33 Mathijs (M.F.) Suidman 2007 Ulverton bv
34 Thys (L.M.) VerLoren van Themaat 2003 Uitgeverij Verloren
35 Piet (P.) Vonk 1977 MacVonk bv
36 Robbert (R.M.) Vrij 1991 NUV-UVW
37 Piet (P.J.) de Weijer 1982 Algemene Boekhandel Amersfoort
38 Jan (J.J.) van Willegen 1977 Element Uitgevers

De Jaarvergadering 2008 op 9 januari van dat jaar vond – de
goede ervaring van het jaar tevoren nog vers in het geheugen –
opnieuw plaats in restaurant Tante Koosje.
Vermeldenswaardige feiten zijn de installatie van Steven Sterk
en de aanwezigheid van ons jongste lid Daniel Ropers. Op
uitnodiging van tafelpresident Dirk Ouwehand vertelden Kees
van den Hoek, Toine Akveld en Joop Boezeman tijdens het
diner de drie in hun ogen meest vermeldenswaardige
gebeurtenissen en ontwikkelingen in het boekenvak
gedurende de achterliggende lustrumperiode. Voordat het
zover was wees  Dirk Ouwehand Ari Doeser aan als houder van
de Eendragt Bokaal en overhandigde Jan Bernard de Slegte de
Wiggert de Haan-haak voor het jaar 2008 aan Bastiaan
Bommeljé. Oud-secretaris Jan van Willegen, doorkneed in het
zowel correct als sappig samenvatten van Eendragt-
bijeenkomsten, kreeg langdurig de handen op elkaar voor zijn
verslag van de Zomerreis 2007 naar en door de Zeeuwse
wateren.
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Deze Lustrum-uitgave van Eendragts Memorabilia  verscheen ter
gelegenheid van het 155-jarig bestaan van het Boekverkooperscollegie
Eendragt.

Tekst en beeld
de Memorabilia-commissie, Dirk Ouwehand c.s. 2008

Vormgeving
Fred van den Berg

Opmaak
Piet Hiemstra / Drukkerij WC den Ouden bv, Amsterdam

Druk
Drukkerij De Budelse, Budel - i.s.m. Mathijs Suidman

Band
Roose Handboekbinderij bv, Maartensdijk

Dit is exemplaar nummer

- 50 -


