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Jaarverslag 2996

Het begin en het einde van 1996 werden 8emarkeerd door oPwindende
gebeurtenissen, die in de media dan ook bePaald niet onoPgemerkt zi1'n
Sebleven . 0P 5 1'anuari werd bekend, dat een Persoon die onbekend
wenste to bli1'ven het museum ruim twee mil1'oen Sulden had naSelaten .
Er is inmiddels een steunstichtinS oPSericht, die dit bedrag beheert . Uit
de oPbrenSst kunnen 1'aarli1'ks bi1'zondere Pro1'ecten worden Sefnancierd .
En bi1'na elf maanden later, op 26 november, mocht het museum helaas
`teSen betaling van heel veel geld', zich de gelukkiSa ei8enaar noemen
van het vollediga manuscript van De avonden, dat in al zi1'n stadia van
ontstaan is over8eleverd . De aankooP was moSelil'k gemaakt dankzi1' een
aanzienli1'ke fnanciele bi1'draSa van een geldSever wiens rechterhand
niet wil weten wat de linker doet en met steun van de Stichting Vrienden van het LetterkundiS Museum . Enkele daSen later al waren de Prenatale stadia van het meesterwerk op een sPeciaal inSerichte tentoonstelling to bewonderen .
Het museum trok in 1996 bi1'na 24 .000 bezoekers, 3 .000 minder dan in het top.
1'aar 1995 . Maar er was dan ook dit 1'aar 8een sPeciale Annie M .G . Schmidt Voorlees Estafette . Tevreden moSen we ook zi1'n met enkele andere aanwinsten verworven in de laatste maanden van 1996 : de literaire nalatenschaP van Anne de
Vries bruikleen een Sroot deel van de nalatenschaP van Albert Helman schenkinS en de aankooP van de verSeten neSentiende-eeuwse classic Fabriekskinderen
863), van . . Cremer, evenals De avonden overSeleverd in diverse stadia en met

I

bi1'la8en . De novelle van Cremer $of een belan$riI'ke imPuls aan de totstandkomin 8
van het `kinderwett'e van Van Houten'

1874 , onze eerste sociale wet, die fa-

brieksarbeid voor kinderen verbood .
Minder in het oo$ toPend dan avonden en erfenis waren de onderhandelinSen
met het ministerie van OCenW over de financierin$ van de nieuwe in$an$ Sereed
in mei 1997 en van de nieuwe Permanente tentoonstellinS Gaan waar de woorden

baan to oPenen 27 november . Ze hadden als resultant, dat het museum niet alleen de beschikkinS kree$ over de besParinS van ruim zes ton op de huisvestinSslasten van 1995 als Sevol$ van een aanSaPaste huurovereenkomst, maar ook over
die van 1996 . Daarmee kan ons aandeel in de nieuwe 8emeenschaPPeli1'ke in$an $
met de Koninkli1'ke Bibliotheek worden bekostiSd, en ook een deel van de inrichtin$skosten van de nieuwe vaste exPositie over onze Iiteratuur vanaf 1750 tot heden . Daarnaast is door interne PrioriterinS geld Sevonden uit het reSuliere subsidie voor I997.Om de dan no$ resterende $elden bi1' elkaar to kri1'$en, is inmiddels
een sPonsoractie oPSezet . In de loop van het verslaSl'aar werden de Plannen voor
deze tentoonstellin$ nader uit8ewerkt. We$ens de ontwikkelin$en in de tweede fase van havo en vwo zal Gaan waar de woorden gaan zich mede richten op het
voort$ezet onderwi1's, hoewel de exPositie uiteraard ook aantrekkeli1'k zal zi1'n voor
een breed Publiek van in Iiteratuur gemteresseerden . LeerlinSen van het voort8ezet onderwi1's en andere $roePen zullen met in$anS van eind 1997 ontvanSen kunnen worden in een aParse ontvan$struimte voor volwassenen, $ele$en naast de in
februari 1996 in $ebruik Senomen videozaal en de Dr . W. Moll-zaal .
1996 is ook het 1'aar geweest waarin door het RiI'k Sesubsidieerde instellin$en zoals het museum, to horen kre8en hoe het ministerie van OCenW op hun beleidsPlannen 1997-2000 heeft $ereaSeerd . Wi1' zi1'n er met een I'aarli1'kse verhoSin$ van het
subsidie met twee ton niet slecht van of $ekomen . Het extra geld zal Soeddeels worden besteed aan de structurele uitbreidin$ van onze activiteiten op educatief $ebied .
Naar een andersoortiSa uitbreidin$ werd in het versla$1'aar door het orSanisatie-adviesbureau Ri1'nconsult by in oPdracht van het NBLC en het museum een onderzoek
verricht, to weten naar de moseliI'ke overSan$ van Boek en eu$d naar het Letterkundi$ Museum . Het rapport, dat eind december SaPresenteerd werd adviseert
Boek en eu$d volledig in het Letterkundi$ Museum to inte8reren. Het museum staat
daar in be8inset Positief to$enover en onderzoekt de moSeli1'kheden .
Ten slotte kan hier noS worden oPSemerkt, dat de staf met de aanstelling van
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mevrouw .A. Smit als hoofd Bedri1'fsvoerin8 vanaf I aPril weer o P
sterkte is 8ekomen, dat de heer
mr. C . . Schneider F SPrin8er als
voorzitter van de Stichtin8 Vrienden van het Letterkundi8 Museum
0P

5 november werd oP8evol8d

door Nelleke Noordervliet en dat
per I 1'anuari 1997 in het kader
van de arbeidsduurverkortin8 36uriba werkweek niet Ianger alNelleke Noordervliet, de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrien-

leen het museum, maar ook de
Ieeszaal op maanda8 8esloten is .

den van het Letterkundig Museum . (Foto :Jan Stegeman; collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

De documentencollectie werd in het versla81'aar 593 maal

I .065 collecties 8e-

raadPlee8d door studenten, wetenschaPPeliI'k onderzoekers en tekstbezor8ers
1995 : 485 maal en 1 .063 collecties . 0P de documentencollectie werd ne8entien
mast 2I collecties telefonisch of schrifteli1'k een beroeP 8edaan I995 : ne8entien
maal en 25 collecties . Bi1' deze aantallen is het 8ebruik door medewerkers van het
museum niet mee8eteld . De icono8rafische collectie inclusief de audio-visuele collectie werd I25 maal 49I collecties 8eraadPlee8d I995 : I75 maal en 359 collecties . 0P de icono8rafische collectie werd 53 maal 75 collecties telefonisch of

schrifteli1'k een beroeP 8edaan 1995 : 67 maal en 106 collecties) . De kniPselcollectie werd door onderzoekers en 1'ournalisten, maar vooral door studenten en
scholieren 1 .083 maal 2 .173 collecties ter Plekke 8eraadPlee8d

1995 : 916 maal

en I .434 collecties . 0P de kniPselcollectie werd I .075 maal 1 .616 collecties teIefonisch of schrifteli1'k een beroeP 8edaan

1995 : 1 .435 maal . 0Penbare biblio-

theken hebben vri1'wel alle een abonnement op de literaire kniPselkrant van het
Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum . Het museum stelde ook dit 1'aar zi1'n
omvan8ri1'ke kniPselcollectie ter beschikkin8 ten behoeve van deze kniPselkrant.
Het aantal aanvra8en voor fotokoPieen en reProducties van documenten bedroe 8
107 1995 : 126 . Het aantal ten behoeve van 8ebruikers vervaardi8de reProducties
van icono8rafisch materiaal bedroe8 439 1995 : 156 . De hoeveelheid ten behoeve van 8ebruikers 8emaakte fotokoPieen van krantenberichten en recensies die per
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Post werden verzonden bedroe8 15 .900 I995 : 21 .222 . In het versla81'aar werden
door bezoekers in de Ieeszaal 9 .802 fotokoPleers Semaakt 1995 : I0 .I90 .

In 1996 werden ten behoeve van tentoonstellin8en of wetenschaPPeli1'k onderzoek
veertien maal documenten en ob1'ecten in bruikleen SaSeven : Kunsthal (Rotterdam), tentoonstellin8 over Han van Mee8eren ; Museum van de TwintiSste Eeuw
Hoorn , tentoonstellinS I996-een spannend 1'aar; Mondriaanhuis Amersfoort ,
tentoonstellinS Mondriaan in Laren, 1915-1919 ; Historisch Museum APeldoorn ,
tentoonstellinS Levers en werk van de dichter-zanSer

.H. Speenho 1869-1945 ;

Louis CouPerus Museum Den HaaS, meubilair ten behoeve van Permanente tentoonstellinS; Sotheby's Art Foundation (Amsterdam), tentoonstelling Letterli'k en FiSuurliJ'k;

Kramer & Staal

Leidschendam , stoelententoonstellinS ; Nederlands
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Tekening van Gerrit Komrij door P. Hermanides op de omslag van de Boekenbijlage van Vrij Nederland, I6 maart 1985 (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)
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ScheePvaartmuseum (Amsterdam), tentoonstellinS Gevangen in het

ifs. Willem Ba-

rentsz overwintert in het Behouden HuYs ; Museum Booi1'mans Van BeuninSen (Rot-

terdam), tentoonstellinS De onbekende Van DonSen . VroeSa en auvistische werken o p
p a pier, Ri1'ksuniversiteit GroninSen, ten behoeve van onderzoek betreffende an En-

Selman; Amsterdams Historisch Museum, tentoonstellinS over de Seschiedenis van
de SDAP; Ri1'ksarchief in Noord-Holland Haarlem , ten behoeve van onderzoek
betreffende Anton van Duinkerken ; Ri1'ksmuseum Twenthe Enschede , tentoonstellinS Feesten ; Louis CouPerus Museum Den HaaS, tentoonstelling Een witte
stud van weelde . Cou erus en Nice 1 900-I 910 .

In het verslaSl'aar werden I84 aanwinsten 8ereSistreerd

I995: I79 ; I994: 223 ;

I993 : 223 . Daarvan werden er dertiS door aankooP verworven . De overiSa I54
ontvinS het museum als schenkinS, met uitzonderinS van vi1'f bruiklenen .
Het museum verwierf literaire documenten van onder meer de vol8ende letterkundiSen : Ernst van Altena, o van Ammers-Kiiller, ArY BaSSerman, Chris en
Toos Blom, PC . Boutens, Tine van Buul, . . Cremer, A . den Doolaard, Hans EdinSa, acques den Haan, Heere Heeresma, Albert Helman, Leo Herber8hs, Hans acobY, A.M . de ong, Henk Koo Y man, of Last, Hans Lodeizen, P. van Renssen, PH .
Ritter 1'r., Hemn Roethof, Henri Roorda van EYsinSa, Nico Slothouwer, Gabriel Smit,
Paul van 't Veer, Nico Verhoeven, Jan Vermeulen, Simon VinkenooS, Marie Vos, Anne de Vries, Theun de Vries, Leo Vroman, August Willemsen en van Benn Posses,
orSanisator van het One World Poetry-festival . Naast deze nalatenschaPPen en archieven behoorden tot de belanSril'kste aanwinsten een auteursexemPlaar van De
sonnetten van de kleine waanzin door Hans Andrews, met correcties van de auteur ;

een map met kniPsets, brochures en illustratiemateriaal betreffende Nicolaas
Beets ; een SeluidsoPname betreffende Godfried Bomans ; een libretto door Graa
Boomsma voor Westerling, een kamero p era van an Bus ; een penning met de beeltenis van PC . Boutens, ter SeleSenheid van diens overli1'den in I943 ; zes Sedichten
in manuscript door Gerard den Brabander ; tien door C . BuddinSh' vervaardigde
ki1'kkast1'es ; olieverfPortret van Bart Chabot door 'Marcello' ; manchetknoPen en
broche met de beeltenis van Louis CouPerus ; vi1'f etsen door Rie Cramer ; twee 8edichten in manuscript door Cola Debrot; olieverfPortret van Adriaan van Dis door
oPie RoosenburS-Goudriaan ; dichtbundel Het Semis in tYPoscriPt door Pierre H .
Dubois ; gedicht in tYPoscriPt door A . van Duinkerken ; ets van Emiel Erens door
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Emiel B, de Kat ; twee Sedichten in manuscript door acques Gans ; notitieboek1'e,
Poesiealbum en cahier van Anna van GoSh-Kaulbach ; sonnet in tYPoscriPt door
G .H . 's-Gravesande ; essay in tYPoscriPt door . Greshoff ; olieverfPortret van Maarten 't Hart door oPie Roosenbur8-Goudriaan ; omslaSillustraties door Wim Hofman ; twee Sedichten in tYPoscriPt door Ed . Hoornik ; twee etsen van Anton Koolhags door Otto B . de Kat ; MorSens aan de rivier, dichtbundel van RutSer KoPland
met inSaPlakte brief ; Old age, cd van The Jazz Transmitters & Rut8er KoP ~ land • tYPoscriPt, drukProef en planning van Laten we eerl1 i'k zJi'n! door Diet Kramer ; 22 illustraties en I20 foto's betreffende PinkeltJ'e door Dick Laan ;~ manuscript van Fantastische vertellin$en door an van LelYveld, onder het Pseudoniem Victor Flemmin 8 ;
neSen tekeninSen door Robert LoesberS ; manuscript van Schipper op het zand
door Herman de Man ; een bladzi1'de manuscript door A . Mar1'a ; tYPoscriPten van
De altering en Zonneblind door Bertus Mei1'er ; PennenbakI'e van de broer van Nescio ; titelbiad in koPie van Gedichten door Constant van NouhuYs, met aantekenin8en voor de drukker ; videoband betreffende Geert van Oorschot ; omslaSillustrades door Mance Post ; drukProeven en sours koPi1 ' van Querido-auteurs; manuscript van De avonden door Gerard Reve ; De vlakte, essay in manuscript door M .
Roelants ; olieverfPortret van A . Roland Hoist door Frans W. van de SP ek ; twee
nieuw1'aarswensen van .C . van SchaSen ; bronzen beeld1'e van Annie M .G . Schmidts
Dikkert1'e Dap door Hans BaYens ; reiskist van W .A .P.Smit; olieverfPortret van
Marten Toonder door SYIvia Willink-Quiel ; nieuw1'aarskaart met Sedicht in druk
van Maarten Vroli1'k; PotloodPortret van Leo en Tineke Vroman door Nel Bannier ;
vier dichtbundeis in manuscript door Louis WeYts en twee Setekende nieuwI'aarskaarten door Marie van Ze88elen .
Behalve de hierboven vermelde aanwinsten werden in de collectie manuscriPten
en tYPoscriPten oPSenomen van onder meer A .M . Hammacher, Wim Hofman en
A. Roland Hoist. Tevens werd de collectie aanSevuld met onder meer brieven van
en/of aan Bertus Aafes,
I R .C . Bakhuizen van den Brink Fred Batten Martien Beversluis, Hemn Boeken, Herman Pieter de Boer Godfried Bomans Henri van Booven
Gerard den Brabander Dirk Coster, mevrouw E. CouPerus, August CuYPers N .A .
Donkersloot, Huib Drion, Reinier Flaes Sadi de Gorter G .H . 's-Gravesande .
Greshoff, . van Hattum Heere Heeresma K . Heeroma WE Hermans Han G .
Hoekstra, A.M . de onS, .C . Kelk, Frans Kellendonk, eanne Kloos-ReYneke van
Stuwe, Dick Laan, G .A . de Lan a Boeli van Leeuwen E . . Lidth de eude Robert

Paul Biegel in gesprek met enkele kinderen tijdens de opening van de aan hem gewijde tentoonstelling . (Foto: Rop to Riet; collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

LoesberS, A . Mar1'a, R.1? Mei1'er, Maurits Mok, Adriaan Morrien, oeP Nicolaas, E . du
Perron, Gerard Reve, A . Roland Hoist, .C . SchaSen, Bert Schierbeek, . . Slauerhoff, Adriaan van der Veen, Dolf VersPoor, S . Vestdi1'k en Gerard WalschaP .
De collectie boeken met oPdracht werd onder meer witSebreid met oPdrachtexemPlaren van boeken van Hans Andrews, S . Carmi88elt, RN . van EYck, Willem
van lePendaal, Maurits Mok, . . Slauerhoff en Leo Vroman .
Behalve met 7.857 kranteberichten en recensies en I .839 kniPsets met Primair
werk van tot de collectie behorende schri1'vers die da8eii1'ks 8ekniPt worden wit in
Nederland en Vlaanderen verschi1'nende daS- en weekbladen 1995 : resP. 8 .120 en
1 .221 , groeide de verzameling ook met kniPsell van oudere datum en met kniPsets wit buiteniandse kranten, afkomstiS wit schenkinSen .
De fotocollectie werd ook dit 1'aar witgebreid met vele honderden foto's van en/of
betreffende onder meer Naima El Bezaz, Paul BieSel, Carla BoSaards, Adriaan
Bontebal, Gerardus ohannes Bos, Ina Boudier-Bakker, eroen Brouwers, Mie P
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Diekmann, Ton DuYns, Carl Friedman, Eva Gerlach,

. Greshoff, Evert Hartman,

Veronica Hazelhoff, Jan Kal, Rutger KoPland, Alfred Kossmann, Tim Krabbe, osien
Laurier, Ed Leeflan S, Adriaan Litzroth, Nicolaas Matsier, Hann Y Michaelis, Chariotto Mutsaers, oost Niemoller, Nelleke Noordervliet, Annie van den Oever, Renate Rubinstein, Annie M .G . Schmidt, Karin SPaink, F SPrinSer, Marten Toonder, Bob
den UYI, Anne Ve8ter, Leo en Tineke Vroman, Harrie Wi1'nhoven, Jan Wolkers en
Zohra Zarouali . Naast foto's van letterkundiSen werden ook foto's verworven van
diverse literaire manifestaties, waaronder Pri1'suitreikinSen en boekPresentaties .
De verzamelinS curiosa werd witSebreid met onder meer vier Poe-T shirts,
waaroP Sedichten van Hans Andrews, Remco CamPert, Gerrit Komri1 ' en Tim
Krabbe, een lessenaar waarvan het blad de vorm heeft van een oPen8esla8en boek,
S ebruikt door J .M .A . Biesheuvel, een schetsboek van . van Oudshoorn en een Chinees tochtscherm van . . Slauerhoff.
Ten slotte werd een aantal affiches en ri1'mPrenten verworven .

