
 HKE jaargang 34 131 

Gerrit Achterberg wordt beschouwd als één van de belangrijkste 
Nederlandse dichters van de 20e eeuw. Zijn werk werd 
onderscheiden met onder meer de P.C. Hooft-prijs (1949) en de 
Constantijn Huijgensprijs (1959). 

Bekende dichter Gerrit Achterberg en 
zijn Eemnesser overgrootmoeder 
 

HENK VAN HEES 
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Hij werd op 20 mei 1905 geboren te 
Nederlangbroek als één van de negen 
kinderen van Hendrik Achterberg 
(1875-1968) en Pietje van der Meent 
(1879-1942). 
 
Moeder Pietje van der Meent was een 
dochter van Pietje Veldhuizen (1863-
1927), erkend op 11 mei 1888 bij het 
huwelijk van haar moeder met Gerrit 
van der Meent. 
 
Grootmoeder Pietje Veldhuizen was op 
haar beurt een dochter van Willem 
Veldhuizen en Marritje Grootveld 
(1835-1885) afkomstig uit Eemnes. Als 
dochter van de landbouwer Gijsbert 
Grootveld en Aaltje Seldenrijk was ze 
geboren en opgegroeid op de boerderij 
Wakkerendijk 260. 

 
Gerrit Achterberg heeft een bewogen leven gekend. Hij werd een dichter van 
groot formaat maar hij ondervond grote psychische problemen. Zodoende werd 
hij enkele keren opgenomen in een psychiatrische inrichting. Later woonde hij op 
kamers in Utrecht en kreeg een verhouding met zijn hospita. Op 15 december 
1937 heeft hij haar vermoord. Hij gaf zichzelf aan en werd gevangengezet. Uitein-
delijk werd hij tot tbs veroordeeld. Paradoxaal genoeg kwam Achterberg tijdens 
zijn verblijf in een psychiatrische inrichting pas goed toe aan het schrijven van ge-
dichten. Bij publicatie ervan kwam hij in contact met redacteur Ed. Hoornik. Zijn 
samenwerking met Hoornik leidde tot Achterbergs doorbraak bij het grote publiek. 
Van de hand van Achterberg verschenen 22 dichtbundels. Hij overleed te Leusden 
op 17 januari 1962 aan een hartaanval in zijn auto voor zijn woonhuis. 
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