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Een dichter in de Bovenhoek
Peter Jeroen Kummer
(Wageningen, 23 oktober 1965 – Kampen, 1 juli 2019)

door Jaap van Gelderen

Ontmoeting
Het moet eind 1988 zijn geweest dat met enige regelmaat een nieuwe gast
binnentrad in ’t Kroegje aan de Geerstraat te Kampen. Hij zweeg meestal
nadat hij een glaasje met een rood goedje had besteld, intussen draaide hij
‘sjekkies’, in het vooruit. Om hem hing eenzaamheid. Aarzelend vroeg ik
wat hij eigenlijk dronk (ik hield me stevig aan het bier). Hij schoot zowaar
in de lach, het bleek chianti te zijn. Zo kwamen de gesprekken op gang.
Hij had iets met dichters, zijn coryfee was ene Trakl uit Salzburg. Ik: ‘Nooit
van gehoord’, wat hem stoorde, of op z’n minst verbaasde. De Amerikaanse
dichter Walt Whitman (1819-1892) met zijn dichtwerk Leaves of Grass bond
weer samen (ik houd van het vrijgevochten vers). Toen ik hem leerde kennen
woonde hij, teruggekeerd uit Amsterdam waar hij had gestudeerd, weer bij
zijn ouders, aan de Vloeddijk. Allengs vormde zich een kringetje gespreksgenoten - of waren het meest luisteraars? - om hem heen. Hij zou een reisje
gaan maken naar Salzburg, en kwam terug met souvenirs rond Georg Trakl
(1887-1914).1
Zo begon ons contact, hij was drie-vierentwintig, en vertrouwde me na menig gesprek toe dat hij dacht niet ouder te zullen worden dan zevenentwintig, hooguit dertig. Hij werd drieënvijftig, stierf na een uitputtende ziekte.
Nu vraagt men een ‘in memoriam’. Wat zou Jeroen - zo noemde hij zich
- daarvan vinden? In een van zijn laatste gedichten somt hij op onder de
titel: ‘Tenminste nu verschoond zijn van’: ‘… een in Memoriam, harkerig,
onhandig, deels feitelijk onjuist daarbij.’2 Tableau.
In de ogen van anderen
Op het bericht van overlijden van Jeroen Kummer kwamen direct al de eerste reacties binnen van bekenden die beslist verhinderd waren de plechtig-
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Jeroen Kummer. Foto: Freddy Schinkel.

heid op Kranenburg te Zwolle bij te wonen. Meestal zijn dat goed gekozen
woorden die de gestorvene typeren. Ik noem er twee:
‘Veel dank voor het doorzenden van dit droeve bericht. Niet onverwachts, maar het blijft treurig dat zo’n aardige, collegiale en erudiete
man als Jeroen Kummer zo vroeg en na zo’n ellendige laatste fase ons
heeft moeten verlaten […]’ - Frits David Zeiler, Bergen (NH), en:
‘Wat een triest bericht […] Ik bewaar zeer goede herinneringen aan
Jeroen, zijn enthousiasme voor literatuur en poëzie, en de prettige
ontmoetingen met hem in Kampen, die altijd te maken hadden met
Ida Gerhardt en/of Henk van Ulsen. Wat verdrietig dat hij niet meer
onder ons is.’ - Mieke Koenen, Amsterdam.
Hier wil ik een niet-obligaat geformuleerd dankwoord naast zetten, van een
auteur wiens studie, een handelseditie van zijn proefschrift, hij redigeerde:
‘Dhr. J. Kummer, mijn onvermoeibare redacteur, bewerkstelligde een
uiterst plezierige en effectieve samenwerking, gekenmerkt door dagelijkse telefoontjes en e-mails met (van zijn kant) dikwijls poëtische
inslag.’ - Jeroen Benders, Groningen.3
Een goed collega, enthousiast redacteur, met een literaire en zelfs poëtische
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inslag; hij kon beslist streng zijn voor zijn auteurs, maar had het vermogen te overtuigen dat hun schrijfsels er beter van zouden worden - ik kende
zijn rode pen. Dit was Jeroen Kummer in de kracht van zijn kunnen, en hij
kon nog zoveel meer: hij was naast redacteur, vertaler van poëzie en proza,
auteur van wetenschappelijk verantwoorde bijdragen, en schrijver van het
achterplat van publicaties waarbij hij betrokken was, leefde zich ook wel uit
in hilarisch proza (‘een uurtje Mülisch’) - niet zo mijn smaak. Ook was hij
uitgever, binnen een organisatie - Stichting de IJsselacademie - en op eigen
voet: De beverburcht. Maar dichter was hij bovenal. Hij had een sonore stem,
kon geweldig schateren, drukte zich meest diplomatiek uit, maar hij kon
ook fors en ongezouten uitvallen. Trots was hij op zijn kapsel, krullerig van
aard. Buiten droeg hij altijd een pukkel over zijn schouders. Op den duur
werd een amberkleurige bril noodzakelijk.