S~

Y

4

}r

Jan Wolkers bekijkt een door hem vervaardigd beeld op de tentoonstelling Tijd bestaat niet. (Foto :
Rop to Riet; collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)

VIII

Tot en met I7 maart 1996 was de op 8 december 1995 oPenSestelde tentoonstelling Wie A zegt. Het al abed opgeschud no$ to bezichti8en . Onder de titel T1i'd bestoat niet werd van 27 aPril tot en met 25 auSustus een overzichtstentoonstellin S

over leven en werk van an Wolkers geor8aniseerd . De tentoonstellinS werd over8enomen door Centrum Beeldende Kunst to Groningen . 0P I3 sePtember werd
een tentoonstellinS over Paul BieSel SeoPend : Paul Biegel. Meesterverteller met een
rovershart. Deze exPositie was tot I aPril 1997 to zien .

In het verslaSl'oar waren in de Dr. W. MoII-zaal vi1'f kleinere tentoonstellingen to
zien . De op 24 1'uni 1995 SeoPende exPositie De A van Annie was tot 14 J'anuari to
zien . 0P 10 februari werd de tentoonstellinS Fetis1'! De schr1i'vers en de dingen geoPend . In deze exPositie werden een kleine honderd curiosa uit eiSen collectie Setoond . De tentoonstellinS duurde tot en met 9 1'uni .
De start van de Tour de France in Den Bosch op 29 1'uni vormde voor het museum aanleidinS een sPeciale tentoonstellinS in to richten : Woorden tussen de wielen . Een eeuw wielrennen in de Nederlandse literatuur . De exPositie was to zien van

20 1'uni tot en met 17 sePtember . Het honderdste Seboorte1'aar van Hendrik de
Vries vormde de aanleiding voor de tentoonstellinS `Stuntvlucht: vrille, euille morte,
salto's .' Hendrik de Vries en het expressionisme van De Ploeg, 8eoPend op 3 oktober

en to zien tot en met 2 februari 1997 . De avonden . Het handschri

was een kleine

exPositie naar aanleidinS van de verwervin8 van het handschrift van Reves meesterwerk, to zien van 30 november tot en met I2 1'anuari I997 .
De tentoonstellingen trokken in totaal 23 .729 bezoekers 1995 : 27 .165 .

Er vonden naast de door het museum Seorganiseerde bi1'eenkomsten in 1996 verschillende andere literaire activiteiten Plasts . 0P 28 maart werd de Gabriela Mistral Medal, een Pri1's van de Chileense ambassade, in het museum uitSereikt aan
Hells S . Haasse, Cees Nooteboom en Bert Schierbeek. 0P I I mei vond de J'aarverSaderinS van het E . du Perron-SenootschaP in het LetterkundiS Museum Plasts .
0P 2I mei vond in de aula de uitreiking van de PC . Hoofs-Pri1's 1996 aan K . SchiPPers Plasts, die deze Pri1's ontvinS voor zi1'n beschouwend Proza . 0P 20 en 24 1'uni werden relaties van de sponsors van het Schri1'versPrentenboek over an Wolkeys TJi'd bestaat niet, Pels RiJ'cken & Droo8leever Fortui1'n, rondgeleid door de
Wolkers-exPositie . 0P 15 november vond in de aula het 1'aarli1'ks symposium plaats
van dean CamPers-stichtinS, onder de titel De openbare bibliotheek is er niet voor
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ons . Verschillende orSanisaties, waaronder de VakoPleidinS Boekenbranche, maak-

ten Sebruik van de ontvanSstruimten en faciliteiten van het museum .

In het verslaSl'aar startte het museum de Pissebed-reeks . Hierin verschi1'nen in een
bePerkte oPlaSa gedichten of verhalen van kinderboekenschri1'vers . De eerste afleverinS was een Poeziebundel van Paul BieSel, Boekweitkorrels . Ter beSeleidinS van
de tentoonstellinSen verschenen T1i'd bestaat niet Leven en werk van an Wolkers
Schri1'versPrentenboek 38 en Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart
Schri1'versPrentenboek 39) . Ter gele8enheid van de exPositie `Stuntvlucht. vrille
euille morte, salto's.' Hendrik de Vries en het ex p ressionisme van be Ploeg verscheen

van de hand van Wim KooPs Hendrik de Vries Sa p ortretteerd door leden van 'De
PloeS'. Bi1' de 8eli1'knami8a exPositie verscheen het boek FetisJ'! Schr1i'vers en de dinSen. Hierin zi1'n meer dan vil'ftig curiosa uit de ei8en collectie ofSebeeld . Ter 8ele-

Senheid van de tentoonstellinS Woorden tussen de wielen. Een eeuw wielrennen in de
Nederlandse literatuur verscheen in tweehonderd Senummerde exemPlaren het

boek1'e Ritueel van heimwee door HuSo Camps, uitSaSeven door Kees Thomassen
van De Uitvreter. De tekst verscheen eerder als column in NRC Handelsblad . Verder verscheen deel 28 van de reeks Achter het Boek, WWat een deSradatie, om van
een Forum op een blad vol w1 i'ven terecht to komen!' Brie isselin8 tussen Menno ter
Braak, Frans Coenen, . Gresho , Van Holkema & Warendo , H. Marsman en S . Vesti'k over de reorganisatie van het letterkundiS maandschri
d1

Groot Nederland in I935 .

In het vi1'fde aarboek LetterkundiS Museum zi1'n bi1'dra8en oPSenomen van os van
Assendelft, LYsberth Bonnema, Salma Chen, W.R .H . KooPs, Mar8riet van Lith en
Wilma Scheffers . In het verslaSl'aar is de videoreeks Schri1'vers in Beeld uitSebreid
met de documentaire De onverbiddeliJ'ke ti'd over an Wolkers . De film is in samenwerkin8 met de Nederlandse ProSramma Stichtin8 NPS tot stand 8ekomen
en op televisie uitSezonden op 24 aPril 1996, twee da8en voor de opening van de
tentoonstellinS over Wolkers in het museum . Met fnanciele steun van het Prins
Bernhard Fonds is een verkorte versie van de documentaire 8emaakt, sPeciaal bestemd voor het onderwi1's . Deze educatieve versie is Sebruikt als introductie bi' I
de museumlessen over de Wolkers-tentoonstellinS . Daarnaast werd de video met
bi1'behorend lesmateriaal aan8eboden aan een Sroot aantal middelbare scholen .
Ten slotte verscheen de laatste, afsluitende afleverinS nr . 107, dec . 1992 van Mededelin8en van de Documentatiedienst .
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Jaap Grave

Else Otten : vertaler in een
` fieberha ft hastenden Zeit'
.'

n Nederland is Else Otten 1873-I931 voornamelil'k bekend als de
Duitse vertaler van Frederik van Eeden en Louis CouPerus . Haar
andere activiteiten zil'n grotendeels onbekend . Geen wonder : er is
geen nalatenschaP meer en er zil'n bil'na geen brieven aan Else Otten gevonden . Haar eigen brieven liggen versPreid over talloze archieven in binnen- en
buitenland . Meer dan honderd 1'aar na de Publicatie van haar eerste vertaling volgt voor het eerst een biografische schets .1
Nederlandse literatuur in Duitsland
Om de activiteiten van Else Otten to kunnen Plaatsen, is het nodig kort in to
gaan op de situatie van de Nederlandse literatuur in Duitsland . Het was
rond 1895 niet vanzelfsPrekend dat Nederlandse literatuur in het Duits vertaald werd . Er waren nauweli1'ks Publicisten of uitgevers die Nederlands
konden lezen en op de hoogto waren van de moderne Nederlandse literatuur . Een van de eersten die sYstematisch aandacht besteedde aan de nieuwe
ontwikkelingen in de Nederlandse literatuur was Paul Rache (1869-1939) .
Hil ' had vanaf 1891 een rubriek over Nederlandstaliga literatuur in Die Gesellschafr een literair til'dschrift uit Miinchen . Onder leiding van de hoofdredacteur Michael Georg Conrad werd er veel aandacht aan moderne Duitse en buitenlandse literatuur geschonken .
Rache vertaler van CouPerus' Noodlor Schicksal, 189zwas van mening dat er in Nederland na Vondel tot de oPkomst van de beweging van
zW
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Brief van Else Otten aan Louis Couperus, met aantekening van diens hand, 28 juli 1896. (Collectie
Letterkundig Museum, Den Haag .)

Tachtig niets van belang geschreven was . Hil ' weet dat onder meer aan het
karakter van de Nederlander : `Der angstlich konservative Sinn des Hollanders, sein Haftenbleiben am Althergebrachten, die gemutliche Behabigkeit
aus der er sich nicht gemn aufri tteln la&, seine Gleichgultigkeit gegen 1'eden
Fortschritt - alles sPiegelte sich in der Literatur getreulich wieder . . .I' . Het
gevolg van deze mentaliteit was volgens hem een `Sintflut von moralisierender and beschreibender, didaktischer and Pietistischer Literatur, die in ihrer
unertraglichen Breite nur trostloseste Langeweile auszuiiben vermag .' 3 Vervelende literatuur, dat bleef de associatie als Duitsers aan Nederlandse literatuur dachten . Dat dit niet vanzelfsPrekend ook voor de literatuur van de
Tachtigers moest gelden, was een oPvatting waartegen niet alleen Paul
Rache maar ook Else Otten moest vechten .
De l'onge vertalers en bemiddelaars hadden nog geen til'd gehad bil ' de uitgevers en kranten een rePutatie op to bouwen . Daar bil'na geen uitgever Ne-
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derlands kon lezen zagen de vertalers zich genoodzaakt Nederlandse literatuur geheel of gedeelteli1'k in vertaling aan to bieden . Deze investering leverde dan mogelil'k geen geld op . Dat risico wilde niet iedere vertaler toPen . Else Otten beschreef dit Probleem in een brief aan Louis CouPerus van z8 1'uli 1896 : `Ik ben er tot op heden niet in geslaagd de novelle

Hoge Troeven

J .GI to Plaatsen en loop dus gevaar de onkosten zoowel als ook het werk

voor niets gemaakt to hebben .'
Dat de onvermoeibare inzet van de bemiddelaars en vertalers sours toch
beloond werd was merle to danken aan de uitgeversmarkt in Duitsland met
Berlin
l als centrum die exPlosief groeide . Er was behoefte aan nieuwe literatuur . Enkele cil'fers kunnen dit verduidelil'ken : de Duitse boekenProductie
nam toe van 14 .179 I879 tot 34 .871 (ii)
9 4 ; de omzet van de boekhandel
steeg van SS mill'oen I87S naar 500 mill'oen (ii)
9 3 ; het aantal ti1'dschriften en kranten groeide van ISzS I87I, gemiddeld woo pagina's) tot 4Z00
(1914, 6ooo Pagina's . 4 Daarbil ' dient men to bedenken dat de kranten in deze Periode goedkoPer werden en sommige twee of zelfs drie maal per da g
verschenen .
Het was in deze tiJ'd gebruikeli1'k dat een vertaling eerst als feuilleton in
een kraut geeubliceerd werd . Voor vertalers en auteurs vormde het zo verkregen honorarium een belangriJ'k deel van hun inkomen . De keuze van een
vertaler was voor de auteur belangriJ'k : hoe meer relaties een vertaler had
hoe groter de kans op succes van een auteur . Meestal werd contractueel
vastgelegd dat een vertaler er alles aan moest doen our de tekst in een kraut
of til'dschrift gePlaatst to kril'gen . Het daarvoor verkregen honorarium werd
via een vooraf met de auteur vastgelegde sleutel verdeeld .
Dat wil zeggen : als de auteur al een vergoeding voor de vertaling kreeg .
Want - en dat zal in veel gevallen een bi1'komende reden voor de vertalin g
ziJ'n geweest - Nederland had de Berner Conventie, een verdrag dat de rechten van de auteur in het buitenland beschermde niet ondertekend . Nederlandse literatuur kon worden vertaald zonder dat de auteur daar een vergoeding voor kreeg .
Else Otten volgde de ontwikkelingen in de Nederlandse literatuur op de
voet zil' las De Girls De Nieuwe Girls De Telegraaf Groot Nederland en
Her Algemeen Handelsblad . Als in een van de til'dschriften of dagbladen
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fragmenten van een nog to verschil'nen boek gePublicoerd werden dat zi' 1
graag wilde vertalen, nam zi1' contact op met de auteur of uitgever, maakte
snel een vertaling en stuurde die naar een Duitse uitgever . Aan CouPerus
schreef zil ' daarover op z8 l'uli 1896 : `zoodra de roman in Holland is uitgekomen en ik niet van to voren met Plaatsen klaargekomen ben words het
zeer bezwaarlil'k daar de conventie met Holland nog niet bestaat en dus direct na Publicatie iedereen bet recht heeft ter vertaling .' Het Probleem kon
omzeild worden door de Duitse uitgave voor de Nederlandse to laten verschi1'nen . Dit gold in sommige gevallen voor Frederik van Eeden Herman
Hei1'ermans of Willem PaaP . Sours gof de auteur of uitgever een Duitse vertaler bet alleenrecht van vertaling . Deze werd dan geautoriseerd genoemd .
Maar ook in dat geval verschenen er sours twee of meer vertalingen . Het
bleek in deze til'd bil'na onmogelil'k to zi1'n dit to controleren . Wilhelm SPohr,
de bekende vertaler van Multatuli's werk vertaalde bil'na diens gehele werk
hoewel een andere vertaler door de Nederlandse uitgever geautoriseerd was .

euSd en beginl'aren
0P 27 oktober 1873 werd Elisabeth Otters geboren op de Keizersgracht z 3
in Amsterdam . Haar vader> Pieter Franciscus Otters arts, had evenals haar

moeder > Maria Emma Behrens > de Nederlandse nationaliteit . 5 Toen Else negen l'aar was, begonnen enkele onrustiga l'aren : samen met haar ouders en
zeven broers en zussen verhuisde zil' achtereenvolgens naar Zurich Karlsruhe en Frankfurt am Main . In Berlin,
1 waar haar vader zich uiteindeli1'k in
1890 vestigde, kwam het gezin tot rust . Hier bezocht Else Otters de laatste
l'aren van het gymnasium . Tot haar grote sPi1't moest zil' het na de `UnterPrima' de twaalfde klas een l'aar voor het eindexamen verlaten . Haar gro to wens letteren to gaan studeren kon daarom niet in v rv
e llin
u g gaan .
Haar belangstelling voor talen bleef . Zil' vertrok naar Fontainebleau waar
zil' haar Frans Perfectioneerde . Eenmaal terng in Berlinl gof zil ' Prive'- les
Frans verbeterde haar Engels leerde SPaans en begon rond 1895 to vertalen . De Publicatie van haar eerste vertaling verliP
e
moeizasm . In een interview uit 1912 zegt zi1' daarover: `Mi1'n eerste uit het Nederlandsch vertaal de
novelle werd door veertig bladen en ti1'dschriften geweigerd en toen uiteindelil'k gePlaatst door de Berliner Lokal Anzeiger, het groote Berlil'nsche
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blad dat toen nog in zi1'n oPkomst was . De Plaatsing gof mil' moed .' 6 Waarschil'nli1'k doelt zil' op een novelle van ustus van Maurik . Kort daaroP verscheen zil'n ournalistenstreicb and andere Humoresken in Ottens vertalin g
bi1' Reclams Universal-Bibliothek . Een belangri1'ke Publicatie want deze uitgever genoot een goede rePutatie en stond ggrant voor een grote versPreiding . Nadat zil' enkele Prozawerken in kranten en til'dschriften gePlaatst
kreeg, was haar eerste grote werk het burgerlil'ke drama Her goudvisch1'e
van W.G . van NouhuYs (1854-1914 ), dat kort na de Nederlandse uitgave in
1 893 onder de titel Gekaufte Liebe werd uitgebracht .

