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Ten Geleide

G.J. Diels (1879-1956) = Gérard D'Ilse
Gerard Diels werd geboren in 1897 te Amsterdam. Hij volgde het gymnasium op het seminarie St. Antonius van de paters
Franciscanen te Megen. Van 1913-1917 was hij redacteur-verslaggever van De Tijd en De Amstelbode. Tijdens zijn
diensttijd was hij onderofficier. Bij de Amsterdamse discontobank bekleedde Diels van 1920 tot 1926 een leidinggevende
functie als financieel expert en ontpopte zich als zeer bekwaam zakenman. Hij kreeg ontslag a.g.v. liquidatie.
In 1923 huwde hij met M. Veenhof te Amsterdam. Na een kort verblijf in Parijs vestigde hij zich in 1928 als zakenman
samen met mevr. J.A. Ruth- Van Dijk te Amsterdam, onder de firmanaam "Haighton en Ruth", als makelaars in wissels
en edele metalen. In 1934 was de firma gevestigd in de Vijzelstraat, waar Diels dan ook woonachtig is. In 1935 was hij
Nederlands kampioen salondansen en hij nam deel aan het Tanz-turnier um die Weltmeisterschaft te Bad-Nauheim (WDuitsland).
Diels publiceerde in 1938 enkele korte verhalen in de Haagse Post en De Telegraaf onder het pseudoniem Gérard D'Ilse.
In 1939 scheidden G. Diels en M. Veenhof. Diels maakte in 1941 zijn debuut als dichter in Criterium. Zijn in de oorlog
geschreven gedichten blijven ongepubliceerd omdat hij geen lid van de Kultuurkamer wilde worden.
Na de oorlog werd Diels lid van de sociëteit voor kunstenaars en intellectuelen "De Kring" te Amsterdam. Diels
publiceerde in 1945 de eerste vertaling van Quevedo's zeventiende psalm in Centaur, Revue Internationale des Arts et
des Sciences en in hetzelfde tijdschrift drie gedichten van hemzelf uit de bundel Het Doornen Zeel. Diels was lid van Het
Vrije Toneel te Amsterdam en van de coöperatieve vereniging De Bezige Bij te Amsterdam. In 1946 trad hij toe tot de
redactie van het in 1945 opgerichte tijdschrift Het Woord. In datzelfde jaar verschijnt Diels' eerste essay Existentiefilosofie
en Kunst in Het Woord. Vele andere essays zouden hierop volgen tot Het Woord in 1947 ophield te bestaan door fusie
met het tijdschrift voor letterkunde Ad Interim, waaraan hij om ideële redenen niet wilde meewerken. Diels was lid van het
Pen Centrum voor Nederland, PCN, onderdeel van de internationale P.E.N. Club, afkorting van Poets, Essayists and
Novelists. In 1948 werd hij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zijn gedichtenbundel Na de bevrijding,
1951, werd geschreven in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen. In dit jaar publiceerde hij
zijn complete vertaling uit het Spaans van De psalmen van Quevedo. Een bundel essays Het Ongerijmde, voorheen
gepubliceerd in Het Woord verscheen in 1952. In 1954 verhuisde Diels naar de woonboot Poeroesja te Amsterdam; de
naam is ontleend aan de bundel Na de bevrijding. Diels was vanaf 1955 lid van de Nederlandse Federatie van
beroepsverenigingen van Kunstenaars, hoofdgroep Letterkunde te Bussum en van de Stichting tot exploitatie en
bescherming van auteursrechten (SEBA).
Diels ontving in 1956 voor zijn bundel Het Ongerijmde een prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945. In 1956
overleed Gerard Diels te Amsterdam.
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1.Korte nieuwsberichten genaamd "Pepertjes" bestemd voor de #Haagse Post#,
verzameld door Diels. 1938
2.Getypt en geschreven exemplaar van "De zegepraal van het recht" door Gérard
d'Ilse (pseudoniem) voor de #Telegraaf#. z.j.
3.Publicatie door Diels "Het Woord" voor de #Telegraaf#. 1938
4.Publicatie door Diels "De Straf" bestemd voor de #Telegraaf#. z.j.
5.Publicatie "Het Rondje" door Diels voor de #Telegraaf#. z.j.
6."De verhuizing" door Diels voor de #Telegraaf#. z.j.
7."De wonderbaarlijke genezing" door Diels voor de #Telegraaf#. z.j.
8."The big apple party" door Diels voor de #Telegraaf#. z.j.
9."Reclame" door Diels voor de #Telegraaf#. z.j.