Wageningen - Kampen - Amsterdam
Peter Jeroen was de zoon van John (Johannes) Kummer (1923-2000) en van
Ank (Johanna) Sterk (1929-2015). Zijn vader was sociaaldemocraat in hart
en nieren, en vakbondsman. In Wageningen was hij opgeklommen aan de
Landbouwhogeschool tot adjunct-voorlichter. Voor een regionale krant was
hij toneelrecensent, had dus ook beslist culturele interesses en een vaardige
pen. Toen kwam in 1973 de personeelsadvertentie - voorlichter gevraagd - uit
Kampen (voor hem, bekend als een stad met goed viswater). Burgemeester
drs. Sybren van Tuinen, reisde af naar Wageningen, inspecteerde de woonsituatie, en stelde de Raad in Kampen voor Kummer als voorlichter nieuwe
stijl te benoemen.4
In Kampen, vanaf het voorjaar 1973, bezocht Jeroen de Engelenbergschool
tegenover De Engelenberg Stichting, dat is het Kamper Ziekenhuis. Jeroen
was de jongste in het gezin Kummer, hij had twee broers boven zich, en
de oudste was zus Ditty (Ditte); zij studeerde toen het gezin naar Kampen
verhuisde, in Arnhem aan de Hogeschool voor de Kunsten (grafisch ontwerpen). Zij noemde haar broertje Joen. Na het lager onderwijs leerde de jonge
Kummer vanaf 1978 door aan het Gemeentelijk Lyceum, dat vanaf begin
jaren zeventig onder de naam Almere College bekend stond, onder rector
W. van Koldam die zijn scholengemeenschap gaarne als ontmoetingsschool
zag.5 Met veel respect noemde Jeroen (toen ik vroeg) dr. R.J. Kolman, leraar
Geschiedenis en Staatsinrichting; bij dat laatste, een nevenvak, wees hij op
het belang van goed burgerschap, dat wil zeggen verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij. Kolman onderstreepte ook het belang van culture-
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le reizen in Europa.6 Het Latijn boeide Jeroen, hij maakte graag vertalingen
van Latijnse gedichtjes, een soort puzzelen. Als zestienjarige ontdekte hij
de Franse schrijver Marcel Proust (1871-1922); À la recherche du temps perdu
(voortdurend op zoek naar de verloren tijden) is zijn beroemde boek, Jeroen was direct verkocht. Een reden om na zijn eindexamen Frans te gaan
studeren? – in 1983 aan de Universiteit van Amsterdam, ook schreef hij in
bij Algemene Literatuurwetenschap. Zijn eerste liefdes in het Nederlandse taalgebied waren de dichters Jan Hendrik Leopold (1865-1925) en Gerrit
Achterberg (1905-1962). Leopold, de Rotterdammer, en leermeester van Ida
Gerhardt, bleef hem boeien. Met de kenner van Leopolds oeuvre, Dick (J.D.F.)
van Halsema, Vrije Universiteit, bleven tot het einde vruchtbare contacten.
Daar, in Amsterdam, verkende Jeroen het leven in alle hoogten en diepten,
maar hij rondde de studies niet af.
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Collage van door Jeroen
Kummer uitgegeven
dichtbundels met eigen werk
en uitgaven waaraan hij
medewerking heeft verleend.
Foto: Remy Steller.

Kampen II
Teruggekeerd in Kampen vond Jeroen snel de weg naar een wetenschappelijke bibliotheek, waar hij boeken van buiten kon laten komen: Oudestraat
6 (Theologische Universiteit). Vanuit mijn werkkamer daar, de deur stond
altijd open, konden we dan even de hand opsteken. In begin 1992 woonde
hij een culturele avond bij in de koffiekamer van het gebouw van de Universiteit aan de Koornmarkt 1. Uitgever Johan B.W. Polak (van de Athenaeum
Boekhandel) trad op rond zijn recent verschenen essaybundels. In de pauze moesten zij elkaar natuurlijk begroeten als oud-Amsterdammers. Jeroen
schuchter. Polak zei toen: ‘Je weet dat we allemaal van je hielden…’. (Polak
stierf een maand later in Arnhem, 63 jaar oud).
Over de Amsterdamse schrijver Frans Kellendonk (1951-1990) de man van:
‘Het oprechte veinzen’, raakten we bij gelegenheid aan de praat. Jeroen ver-
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telde dat hij bij Frans aan de Bethaniënstraat kwam, Kellendonk zweeg en
keek, gaf hooguit een knipoog. Jeroen praatte door, dat moest wel zinnige
praat zijn (merkte hij op). Bij zijn afscheid van Amsterdam stuurde hij Kellendonk een aantal eigen gedichten.7 (Met de biograaf van Kellendonk, prof.
