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ook voor de talloze wetenswaardigheden die verschillende 
–   openhartige  – gesprekken hebben opgeleverd.15 Al dat 
beschikbare materiaal hoop ik te kunnen verwerken in een 
biografische schets die ik voornemens ben te schrijven over 
Van Soest.16 In een zodanige schets kan zijn leven en werk op 
een geïntegreerde manier met elkaar worden verbonden,17 en 
kan een portret ontstaan dat hem recht doet. In zoverre kan 
dit opstel, dat mede mogelijk is gemaakt door VNO-NCW, 
Meijburg & Co en United Foundation, een organisatie die er 
genoegen in schept verantwoorde initiatieven van anderen te 
steunen,18 en is opgedragen aan Paul de Haan, als een voor-
studie worden gezien.

Rotterdam, 16 januari 2020
Rens Pieterse

15 Over Van Soest heb ik de afgelopen maanden – soms min of meer ter-
loops  – gesproken met onder meer Paul van Amersfoort, Jaap van den 
 Berge, Jan Bless, Jurriaan van Gelderen, Theo Groeneveld, Paul de Haan, 
Richard Happé, Rietje en Ernst van Hell-van Soest, Michiel ter Horst, Jos 
Jacobs, Loek van Kalmthout, Robert Jan Koopman, Hettie Paans-de Lan-
gen,  Allard Lubbers, Petra van Niftrik, Edward Pechler, Willemijn van 
Putten, Jaap van Straaten, Guus Stille, Rudolf de Vries en Just Wiarda. Wat 
langer geleden, in het voorjaar van 2018, heeft Kees van Raad mij tijdens 
een  diner te Leiden het nodige over hem verteld.

16 “It’s as hard to understand someone you’re writing about as it is to under-
stand someone in real life, but there are a lot of objective facts about their 
lives and actions, and the more of them you learn, the closer you come to 
whatever understanding is possible”, aldus de befaamde biograaf Robert 
A. Caro, Working, London: The Bodley Head 2019, p. 201.

17 “Wie zich erop toelegt de menselijke handelingen te beschrijven, komt 
voor de grootste problemen te staan als hij ze verzamelt en onder één noe-
mer wil brengen, want meestal zijn ze zo verregaand met elkaar in tegen-
spraak dat het lijkt of ze niets met elkaar te maken hebben”, zo luidt de 
waarschuwing van Michiel de Montaigne, De essays, Atheneum – Polak & 
Van Gennep 2019, p. 407. De vertaling is van Hans van Pinxteren.

18 Zie: https://www.uibt.com/united-foundation.


