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De correspondentie
van Hemsterhuis
Dr. Jacob van Sluis is vakbibliothecaris filosofie bij de Universiteitsbibliotheek
Groningen, en collectievormer bij Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar
in Leeuwarden. Maar de afgelopen twaalf jaar besteedde hij zo’n beetje alle tijd die
overbleef aan een bijzonder project: het verzorgen en digitaal uitgeven van het werk
van Frans Hemsterhuis. Van Sluis blikt terug.
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Ikzelf heb Hemsterhuis leren kennen in de aanloop van een congres ter gelegenheid van zijn
200ste sterfdag. Door Michael Petry, hoogleraar

de ander, Louis Hoffman, in gezellige bijeenkomsten nakeek. Vervolgens
kreeg ik het resultaat thuisgestuurd voor een volgende controle.
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filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,

meer inhoudelijk overleg, want van dit team was ik de enige vakfilosoof.
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gewerkt en gepubliceerd waren wilden de beide
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project nog een onvoorziene vervolgfase. Dat

heren wel verder, en zo verschenen vanaf 2015

Amazon. Zo bieden de eigen UB-site en Lulu een
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Om het gemis van een wetenschappelijk
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andere correspondenten complementeerden de
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een papieren boek als eindproduct wil. In dit

Na het overlijden van Gerrit konden Louis en ik

titel kreeg: Kringen rondom François Hemster-

geval ruim 4000 pagina’s over 40 cm plank-
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een register.

Zoals gezegd, erg ambitieus en met een

vervolg …

opgelegd dat de hoeveelheid commentaar minimaal zou zijn, dit om het tempo erin te houden.

Printing on demand
Het werd dus een kale tekstuitgave. Voor een
reguliere uitgever was dat niet interessant. Maar
de moderne tijd maakt een andere vorm van

• Jacob van Sluis: h t t p s : //w w w. r u g . n l /s t a f f /j . va n . s l u i s /

publiceren mogelijk. De UB bood aan om een

• Blog van Jacob van Sluis over Hemsterhuis:

site te bouwen rond Hemsterhuis, waarop deze

h t t p : //h e ms t e r h u i s . b l o g s p o t . n l /

brieven in open access worden aangeboden.

• Frans Hemsterhuis: w w w. r u g . n l /l i b r a r y /h e r i t a g e /h e ms t er huis

Daarnaast is er de mogelijkheid om via Lulu.

• Hemsterhuis’ Oeuvres als e-book: h t t p : //b o o ks a n d j o u r n a l s . br illo nline .

com de kopij als gebonden boekwerk te bestel-
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