Jaap Goedegebuure, trad hij in correspondentie). Eind ’93 kreeg Jeroen een
prozastuk geplaatst, ‘Een ondiepte’, in: De Revisor van Em. Querido. Twee
jonge mannen, zeer ongelijk in allerlei opzichten, sluiten vriendschap (het
heeft een tragische afloop). Het decor van het verhaal is een kleine provinciestad. Deze lijn - verhalen - heeft Jeroen niet vervolgd, maar in het geheel
van zijn dichtwerk valt toch wel de verhalende poëzie op: een klein meesterwerk vind ik ‘De Zonderling’ over Vincent van Gogh, gebaseerd op de
brieven (ook alle Franse); hij noemt dat een psychogram, het beschrijven van
een leven in alle ‘hoogten en diepten’.8
Kok Kampen
Het was zaak een betaalde bezigheid te vinden passend bij zijn kennis en
kunde (in de Amsterdamse periode moet hij toch veel hebben bijgeleerd).
Als vrijwilliger of via een regeling? Ik kon wel wat hulp gebruiken voor een
langjarig project: de geschiedenis van de Uitgeverij Kok BV (1894), of toch
een biografie van de stichter Jan Hendrikus Kok (1871-1940)? De firma was
intussen verhuisd van Oudestraat 5 naar de Gildestraat, uitvloeisel van het
beleid onder burgemeester Van Tuinen.9 Jeroen werkte zeker twee jaar bij
Kok, verkende de archieven en snoof de sfeer van een flinke uitgeverij (de
drukkerij was afgestoten). Bij Kok ontdekte men al snel het vertaaltalent van
deze jongeman - Engels, Frans - en zo verwierf hij een flink aantal opdrachten: bijvoorbeeld Amerikaanse romans op protestants-christelijke grondslag, te vertalen. Consciëntieus - maar zonder galm - vertaalde hij; 20 cent
per woord verdiende hij. Een werkje van de door hem hooggeschatte dichter
T.S. Eliot (tweetalig en met aantekeningen voorzien), gaf voldoening (1998)
en werd bewonderend gerecenseerd.10 Jeroen schreef over Willem de Mérode
en Hélène Swarth vanuit de Kokarchieven. À propos: mijn Kokstudie is nooit
voltooid.
Vertalen
Als vrucht van het vertaalwerk bij Kok zette Kummer zich ’s avonds thuis
aan het vertalen van allerlei teksten uit de Europese literatuurgeschiedenis.
Tien jaar lang werkte hij daaraan. In 2002 gaf hij in eigen beheer de bundel Overschrijvingen uit, originelen en vertalingen naast elkaar: gedichten
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van Catullus (1ste eeuw voor Christus) tot aan W.H. Auden en Mervyn Peake
(20ste eeuw), in totaal 23 dichters en een fors prozastuk van Edward Gibbon
(1737-1794), Rise and Decline. Voorafgegaan door een korte beschouwing over
poëzievertalingen: ‘Het maken van een poëzievertaling is het maken van
een gedicht.’ Vormgever was Bert van het Ende die Jeroen op zijn nieuwe
werkplek, Stichting de IJsselacademie, had leren kennen. Bert verzorgde
ook Kummers, tweetalige, bewerking van een fragment uit de Beowulf (vroege 8ste eeuw) met toelichting (2003). Opvallend is de Anonymus in Overschrijvingen die in het oud-Engels van de 14de eeuw schrijft. Daar wil Jeroen mee
doorgaan in de toekomst, hij noemt hem ‘mijn Engelse vriend’. Hij reist er
voor naar Chester, West-Engeland, om de sfeer op te snuiven waar eens ook
zijn ‘vriend’ liep. In een interview met het Nieuw Kamper Dagblad (knipsel,
voorjaar 2002), legt Jeroen geduldig uit aan journalist Benny Huizinga dat
vertalen een krachtproef is tussen de talen, hij vergelijkt het met een kus
van de ene aan de andere poëet. De eigen taal moet men dan wel beheersen,
doceert hij. De Anonymus blijkt Sir Gawain the Green Knight, een Arthurroman
te zijn, tussen 1380-1400 geschreven. In 2008 legt Kummer een kleine oplage
op van een fragment hieruit, een presentje voor de vrienden die betrokken
waren bij de presentatie van Najaar, zijn tweede dichtbundel. Het jaar van
Gawain is dan een uitgave van De beverburcht uitgeverij, onder welke naam
Kummer zich liet registreren. Tot de journalist Carel de Goeij, zei hij: ‘Na
jaren van poëzie-vertalingen kwamen plotsklaps, twee jaar geleden (2006),
eigen gedichten. Dat had ik nooit geambieerd, maar opeens in de trein, rijdend door een besneeuwde polder, begonnen de gedichten te stromen.’11 In
het jaarlijkse Literair Café in ’t Kroegje, zeven avonden van november tot en
met maart, droeg hij uit zijn werk voor.