10."Logies" door Diels voor de #Telegraaf#. z.j.
11."De verbanning van Matthias Blank" door Diels. Met correcties van de schrijver. z.j.
12.Drukproef van gedichtenbundel "Het Doornen Zeel" door Diels. Met correcties van
de schrijver. z.j.
13.Doorslagen van gedichten voor "Het Doornen Zeel". z.j.
14.Doorslagen van gedichten. Met correcties. z.j.
15.Verschillende versies van "Pernitzer-Baroschy-Wassciblef" (ook genoemd: De
Nieuwe Regering) door Diels. Met correcties van schrijver. z.j.
16.Doorslagen van gedichten voor "Het Doornen Zeel". Met correcties van Diels. z.j.
17.Drukproef van "De psalmen van Quevedo", gedichten van F. de Quevedo, vertaald
door Diels. Met correcties van Diels. z.j.
18.Doorslagen van gedichten voor "De psalmen van Quevedo". Met correcties van
Diels. z.j.
19.Doorslagen van gedichten voor de bundel "Na de bevrijding" door Diels. z.j.
20.Drukproef van pagina 17-34 van de bundel "Na de bevrijding" in de cyclus "Missa
antiqua et nova". z.j.
21.Gedichtenbundel #Na de bevrijding#, gesigneerd door Diels. z.j.
22.Essay "Kommentaar op Achterberg", gepubliceerd in #Het Woord#. 1948
23.Essay over "Irrationalisme", gepubliceerd in #Het Woord#. 1947
24.Essay over "Kunst en maatschappij", gepubliceerd in #Het Woord#. 1948
25.Essay over "Engelse kunstvoorlichting", gepubliceerd in #Het Woord#. 1948
26.Essay over "Het kritieke kriterium der kritiek", gepubliceerd in #Het Woord#. 1948
27.Essay over "Le Mythe de Sisyphe", gepubliceerd in #Het Woord#. 1947
28.Essay over "Het een of het ander", gepubliceerd in #Het Woord#. 1947
29.Essay over "Kunst en ethika", gepubliceerd in #Het Woord#. 1947
30.Essay over "Een luider opmars", gepubliceerd in #Het Woord#. 1948
31.Essay over "De ontgoochelde wijsgeer als dichter", gepubliceerd in #Het Woord#.
1948
32.Essay "Het duistere vers", gepubliceerd in #Het Woord#. 1948
33.Essay "Literaire politiek", gepubliceerd in #Het Woord#. 1948
34.Essay "Het Niets", gepubliceerd in #Het Woord#. 1947
35.Essay "Het een en het ander", gepubliceerd in #Het Woord#. 1948
36.Essay "Iets minder". z.j.
37.Essay "Nog even Sartre", gepubliceerd in #Het Woord#. 1947
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38.Essay "Ballroomglimpen", bestemd voor publicatie in #Vrij Nederland#. 1948
39.Essay over "Existentiefilosofie en Kunst", gepubliceerd in #Het Woord#. 1946
40.Drukproef van "Het een of het ander". Met correcties van Diels. z.j.
41.Essay "Antwoord aan Hendrik de Vries", gepubliceerd in #Het Woord#. 1947
42.Essay "Een krities naschrift", gepubliceerd in #Het Woord#. 1947
43.Kanttekening over Lajos d'Ebneth bestemd voor tijdschrift #Het Woord#. z.j.
44.Doorslag van uitgaande brief aan tijdschrift #Het Woord#. z.j.
45.Essay "Spelling", gepubliceerd in #Het Woord# in 1947. Met als bijlage een brief aan
E. Hoornik. 1947
46.Recensie van Diels over #Twee werelden# van B. Voeten, bestemd voor publicatie
in #Critisch Bulletin#. 1947
47.Recensie van Diels over #Klein T(er)reurspel# van J.G. Elburg, bestemd voor
publicatie in #Vrij Nederland#. z.j.
48.Recensie van Diels over #Herfst, hoos en hagel# van K. Schuur. z.j.
49.Getypte vertaling van "Napoleon". Met correcties van Diels. 1950
50.Gecorrigeerde drukproeven van "Napoleon", geschreven door T. de Pascoaes en
vertaald door A. v. Thelen en G. Diels. 1950
51.Uitgaande brief aan A. v. Thelen betreffende de vertaling van "Napoleon". 1950
52.Doorslag van getypte vertaling van "Wesen des Friedens". Met correcties van Diels.
z.j.