De eerste tiers 1'gar

Na de verhalen van Van Maurik vertaalde Else Otters werk van M .L .G . van
Loghem en CouPerus Novellen, 1897 . Van Heil'ermans vertaalde zil' Ghetto . Zil' ondervond dat taken doers met Heil'ermans niet zonder risico was .
Zonder een contract to makers had hi1' haar het alleenrecht van vertaling gegeven . Toen de vertaling vertraging oPlieP, nam hilj een andere vertaler in de
arm, os Schurmann over wiens vertaling hi1' zo ontevreden was dat hi1' in
1903 een nieuwe Duitse vertaling lies vervaardigen . 7 Na protest van Else Ot-

ten die Hei1'ermans haar vertaling inmiddels al had gestuurd en staPPen had
ondernomen om het stuk bil ' theaters onder to brengen, gof Hei1'ermans toe .
Hil' had de autorisatie weliswaar gars os Schurmann gegeven maar wilde
haar toch financieel togemoetkomen . Else Otters zocht contact met haar advocaat en eiste via Hei1jermans' versegenwoordiger Adolf Sliwinski directeur
van Felix Bloch Erben een schadevergoeding . 0P z 9 1'uli 1901 schreef zi'1
hem : `Falls ich dahin die verlangto Summe in Mk 500,- nicht in Handers habe, erachte ich mich nicht mehr als gebunden and werde die gante Angelegenheit der Oeffentlichkeit Prefsgeben r esP . i n Tagesblattern Publizieren ersteps aus PrinziPiellen Gri nden and zweitens um mich gegen alle Vorwurfe zu
decken and meine Bearbeitung von vornherein als autorisiert zu erklaren .'
Hei1'ermans betaalde . Niettemin werkten zil' later nog samen : Else Otters vertaalde een keuze uit zi1'n Falkland1'es Schande (i2)
; 1907), Eva Bonheur
en een 1'gar later verscheen Bluff De moord in de trein . Hei1'ermans kon in
1910 dankzi1' haar vertaling en waarschi1'nli1'k ook haar bemiddeling zil'n gro-

to financiele Problemen verlichten door Publicatie van De Roode Filibustier in
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de Frankfurter Zeitung.e
Het was verre van eenvoudig buitenlands toneel bil ' een Duits theater o P
gevoerd to kriJ'gen . Aan Heil'ermans schreef zi1 ' dat er ieder seizoen van oktober tot mei alleen al 15 .000 stukken naar de circa 50 Berli1'nse theaters
werden gezonden . In een brief aan de toneelschri1'ver Frans Mil'nssen (187z1954) van 25 lanuari 1906 ging zi1' nader in op de Problemen die een onbe-

kend auteur in Berlin
1 had : `die deutschen Buhnen werden permanent mit
dramatischen Produkten einheimischer Autoren derartig iiberhauft dass sie
sick zu der Auffuhrung auslandischer Sti cke meist nur dann entschliessen
wenn emn ganz eigenartiger Stoff oder dock itgend emn Stoff in einer besonders eigenartiger Weise behandelt wird .' Heil'ermans' toneel werd veel gesPeeld maar welke stukken van Mil'nssen Else Otten vertaald heeft en of ze
gespeeld werden is niet to achterha1en . 9
Het eerste grote succes kwam voor Else Otten met Frauen die den Ruf
vernommen . ., een vertaling van Cecile de ong van Beek en Donks Hilda
van SuYlenburg. De vertaling kwam uit in 1906 en haalde 10 0Plages . De

sPrekende titel van de vertaling was aldus Else Otten > bewust vanuit marktstrategische overwegingen gekozen . De ong van Beek en Donks Es kommt
der Tag Lilia X 1907) werd eveneens goed verkocht . Dat Else Otten al vroe g

haar waarde als vertaler besefte bleek ook uit de omslag van het boek
waaroP haar naam direct onder de naam van de auteur gedrukt werd . De
boeken van Augusta de Wit, zoals bi1'voorbeeld in 1908 Die Gottin die da
harret De godin die wacht kregen ook veel aandacht . Augusta de Wit die

in het beg in van deze eeuw in Berlin
l onder andere vertaler en correspondent
van de Utrechtsche Courant was was rond 1908 bevriend met Else Otten .
Samen vertaalden ze Laboremus van de Noorse schri1'ver BornstJern
1
e
B1'ornson in het Nederlands 10 en Else Otten deed - met togenzm - de laatste
correctie van De Wits vertaling van Herman Gorter in het Duits . `so mochte
ich dir > um Missverstandnisse zu vermeiden schon 1'etzt sag en dass ich auf
eine solche Art des Zusammenarbeitens lieber verzichten mochte und zwar
erstens weil der sogenannte "letzte Schliff" fur den absoluten Wert der
Uebersetzung la eigentlich massgabend ist and ich es daher, wie ich es Di r la
auch schon hinsichtlich Gorters sagte nur ganz ausnahmsweise ubernehme
die letzte Hand an eine Arbeit zu legen, ohne genannt zu werden [ . . .I',
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Brief van Else Otten .an Augusta de Wit. 20 febru.ri 1908. (Collectie Letterkundig Museum. Den Haag.)
Brief ran Else Ottea aan Augusta de Wit, 20 februari 1908. (Collettie Lecterkundig Museum . Den Haag)

schreef zil ' op zo 1'anuari 1908 aan De Wit .
In haar beginl'aren als vertaler Publiceerde Otters enkele artikelen over
Nederlandstaliga literatuur in het ti1'dschrift de Freie Buhne dat veel moderne literatuur bracht . Informatie uit Nederland kreeg ze voldoende maar
voor de Vlaamse literatuur vroeg ze Virginie Loveling op z i maart 1896 om
raad : `ik heb ltisteren van de redacteur van de "Freie Buhne" een ook buiten Duitschland vooral in Holland zeer bekend maandschrift dat U zeker
ook zult kennen de oPdracht gekregen iedere maand een klein oPstel to leveren en daarin de nieuwste nummers resP . d e interessantste stukken daaruit van hollandsche en belgische til'dschriften to besPreken . Daar ik in Begie volstrekt niet georienteerd ben zou ik het heerlil'k vinden als U me eenige bladen zou willen noemen - modern interessant etc . - die voor dit doe!
.
geschikt zouden w ez en'~~

Doorbraak in Duitsiand

Bekil'kt men de namen van de vertaalde auteurs dan valt op dat de zogenaamde vernieuwers zoals Lodewi1'k van DeYssel Wi!!em Kloos > Frederik
van Eeden en Louis CouPerus waar Duitsland volgens Rache op zat to
wachten tot 1905 slechts mondl'esmaat vertaald werden . Hun werk stak niet
boven de stroom vertaalde Nederlandse literatuur uit . Het zi1'n de vanuit deze til'd gezien vergeten auteurs als Bernard Canter, Cecile de ong van Beek
en Donk > ustus van Maurik W .G . van NouhuYs en Augusta de Wit van
wie werk door Else Otters met meer succes in het Duits vertaald werd .
Het duurde zo'n tiers 1'aar tot het pad voor de Nederlandse literatuur
geeffend was en ze een vaste Plaats in het bewustzi1'n van Duitse uitgevers en
redacties had verworven . Door hard to werken heeft Else Otters zoveel kunnen vertalen dat ze een belangri1'ke Positie in de Duitse literaire wereld wist
to veroveren : `ik werk dagelil'ks 8 uur en voel mil' ontevreden wanneer ik
minder verricht heb [ . . .I', zi1' ze in het al eerder geciteerde artikel `Een verdiensteli l'ke vrouw' in Her Volksbelang van 30 maart

r9

i2 . Else Otters

sPrak in datzelfde artikel over tiers 1'aar stril'd voor de Nederlandse literatuur die voor haar parallel verlieP met de stril'd voor vrouwenrechten :
`Want het is een harde struggle geweest, een stril'd in alle oPzichten naar alle kanten . . . . Want ik had ook als vrouw een stril'd voor mil'n geslacht to
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stril'den . Vaak kreeg ik vroeger werk terng, wanneer ik Else Otters teekende .
Datzelf de werk werd aangenomen als ik E . Otters er onder zette . Men
meende dan met een man to doers to hebben . . . . Onder de redacteuren der
Duitsche til'dschriften en romans, en ook onder de uitgevers waren er nu velen die de vrouw niet maar zoo dadeli1'k als geli1'ke naast zich wilden dulden .'

Else Otters en Frederik van Eeden

Na tiers 1'aar had Else Otters het punt bereikt waaroP zi1 j 'hogere idealen kon
nastreven' . Zo'n ideaal was voor haar onder andere de introductie van Van
Eeden in Duitsland . Haar vertaling in

1906

van De kleine ohannes werd

een groot succes . Ook hun samenwerking bil ' het vertalen en Plaatsen van
Van Eedens toneel kan ondanks de vele strubbelingen, geslaagd genoemd
worden .
Else Otters trad op als zi1'n vertaler, gids en literaire agent . Zil' beschikte
niet alleen in Berlin
1 maar in heel Duitsland over het 1'uiste netwerk our Van
Eeden to introduceren . Zil ' vertaalde eveneens Van de koele meren des doods
Wie Sturme segnen, r9o8

I strand> Lioba en De nachtbruid. Daarnaast

onderhield zil ' contacten met de Pers en theaters, woonde rePetities bil ' en gof
Van Eeden advies met wie hil' contact moest oPnemen . Een ideale samenwerking zolang Van Eeden nog onvoldoende bekendheid had . Van Eeden
vond dat hil' Pas in Duitsland de waardering kreeg die hi1' verdiende maar in
Nederland niet kreeg . De status van schril'vers was in Duitsland hoger dan
in Nederland en Van Eeden heeft daar in de eerste 1'aren met volle teugen
van genoten . In zil' n dagboek schreef hiJ ' 0P i 6 december r9oS : `Van Berli 1 n
begint het keerPunt . De vaste vernieuwde stil'ging . Het volle beset van mil'n
waarde en roePing .' Van Eeden had grote waardering voor Else Ottens inzet : `Else is onvermoeid in haar propaganda, en doer verbazend veel voor de
zaak > maar sours is ze roekeloos vooral met geld dat ze op noodelooze manie r wegsmilt
ij ." 2 Aan haar onkosten betaalde Van Eeden die in geldnood
verkeerde indirect mee . Begin

191 0

raakte hun verhouding ernstig ver-

s
toord en Else Otters communiceerde met Van Eeden
~
- net zoals inderti'd
met Hei1'ermans - via haar advocaat . Hun samenwerking is uiteindelil'k stukgetoPen op Van Eedens wantrouwen over Ottens afrekeningen . Zil' zou hem
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bedrogen hebben met tantiemes, meende hil', en over de oorzaak hoefde hi' l
niet lang na to de nken : zij
~ was even verkwistend als haar vader) 3 In

191 1

kon Van Eeden in zil'n dagboek noteren dat de `"vredes-conferentie" met Else Otters en adassohn een versegenwoordiger van het toneelagentscha P
Harmonie slaggde, in 't Romanisch Cafe . Ik kril'g ook het geld dat ik
n0odig heb . Jets meer dan ik verwachtte .' 4 Na deze breuk nam Else Otten
nog enkele keren contact met Van Eeden op : in
Torribio

1918

wilde zij' Proberen

gesPeeld to kril'gen en halverwege de 1'aren twintig informeerde zi'1

naar een vertaling van het

Droomboek .

Terugkil'kend op hun samenwerkin g
herinnerde Van Eeden
zich voornamelil'k haar
g el'aagdheid .
Beziet men de brie-

a

Y

h

yen van Else Otters en
Van Eeden
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zil'n slechts enkele af-
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van hem

schriften bewaard ge{

bleven dan valt op dat
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hun verhouding zakeli1jk bleefi 5 In de dagboeken van Van Eeden
is evenmin Persoonlil'ke mformatie over Else
Otters to vmden . Ze gebruikte in haar brieven
weliswaar de aanhef
`Lieber Freund' maar
ze tutoYeerden elkaar
niet .
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Omslag naar ontwerp van Max Schwerdtfeger
voor Heliogabal, de Duitse vertaling door Else Otters
van De berg van licht van Louis Couperus, 1916 .
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BelanSstellinS uit Nederland

Rond 1911 had Else Otten zo'n 50 romans zo toneelwerken en meer dan
I Soo artikelen voor kranten en ti1'dschriften vertaald, uitgegeven en gePu bliceerd weten to krilg' en . Niet alleen Nederlandstalig Proza, zi1 ' heeft gedurende haar vertalersleven ook uit het SPaans P. Luis Coloma , Frans (Guy
de Maueassant, .K . HuYsmans, Camille Lemmonier en Engels Oscar Witde, Edgar Allen Poe in het Duits vertaald . Else Otten beschikte bi1' het vertalen over een secretaresse die in de zomermaanden meereisde naar haar
buitenverblil'f . Zi1' dicteerde de vertalingen, die de secretaresse in steno oPschreef en later uitwerkte . Deze ruwe versie werd vervolgens door Else Otten tot de definitieve versie bewerkt .
De Nederlandse Pers toonde rond 1910 belangstelling voor haar werkzaamheden . Tussen 1909 en 1913 verschenen er minstens vi 1'f artikelen over
haar in de Nederlandstalige Pers en in 191Z werd ziJ' tot lid gekozen van de
Prestigieuze MaatschaPPi1' der Nederlandsche Letterkunde to Leiden .
Geen van de l'ournalisten laat na haar energie to beschri1'ven . En er is no g
iets wat in de artikelen oPvalt : ze beschouwen het succes van Else Otten als
het togisch gevolg van de riJ'kdom van de Nederlandse cultuur . De l'ournalisten waren vol bewondering voor Else Otten, die er immers in geslaagd
was in het grote buurland bevestiging voor die ril'kdom to kril'gen . Een anoniem artikel in Het Vaderland van zI december 1911 Av) is het meest
sPrekende voorbeeld : `En toch : de vrouw die dezen naam draggt, kan er
aansPrack op doen gelden dat iedere Nederlander, dien de erkenning en
waardering van ziln yolk in den vreemde eenigszins ter harte gaat haar met
zekere dankbaarheid en sYmPathie gedenkt .'
In een artikel van zekere G .v .L . in het Algemeen Handelsblad van S Januari
1909 werd niet alleen haar Berlil'nse woning uitgebreid beschreven maar
kreeg de lezer tevens een goed beeld van haarzelf : `En als ze Praat de tengere vrouw met het eenvoudig zwarte haar, de donkere levendige oogen den
raPPen mond, die in overgroote raPheid sours van het Hollandsch ratelt in
het Duitsch van het Duitsch in het Hollandsch - leeft alles in haar . Een
vrouw die veel weet veel gedacht heeft . Idealistisch en toch Praktisch . Een
vrouw met een gePrononceerd gevoel van de waarde van haar geslacht . En
toch geen type a la suffragette, a la vril'e vrouwenvereeniging . Al draggt ze
z
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ook - en heel gracieus - sport-blouses met boord das en manchetten .'
Hoewel Else Otten in de vraaggesPrekken zelf de nadruk legt op haar il'ver
en vlil't, bestond haar leven uit meer dan vertalen alleen . Na 1911 is ze gaan
samenwonen met de zangeres Helene Siegfried . `Frau Siegfried' verscheen in
de dagboeken van Van Eeden als nieuwe vlam van Else Otten maar ook als
bone demon die haar negatief zou bemvloeden .
Helene Siegfried werd in 1867 geboren in Lorrach Zwitserland als dochter van de fabrikant Aichele . In 1890 trouwde zil ' met de auteur Walther
Siegfried . Ze kregen twee dochters . In 1900 verliet zi1' haar gezin om in Berlil'n - zoals ook vele Nederlandse zangers - bi1 ' de zangPedagoog ulius Stockhausen en vervolgens bil' Zur Mi hlen in Londen een oPleiding tot concertzangeres to volgen . Zil' trad op met een repertoire dat voornamelil'k bestond
uit liederen uit de 17de en i8de eeuw . In het Duitse taalgebied genoot zi'l
ook enige bekendheid als bloemlezer van onder anderen Goethe, Shakespeare en Gottfried Kelley .
De beschri1'vingen van de levenssti1'1 van Else Otten en Helene Siegfried
roePen de steer op van de Goldenen Zwanziger afire. Zil ' woonden samen
in een groot huffs met P