Al eerder, in november 2005, gingen we samen naar Den Haag op uitnodiging van het Letterkundig Museum (thans het Literatuurmuseum). Kees Ouwens (1944-2004), dichter en schrijver, zou worden herdacht en een laatste
bundel zou worden aangeboden: Ben jij het, ik? Een kenner merkt op over
Ouwens: ‘[...] voor mij de merkwaardigste, bevreemdendste, maar ook de intrigerendste dichter van de late twintigste eeuw, niet alleen in Nederland
maar ook ver daarbuiten.’12 Voor Jeroen gold Ouwens als een van de dichters
die hij wel wilde ontmoeten aan gene zijde en hij had grote bewondering
voor zijn werk dat als hermetisch gold; hij somt op: ‘Marie de France, Shakespeare, / Christopher Marlowe, T.S. Eliot, Ezra Pound, / George Trakl, Friedrich Hölderlin / Kees Ouwens, Hans Faverey…, eindelijk in een afstemming
[…].’13
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IJsselacademie
Toen Jeroen in 1992 de trap opliep om zich te presenteren bij de IJssel
academie (IJA), werkten daar enkele vaste krachten én tal van vrijwilligers,
of ze waren er gedetacheerd, zoals de blind geworden drs. Freek Pereboom
(*1942). Freek werkte Jeroen in als redacteur, wat zijn voornaamste taak zou
worden. Maar hij ging ook mee naar archieven, musea, bezoeken aan historische verenigingen, naar boekpresentaties in het brede werkterrein van de
IJA - van Steenwijk tot Deventer, van Hattem en Elburg tot aan Ommen en
Hardenberg, vergezeld door Tom, de geleidehond. En redigeren leerde hij,
in alles voelde Jeroen zich pupil van Freek. Hetty Reisinger, Hoofd Bureau,
schrijft over de begintijd: Het glazen hok, de wachtkamer / is meestal voor Jeroen /
Een onrustplekje, maar, nou ja / Hij wil het ermee doen14.
Humor bond de twee samen, Freek deed de geschiedenis, Jeroen de taal, zij
ontwikkelden een eigen kritische methode van wat wel en wat niet door de
beugel kon qua taal. Een eerste project waaraan Jeroen meewerkte was de
Geschiedenis van Kampen, deel 1; eindredacteur drs. H.J.J. Lenferink, de toenmalige directeur. In februari 1994 vond de aanbieding plaats aan mevrouw
M.L. van Tuinen-Sytsma; haar echtgenoot, de oprichter van de IJA, had de
drukproeven nog gezien, maar was intussen overleden (29 april 1993).15
Twee doden
Traumatisch was het plotse overlijden van Freek Pereboom op 1 september
1999. Al snel wordt er door Jeroen een werkgroep gevormd met het doel een
bloemlezing uit het werk van Freek samen te stellen, voorafgegaan door
twee opstellen: ‘Freek Pereboom als collega’ (Kummer) en ‘Freek Pereboom
als wetenschapper’ (Frits David Zeiler).16 Op 24 september 2000 stierf Pa
Kummer. Hij was tot 1983 voorlichter gebleven, en zat nog even in de Kamper gemeenteraad. Jeroen vertelde dat zijn vader erg boos was geworden
toen hij merkte dat zijn opvolger zijn gehele, goed geordende archief, bij
het oud-papier had gezet. Bij het laatste kleine boekje van zijn Pa, Tot tymmeringhe van Zanter Niclays, sprong Jeroen in, voor de afronding. De recent
opgerichte Stichting Behoud Bovenkerk had de opdracht gegeven. De presentatie vond plaats op 16 december 2000.17 Henk van Ulsen (*Kampen, 1927)
toneelspeler en voordrachtskunstenaar, zegde gedichten van Wim Ramaker
(Kampen 1943-1992) uit: Misschien gaan we de IJssel wel op. Kamper gedichten
(1978). De ontmoeting tussen Jeroen en Henk bij deze presentatie zou voor
beider leven belangrijk worden.

412

Jeroen Kummer bij het gebouw aan de Molenstraat waar de Stichting IJsselacademie jarenlang was gevestigd.
Foto: Freddy Schinkel.