53.Stukken betreffende sociëteit "De Kring" in Amsterdam. 1945-1950
54.Knipsels van publicaties in o.a. #Vrij Nederland#. 1947-1948
55.Krantenknipsels. 1938-1952
56.Krantenknipsels betreffende tijdschrift #Het Woord#. 1946-1949
57.Krantenknipsels, o.m. betreffende kritiek op en recensies van de bundel #Na de
bevrijding#. 1951-1953
58.Krantenknipsels betreffende recensies van de bundel #De psalmen van Quevedo#.
1946-1947
59.Krantenknipsels betreffende recensies van en kritiek op de bundel #Het Doornen
Zeel#. 1946-1947
60.Reactie van L. Boekraad op de kritiek van E. Hoornik betreffende de bundel #Het
Doornen Zeel#. z.j.
61.Gedicht van Leo Boekraad "Het toornig woord", geschreven voor Diels. z.j.
62.Recensie van #Het Doornen Zeel# door (onbekend). z.j.
63.Stukken betreffende de door Diels gekochte woonboot. 1954-1956
64.Ingekomen brief van G. Arpeau te Renkum (Gld). 1950
65.Ingekomen brief van Willy B. te (onbekend). 1950
66.Ingekomen brief van J. Coffeng te Amsterdam. 1944
67.Correspondentie tussen J. Oostervink en Diels. z.j.
68.Doorslag uitgaande brief aan de heer Ligtermoet te Amsterdam. 1946
69.Uitgaande brief aan gemeente Zandvoort. 1937
70.Ingekomen brief van Rita te (onbekend). 1937
71.Stukken betreffende kort geding tussen Diels en ex-echtgenote M. Veenhof over
verhoging van alimentatie. 1951
72.Stukken betreffende echtscheiding Diels en Maria Veenhof. 1935-1939
73.Uitgaande brief aan M. Knap te Amsterdam. 1951
74.Ingekomen brief van secretaris van sociëteit "De Kring". 1951
75.Uitgaande brief aan prof.mr. G. Russel te Amsterdam. 1951
76.Ingekomen brief van Koos Schuur te Sydney (Australië). 1951
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77.Ingekomen brieven van Maria Veenhof te Bakkum. 1946
78.Stukken betreffende alimentatiebetaling van Diels aan M. Veenhof. 1946
79.Stukken betreffende danswedstrijden. 1937-1938
80.Stukken betreffende publicatie C. Klinkert #Populaire moderne dansen#, waarvan
Diels eigenlijk het grootste deel schreef. 1937-1938
81.Sint Nicolaasgedicht voor Diels. z.j.
82.Ingekomen huwelijksaankondiging van B. Diels en C. van der Vlies te Amsterdam.
1945
83.Tijdschrift #Elegante Welt#, bevat verslag van danswedstrijd in Bad Nauheim. 1936
84.Niet uitgegeven nummer van tijdschrift #Sense and sentence#. Bevat gedichten.
1952
85.Bespreking van Diels' essay "Het een en het ander" door F. Sierksma. z.j.
86.In het Nederlands vertaald gedicht van F. Garcia Lorca "Thamär en Amnon". z.j.
87."Vivir", toneelstuk in het Spaans, geschreven door S. Rossler. z.j.
88."La Araña", toneelstuk in het Spaans door S. Rossler. z.j.
89.Gedichten van Walther. 1943
90.Aantekeningen betreffende "In het kielzog van de romantiek" van Heerikhuizen. z.j.
91.Franse gedichten van o.a. O. Venceslas de Lubics-Milosz, J.C. Remand en Guillevic.
z.j.
92.Gedicht van K. Patchen "These have gone with silent hands seeking". z.j.
93.Gedicht van Diels "Dans in het hart van de stad". z.j.
94.Gedicht van Diels "Synopsis 1950" uit de bundel #Na de bevrijding#. 1952
95.Inleiding door Diels op zijn bundel essays #Het ongerijmde#. 1952
96.Potloodtekeningen van balletdanseres en nar (door Diels?). z.j.
97.Met de hand geschreven notitie van Diels voor zijn essay over "Het niets". z.j.
98.Met de handgeschreven notitie door Diels over Kierkegaard en Nietzsche. z.j.