lersonelinhetwsenva Berlin . Bezoekers liePen

in en uit . `Het gaat er bi1' minuten . . .', verzuchtte de Nederlandse l'ournaliste
E . Overduil'n Heil'ligers in De Hollandsche Lelie van maart 1912 . `En als ze
1'e uitlaat, dan weet l'e> dat daar weer een ander antichambreert > daareven
aangekondigd door het electrische schelletl'e > eraan herinnerend > dat ook deze twintig minuten verstreken zil'n .' Ze hielden niet alleen soirees maar organiseerden ieder l'aar in hun huffs een groot bal waar twee- tot driehonderd
gasten uit wetenschaPPeli1'ke en artistieke kringen kwamen . Volgens Margof
Heller-Siegfried, de dochter van Helene Siegfried, berichtten de Berlil'nse
kranton daar de volgnde
e
dg
a oven . 6
Naar eigen ontwerP had Helene Siegfried in 1911 niet yen van het kuuroord Rothaus hoog in de bergen van het Zwarte Woud een buitenhuis het
Hush,i laten bouwen . Hier bracht zil ' samen met Else Otten iedere zomer

door . Helene Siegfried bleef vanaf het midden van de Tweede Wereldoorlo g,
toen de woning in Berlin
1 met hun kunstverzameling en waarschil'nlil'k de
nalatenschaP van Else Otten in twee keen Platgebombadeerd wend, tot haan
flood in 1966 in Rothaus wonen . 1 7

I2

Else Otten die een klassieke burgerlil'ke oPvoeding had genoten nam in
deze ti1'd haar muzikale studie weer op - daartoe waarschi1'nli1'k aangemoedigd door Helene Siegfried . Zil' heeft zelf oPgetreden uit een Nederlandse
kraut blil'kt dat zi1' naar Engeland reisde om enige concerten to geven

en

over haar stem is het volgende bericht bewaard gebleven : `Het metalen timbre sPreeks aan, heeft een innige diePto die sYmPathiek is', wilt E . Overdui1'n
Heil'ligers nog to melden . Margof Heller-Siegfried die vele zomers in Rothaws doorbracht herinnert zich dat Else Otten dageli1'ks een uur zong en oefende . Zil' bevestigt het beeld van Else Otten, die in de vraaggesPrekken geschetst werd als levendig en vrolil'k Persoon : `Na de avondmaalti1'd kon het
gebeuren dat zi1 ' een pet op haar hoofd zette, onze zanglerares bil ' haar middel greeP en een wilde daps uit Rixdorf begon to dansen . 0P de muziek van
"In Rixdorf is muziek muziek" imiteerde zi1 ' dan een of andere boef uit
Wedd g 18
Ze was goed thuis in de muziekwereld en vertaalde diverse liedteksten .
Ook van Balthazar Verhagens mYthische comedie MarsYas, die in

1911

met

muziek van AlPhops DiePenbrock in de regie van Willem RoYaards in Amsterdam in premiere was gagaan, verscheen een vertaling van haar hand .
Else Ottens onvermoeibare inzet eiste regelmatig zi1'n tol . De vakantiemaanden in Rothaus zullen togetwil'feld tot herstel hebben bil'gedragen
maar ook verbleef zij' diverse keren in het bekende Sanatorium am KonigsPark, niet ver van Dresden . Dit sanatorium genoot in de 1'aren twintig faam

als hersteloord voor bekende acteurs en Producenten van de filmstudio Ufa
comPonisten als Richard Strauss en de beroemde dirigenten Wilhelm Furtwangler en Bruno Walter .

De Eerste Wereldoorlo S
Het begin van de Eerste Wereldoorlog betekende het einde van veel artistieke contacten tussen Nederland en Duitsland . Van Eeden zag de Forte-Kreis
de groeP zelfuitverkoren genieen die de wereld van de ondergang wilde redden, uiteenvallen . Veel theaters sloten of hadden een bePerkt Programma
met veelal Patriottistische stukken . Intellectuelen die niet aan het front waren, gaven de troePen geestelil'ke steun . In augustus 1914 moeten er zo'n anderhalf milJ'oen oorlogsgedichten zi)'n geschreven, rond de viljftigduizend per
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dag . Er was in Duitsland niet veel behoefte aan buitenlandse literatuur .
Er is weinig bekend over de activiteiten van Else Otten tiJ'dens de eerste
oorlogsl'aren . Waarschil'nli1'k was zil' begonnen met vertalingen van het werk
van CouPerus . In 1913 vroeg zij' uitgeveril' L . . Veen haar de boeken toe to
sturen die nog niet in Duitsland uitgekomen waren . In 1916 verscheen haar
vertaling van De berg van licht Heliogabal .
Begin 1916 werkte ziJ' hard aan de vertaling van Streuvels' oorlogsdagboeken In oorlogsti1'd, waarvan in de 1'aren 1915-1916 vil'f delen verschenen
bil' L. . Veen . Van Veen had zil' het bericht gekregen dat Anton KiPPenber g,
de dlrecteur van de Insel-Verlag, de rechten had gekocht . 1 9 Else Otten had
echter al van Veen en van Streuvels het recht van de Duitse Publicatie verworven . KiPPenberg en Otten losten het Probleem moeiteloos op : zil' had al
eerder voor Insel willen werken en hi' had haar willen vragen om `Mitwirkung bei der Uebertragung flamischer Dichter, die der Insel-Verlag in grosserem Umfange kunftig zu verlegen gedenkt . . . ', zoals hi1' haar op 4 februari 1916 schreef 2° Het contact was gelegd en Else 0tten versaalde de ooro sdag boeken van Streuve1s . 2 ' De helft von het honorarinm ontving z~J b l
i'
1g
inlevering van haar vertaling in 1916, de rest na of looP van de Eerste
Wereldoorlog .
Anton Kip

nberg was in die l'aren niet alleen directeur van uitgeveri1 ' In-

sel maar ook lroofdredacteur van de in het bezette Belgie uitgegeven Kriegszeitung . KiPPenberg kon Nederlands lezen vertaalde zelf en bracht vele

Vlaamse auteurs in ziJ'n uitgeveril' onder . Hil' vroeg Else Otten CYriel Buysses Het levee van Rozeke van Dalen to vertalen . Wegens haar langdurige
ziekte werd het contract later ontbonden . Het succes van de Vlaamse literatuur nam voor Insel een stormachtig verlooP . KiPPenberg werkte met vaste
vertalers zodat Else Otten ondanks herhaalde Pogingen geen vertaaloPdracht meer kon krilg' en . Wel Probeerde zil' zelf enkele malen werk aan to
dragen : een bloemlezing van de Duitse dichter Matthias Claudius (17401815), schetsen van de Franstalige Belg Camille Lemonnier en in 1917 De
leemen torens van Herman Teirlinck en Karel van de Woesti1'ne . In 19Z7,

ten slotte bond zil ' aan, Felix Timmermans' Brueghel to vertalen . Van samenwerking met KiPPenberg is echter niets terecht gekomen .
Uit de brieven aan KiPPenberg blil'kt dat de J'aren 1913-1918 voor Else

'4
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Omsiag van de Duiue vertaling door Else Otten van Lilia van Cecile de Jong van Beek
en Donk, 1907.

Otten financieel moeili)'ke l'aren zil'n geweest . Dit was de reden dat zi1' vri1'wel direct na aflooP van de oorlog KiPPenberg vroeg haar de rest van het
honorarium van de Oorlogsdagboeken van Streuvels to betalen : `Im Hinblick auf die Tatsache class eine erschoPfende Verwertung meiner Arbeit
nun schon seit ca . fi of ahren nicht moglich war, and fernerhin in Anbetracht der augenblicklichen Verhaltnisse die auch fur mich sehr dri ckend
sind . . . ' schreef zil ' op

Zo

november 1918 .
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0Pnieuw: Else Otters en Louis CouPeras

Stel dat Else Otters niet ziek was geworden en BuYsse had vertaald dan was
de kans groot geweest dat ze een van de vaste vertalers van KiPPenberg was
geworden . Voor CouPeras was dan weinig til'd overgebleven . CouPeras'
Babel dat in 1916 al in een ruwe versie klaar was, bond zil ' KiPPenberg enkele malen aan . Zil ' wist weliswaar dat `das Stoffgebiet dieses Werkes sowie
die gante CouPerus'sche Art and Richtung den Tendenzen Ihres Verlages
evil . nicht ganz entsPrechen konnte, grunde ich dock andererseits auf die
Tatsache dass fur die flamische and niederlandische Literatur gerade in jetziger Zeit ganz besonderes Interesse vorherrschen di rfte, die Hoffnung, Sie
mochten sick zur Verlagsubernahme dieses Werkes entschliessen', zoals zi'1
KiPPenberg op 8 februari 1916 lies weten . KiPPenberg zag er niets in `da
ich von CouPeras allzuviel nicht halte, er l'edenfalls fur den Insel-Verla g
nicht geeignet ist .' Door het succes van Heliogabal `zwei Monate nach Erscheinen kommt schon das dritte and vierte Tausend heraus' schreef Otters
0P z6 l'anuari 1917 aan KiPPenberg waagde Else Otters het er nog eens op .
Was KiPPenberg nu `durch diesen Erfolg anSeregt, nun dock zur Verlagsubernahme dieses wirklich ganz ungewohnlichen and sehr feinen Bi chelchens
bereft . . . ' vroeg zil' hem in dezelfde brief? KiPPenberg bleef bi1 ' zi1'n standPant en zou alleen Vlamingen brengen . De Vlaamse literatuur was in die 1'aren zo succesvol dat oPzet niet uitgesloten kan worden bil ' de aankondigin g
van uitgeveril' Borngraber die CouPeras in 19W als een "groot Belgisch romanschri1'ver" aanPrees .
Tussen 1916 en 19W tekenden CouPeras en Else Otters diverse contracten . Onderhandelingen lies CouPeras al in 1898 liever aan zil'n uitgever
Veers over : `De schoone Else zullen wil' voor morgen to dineeren vragen'
schreef hi1' Veers uit Berlin,
`maar . . . de taken met haar onderhandelen onder
1
invloed van de mooie ogen . . . ik beken mil'n onmacht . Is het niet beter, dat U
het masr blil'ft doers ?'22
.
De in totaal achttien vertalmg en van het werk van
CouPeras verschenen in een hoog tempo tussen 1 9 1 9 en 1 9 2 9 .Ook verwierf
Otters in deze 1'aren de rechten van Van oude mensen, de dingen die voorbilg' aan . . . en Fidessa, waarvan haar vertalingen niet verschenen zi1'n . In 1919
kocht zil' de filmrechten voor de gehele wereld van CouPeras' boeken . In
1923 leek het afsluiten van een contract over een verfilming van Het zwe-

vende schaakbord binnen handbereik to zil'n : `Es ware mir nun evil . moglick uber Das schwebende Schachbrett in nicht allzu langer Zeit . . . abzuschliessen' schreef zi1' op

17

augustus r923 aan Elisabeth CouPerus-Baud .

De laatste brief over deze mogeli1'ke verfilming, waarin zil ' meedeelde dat er
nog steeds sPrake was van grote buitenlandse belangstelling, schreef Else
Otten op zS sePtember r923 . Van verfilmingen of verkooP van rechten is
echter niets bekend .
Het is oPmerkeli1'k dat CouPerus 1'uist in de l'aren twintig zoveel succes
had . Herakles verscheen in r923, in de woorden van de Berli1'nse correspondent van het A1gemeen Handelsblad in een bericht van 28 november
I925 : `midden in de inflatie-ellende . De nood was alom in Duitschland zoo
hoog gestegen, dat het kooPen van boeken voor de groote massa van het lezend Publiek onmogelil'k was geworden .' Twee l'aar later was de situatie
niet ten goede gekeerd : `De malaise is algemeen en ook de boekenmarkt
lil'dt onder de uitgeteerde kooPkracht . Met her. noodzakelil'k gevolg, dat de
uitgevers . . . terngdeinzen voor het uitgeven van nieuwe boeken .' Iskander
werd in 192.5 uitgegeven en haalde binnen enkele l'aren vil'f oPlagen . De
anonieme Handeslblad-journalist was uitgesProken trots op CouPerus want
diens succes in Duitsland `vervult ons met innige blil'dschaP en trotsche voldoening, omdat wi1' er een hulde in mogen zien, die van over de grevs words
gebracht aan de nagedachtenis van den to vroeg ontslaPene' . Maar hi1' was
even trots op Else Otten, op haar Pionierswerk zoals het vi1'ftien l'aar na de
eerste reeks artikelen nog steeds heette : 'Was baat het een klein volk1'e als
het onze zoo het al groote geesten voortbrengt, indien het licht van deze
groote geesten bli)'ft schi1'nen onder de korenmaat van ons bePerkte taalgebied? Wat baat het of onze schri1'vers van groot formaat de wereldliteratuur
al verril'ken, indien de wereld het niet bemerkt? Maar dragen wi1 ' het licht
onzer groote geesten in zorgzame handen naar buiten om het to laten schil'nen ver buiten onze grenzen, dan zal het den glaps van den Nederlandschen
naam verhoogen en de roem van onze groote mannen zal afstralen op het
Nederlandsche yolk .' Niet in de laatste Plaats klinkt daar trots op zi1'n eigen
cultuur door .
Maar vertalers behoorden niet tot de grote geesten vond de minister van
Buitenlandse Zaken . Else Otten werd in r922 en 1926 door de Nederlandse
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gezant in Berlin
1 voorgedragen voor een koninklil'ke onderscheiding . In
rg22 zonder enige werking . In r926 schreef de Nederlandse gezant in Berlil'n een uitvoerige brief naar Den Haag> roemde Else Ottens verdiensten >
sloot om ziJ'n aanvraag to ondersteunen diverse krantenberichten bi1' en eindigde als volgt : `Wellicht bestaat er de mogeli1'kheid haar Else Otten daarmede met de koninkli1'ke onderscheiding bil' den komenden geboorteda g
van onze geeerbiedigde Koningin gelukkig to maken .' De minister van On-

Else Otten in haar werkkamer in Berlijn, verm . eind jaren twintig.
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derwil's, Kunsten en WetenschaPPen toonde zich, zil' het aarzelend, Positief
over het voorstel maar zil'n collega van Buitenlandse Zaken besliste vier
maanden later anders . De brief bevat de volgende verklaring : `Een decoratie
aan haar zou een onaangenaamen indruk maken op de oorsPronkeli1'ke auteurs die zelden gedecoreerd worden en niet zouden begri1'Pen dat het hier
sPeciaal de Pioniersarbeid zou zi1'n, die beloond werd .'

