[for English, see below]

In Memoriam Hendrik Brinkman

Stichter van Antiquariaat Brinkman na een kort ziekbed gestorven op 85-jarige leeftijd.
Hendrik Brinkman werd op 9 oktober 1930 geboren te Leeuwarden. Na zijn HBS-opleiding ging hij naar
Amsterdam om sociologie te studeren. Deze studie maakte hij niet af. Samen met zijn vrouw Siska nam hij in de
zomer van 1954 een tweedehands boekwinkel “De Boekenhoek” over aan het Singel, volgens de legende vooral
omdat het pasgetrouwde stel woonruimte nodig had. Geleidelijk kreeg Antiquariaat Brinkman vorm.
Wetenschappelijk boeken verdrongen het algemeen assortiment, verkoop per catalogus de winkelverkoop.
Hierbij speelde de hechte samenwerking met de begaafde antiquaar Michiel Huizenga een grote rol. Vanaf 1976
reisden Brinkman en Huizenga samen, en maakten gemeenschappelijke catalogi. Toen Huizenga op 90-jarige
leeftijd teruggetreden was, heeft Antiquariaat Brinkman zijn bedrijf overgenomen. Brinkman is vooral een
verzendantiquariaat, maar Hendrik heeft zijn winkel altijd in ere gehouden omdat hij leefde op het sociale contact
met klanten en collega’s.
In 1984 ging hij een compagnonschap aan met mij, Frank Rutten, en in zeer goede samenwerking zetten we de
vennootschap voort tot eind 2010. Toen nam hij, 80 jaar oud, afscheid.
Kort na zijn terugtreden werd Brinkman getroffen door enkele zware herseninfarcten, met gedeeltelijke
verlamming, en een leven in een rolstoel, tot gevolg. Hij droeg dit lot in het algemeen filosofisch en blijmoedig. Na
een paar nieuwe attaques is hij binnen twee dagen rustig overleden.
Hendrik Brinkman noemde zich geen antiquaar maar boekhandelaar. Hij handelde niet in ‘het oude boek’ maar in
uitverkocht wetenschappelijk werk. Hij was er trots op dat zíjn boeken werden gebruikt door academici over de
hele wereld.
Toen ik Hendrik twee weken geleden nog vroeg hoe het met hem ging, zei hij: “Ik heb een mooi leven gehad.”
Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Siska, zijn steun en toeverlaat in al die jaren, en bij zijn kinderen en
kleinkinderen.
Frank Rutten
Antiquariaat Brinkman

In Memoriam Hendrik Brinkman

Founder of Antiquariaat Brinkman, Hendrik Brinkman, dies after a short illness at the age of 85.
Hendrik Brinkman was born in 1930 in Leeuwarden, capital of the province Friesland. After finishing his
secondary school he moved to Amsterdam and studied social sciences at Amsterdam Municipial University for
some years. He took over a second-hand bookshop in 1954 and with the help of his wife Siska made it prosper.
Gradually this shop transformed in Antiquariaat Brinkman, a dealer in out-of-print scholarly material.
Although he sold mainly via paper catalogues, and later the internet, to customers all over the world, Hendrik
Brinkman never considered closing the shop and moving to private premises. He loved social intercourse with
customers and colleagues, and did not shy away from expressing strong political opinions.
In 1984 he went into partnership with me, Frank Rutten, and for 26 years we worked together cordially. At the age
of 80 Hendrik Brinkman retired in december 2010.
Hendrik never called himself an ‘antiquarian bookseller’ but bookseller ‘tout court’. He didn’t fancy ‘old and rare’,
but went for academic books. He was proud to be of service to the scholarly community.
After his retirement he suffered several severe strokes and ended up in a wheel-chair, a situation he beared with
cheer. Hendrik died in the evening of October 9 peacefully.
Our thoughts go out to his wife Siska who was his pillar and tower of strenght for all these years, and to his
children and grandchildren.
Frank Rutten
Antiquariaat Brinkman