99.Handgeschreven gedichten door G. den Brabander voor Diels. 1941, 1947
100.Krantenknipsel betreffende Declamate Modest Lauwerijs. 1916
101.Stukken betreffende lidmaatschap van Diels in de jury voor de Poëzie-prijs 1955 van
de gemeente Amsterdam. 1955
102.Ingekomen brief van Bert Bakker te Den Haag. 1956
103.Ingekomen brieven van Koos Schuur te Sydney (Australië). 1951-1954
104.Ingekomen brief van A. Roland Holst te Amsterdam. 1946
105.Ingekomen brief van Uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam. 1956
106.Ingekomen brief van Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar te Den Haag. 1954
107.Rekening van de firma Brandsteder te Amsterdam. 1930
108.Verklaring van Diels betreffende verblijf van A. Citroen tijdens de oorlog ten huize
van Diels. 1953
109.Stukken betreffende bewijs van Arische afstamming van Diels. Met als bijlage een
stamboom. 1940
110.Toespraak voor sociëteit "De Kring" te Amsterdam. 1951
111.Ingezonden brief aan krant/tijdschrift (?) door Diels betreffende hechtenis in
strafgevangenis te Scheveningen. z.j.
112.Gedichten van Diels "Groote Stad" en "Zomernacht". z.j.
113.Tekeningen van o.a. Steinler. z.j.
114.Maandschrift voor beeldende kunst #Phoenix#, nr. 5/6. 1948
115.Correspondentie met redactie van #Ad Interim#. 1949
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116.Ingekomen brieven van Gerrit Achterberg te Neede. 1948
117.Aantekeningen van Diels betreffende auteursrechten. z.j.
118.Ingekomen brief van Mies en Jimmy te Pretoria. 1952
119.Ingekomen brief van H. Mander te Luzern (Zwitserland). 1949
120.Ingekomen brieven van coöperatieve vereniging "De Bezige Bij" G.A. te
Amsterdam. 1947-1951
121.Uitgaande brief aan G. 's Gravesande te Den Haag. 1947
122.Correspondentie Diels en Vereeniging ter bevordering van de belangen des
boekhandels te Amsterdam. 1947-1948
123.Correspondentie Diels en uitgeverij "Ceres" te Meppel. 1953
124.Ingekomen brief van de redactie van maandblad #Maatstaf met critisch bulletin# te
Den Haag. 1952
125.Stukken betreffende het verschijnen van het jaarboek 1947 van het maandblad
#Centaur# te Amsterdam. 1947
126.Ingekomen brief van maandblad #Criterium# te Amsterdam. 1947
127.Uitgaande brief aan prof.dr. N. Donkersloot te Amsterdam (pseudoniem: Anthonie
Donker). 1952
128.Ingekomen brief van het bestuur van de Nederlandse Federatie van
Beroepsverenigingen van Kunstenaars, afd. Letterkunde te Amsterdam. z.j.
129.Ingekomen geboortekaartje van fam. Van Gessel te Bussum. 1940
130.Uitgaande brief aan Jaap (?) te Amsterdam. 1947
131.Ingekomen brief van uitgever P.N. van Kampen te Amsterdam. 1951
132.Ingekomen brief van dr. E. de Jong-Keesing te Amsterdam. 1950
133.Correspondentie Diels en I. Keesing jr. te Amsterdam. 1949-1950
134.Correspondentie Diels en O. Krige te Johannesburg (Zuid-Afrika). 1948
135.Correspondentie Diels en W. van Leeuwen te Enschede. 1949-1950
136.Stukken betreffende literatuur- en essayprijzen van de gemeente Amsterdam.
1948-1949
137.Stukken betreffende prijsvraag van uitgeversmaatschappij Elsevier voor de Herman
Robbers prijs. 1950
138.Ingekomen brief van prof. E. Guilhou te Amsterdam. z.j.
139.Correspondentie Diels en Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te Den Haag.
1950-1951
140.Stukken betreffende Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 1947-1950
141.Correspondentie Diels en uitgeverij J. Meulenhoff te Amsterdam. 1947-1953
142.Correspondentie Diels en A. Piot te Parijs. 1950
143.Uitgaande brief aan redactie van #Podium# te Bussum. 1949
144.Correspondentie Diels en Jany (onbekend) te Bergen (Noord-Holland). 1949-1950
145.Correspondentie Diels en J. Romijn te Utrecht. 1949
146.Correspondentie Diels en H. Redeker. 1947
147.Stukken betreffende "Significa", Nederlandse studiegroep voor semantica. Met
achterop aantekeningen van Diels over zijn vertaling van "Napoleon". z.j.