Over de laatste l'aren van Elise Ottens leven is niet veel bekend . Zi1' vertaalde in de l'aren twintig een toneelstuk van Nico van Suchtelen zes van C .P .
van Rossum Engels toneel twee romans van o van Ammers-Kiiller en novellen van .K . HuYsmans . De laatst bewaarde brief van Else Otten dateert
van

11

oktober z9z8, waarin zil' Anton KiPPenberg schril'ft dat zil ' hem niet

had aangetroffen bil ' haar bezoek in Leipzig . Zil' overleed op zz l'anuari
1931, 57 laar oud in een ziekenhuis in Di sseldorf .

Noten
I

Het citaat is afkomstig uit de brief van Else Otten aan . Simons-Mees, 2 J'uni 1913 . Else Otten vertaalde rond 1912 drie toneelstukken van mevrouw Simons-Mees, waarvan
de Duitse titels luiden: Kaiserliche Hoheit, Lebenfreude en Schwerenoter.
De in dit artikel geciteerde brieven berusten, tenzi1' nadrukkeliJ'k anders vermeld in de
collectie van het Letterkundig Museum to Den Haag.
De krantenartikelen en de brieven van de Nederlandse S ezant in Berlin
1 en de brieven
van de ministers van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen
over een koninkl1i'ke onderscheidin8 voor Else Otten bevinden zich in het AIgemeen
Ri1'ksarchief Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, A fdeling Kabinet en Protocol,
inv. 255d, dons 287; archiefMinisterie van Onderw1i's, Kunsten en Wetenschappen, A

f

deling Kabinet 19 I8-1940, inv . 341 .Met dank aan S .F.M . PlantinSa .

2

Dit artikel is een bewerking van een hoo fdstuk uit m1i'n dissertatie over de Duitse receptie van de Nederlandse literatuur 1880-1914, waarb1i' de nadruk op de bemiddelaars en vertalers zal lig8en . Waarschi1'nli1'k zal de dissertatie in de loop van 1998 0
1999 Sereed zJi'n.

3

Paul Rache `Hollandische Litteratur', in Die Gesellschaft 7 1891 3,

4

Hans-Ulrich Wehler, Deutsche GesellschaftsSeschichte

1849 bis

. 1128-I I32 .

1914, Frankfurt

am Main z.1'., p• 1233 .
S

Er z1i'n verschillende geboortedata : het Gemeentearchief Amsterdam vermeldt 27 okz
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tober 1873 ; Frankfurt am Main eveneens, moor door is zi1 ' ingeschreven onder de
naam Elsa ; het Stadtarchiv Dusseldorf noemt 14 oktober als Seboortedatum . Volgens
de 8agevens van het GemeentearchiefAmsterdam had Maria Emma Behrens Velsen,
12 oktober 1849 de Nederlandse nationaliteit . Wellicht had haar vader de Duitse notionaliteit.
6

'Een verdiensteli1'ke vrouw', in Het VolksbelanS, 30 maart I912 . Dit artikel is Sebaseerd o een vraa es rek dot Bernhard Canter voor de Dordrechtsche Courant
met Else Otten had.

7

Zie Stance Eenhuis, '"Die Fische werden schwer bezahit" . Herman HeiJ'ermans en ziJjn
Duitse vertaalster Francisco de Graa -Levy, I90I-1912', in aarboek Letterkundi S
Museum 4 (1995), p . 5I .

8

Zie oak Hans Goedkoop, Geluk . Het leven van Herman Hei1'ermans, Amsterdam
1996, p.192 .

10

9

Via Herman He1i'ermans zou Mi1'nssen in 107 in contact komen met Otto Brahm, de directeur van het Theater
Lessing
to Berlin
1 . 0 p Mi1'nssen verzoek zou Francisco de
en .
Graa -Levl' zi1'n Huisel1i'ke hoard 1906 en De ternSSevonden we8 1907 vertalen
Brahm Iiet MiJ'nssen eind 1907 weten dot de stukken niet interessant genoe8 waren
voor zi1'n gezelscha p .Zie Wim Hilberdink, Met het intellect van het Sevoel . Het
ver8eten schri1'verschaP van Frans Mi1'nssen, Sittard 1997, p . 253-256 ; zie over
Francisco de Graa : Stance Eenhuis, "Die Fische werden schwer bezahit" . Herman HeiJ'ermans en z1i'n Duitse vertaalster Francisco de Graa ff-Levl', 1901- 19I 2', in aarboek
Letterkundi8 Museum 4 I995, p . 37-6 I .

I0

Else Otten aan Born
J B1'ornson 1858- 1 947), de zoon van BJ'ornstJ'erne BJ'ornson, 3 I aug ustus I908 . Universiteitsbibliotheek Oslo, collectie BJ'ornson .
De acteur en reS isseur Born
B1'ornson was in het seizoen 1908/ 1909 leider van het
1
Hebbel-Theater to Berlin
J .

II

Universiteitsbibliotheek Gent.

12

Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923 (2), 1901-1910 (ed. H.W. van Tricht), Culem6org 1971, p . 632 en p . 935 .

I3

Van Eeden kende Ottens vader, de op I1 1'uli I82I in Haarlem geboren Pieter Franciscus Otten, waarschi1'nli1'k van het Haarlemse en Amsterdamse roddelcircuit .

14

Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923 (noot 12), p. I 165.

I5

De brieven van Else Otten aan Frederik van Eeden bevinden zich in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
Zie over hun samenwerkinS : an Font1i'n, Trots verbri1'zeld . Het even van Frederik
van Eeden vanaf 1901, Amsterdam 1996 .

I6

Margof Heller-Siegried, Husli-Erinnerun8en, Konstanz I985, p. 30.

I7

Het Hushi doer nu dienst als Heimatmuseum en is btij het Duitse televisie publiek bekend als locatie van de serie Die Schwarzwaldklinik. Ottens nalatenschap is niet al-

Ieen in Berlin
J en Rothaus, maar ook in Kiel verloren SaSaan, zoals bliJ'kt uit een brie f
van Joanna Funke aan de bio raa f van Louis Cou erus, Frederic Bastes : `Het noodlot
wil dat al haar brieven, foto's enz. bi1' haar nicht1'e Humperdinck in Kiel lagen f. .] en
dat dat huffs door een bombardement in de oorlog Seheel vernield werd!' Met dank
aan ro f dr. F.L. Basset .
18

Margof Heller-Sie ried, Husli-ErinnerunSen noot 16) p. 13 .

I9

Zie over deze Problematiek Hedwi g Speliers, DaS Streuvels . `Ik ken den we8 alleen',
Answerpen I994, p . 4I7-426 .

20

Goethe- and Schiller-Archiv Weimar, sign . GSA 50182 . Naast de brieven van Else Otten aan KiPpenberg bevinden zich oak doorslaSen van de brieven van Ki pp enberg aan
haar in dit archie f. Uit de antwoorden van Else Otten kan worden op8emaakt dat zi'J
die brieven ook inderdaad hee ft ontvangen .

21

Voor zover ik heb kunnen nagaan zi1jn deze oorlo gsdaSboeken van Streuvels niet in
vertaling uit8a8even .

22

Frederic Bastes, De wereld van Louis CouPerus, Amsterdam 1991, p. 19.

z
W

0
W
N
J
W

2I

22

Sjoerd van Faassen

Een uitgeverij voor de groep
rond het tijdschrift De Beweging
`Wi1j hebben een massy bomen hier, maar geen bosch'

M

idden I9I7 vatte de dichter en criticus P .N . van EYck (1887'954) het plan op een eigen uitgeveril'tl'e to beginnen . Van EYck
bereidde op dat moment de Publicatie van zi l'n bundel 0Pgang

voor, waarin hil' de Prozafragmenten wilde bil'eenbrengen die hil ' vanaf 1'uni
1915 onder de overkoePelende titel `Mil'meringen' in het ti1'dschrift De Beweging gePubliceerd had . Het kostte Van EYck echter moeite een uitgever
voor zi1'n bundel to vinden . In arren moede overwoog hilj de bundel dan
maar in eigen beheer uit to geven . Deze, door de nood gedwongen keuze
bracht Van EYck vervolgens op het idee met zil'n bundel een reeks to starten
waarin werk gePubliceerd kon worden van zi1'n literaire geestverwanten
rond het ti1'dschrift De Beweging . Hil' lies zich daarbil' mede insPireren door
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enkele buitenlandse voorbeelden van uitgeveri1'en die al dan niet exclusief
verbonden waren met een Programmatisch ti1'dschrift .
0P 3 I augustus maakte Van EYck de oPrichter en voornaamste redacteur
van De Beweging Albert VerweY 186S-1937 deel genoot van zi1'n Plannen .
VerweY voerde op het moment dat Van EYck hem met het plan voor een uit-
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geveril' benaderde, wat moeizame onderhandelingen over de uitgave van z'n
bundel Goden en grenzen met zil'n vaste uitgever W . VersluYs to Amsterdam .
`Nu had ik gedacht,' schreef Van EYck, `zou ik niet nog meer boekl'es kun-
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zelfde
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"Buchausstattung"'t Is maar een oPwerPsel . . . . Wat denkt U - wanneer ik

0
0

nen uitgeven, b .v . Grenzen en Goden? 0P 't zelfde formaat

zelf tenminste niet van het plan terngkom?

. . . Bevalt het mi1', en gaan de
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kosten er uit dan zou ik meer kunnen uitgeven, al mil'n eigen werk bil'voorbeeld > misschien Bloems bundel 1 of eens een van anY Holst . 3 Niet bgine
nend met het plan of f icieel uitgever to worden, zou ik toch tangzamerhand
een kleine rli' goede boeken kunnen uitgeven, met een eigen boekcachet .
Weet U dat de Inset ook eerst een Particuliere schri1'versonderneming was?'
Het is een beetl'e raar dat Van EYck l'uist op dit moment met zijn ideeen
voor de dag kwam, want al begin augustus was hil' in Principe met uitgeveri'1
Brusse to Rotterdam tot overeenstemming gekomen over de uitgave van zijn
eig en bundel ;~ 0Pgang zou dan ook in 1918 bi1' die uitgever verschil'nen .
Van EYcks plan voor een uitgeveril' was met de uit g ave van 0Pgang door
Brusse echter niet van de baan .

Waarom maakte Van EYck 1'uist VerweY tot deelgenoot van zijn Plannen? De
groeP die - ook al Publiceerden zil' niet alien in het ti1'dschrift - tot de krin g
rond het door VerweY op dat til'dstiP tezamen met de architect H .P . Berlage
(1856-1934) en dichter annex ingenieur Is .P . de VooYs I875-I9S5 geleide
ti 1'dschrift De Beweging g erekend kan worden, omvatte kunstenaars en schri 1'vers als Th . van Ameide Psend . van .H . Labberton

.D . Bierens de Haan >
.C
.
Bloem
T
.
.
de
Boer
Marie
Cremers
Willem
van
Doom,
n R . van Genderen
J
>
Stort Geerten Gossaert Psend . van F .C . Gerretson . Greshoff > Alex Gutteting> Jacob Israel de Haan

. KooPmans Aart van der Leeuw M . Ni1'hoff

Thora Rietbergen, A . Roland Hoist, Nine van der Schaaf, J .J . de Stoppelaar,
Nico van Suchtelen > . ac . Thomson Maurits UYldert en Victor E . van Vriesland . Niet direct generatiegenoten, maar wet rePresentanten van de neo-classicistische of anti-sYmbolistische beweging die zich vanaf 1895 over EuroPa vernam nadrukkeli
ll'g m deze bewegmg met zijn m
sP reidde . 4 Verwe Y
l k stem
l'anuari 1913 in De Beweging gePubliceerde `De richting van de hedendaagsche
Poezie', dat een belangril'ke rot sPeelde in een ideologische discussie in de
kring rond De Beweging over de rot van de traditie in poe "zie . 5
`Zowel voor het bevorderen het schePPen zelfs, van de omstandigheden
waaronder zi'n~ eigen dichterschap zich zou verdiepen en verruimen, alsook
voor het uiteenzetten en het verwerven van invloed door h et dichterschaP op
alle vormen van geestelil'k leven, had VerweY een ti1'dschrift nodig', schreef
Is .P . de VooYs na de flood van VerweY .b VerweY was in 1905 zil'n eigen tild-
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Albert Verwey en P.N . van Eyck in de tuin van Van Eyck to Wassenaar, 1935 . (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)

schrift De Beweging gestart, volgend op de degeneratie van De Nieuwe Gids
het in 1885 oPgerichte stril'dschrift van de Tachtigers onder redactie van
Frederik van Eeden > Frank van der Goes Willem Kloos Willem PaaP en
VerweY dat door toedoen van Kloos na 1894 in de obscuriteit weggleed en
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de daaroPvolgende mislukte avonturen van het Tweemaandeli1'ksch Ti1'dschriftlDe XXe Eeuw van 1894 tot 1905

beide met Lodewi)'k van DeYssel

die het laatste til'dschrift nog tot 1'anuari 1909 alleen zou redigeren en het
vervolgens zou laten fuseren met De Nieuwe Gids . De Beweging had de ambitie leiding to geven aan wat VerweY zag als de voor die Periode belang-
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ril'kste `Geestelil'ke Beweging' . Nal'aar 1916, toen - uit onvrede over het beleid van zil'n bil' De Gids voor literatuur verantwoordelil'ke mede-redacteur
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ohan de Meester - Verwe'• s voormalige stri1'dmakker an Veth hem voorW

stelde toe to treden tot dat til'dschrift als Poezie-redacteur, was een van Ver-
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weYs overwegingen om daarvan of to zien ; `1k ben niet enkel redacteur voor
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d ichtkunst . l k heb me alti1'd veroorloofd me met nadruk een leek to noemen
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maar ik ben een leek die een leider is . En dit eigenaardige karakter van leekleider houd ik ten eerste : voor mil'n wezenlil'kste en ten tweede : voor een
waardevol element in de nederlandse samenleving . Dit karakter flu breng ik
volledig tot uitdrukking in De Beweging .' 7

Van EYcks il'ver een uitgeveri1' aan De Beweging to koPPelen kan vermoedelil'k mede gezien worden in het licht van zi1'n ambitie de rol van VerweY als
leider van Van EYcks leeftil'dsgenoten to delen of zelfs over to nemen . ZiJ'n
voorstel aan VerweY mast De Beweging een uitgeveril' op to richten kwam
op een moment dat VerweY en Van EYck mede door die ambitie van Van
Eyck net een tiJ'deliJ'ke verkoeling van een J'aar actiter de rug hadden . 8 Later
zou een snortgelil'ke onenigheid oPnieuw enige til'd de verhouding bederven .
Na fundamentele kritiek van VerweY op de inhoud van het uiteindeliJ'k niet
in De Beweging oPgenomen artikel `De Poezie der GemeenschaP ;~ Idealisme
en Realisme in de Nederlandsche Poezie sinds i88o', schreef Van EYck hem
op S mei 1918 gekwetst, maar met een aanzienlil'ke dosis eigendunk : `Was ik
voor mi1' van het grootste belang vind is nu dat U dit stuk buiten De Beweging voelt liggen . . . . Ik sta hier . .] niet buiten de Beweging> maar in haar •>
en in haar hart. . . . Wat is De Beweging? . . . U zegt eerst "dat erode Plaatst
1'e buiten De Beweging " en "dan zal her we] de tack van De Beweging zi1'n
haar houding er togenover to bePalen maar niet er zich mee to vereenzelvigen ". Wat U hier doer is feitelil'k De Beweging met U zelf vereenzelvigen . Dit

echter is in stri1'd met de werkeli1'kheid . Ik noem een til'dschrift van hen die
er het karakter en de richting van bePalen . De Beweging is het ti1'dschrift
van den dichter van "t Leven is in de Idee" - en van mil' . WaarschiJ'nliJ'k
versegenwoordig ik een iets verder stadium in de innerlil'ke ontwikkelingsgang onzer Poezie dan U .' Begin l'aren dertig zou Van EYck met zi1'n ti1'dschrift Leiding alsnog korte til'd zil'n ambities kunnen bevredigen .
Van EYck zou niet de taatste zil'n van de groeP rond De Beweging die Probeerde een dergelil'ke uitg everi1 to beginnen . 0P r6 februari 1919 schreef
an van KrimPen aan

an van Nil'len dat hil' gehoord had dat .C . Bloem

weer eens ontslag wilde nemen als ambtenaar bil' de gemeente Amsterdam :
`Hi1' wit dan, nu VersluYs ruzie heeft met VerweY en liens kring, uitgever
worden
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. . ' . 9 Als dit a1 een serieus vnornemen was dan i s het zoals zo veel

van Bloems Plannen weer snel vervaagd . Tegenover Van EYck rePto Bloem
ovengens al in J'uni 1917 van zi1'n wens naar voorbeeld van Charles PeguYs
`Les Cahiers de la uinzaine' een `nationalistisch maandschrift' op to richten . 1 ° Ook daarvan kwam niets terecht .