Bureauredacteur
Kummer junior werd na het overlijden van Pereboom nu coördinerend bureauredacteur bij de IJA. Uit de ‘vasten’ dan wel de vrijwilligers die nauw
met hem samenwerkten, noem ik: Jook van Zeeland, medewerker communicatie, Joke Schraa-Kroon, administratie, en Wim den Hollander, die kundig was op vele terreinen. Projectleider geschiedenis werd drs. Jos Mooijweer
uit Vollenhove. Er lagen genoeg projecten die om afronding vroegen. Deel
2 van de Geschiedenis van Kampen moest op de persen, de presentatie was
op 25 september 2001 in de Lutherse Kerk aan de Burgwal. Intussen was
Jeroen in hetzelfde jaar toegetreden vanuit de IJA tot de historische redactie
van de Kamper Almanak, die na editie 2000 verder ging met de ondertitel
Cultuurhistorisch Jaarboek. Jeroen deed enig redactiewerk, dacht mee over de
invulling en bezorgde bijdragen over onderwerpen die op zijn terrein lagen:
literatuur, dichtwerk, verslaglegging. Belangwekkend zijn de bijdragen over
dr. I.G.M. (Ida) Gerhardt (1905-1997) lerares aan ‘zijn’ Lyceum; hiervoor interviewde hij haar oud-leerlingen: Hans Wiersma, Gait L. Berk, Henk van Ulsen
en Jacky ten Hove-Jacobze.18
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IJsselacademie
De werkvloer bij de IJA heeft Kummer jaloersmakend beschreven. Gevraagd door
Albert Mensema, archivaris te Zwolle, om mee te doen aan een serie ‘Bezinning’ in
De Stentor verhaalt Jeroen over wat voor hem vertaalwerk inhoudt, maar eerst geeft
hij een schets van zijn dagelijkse werkzaamheden:
Mijn Engelse vriend
Elke ochtend loop ik, op weg naar kantoor, over het boogbruggetje bij het Kamper
Oorgat. Hier is een glimp te zien van de rivier: loom en onaandoenlijk slingert zich
de IJssel tussen haar oevers, van de ene brug naar de andere, onder de hoge hemel die
elke morgen een andere kleur heeft. Ik zie het uit een ooghoek: het water, de bomen
langs de kade, de uiterwaarden aan de overzijde, het grazende vee. Dikwijls is dit het
laatste moment van stilte in mijn werkdag. Ik steek de Burgel over en ga naar binnen.
Ik verdien mijn brood bij een kleine uitgeverij, waar ik boeken maak over lokale
en regionale geschiedenis. Het instituut is overbelast, en er is veel meer werk dan ik
aankan. Als ik achter mijn bureau zit, zie ik in twee boekenkasten de stapels manuscripten verwijtend op mij neerkijken, omdat ik ze niet aanraak. Ik ben bezig zoals
dat heet: ik zit te overleggen, mensen bellen me op, ik moet e-mails beantwoorden,
er is een drukproef die gefiatteerd moet worden, ik moet een auteur tot spoed aanmanen, de vormgever mist ineens een foto, een notenapparaat staat schots en scheef,
een poststuk blijkt niet bezorgd te zijn, men wil inlichtingen, men wil een datum,
men wil gerustgesteld worden. Komt het allemaal wel goed? Ja, het komt goed.
Na gedane arbeid, een haastige maaltijd en een stortbad, wijd ik mijn vrije avonduren zoveel als mogelijk aan het vertalen van poëzie. […]
Meestal ben ik tegen tienen klaar. De afwas wacht, en de andere nederige taken
van het huishouden. Nog een glaasje voor het slapengaan. Ik staar uit het raam van
mijn werkkamer, die uitziet op de kooromgang van de Bovenkerk. In de nachthemel
is een scherp maansikkeltje gekerfd. De wereld strekt zich roerloos uit. Welterusten.
Op naar het getier van een nieuwe dag. [De Stentor, 24 mei 2003].19

Publicaties
Jeroen was als redacteur uiteraard betrokken bij tal van - zo niet alle - voorgenomen historische publicaties van de IJA, maar óók bij initiatieven die
zich van buiten aandienden. Enkele voorbeelden.
Willem G. van Maanen. Een telefoontje, half maart 2003, bij de IJA van de Culturele Raad Overijssel met de vraag: doen jullie in Kampen nog iets aan het
feit dat het 50 jaar geleden is dat Willem G. (Pim) van Maanen (1920-2012)
debuteerde bij Querido? In Amsterdam zou het groots gevierd worden, bij de
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Balie. Hoe nu in zijn geboorteplaats Kampen? Jeroen wist dat ik aan de hand
van De onrustzaaier uit 1954, het tweede boek van Van Maanen, de verhoudingen in Kampen aan theologiestudenten placht uit te leggen in het kader
van de kerkgeschiedenis. Het idee werd geboren dat het een boekje met brieven zou worden die ik zou schijven aan een vriendin in Haifa (met Kamper
roots). Bert van het Ende werd de vormgever, een titel had ik direct al: Een
afgeronde herinnering, ontleend aan de auteur. Het lukte, het Frans Walkate
Archief had de meeste illustraties, mijn vriend de antiquaar had alle edities,
op 1 april was het gefikst. Een mooie bijeenkomst in de koffiekamer van de
Stadsgehoorzaal, een interview, toespraken (van gedeputeerde J.G. Kristen,
jarenlang tweede voorzitter van de IJA), de aanbieding aan een verraste Pim
van Maanen en zijn echtgenote, een plezierige nazit. Het fraaie boekje lag
bij Athenaeum Polak & Van Gennep. Kummer schreef op het achterplat:
[…] Een afgeronde herinnering biedt een wandeling door dat gedeelte
van Kampen waar twee boeken van Willen G. van Maanen spelen: de
Bovenhoek. Verrassend is het te zien hoe deze straten en stegen meerdere auteurs inspiratie hebben gebracht: Sam Goudsmit, Aar van de
Werfhorst, Ida Gerhardt, W.F. Hermans, ook de dichter Wim Ramaker.