148.Ingekomen briefkaart van A. Sötemann te Amsterdam. 1948
149.Correspondentie Diels en drs. J. Sluiter te Groningen. 1947
150.Rekeningen van fa. Leendert-Swaneveld te Den Haag. 1947, 1952
151.Lidmaatschapskaart van "Het Vrije Toneel". 1947
152.Ingekomen dankbetuiging van V.E. van Vriesland te Amsterdam. 1952
153.Ingekomen brief van D. Verspoor te Amsterdam. 1952
154.Ingekomen brief van redactie van #De Vlaamse Gids# te Brugge (België). 1948
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155.Correspondentie Diels en Vormingscentrum Vrij Nederland te Amsterdam. 1947
156.Lijst houdende gepubliceerde artikelen en essay in #Het Woord#. 1948
157.Contract tussen Diels en J.A. Ruth-Dijk betreffende overname van kantoor door
Diels te Amsterdam. 1928
158.Getuigschrift van de directeur van "De Tijd". 1919
159.Getuigschrift van directie Amsterdamse Discontobank te Amsterdam. 1926
160.Ingekomen brief van de gemeente Amsterdam. 1956
161.Ingekomen brief van A. Callier, bisschop van Haarlem. 1913
162.Ingekomen brief van A. den Besten te Amsterdam. 1954
163.Ingekomen brief van directie D.A. Daamens uitgeversmaatschappij te Den Haag.
1954
164.Overdruk uit #De psalmen van Quevedo#. 1946
165.Handgeschreven en getekende lay-out van de bundel "Na de bevrijding". z.j.
166.Huisorgaan #Uit de korf#, nr. 2, van coöperatieve vereniging "De Bezige Bij". 1946
167.Overdruk "Probleemstelling der organische wijsbegeerte" door P. Zonneveld. z.j.
168.Stukken betreffende Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 1954
169.Stukken betreffende Vereniging van Letterkundigen te Amsterdam. 1955-1956
170.Stukken betreffende P.E.N. Centrum voor Nederland (PCN). 1947-1956
171.Stukken betreffende Stichting tot exploitatie en bescherming van auteursrechten
(SEBA) te Amsterdam. 1956
172.Stukken betreffende de aan Diels toegekende literatuurprijs 1955 van de "Stichting
Kunstenaarsverzet 1942-1945". 1956
173.Stukken betreffende de stamboom van Diels. 1940-1941
174.Persoonsbewijs van Diels. 1941
175.Paspoort van Diels, afgegeven op 25 mei. 1936
176.Zakboekje van Diels tijdens militaire dienst. 1917
177.Bewijs van inschrijving in het register van huwelijken en echtscheidingen te
Amsterdam van de scheiding tussen Diels en M. Veenhof. 1939
178.Familiestamboek van Diels en M. Veenhof (trouwboekje). 1923
179.Levensverzekeringspolis van M. Veenhof. 1928
180.Bewijs van goed gedrag van het hoofd van de door Diels bezochte lagere school te
Amsterdam. 1909
182.Diploma van Diels voor eerste prijs tango, behaald bij Nederlands
Danskampioenschap te Den Haag. 1935
183.Ingekomen prentbriefkaarten. 1936-1950
184.Handgeschreven exemplaar (klad) van het essay "Commentaar op Achterberg". z.j.
185.Handgeschreven exemplaar (klad) van het essay "Antwoord aan Hendrik de Vries".
z.j.
186.Handgeschreven exemplaar (klad) van het essay "De ontgoochelde wijsgeer als
dichter". z.j.
187.Handgeschreven exemplaar (klad) van het essay "Literaire politiek". z.j.
188.Handgeschreven exemplaar (klad) van het essay "Het een of het ander". z.j.
189.Handgeschreven exemplaar (klad) van het essay "Het duistere vers". z.j.
190.Handgeschreven exemplaar (klad) van het essay "Een krities naschrift". z.j.
191.Handgeschreven boekbespreking (klad) van #Muiterij tegen het etmaal# van S.
Vestdijk. z.j.
192.Aantekeningen over Egypte. z.j.
193.Aantekeningen over de oorsprong van het alfabet. z.j.
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194.Aantekeningen voor gedichten en essays. z.j.
195.Overlijdensbericht van de moeder van Diels; M.H. Diels-de Haan. 1932
196.Krantenknipsels betreffende "In memoriam" G. Diels. 1956
197.Overlijdensbericht van G. Diels. 1956
198.Uittreksel uit het register van overlijden te Amsterdam. 1956
199.Lijst houdende de namen van bezoekers rouwkamer G. Diels. 1956
200.Stukken betreffende de overdracht archief Diels van S. Bakker aan
Universiteitsbibliotheek te Nijmegen. 1970-1971
201.Publicatie van S. Bakker "De dichter G. Diels, een levensschets". z.j.
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