In de brief van 31 augustus 1917 waarmee hi1j VerweY zil'n Plannen ontvouwde noemde Van EYck de Insel-Vedag als voorbeeld voor de uitgeven'J
die hil' in zijn gedachten al aan De Beweging verbonden zag . Later zou hil' in
zijn corresPondentie met VerweY nog `Les Cahiers de la

uinzaine' van

Charles PeguY en de aan het weekblad La Voce van Giuliano Prezzolini en
Giovanni PaPini verbonden ` uaderni della Voce' als voorbeeld noemen .
Het literaire maandblad Die Insel was begin 1899 door de Duitse schri1'vers Otto ulius Bierbaum Alfred HeYmel en Rudolf Alexander Schroder
oPgericht . Het ti1'dschrift werd aanvankeliJ'k uitgegeven door Schuster &
Loeffler to Berlin,
maar nog hetzelfde J'aar nam HeYmel, op wiens niet ge1
ringe geldeliJ'ke vermogen de onderneming dreef, het initiatief aan het ti1'dschrift een eigen uitg even'1 to verbinden . De vriendengroeP rond Die Insel
zou al snel door onderlinge onenigheid uiteenvallen . Na 1904 zou Anton
KiPPenberg

1$74-I9So

de leiding van de inmiddels naar Leipzig ver-

Plaatste uitg even'l op zich nemen . Het was vooral KiPPenberg die gezien
werd als het grote voorbeeld van een uitgever die een in literair oPzicht samenhangend fonds op commercieel succesvolle wiJ'ze wist to exPloiterers .
Het fonds van de Insel-Vedag bestond voor een groot deel uit moderne lite-
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ratuur met name zgn . `Neuromantiker' als Rainer Maria Rilke en Hugo von
Hofmannsthal . 1!
Vertoonde de Insel-Vedag in ideologisch oPzicht niet een heel grote coherentie dat was antlers bilj 'Les Cahiers de la

uinzaine' en La Voce . Van

W
I

EYck was waarschil'nliJ'k goed bekend met de van

1900

tot 1914 to Pari1's
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verschenen `Les Cahiers de la

uinzaine' die geredigeerd werden door

Charles PeguY (1873-1914), en bezat er een aantal delen van) 2 Dat deze uit-
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gavers een snort i1'kPunt vormden binnen zijn vriendengroeP, bli1'kt uit het
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feit dat ook Bloem ze als voorbeeld noemde toen hil ' had bedacht uitgever to
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willen worden . De met tal van schri 1'vers rond De Beweging bevriende

0
0

Vlaamse dichter an van Ni1'len Publiceerde in deze Periode een studie over
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PeguY en noemde daarin `Les Cahiers de la

uinzaine' `een sPiegel van de

moreele en literaire evolutie eener generatie' . 13
Het weekblad La Voce dat in 1908 in Florence was oPgericht door GiusePPe Prezzolini 1882-1982 en dat door hem, gedurende korte til'd samen
met Giovanni PaPini (1881-1956 ), tot eind 1913 was uitgegeven was voor al met de Franse cultuur gePreoccuPeerd . Zowel La Voce als `Les Cahiers de
la

uinzaine' wilden op velerlei terrein in geestelil'k oPzicht richting geven .

Tussen 1910 en I92I gof de aan het weekblad verbonden uitgeveriJ ' de
`uaderni della Voce' uit die gerrsPireerd waren door PeguYs `Les Cahiers
de la

uinzaine' . 14

Waarom Van EYck l'uist de Insel-Verlag, `Les Cahiers de la

uinzaine' en de

`uaderni della Voce' als voorbeeld noemde last zich maar gedeeltelil'k verklaren . De uitgaven van de Insel-Verlag genoten vooral faam door de weloverwogen uiterlil'ke verzorging ~; biJ' de uitgaven van PeguY zal hem vooral
de nationalistische ideologie aangesPToken hebben, waardoor ook zil'n
vrienden Bloem en Greshoff gecharmeerd waren die van La Voce zullen in
zil'n herinnering zil'n blil'ven hangen uit de til'd dat hil ' in Rome correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant was . HiJ' had natuurliJ'k met
evenveel recht andere voorbeelden van een nauw met een groeP schriJ'vers
verbonden uitgeveriJ' kunnen noemen . e zou dan kunnen denken aan wat
aard en ideologie betreft uiteenloPende, maar voor iemand die een uitgeveriJ ' als Van EYck wilde oPrichten gelil'kelil'k aantrekkeli1'ke initiatieven als de
l'uist in 1917 oPgerichte Hogarch Press van Virgina 1882-1941 en Leonard
Woolf l880 - 1969 ; 15 aan het conservatieve ti1'dschrif t Der Tar dat surds
1913 door Eugen Diederichs 1867-193o uit toYaliteit met de daarin beleden beginselen ward uitg eg even ;~ 16 of aan het in 1910 Pgrichte
o
e
ti1'dschrif
t
La Nouvelle Revue Fran~aise met de een 1'aar later daaraan verbonden geli1 j k-

namigdoor
Gaston Ga1limard (1881-1975) g eleide uitgeveri"J . 17
e~
Het meest oPvallend is wel dat hil' niet de Blatter fur die Kunst noemde
noch de daaraan gekoPPelde, door Georg Bondi 186S- ?

geleide, uitge-

veri1' . De Blatter fur die Kunst was het sinds 1892 verschi1'nende ti1'dschrift
van de krin g rond Stefan Geor ge 1868-1 933 met wie VerweY sinds 1895
door een weliswaar niet-kritiekloze maar dieP-gevoelde vriendschaP was

2g

verbonden . Vanaf 1898 trad Bondi als officiele uitgever op voor George en
de schril'vers uit diens kring . 18 De verhouding tussen de Bl a"tter f'
u r die Kun st
en de firms Georg Bondi kwam vermoedeli1'k het dichtst bi1 ' wat Van EYck
met een aan De Beweging gelieerde uitgeveril ' voor ogen stond al laten
Bondi's herinneringen wel zien hoe weinig initiatieven hem toegestaan
werdeni 9 Van EYcks ambities strekten ongtwi1'feld
e
verder .

Van EYck had al eerder activiteiten als uitgever outPlooid, maar die bePerkten zich grotendeels tot het bibliofiele boek . Eind 1909 of begin 1910 was
door . Greshoff 1888-1971 en .C . Bloem 1887-1966 de `Private press'
De Zilverdistel gesticht . Nog voor er een deel uit de reeks was verschenen
had Van EYck zich bil' hen gevoegd, om al in

1 9 12

het roer volledig over to

nemen . Een l'aar later nam Van EYck .F . van RoYen 1878-1942 in de redactie op . Van EYck behield de verantwoordeli1'kheid voor de keuze van de
uit to geven teksten .
Het kan zi1'n dat Van EYcks Plannen gestimuleerd werden door intiatieven
die anderen in dezelfde ti1'd outPlooiden en die bil' Van EYck mogelil'k een
licht gevoel van 1'aloezie teweeg brachten . Ook al kende Van EYck zelf de
door hem aan VerweY als voorbeeld genoemde `Les Cahiers de la

uinzai-

ne' het is cock oPvallend dat zi1'n voorstel aan VerweY wel heel kort volgde
op de al gememoreerde terlooPse mededelingen van Bloem dat hil ' naar datzelfde voorbeeld een `nationalistisch maandschrift' wilde oPrichten . Het is
mogelil'k dat Van EYck, die van februari 1914 tot december 1915 ccorre-
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spondent in Italie voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant was geweest en
pas in sePtember 1919 voor die kraut naar Londen zou vertrekken, in Publicitair oPzicht enigszins met zi)'n ziel onder zil'n arm in Nederland rondlie P
en dat daardoor zil'n uitgeversambities oPvlamden . Nine van der Schaaf, die
Van EYck kort na zil'n terngkeen uit Italie leerde kennen schreef na diens
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dood : `Hi1' beklaagde zich er wel over, dat hiJ' gedwongen ineens niets to
doen had na zil'n geregeld werk voor de kraut waar hil' van hield, en hi'1
a
van zi'n
i
werk .' 20 Kon Van
voelde zich door de oorlog 00k 1osg eslgen
l egen
EYck van Bloems voornemen nog met reden verwachten dat dit toch nooit
ten uitvoer zou worden gebracht, zeker is wel dat hi1 ' op de hoogto was van
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de Plannen van een concurrent van wie voor iemand met de asPiraties van
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Van EYck een grotere dreiging uitging . In 9i 7i was an van KrimPen (1 89 z1958) in eigen beheer een reeks bibliofiele boeken gestart met de uitgave
van de bundel Sonnetten van hun vriend Albert Besnard . 21 Van EYck noemde in zil'n brief van 31 augustus 1917 aan VerweY het uiterlil'k van Besnards
bundel als voorbeeld voor 0Pgang. Tegen Van EYck werd in de vriendenkrin g
van Van KrimPen en Greshoff met een zeker ontzag oPgezien vanwege diens
eruditie maar ook werd met hem de spot gedreven vanwege zil'n eigenwil'sheid en zi1'n bovenmatige eerzucht . Greshoffs alter ego Otto P . ReYs schreef
over een bil'eenkomst in het Haagse cafe L'EsPerance dat door onder meer
Greshoff Van EYck en Van KrimPen gefre9uenteerd werd : `Ik heb er bi1' voorbeeld eeniga oogenblikken geluisterd naar Mr . P .N . van EYck

Door ons

to beletten aan het woord to komen leers hi1 ' ons de il'delheid van alle discussien beseffen [ . . .j .22 Het is niet ondenkbeeldig dat Van EYck als uitgever Van
KrimPen wilde voor zi1'n of in elk geval gelil'k met hem wilde oPgaan .
De zoektocht naar een uitgever voor de groeP rond De Beweging lil'kt was
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Titelpagina van het door de Inset-Verlag
uitgegeven Dos Stunden-Buck van Rainer
Maria Rilke, 1916 .
Titelpagina van het eerste Cahier de la
Quinzaine, 1925 .
Titelpagina van het door La Voce uitgegeven Kobilek Giornale di bottaglia van Ardengo Soffici, 1918 .
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richtingloos ondernomen to zil'n . Voor W .L . & . Brusse's UitgeversmaatschaPPil ' to Rotterdam is vermoedeli1'k in eerste instantie gekozen omdat Van
Etck met die uitgeveril ' in onderhandeling was over de uitgave van zi1'n bundel 0Pgang. Deze uitgeveril ' was door Willem Lucas Brusse 1879-1937 na enkele omzwervingen zoals een kort dienstverband bil ' de Amsterdamse
uitgever S .L . van LooY - in 1903 to Rotterdam oPgericht . Na een l'aar werd
zi1'n oudere broer ohan Christiaan 1868-1949 comPagnon . Het fonds
kreeg een duideli1'k sociaal-democratische signatuur .23 Van EYck had mis-
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schien niet zo heel veel keuze voor zi1'n bundel 0Pgang: ook de keuze voor
Brusse lil'kt niet zo heel weloverwogen, want in hetzelfde l'aar Publiceerde hi' 1
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bil ' de Wereldbibliotheek de bundel Gedichten . Over de uitgave van Gedichten had Van EYck tang, maar zonder succes onderhandeld met zi1'n vaste uitg ever C .A . . van Dishoeck .
Met Brusse had VerweY in het verleden als eens contact gehad over de uitgave van De Beweging . De Beweging was van 1905 tot l'uni 1906 uitgegeven
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door VersluYs . Daarna werd het zes maanden uitgegeven door G . Schreuders
to Amsterdam om vervolgens vanaf l'anuari 1907 geexPloiteerd to worden
door Maas & Van Suchtelen to Amsterdam . Deze firma zou in 1910 worden
oPgeheven . `De Amsterdamsche Boekhandel deelt ons namens de firma
Maas & Van Zuchtelen sic mede dat deze haar Ponds liquideert . Wil ' yinden hierin aanleiding U to vragen, of U misschien genegen zoudt zi1'n ons de
uitgaaf van "De Beweging" toe to vertrouwen', schreef Brusse op 14 1uli
1909 aan VerweY . Na enkele gesPrekken tussen oh . Brusse en Verwe Y,
schreef de uitgever op 13 oktober 1909 aan VerweY : `Wi1 ' hebben het besProkene nog eens nauwkeurig overwogen en deelen U na ril'P beraad mede
dat wi1 ' tot de uitgave van De Beweging alleen dan bereid zil'n indien het
til'dschrift een Maandschrift blil'ft en indien de kosten aan de uitgave verbonden hetzil ' door een kaPitaalt1'e, of door een garantie zouden worden gewaardborgd .' Na overleg in de boezem van de op dat moment naast Verwe Y
uit H .P . Berlage, T . . de Boer en Is .P . de VooYs bestaande redactie schreef
Verwey op 1 november aan Brusse van diens voorstel af te zien .24
Gedurende zil'n onderhandelingen met Brusse, had VerweY ook contact
over de uitgave van zil'n til'dschrift met uitgeveril ' VersluYs . 0P io sePtember
1909 schreef A .W .L . VersluYs-Poelman aan VerweY : `We overlegden om U
to melden dat we wel bereid zouden zil'n de Beweging weer uit to geven
was mil ' betreft met liefde zelfs, dat weer U maar dat onze omstandigheden
niet toelaten werk to doen> waaraan we niets verdienen> • dat we er dus niet
weer aan kunnen beginnen, zonder althans zeker to zil'n, dat ons werk betaald words. Hooge eischen zullen we niet stellen . . . .' Kennelil'k stonden
redenen van financiele aard een nieuwe verbintenis met VersluYs in de we g,
want ook de uitgave van VerweYs eigen werk ondervond daarvan hinder .
0P aPril
1910 schreef mevrouw VersluYs : "t SPi1't mi1', dat U nog niet met
S
mil'n man tot overeenstemming kwam over uw eigen werk . Als 't geen groote
haast heeft doer U beter een l'aartl'e to wachten . We hebben finantieel zeer
moeili1'ke 1'aren gehad en kril'gen nu betere vooruitzichten [ . . .] .25 De Beweging
zou pas weer van maart 1913 tot eind 1918 worden uitgegeven door VersluY~
s • tot dat moment ontfermde de N .V . Amsterdamsche Boekhandel Koole
& Messchaert zich over het til'dschrift en nadat het ti1'dschrift oPnieuw door
VersluYs was ofgestoten, werd het tenslotte tot het einde in 1919 door de
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drukker van het til'dschrift N .V . vlh L . van Nifterik Hz to Leiden uitgegeyen . Als deze dwaaltocht van De Beweging ergens op duidt dan toch in elk
geval niet op een groot commercieel succes .
0P het moment dat Van EYck VerweY benaderde met zil'n Plannen voor een
uitgeveri1', werd De Beweging uitgegeven door W . VersluYs to Amsterdam . De
in 187Sbegonnen uitgeveri1 ' van Willem VersluYs 18S1-1937 lieP lange til'd
bi1'na parallel met de Beweging van Tachtig . Niet alleen gof VersluYs in de
beginl'aren De Nieuwe Gids uit, iiil ' was ook de voornaamste uitgever van
Frederik van Eeden Herman Gorter en VerweY .26 Er i s we1 gesuggereerd dat
VersluYs met zil'n literaire fonds minder affiniteit had dan met het commercieel aantrekkeli1'ker schoolboekenfonds, en dat het vooral VersluYs' echtgenote was die het literaire fonds koesterde .27 Die suggestie is waarschil'nlil'k
terecht want na de flood van Annette VersluYs-Poelman 18S3-1914 verlie P
de uitgeveril ' enigszins, om in de 1'aren twintig de literatuur geheel vaarwel to
zeggen . In 1917 verlieP het contact met de uitgeveril ' voornameli1'k via VersluYs' l'ongste zoon SYnco (1887-1968), die adjunct-directeur was .
Voor de l'ongere auteurs rond De Beweging fungeerde C .A . . van Dishoeck 1863-1931 geruime ti1'd als uitgever . In 1898 in Amsterdam begonnen verPlaatste Van Dishoeck zil'n firma in 1903 naar Bussum . Ook Van
Dishoecks fonds dreef op de door hem uitgegeven schoolboeken en, al had
hi1 ' hil ' meer literair benul dan VersluYs, ook hil ' stond niet echt temidden
van zif'n auteurs . . Greshoff schreef over hem : `Van Dishoeck was een gretig en ernstig lezer, dock hil ' gevoelde zich als het op waardebePalingen
aankwam niet zeker van zichzelf en was dan niet immer gelukkig in de keuze van zil'n raadslieden .'28 Van Dishoeck was de uigyer
t van
e
onder en
ander
Van EYck Geerten Gossaert M . Ni1'hoff en A . Roland Holst . In 1916 was
het tot een breuk tussen Van EYck en Van Dishoeck gekomen naar aanleiding van de door Van Dishoeck afewezen
bunde1 Gedichten .29
g
Niet voor De Beweging - flat kon ook moeilil'k want Van LooY was na
1894 de uitgever van De Nieuwe Gids geworden -, maar voor de uitgave
van zil'n bundel Goden en grenzen heeft VerweY nog wel met de sinds 1886
in Amsterdam gevestigde uitgever S .L . van LooY 1891-19zz onderhan-
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field . Bil ' al de deliberaties over de verschillende uitgevers sPelen voortdu-
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rend het eigen belang van Van EYck en VerweY bil ' het onderbrengen van een
sPecifieke bundel en het belang van De Beweging als groeP door elkaar .
Van LooY was de voornaamste uitgever van het werk van zi1'n neef acobus
van LooY . 0P zo februari 1918 informeerde VerweY biJ ' Van EYck naar de
voorwaarden waaronder Brusse diens bundel 0Pgang wilde uitgeven en
schreef : `Ik sta nu tusschen Brusse en van LooY, van wie elk jets voor en jets
tegen heeft .' Van EYck deelde hem dje voorwaarden een dag later mee en
voegde daaraan over Van LooY toe : `Van vLooY heb jk vaak gehoord dat hi'l
zeer weinig diligent js en meer Plannen oPwerPt dan uitvoert .' Kennelil'k gof
VerweY op dat moment ook de voorkeur aan Brusse maar toen deze VerweY er op wees dat hil' geen auteurs van VersluYs wilde kaPen, 3° wendde hi'l
zjch toch weer tot Van LooY, dje zjch berejd verklaarde Goden en grenzen
ujt to geven . Ondanks Van LooYs bereidverklaring, had deze zi1'n bedenkingen tegen de bundel in de vorm die hem onder ogen kwam, en als Verwe Y
niet berejd is die over to nemen schri1'ft hiJ' op zo l'uni : `Het sPil't mil' dat u
niet op miJ'n voorstel kunt ingaan . . ., lk zie op andere wil'ze geen kans er
een m .i . goede uitgave van to maken .' 3 ' De bunde1 zou uitoin delilkm 19Zo
toch bil' VersluYs verschiJ'nen .