Zelfs C.W. van der Hoogt (van de prijs) blijkt een Kamper jongen te
zijn geweest […] In de schaduw van de Bovenkerk staat de auteur stil
bij de geschiedenis van de joden in de Bovenhoek en de leegte die zij
achterlieten. […].20
Sybren Polet. Eind 2003 was er nog een tweede in Kampen geboren schrijver
in het nieuws: Sybren Polet (*1924) had de prestigieuze Constantijn Huygens
Prijs voor zijn gehele oeuvre gekregen. Kummer schenkt er aandacht aan
in de Kamper Almanak 2004 en probeert de vraag te beantwoorden waarom
Polet nauwelijks bekend werd in Kampen, anders dan Ida Gerhardt of Pim
van Maanen: komt het omdat in zijn oeuvre de stad niet of nauwelijks voorkomt? Sybren Polet, schrijversnaam van Sybe Minnema (zijn moeder stamde
uit de ondernemende familie Kale), is verheugd om deze aandacht en verschijnt bij de presentatie van de almanak. Blij is hij ook om de grafiekbladen
bij zijn werk van Henk Tichelaar (droge naald in karton). In de fotokroniek
van de almanak voor 2006 die verzorgd werd door Jeroen, is een foto van
Polet opgenomen voor het huis waar hij is geboren in de Veen Valckstraat.
De auteur stierf in 2015.21
Hetty Reisinger-Vosman. Op 1 februari 2005 stond de pensionering van het
Hoofd Bureau van de IJA, Hetty Reisinger, op de agenda. Jeroen nodigt een
aantal mensen die nauw verbonden zijn met de IJA uit om een bijdrage
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te leveren aan een speciale editie van Huisorgaan. Hij zelf wijst op de vele
verdiensten en gunt haar een welverdiende rust, maar hij spreekt toch ook
bezorgdheid uit, hoe nu verder? Buitenstaanders weten het zo niet, maar de
IJA lijkt veel op een wankel schuitje, varend op een vaak ruwe zee. Dat het
schip koers houdt is volgens hem een kwestie van mentaliteit van allen, de
vasten en de vrijen. Waar komt die volharding vandaan? Iemand moet de
toon zetten, en dat is de houding van Hetty: hoe hoog de zeeën ook zwiepen,
kop vooruit. Eens werd Hetty Reisinger de moeder van de IJsselacademie
genoemd, Jeroen onderstreepte dat.22
Zwolle. Bemoeienissen had Jeroen geruime tijd met de productie van de Geschiedenis van Zwolle, een coproductie van het Historisch Centrum Overijssel
(HCO) te Zwolle, de IJsselacademie te Kampen en Waanders Uitgevers (Zwolle 2005, 650 blz.!), van de hand van Jan ten Hove. De laatste schrijft dat de
tekstredactie in handen was van Jeroen Kummer: ‘die het manuscript met
veel toewijding en taalgevoel heeft gecorrigeerd’, daarbij bijgestaan door
Hetty Reisinger en Wim den Hollander.23
Henk van Ulsen. De ontmoeting met Henk van Ulsen (1927-2009) in 2000 in de
Bovenkerk werd belangrijk voor beiden. Natuurlijk had de jonge Jeroen hem
op tv gezien en had hij zijn vader in huiselijke kring over BN’ers met Kamper
roots horen praten, maar nu ontmoetten zij elkaar en sloten zij vriendschap.
Henk zag in Jeroen zijn toekomstige biograaf, wat bij Waanders afsprong op
de financiële paragraaf. Jeroen wijdde aan hun band een psychogram.24 Hij
gewaagt daarin van een vaderlijke genegenheid; zo uitte Henk voorzichtig
kritiek op zijn rookgedrag, Jeroen echter zong de Lof der Javaanse tabaksplantages: De mens is, in essentie, rook: dra as.25
Omgekeerd nam Henk adviezen van Jeroen wel aan: ‘Je zou een goede regieassistent zijn’, zei Henk een keer. Toen Jeroen een radicale ingreep voorstelde in de toneelbewerking van Thomas Mann’s De Dood in Venetië (wat de
laatste grote voorstelling van Henk zou worden) was dat een gouden greep.
De Gehoorzaal in Kampen had niet ingetekend op dit optreden (sic), Jeroen
organiseerde een comité en op 8 mei 2007 - de verjaardag van Henk - was de
Gehoorzaal (ze moesten wel) overvol, duidelijk emotioneel betrokken bij het
gebodene. De nazit was plezierig.
Maar wat zou Henk vinden van een herziene keuze uit de gedichten van Gerhardt, anders dan Henks ijzeren repertoire? In Jeroens exemplaar van haar
Verzamelde Gedichten zitten een dertigtal gele stickertjes met zijn eigen keuze, een lijst met korte typeringen bleef bewaard, trefzeker. ‘Een herfstavond’
was zijn absolute favoriet. Het is er niet meer van gekomen.26
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Portret van Jeroen Kummer
door Martin-Jan van Santen.
Olieverf op doek.
Foto: Martin-Jan van Santen.

Het comité bleef betrokken bij het naleven (zo heet dat) in de stad na het
onverwachte overlijden van Henk op 28 augustus 2009. Een expositie in het
Frans Walkate Archief, een plaquette op het woonhuis van de familie Van
Ulsen op de Koornmarkt 5-7 (hier woonde Ida Gerhardt een tijdje als kostganger). Een stralende bijeenkomst in de Hof van Breda: de onthulling op
22 oktober 2011 van een bronzen kop van Henk, met aan de gevel (van de
Lutherse kerk) het portret van Gerhardt als lerares, met het gedicht ‘Het Carillon’. Mieke Koenen, de biograaf van Ida Gerhardt (1905-1997), schreef een
ode aan haar voor die gelegenheid.27
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Kloostergeschiedenis. Een werkgroep Kloostergeschiedenis was al in 1997 onder Freek Pereboom opgezet, voorzitter was Ton Hendrikman (1943), een
geograaf. Het zou tot 2007 (een jaar later dan de bedoeling was) duren voor
een publicatie het licht zag: Moderne Devoten in monnikspij. Klooster en colligatie
van Sibculo 1406-1580. ‘De gevoeligste factor was de tijdelijke uitval van Jeroen
Kummer, die als redacteur vanuit de IJsselacademie het project met grote
zorg omgaf’, aldus dr. Rudolf van Dijk die nu met Mariska Vonk dit samenwerkingsproject tussen de IJA te Kampen en het Titus Brandsma Instituut in
Nijmegen afrondde.28 De kloosterlingen ontgonnen het gebied rond Sibculo
en zo ontstonden er dorpen en buurtschappen. Een van de kloosters die in
verband stond met Sibculo was Albergen. Jeroens gedicht ‘Vader Abt’ - een
van mijn favorieten - is ‘losjes gebaseerd op Johannes van Lochem, prior van
het klooster Albergen’.29
Een criminele bende. Via oud-NS-man Kees Schilder - een gesprekspartner uit
de zaterdagmiddagkring in de Geerstraat - kwam Jeroen aan bronnenmateriaal van een gemengde criminele bende uit 1560. Kees hielp hem geduldig
aan materiaal eromheen, ook de archivaris van Zutphen was behulpzaam:
de bende had een overval gepleegd bij Zutphen, maar was, de IJssel afgezakt,
in Kampen in de val gelopen. De integrale tekst van de bekentenissen werd
door mij getranscribeerd, Jeroen hertaalde en maakte er een gedichtencyclus van: ‘De toedracht en de schrijver’. Dat was drie maanden werk. Maar:
een topprestatie! De bendeleden komen tot leven in hun armzalig en onafwendbaar lot (ze worden gehangen of verdronken). Martin-Jan van Santen
(1968), hoorspelmaker, brengt de verhalen tot leven, Jeroen leest ook een
stuk tekst. Martin-Jan is de gesprekspartner van Jeroen als het over kunst
gaat, hij had zich ontwikkeld tot een bekwaam schilder, ook van portretten.
Het hoorspel kon twee avonden in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum Kampen beluisterd worden.30
Kampen III
In 2012 vertrok de Theologische Universiteit, naar Amsterdam en Groningen, mede als gevolg van het samengaan van de Nederlandse Hervormde
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland, in 2004. De vijf christelijke
academies (hbo – op initiatief van Van Tuinen (en anderen) in Kampen gestart, waren intussen ook een voor een weer verdwenen, naar Zwolle (Windesheim). In de lege Vloeddijkkazerne kwam Quintus, opvolger van de gemeentelijke Muziekschool en creativiteitscentrum ’t Speelwerk. Maar ook
het Van Heutszcomplex kwam leeg te staan. Geschikt voor Bibliotheek, Ar-
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Jeroen Kummer in de voormalige bankhal van het SNS
Historisch Centrum tijdens de
tentoonstelling die gewijd was
aan leven en werk van Henk
van Ulsen. 2010. Foto: SNS
Historisch Centrum.

chief, ruimte genoeg voor de IJA. Maar Zwolle trok ook hier aan het langste
eind, en de IJA ging naar het HCO.