0P 4 sePtember 1917, vier dagen nadat Van EYck hem zil'n Plannen voor
een aan De Beweging verbonden uitgeveri1' had ontvouwd antwoordde VerweY : `Voor l'e uitgeversPlan voel ik veel . Dat J'e zelf op den duur zoo jets
noodig hebt vind ik onweersPrekeliJ'k . Dat aan de Beweging een vril'-staand
uitgeversschaP ten goede kan komen evenzeer . En ook ik > Persoonli1'k heb
er behoefte aan . . . : mil'n verhouding tot VersluYs is zoo geworden dat ik
met nieuwe gedichten niet meer bil ' hem wil aankomen, en de Beweging liever bi'
~ hem vandaan had .' 0p 7 september antwoordde Van Eyck hem .:
`Brusse schreef vandaag dat hi1' berejd is mil'n Prozaboek1'e uittegeven voorl'aar 1918 . Dat behoef jk dus niet zelf to doen . Maar daarmee vervalt miI'n
plan in 't geheel niet . De Beweging zou uit de aard der zaak geen kaPitaal-

krachtig man vragen, omdat de ujtgever ervan veeleer zi1'n moejte vergoed
krilg' t .' Die oPmerking over de financiering van De Beweging was een wat
naleve veronderstelling van Van EYck, want het ti1'dschrift leidde in commercieel oPzicht gedurende ziJ'n hele bestaan een kommervol bestaan . Bil' het
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begin had VerweY het uit de titelverkooP van de XXe Eeuw aan Van DeYssel ontvangen bedrag geInvesteerd en ook later had hi1 ' nog het erfdeel van
zil'n grootvader aan de exPloitatie van het til'dschrift moeten besteden . 32
Vanwege de geringe baten ontstond met de onderscheiden uitgevers van het
til'dschrift dan ook regelmatig onenigheid over de exPloitatierekening . In
diezelf de maand sePtember werd door VersluYs in overleg met VerweY no g
wel een PaPiervoorraad voor De Beweging voor twee 1'aar aangekocht . Dat
duidt > om het mild uit to drukken toch niet op een aanstaande scheidin g
tussen redacteur-eigenaar en uitgever .

In oktober 1917 was er sPrake van dat de verloofde van VerweYs l'ongste
dochter Mea Conno Alting Mees (1894-1978), een uitgeveril' zou gaan beginnen . Van EYck was kennelil'k bereid ziljn eigen ambities daaraan ondergeschikt to maken, want op z6 oktober 1917 schreef hil' aan VerweY : `Dat
zou was zil'n . Energiek geexPloiteerd, is een centrale uitgeveri1' een aanwinst .
Wi1' hebben een massa bomen hier, maar geen bosch .' Mees' Plannen namen
echter maar traag vaster vorm aan, zodat zi1'n voornemen in dit stadium
geen soelaas bond . Vandaar dat VerweY toch maar weer de Brusse-oPtie bi'l
Van EYck ter sPrake bracht . 0P 17 1anuari 1918 schreef hil' hem : `Ook UY1dert heeft een bundel klaar . Waar VersluYs niet meer aannemeli1'k is en Brusse zich uitbreidt zou het naar mil'n meening kunnen worden overwogen of
de laatste als uitgever voor een heele groeP geschikt zou zi1'n, beter dan dat
ieder op eigen gelegenheid zijn heil zoekt . Hilj zou dan moeten gePoist wor-

W
0

den of er moest hem een wenk worden gegeven . Wat dunks 1'e ervan? In elk
geval zou Nine kunnen voorgaan .' zz 1'anuari meldde Van EYck aan Verwe Y
dat hi1' Brusse had gePolst, en drie dagen later hood hil ' Brusse het toneelsPel
Socialisten van Nine van der Schaaf ter P ublicatie aan •~ hil' schreef daarbi'1
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aan Brusse : `Dit geeft mil' aanleiding tot nog eenige oPmerkingen . Het is mi'1
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bekend - en ik schri l'f U dit persoonli1'k - dat VerweY g een lust heeft voortaan bil ' VersluYs uittegeven . Niettegenstaande zil'n boeken goed verkocht
worden kon dat veel beter zi1'n, wanneer er eenige activiteit in VersluYs zat .
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Dat is in 't geheel niet 't geval, en na de flood van Mevr . VersluYs is het zelf s
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nog erger geworden . VersluYs is onverschillig . VerweY heeft een nieuwe bun-
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del klaar liggen en denkt bovendien in de naaste toekomst, na de oorlo g,
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aan een uitgave ziJ'ner verzamelde Prozastukken . Nu
geloof ik zeker dat Verwe Y
bereid zou zi1'n met U in
onderhandeling to treden .
dAARQAdii r

.

r

Temeer daar U voorlooPig
nu mi1'n uitgever geworden
bent, en er uitzicht op is
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dat nog enkele anderen
Y3

v an zi'n
l literai re vrienden
het plan hebben bestaan
aan U binnenkort aan to
bieden . . . . Ik wil mil' ze.
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ker niet in Uw zaken mengen, maar mil dunkt dat de
aanwezigheid van iemand
als VerweY voor Uw fonds-

Omsiag van tijdschrift

De &wegfng 19I 7.

list
een versterking kan
l
zi1'n . . . . Het zou mi1', ze g
ik nog eens, buitengewoon

veel genoegen doen, wanneer het mogeliJ'k was dat onze boeken door een
zelfde uitgever werden uitgegeven . Evenals dat in FrankriJ'k gebeurt waar
steeds een zelfde groeP schriJ'vers tot het fonds van een uitgever behoorden . ' 33 Met die laatste oPmerking doe 1de hil' ongetwi1feld m seder geval o P
Gallimard maar wellicht daarnaast ook op de ver1'ongde Mercure de France, die l'uist een bloeiPeriode doormaakte, 34 0f op Bernard Grasset

I

g 8 I-

I955 , wiens in 1907 gestarte uitgeveril ' eenzelfde geestdrift teweeg bracht
als Anton KiPPenbergs Insel-Verlag . 35

Van EYck, die inmiddels begrePen had dat de gebroeders Brus se op vriendschaPPelil'ke voet stonden met VersluYs en dat zi1'n denigreren de oPmerkingen over de laatste misschien niet in goede aarde warm gva11en,
e
haastte
zich eind 1'anuari biJ ' Brusse to benadrukken dat hil ' hen op PersoonliJ'ke titel
had benaderd > maar, hield hi1' vol : `Behalve VerweY ken ik meerder e au-
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teurs wier werk door VersluYs uitgegeven wordt, en ik sPrak ook verschillende boekhandelaren - eenParig was de meening dat er van de firms VersluYs al zeer weinig actie uitgsat .' Over De Beweging schreef Van EYck bi'l
dezelfde gelegenheid : `U weet misschien dat die het eigendom van VerweY is
en dat het til'dschrift enkel bil ' VersluYs in administratie is .'
8 februari kon Van EYck aan VerweY melden : `Brusse heeft miJ ' geantwoord dat hi1 ' 't zeer op Pril's zou stellen, zoo ik hem geestverwanten die no g
geen gevestigde uitgever hebben aanbeveel maar dat hi1' liever geen boeken
uitgeeft van schril'vers die reeds een vaste uitgever hebben . . . en daar niet
alleen U > maar ook v .d . Leeuw UYldert, Prins bil' VersluYs zil'n zal er van
een groePsuitgever niet veel komen denk ik .' Brusse had hem inderdaad in
die zin op 30 l'anuari op zijn brief van vi1'f dagen tevoren geantwoord

al

was dat antwoord iets genuanceerder dan Van EYck aan VerweY deed voorkomen : `Wi1' hebben den inhoud van uw brief van 25 dezer overwogen dock
komen tot de conclusie dat wi1' liever niet aan den heer VerweY willen voorstellen zi1'n werk bil' ons uit to geven . Wil' zil'n met den heer VersluYs op zeer
vriendschaPPeli1'ken voet, zoodat wil' over en weer elkaar liever geen auteurs afnemen . . . . Indien U ons geestverwanten, die nog geen gevestigden
uitgever hebben wilt aanbevelen, dan zal ons dat natuurlil'k bi1'zonder sangenaam zil'n en dan kan langzaam aan toch een verhouding groeien zooals U
die in Frankril'k met genoegen ziet .' 0P 18 februari voegde oh . Brusse daaraan nog toe : `Een auteur, die zijn werk om goede redenen beslist aan een anderen uitgever wil toevertrouwen, zal dit toch alti1jd kunnen doen natuurli1'k .'
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In dit stadium is er ook nog kort sPrake geweest van een zelfstandige uitgeveri1' rond De Beweging, los van bestaande uitgeven1en . Op ii maart 1918
schreef VerweY aan Van EYck : `Zou het onmogelil'k zijn de Beweging in eigen
beheer uittegeven? lk veronderstel niet dat het oogenblikkeli1'k noodig is . Ik
ben in onderhandeling met VersluYs en slaggt die, dan is het zelfs niet uitge-
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sloten dat het tit'dschrift op den duur bi1 ' hem bli1'ft . Maar ze kan ook mislukken en dan moet ik klaar staan om uiterlil'k 1919, desnoods zelfs eerder,>
de uitgaaf in de hand to nemen . Een antler uitgever to zoeken lokt me niet
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aan . De volslagen onafhankeli1'kheid ten oPzichte van rentabiliteit etc waar-
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in ik het ti1'dschrift wensch to houden, was met VersluYs alleen vereenigbaar
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zoolang hil' gemoedeli1'k was en niet zakelil'k . Nu hi1' het laatste op een slechto manier wordt moet ik erkennen dat goede zakelil'kheid to verkiezen zou
'n ; maar ook de beste komt niet overeen met de bewegings-vri1'heid van De
zi1~
Beweging . Geen uitgever dus - D .w .z . zelf uitgever . Maar hoe?' VerweY za g
zelf twee oPlossingen . Iemand van de groeP rond De Beweging zou tegen
vergoeding de directie en administratie van het til'dschrift op zich nemen of
de administratie zou worden oPgedragen aan de drukker van het ti1'dschrift .
Van EYck zag als beste oPlossing dat hi1 ' de administratie op zich zou nemen :
`De drukker zou het kunnen doen maar de behartiging mag in geen geval
geregeld worden naar de bezigheden ter drukkeri1' en daarvoor bestaat alti1'd
gevaar . Words de Beweging uitgegeven door "De Beweging" dan is er een
volstrekte onafhankeli1'kheid', schreef hil' op iz maart aan VerweY, `en de
uitgeveril ' van De Beweging kan een basis en middelPunt worden van een
uitgavencomPlex, zooals dat in Frankri1'k bil ' de Cahiers de la uinzaine
in Italie bil' La Voce het geval was .' VerweY had was aarzelingen De Beweging aan Van EYcks zorgen toe to vertrouwen en bovendien bleek zil'n weer-

zin tegen van VersluYs toch geringer dan Van EYck op grond van VerweYs
eerdere uitsPraken terecht had aangenomen . 0P 14 maart schreef Verwe Y
aan Van EYck : `Over de Beweging, en 1'e bereidheid de uitgevers-zorg daarvoor op 1e to nemen, sPreken we nader . DadeL'1jk zal VersluYs me wel niet
noPen hem los to laten, en als hi)' er me niet toe nooPt, mag ik hem niet
bruskeeren . Daarvoor zi1'n, ondanks mi1'n reeele grieven, onze betrekkingen
zakeli1'ke en Persoonlil'ke van to oude datum en moet ik tezeer rekenin g
houden met zil'n uitgeverschaP over mi1'n andere werken . Er komt bi1' dat
l'uist in de uitgaaf van de Beweging zil'n vroegere vriendschaPPelil'kheid het
duidelil'kst is uitgekomen .' Een kleine maand later waren de verhoudingen
echter weer verslechterd want op 7 aPril kondigde VerweY aan binnenkort
weer op de uitgave van De Beweging terng to komen, want : `De verhoudin g
tot VersluYs is nu wel zoo wankel mogelil'k' . Over de uitgave van De Beweging schreef hil' later die maand aan Van EYck : ` a, de Beweging-uitgaaf

dripgt langzamerhand tot besPreking . Behalve dat mil'n verhouding tot VersluYs een geregelde, maandelil'ksche samenwerking voor de toekomst onmogelil'k maakt, bePerkt zil'n zorg voor de exPloitatie zich zoozeer tot het
strikt-noodige dat ik iedere keer tusschen hem de drukker > de medewerkers
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en de abonnees moet ingri1'Pen . . . . Uiterli1'k met 1919 moet ik dus of het
til'dschrift in eigen beheer nemen en daarvoor hulP vinden of een overeenkomst treffen met hetzi1 ' een boekhandelaar of een andere uitgever .' Hi'l
schreef Van EYck dat deze naar zi1'n mening to lichtvaardig over de uitgave
in eigen beheer van het til'dschrift dacht : `Dit maakt dat ik, hoezeer l'e aanbod me ook toelacht de aanvaarding ervan niet makkelil'k aandurf . Ik vraa g
me telkens of of - gegeven de kwade kansen die de meeste uitgevers mee in
't sPel brengen - een goed boekhandelaar niet het wenschelil'kst is .'
Over de onderhandelingen met Brusse over De Beweging is in de corresPondentie tussen Brusse VerweY en Van EYck verder geen sPrake meer . VerweY
zag na het terngtrekken van zi1'n aanbod van Goden en grenzen aan Brusse
kennelil'k niets meer in deze uitg everi1' •~ de gebroeders Brusse op hun beurt
zagen er vermoedelil'k - merle gezien de wat wankele financiele Positie van
het bedri1'f - niet erg veel brood in het til'dschrift en de hele commercieel
toch weinig aantrekkelil'ke Beweging-groeP bi1' het fonds in to liven
.
l
De administratie van De Beweging zou vanaf 1'anuari 1919 door de Leidse drukker van bet ti1'dschrift N .V . vlh L . van Nifterik Hz worden gevoerd .
Aan het einde van die 1'aargang werd de verschil'ning gestaakt .
Van EYck werd in sePtember 1919 correspondent voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant in London en had dus andere zaken aan zi1'n hoofd dan de

uitgave van VerweYs ti1'dschrift. De scePsis van VerweY over Van EYcks eerdere enthousiamse was dus niet helemaal onterecht geweest . In sePtember
W