Jeroen was intussen ziek geworden, ziekte van Lyme, een burn-out, depressieve klachten, de keel, moeilijk lopen. De overgang naar Zwolle kon hij niet
meer meemaken (in dubbele zin). In Grand Café de Majesteit, Plantage, werd
officieel afscheid van hem genomen, de heer Arie Slob, destijds directeur
van het HCO, sprak vriendelijke woorden van dank voor de bijdrage van
Jeroen Kummer aan de bloei van de IJA. Voor zoveel mogelijk wijdde Jeroen
zich verder aan het dichten en aan het uitgeven van mooie boeken. Op den
duur reed hij in een scootmobiel.
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De beverburcht
Zijn dichtbundels gaf Kummer vanaf 2008 uit bij zijn eigen uitgeverij. Hij
wilde echter meer, in de geest van de IJA goede studies uitgeven, commercieel wellicht niet zo lucratief. Twee feestbundels zagen het licht.
In 2012 een fraaie oblong bundel voor Lies van Vliet (*1922), die met haar
studies over De eeuw van Avercamp systematisch - zij begon in 1700 en werkte terug tot het eind van de 16de eeuw, van alles bijeen las; en zo leerde zij
al werkende het oude schrift. Lies was ook een pionier op archeologisch terrein in Kampen en nam mede het initiatief tot het oprichten van historisch
tijdschrift De Panne (voorloper van Historisch tijdschrift voor de IJsseldelta) waarin zij (maar ook in de Kamper Almanak) haar gedegen en plezierig leesbare
bijdragen publiceerde.31
In april 2017 werd Kees Schilder 80 jaar. Op de uitnodiging van Kummer gaven
een dertigtal vrienden uit Kampen, Zwolle, Groningen gehoor om een bijdrage te leveren aan een Feestbundel: ‘Een bont boeket bloemen, als huldeblijk
aan deze pionier in het verleden’, aldus het achterblad van Het Schilderboeck.32
Bibliotheek
Als je de bibliotheek van Jeroen in de bovenkamer van zijn woning op Prinsenstraat 27 bekeek, zag je de breedte van zijn belangstelling; zijn laatste
boekenbezit - hij ruimde beslist ook wel eens wat op - was geheel toegesneden op wat hem dierbaar was geworden sinds zijn vroege jeugd en, vooral,
waar hij mee verder wilde - ik schat een duizendtal. De Klassieke Oudheid;
de Europese cultuur, veeltalig; India, Japan, China; zijn voorkeuren binnen
de Nederlandse letterkunde en geschiedenis, ook de religiegeschiedenis en
kunst. In deze kamer met uitzicht op de ‘Kazerne’, de ‘Boom’ en de ‘Bovenkerk’, had hij een student theologie met timmermanshand, een werktafel
en een muur vullende kast (onder een schuin dak) in elkaar laten zetten, en
een los trapje; naast de deur stond het schaakbord uit zijn jeugd. Ook had
hij een fijne collectie muziek: klassiek en pop, van Couperin, Erik Satie, tot
Bob Dylan en The Cure.
Afscheid
Jeroen Kummer werkte nog aan een volgende dichtbundel, de elfde; hierbij
had hij een gesprekspartner in Karel van de Pol, een graficus. Er was thuiszorg, een opname in Zwolle, in Zutphen. Martin-Jan nodigde me uit mee te
rijden naar Zutphen. Er waren gesprekken, ‘laatste’ gesprekken; opvallend
vond ik hoe zorgvuldig Jeroen zijn nalatenschap achterliet, hier was hij toch
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de man van orde, en ook lag er een testament. Toen het medisch gezien niet
verder kon, gaf hij aan in Kampen te willen sterven, in het nieuwe Myosotis;
alleen, géén bezoek. Zijn zuster van wie hij (en van haar gezin) zielsveel
hield, was uit Ierland overgekomen. Een goede vriendin was in de buurt. Karel, Martin-Jan. De dokter gaf aan: nog enkele dagen. Ik was binnengelopen,
Ditte en ik dronken koffie op het terras en toen kwam de verpleger vertellen
dat Jeroen was overleden, in de middag van 1 juli 2019. De familie uit Ierland
kwam over. Ditte had de regie; de plechtigheid in Kranenburg, Zwolle, was
stipt gepland. Muziek, gedichten, kleine toespraken, een geluidsfragment
(Jeroen en Martin-Jan). Velen waren opgekomen, overal vandaan. Er was verdriet in de zaal. Een tocht langs de eenvoudige kist, een knik. Het marslied
‘The Brendan Voyage’ deed ons uitgeleide: de Ierse heilige per schip op zoek
naar een nieuwe toekomst.
‘Laatste tocht’33
Animula, vagula, blandula		
Hospes comesque corporis,		
Quae nunc abibis in loca?		
Pallidula, rigida, nudula.		

Zieltje, fladderend, liefelijk,
Van het lichaam gast en metgezel,
Waarheen ga je nu vertrekken?
Bleekjes, stijvig, blootgewoeld…
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