1919, vlak voor Van EYcks vertrek naar Londen, schreef VerweY aan Mau-
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rits UYldert : `Gister had ik Van EYck

. . . . Wi1' hadden een aangename da g
samen maar ik werd versterkt in de overtuiging dat het laatste geslacht van
dichters waaroP ik verwachtingen vestigde : hil'> Bloem Gerretson > noch als
voortzetting noch als vernieuwing krachten zal ontwikkelen,' 36

C .A . Mees was met Mea VerweY met wie hi1' in augustus

191

8 was ge-
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eerste uitgave het licht deed zien . Dat was een bundel van Nine van der
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trouwd een in SantPoort gevestigde uitgeveril' begonnen, die in
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Schaaf . In
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volgde een tweede uitgave een bundel van Mea Mees-Ver-

weY . In een uitgaafl'e bil ' het tienl'arig bestaan van de uitgeveril ' werden deze
uitgaven als diletantisch aangemerkt, reden waarom
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oPrichtingsl'aar van de uitgeveri1' werd aangemerkt . `Ernst werd het pas,
toen Albert VerweY besloot zil'n klaarliggende bundel De weg van het licht
(19z2), vF aan onze zorgen toe to vertrouwen', stond in dezelfde gelegenheidsuitgave to lezen . `Na het oPhouden van De Beweging werden de trouwe lezers van dit . .] ti1'dschrift even trouwe koPers van de van hem en zil'n
voormalig emedewerkers bil ' Uiteveri1
' C .A . Mees verschi1'nende boeken' . 37
g
Inderdaad zou het fonds van Mees voor een aanzienli1'k deel gevuld worden
met Publicaties van voormalige Beweging-medewerkers als Aart van der
Leeuw > Nine van der Schaaf, . . de StoPPelaar, Maurits UYldert Is . P . de
VooYs en vooral VerweY zelf . 38 Mede daardoor slaggde Mees er vooral in de
P eriode t 9 2I-I 93 o in een belangril'ke Poezie-uitgever to worden die in de

stril'd om de eerste Plaats slechts A .A .M . Stols moest laten voorgaan . Stols
zou het volgende decennium zi1'n Positie weten to consolideren Mees moest >
hoewe1 ng
verkerend in de hogere regionen, ieis gas terugnemen . 39
no steeds
g
geslaagd, patient overleden, kan de geschiedenis van een aan De
Beweging verbonden uitgeveri1 ' dus kort worden samengevat .

In de zomer van r 9 2 9 onderhandelde Van E Yck samen met P . GeY l en F .C .
Gerretson met Van Dishoeck over hun al in 1920 - een 1'aar na de oPheffin g
van De Beweging - oPgevatte plan voor een ti1'dschrift . Omdat Van Dishoeck bang was door de Politieke oPvattingen van met name Gerretson en
GeYl in conflict met de Belgische regering to komen, zag hi1' op het laatste
moment van de uitgave van het til'dschrift af . 40 Leiding zou daaroP door uitgeveril' Mees worden uitgegeven . VerweY wilde in de eerste afleveringen beslist niet Publiceren, om de indruk to vermil'den dat Leiding de oPvolger van
De Beweging was, zoals Van EYck op i r augustus r929 aan Aart van der
Leeuw meedeelde . 41 Het feit echter dat Mees uitoindelil'k Prad
t al ss uitgever
van Leiding bevestigt het beeld dat hil ' de Plannen van Van EYck had verwezenlil'kt en als uitgever van de groeP rond VerweY moet worden gezien .
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Brief van Uitgeverij W.L . & J . Brusse's Uitgeversmaatschappij aan P .N. van Eyck, I8 februari
1918 . (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)

Noten

I De correspondentie tussen P .N. van EYck en Albert VerweY uit deze periode wordt geciteerd naar: De briefwisselin S tussen P .N . van E Yck en Albert Verwe Y (2), mei
1914-1'uli 19I 9 ed. H.A . Wage), Den Haag I995.
1

De debuutbundel Het verlan8en van .C. Bloem I887-1960 zou uiteindelJi'k in 1911
b1i' P.N . van Kampen en Zn . to Amsterdam versch1i'nen . AI vans f oktober 191 I street
de Bloem er echter naar met hulp van Van EYck een bundel uit zi1'n gedichten samen
to steilen . Hi1 ' had voor de uitgave van die bundel aliereerst de Bussumse uitgever .
.A
C
van Dishoeck benaderd, met wie hiJ' begin 1917 nag steeds in bespreking was . T1i'dens
een korte tussentJi'dse brouille met Van Dishoeck had Bioem begin 1916 nag even met
W.L. & . Brusse's Uitseversmaatscha>5p1ij onderhandeld over de uitgave van z1i'n bundel. Zie .C. Bloem, Gedichten . Historisch-kritische editie ed . A .L. Sotemann en
H .T.M. van Vliet , Amsterdam 19 79, dl. 2, . 95-101 .

3

Het werk van A. Roland Hoist 1888-1976 was vans ziJ'n in 191 I verschenen debuut
Verzen uitga8even door C.A. . van Dishoeck to Bussum . Van EYck had biJ' de publicatie van Hoists Verzen een doorslaggevende rol gespeeid. Na Beli1'denis van de stilts,
die in 1913 bi1' Van Dishoeck verscheen, steide Hoist in 1917 de uitSave van een
Voorbi1 ' de weSen 8etiteide bundel voor, die in 1910 b1i' Van Dishoeck zou versch1i'nen, maar waarvan de eerste Iannen van 1914 dateerden . Zie Marines van Buuren
en Marie
1 de ong, C .A. .van Dishoeck, mercator en mecenas . De Seschiedenis van
uitSeveri1' Van Dishoeck, 1898-1931, Amsterdam 1985 onSaPubi. doctoraaiscriptie,
. 135-140.
p

4

V8I. Kenneth Cornell, The post-symbolist period . French poetic currents 19001920, New Haven-Paris 1958 ; Daniel O'Connell, The opposition critics . The antisymbolist reaction in the modern period, The Hague-Paris 1974; Michel Decaudin,
La crise des valeurs sYmbolistes . VinSt ans de Poesie francaise 1895-1914, Geneve 2 1981 ; en Michael H . Levenson, A genealogy of modernism . A study of English
literary doctrine 1908-1922, Cambridge 1984 .
S .P. Uri schree f over de oezie uit de eriode na 1890 : 'f..] Met meer recht kan men
de dichters van De BeweSinS, ass Van der Leeuw, Jan Prns, Van Suchtelen, Van EYck,
Bioem en A . Roland Hoist, ass Neo-romantics beschouwen ; daar zi1' wei een reactie vertoSenwoordiSen op het naturalistisch-impressionisme, dat omstreeks 1890 in de Verzen van Goiter was doodSeioPen ; om overigens vervolgens to conciuderen dat een derSeii1'ke etiketterinS in de poezie weiniS zin hee ft . S.P. Uri, Vlucht der verbeeldinS .
Studies over de neo-romantiek bi1' twaalf Nederlandse Proza-schri1'vers en -schri1'fsters van de Periode 1890- 1920, GroninSen 1955, p. 7.
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Ge Vaartjes

`Je was m'n voorbeeld'
Herman de Man en eanne Berkhout,
een vriendscha

O

P een avond, ergens til'dens de Eerste Wereldoorlog, belle een
dakloze l'ongeman aan op de Amsterdamse De Wittenkade num-

mer 46 met een verzoek om onderdak . Na enige aarzeling besloten de bewoners > de familie Berkhout hem voorloPig in hun kring op to nemen . Hun onverwachte gast was Sal Hamburger, die enkele l'aren later als
Herman de Man een bekend romanschril'ver zou worden .
Salomon Herman Hamburger was geboren in 1898 to Woerden midden
in de streek die hil ' in zi1'n latere romans en verhalen uitvoerig beschril'ven en
Peilen zou . Hil' was een intelligent, maar onrustig en onhandelbaar kind . In
het l'oodse ouderlil'k milieu voelde hil' zich niet thuis . Zil'n vader was een
kooPman, die nogal eens Pech in taken had . Hi1' zette winkeltl'es op, gin g
failliet > werd marskramer, handelaar in tweedehands sPullen en mollenvellen . Zoon Sal moest als kind al mee de boer op en gruwde van lit bestaan .

Thuis was het al niet veel beter - het huwelil'k van zil'n ouders was in die til'd
niet gelukkig . Moeder Hamburger verliet haar man zelfs een til'dl'e en yestigde zich met haar drie kinderen in Amsterdam . Wat Sal thuis ook miste
was geestelil'k gezelschaP > conversatie cultuur . De drang om het ouderlil'k
huffs to verlaten was dan ook groot .
Begin 1916 woonde hil' in Amsterdam, waar hil ' broodbezorger was . Mogelil'k was het in die Periode dat hil' bil' de Berkhouten op de De Wittenkade
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aankloPto en daar de dochter des huizes, eanne Berkhout 1901-1984 leerde kennen . Het was een alternatief nest waarin vooral de vader een oPval-
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lende vogel was . Zil'n levensverhaal biedt stof voor een, ziJ ' het enigsuns melodramatische roman . HiJ' was een intelligente boerenzoon die van zi1'n ouders niet mocht studeren . Uit overtuiging sloot hil' zich op ongeveer achttienl'ariga leefti1'd aan bil' het Leger des Heils . Als luitenant werd hil' verliefd
op een heilsoldate, met wie hiJ', volgens Heils-gebruiken niet trouwen
mocht . Daarom verliet hil ' het Leger, werd kooPman en trouwde met zi1'n
heilsoldate . Een zoontl'e stierf na enige maanden en kort daarna bezweek
zil'n vrouw aan `de vliegende tering' . In 1900 hertrouwde hil' . Het huweli1'k
bracht twee kinderen voort > eanne en een zusl'e, dat in 1909 o Pzesl'arige
leefti1'd stierf .
Vader Berkhout had belangstelling voor socialistische en anarchistische
stromingen, volgde lezingen op dit terrein en werd atheist . Hil' kreeg contacten in de Vril'denkersbeweging en met name in de in 1857 oPgerichte vereniging `De Dageraad' . De Vri1'denkersbeweging was aanvankeli1'k liberaal
georienteerd, maar ontwikkelde zich til'dens de Eerste Wereldoorlog vooral
in socialistische en Pacifistische richting . Berkhout had bemoeienis met de
uitgave van de Soldatenalmanak, versPreidde insignes met het bekende 'gebroken geweert1'e' en teksten als `Geen man en geen cent voor het militairisme' . Geestverwanten als Ferdinand Domela Nieuwenhuis T1'erk Luitl'es
Predikant Nico Schermerhorn en Gerhard Ril'nders kwamen geregeld bil' de
familie Berkhout over de vloer . Rond 1911, toen eanne een l'aar of tiers
was draaide haar vader een maand de gevangenis in voor een `oPruiend' artikel dat in een door hem versPreide Soldatenalmanak was gePubliceerd .
eanne Berkhout groeide op in een aanvankeli1'k harmonisch milieu waarin bewust geleefd werd . Zeker een keer per week ging men uit naar het
APollotheater of naar Carre . Zelf exPloiteerde haar vader met anderen no g
een til'dl'e `De Roode BioscooP' op het HaarlemmerPlein zonder succes overigens . Alles wat met theater en bioscooP to makers had boeide eanne
enorm . Zil' trad al l'ong op in oPerettes van de door haar vader geleide `OntsPanningsschool' gericht op kinderen van `geestverwanten' en de oPeretteen zangvereniging `De onge Proletaar' . 0P school mislukte zil' •~ ze bleef drie
maal utters . In een winkel op de Haarlemmerdi1'k kreeg zij' een baant1'e, dat
voornameli1'k bestond uit het afstoffen van vitrines, en kort daarna deed zijl
kantoorwerkzaamheden in de `Roode Bibliotheek' van Gerhard Ril'nders in de
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Frederik Hendrikstraat . Zi1 ' was toen een l'aar of veertien .
Er kwamen wel eens mensen bi1' de Berkhouten thuis met verzoeken om
kleding, goederen of onderdak, zo ook Sal Hamburger . Hil' had geen goed
moment gekozen : er was net een gast vertrokken met geld en nieuwe schoenen en voor vader Berkhout was de maar vol . Hi1' loodste Hamburger we g,
maar dochter eanne greeP in . `Moest die J'ongeman met die Prettige beschaafde stem zo maar 't onzekere togemoet gaan? - Hoe kon pa 't over z'n
hart verkrilg' en die J'ongen zo maar heen to sturen zonder eten en met de zekerheld dat hil nlet geholPen zou worden .
Zo werd Sal Hamburger alsnog in huize Berkhout oPgenomen . Tussen
hem en eanne klikte het meteen . Hi1' Praatte die avond voloP over zil'n
idealen en ziJ'n grootste wens : schriJ'ver worden . Vooral dit laatste sPrak
eanne aan . Zelf zette ziJ' ook wel eens iets op PaPier, maar verder dan Pogingen was zil' niet gekomen . De serieuze ambities van Sal Hamburger
maakten indruk op haar . De onverwachte gast en ziJ'n sPirituele conversatie
moeten voor haar welkom geweest zi1'n . De aangename sfeer in haar ouderlil'k huffs was nameliJ'k l'uist in die Periode ernstig verstoord doordat haar
moeder een relatie met een vriend des huizes was begonnen en haar vader
van de weeromstuit een verhouding aanknooPto met een schoonzuster . Haar
vader leefde afwisselend thuis en elders waarschil'nli1'k bil' zil'n geliefde .
Toen deze van hem zwanger raakte liet eannes moeder zich scheiden . Hierdoor ging Sal Hamburgers aandacht meer en meer naar eanne uit . En zi'l,
die haar verhaal niet meer bi' haar ouders kwi1't kon werd steeds vertrouweli1'ker met Sal . `Selma zo noemde zij' Sal Hamburger, G .V] was zo vril' in
ons huffs als een eigen kind en ik beschouwde hem dan ook echt min of
meer als een broer die 1'e alles kan vertellen en die zorgt dat alles in orde
komt en l'e Problemen oPlost' . Anderzi1'ds moet zi1' voor hem een ideaal
klankbord geweest zi1'n : literair gemteresseerd, oPkil'kend naar de zelfverzekerde net iets oudere Hamburger, luisterde zi1 ' met intense belangstelling als
hil' zi1'n eerste Pennevruchten voorlas . Dat gebeurde vaak 's morgens vroe g
ti1'dens het ontbil't, als Sal al vanaf een uur of vi1'f had zitten schri1'ven . Hi'1,
op ziJ'n beurt, ontdekte eannes interesse voor theater en ging voordrachtavond1'es organiseren waar zil' kon declameren . Het repertoire bestond uit
`officiele' Poezie en gedichtJ'es van Sal Hamburger .
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Het milieu van socialisten > anarchisten dienstweigeraars en vegetariers
waarin hil ' beland was, heeft grote invloed uitgeoefend op Sal Hamburger .
Al in de ti1'd dat hil' in Oudewater woonde, van 1910 tot 1916, was hil' met
een dergelil'ke steer in aanraking gekomen . Hil' was er geregelde gass op de
woonschuit `Arke Liberte' waar de mandenmaker Willem van Vliet zil'n
werkPlaats had en zil'n bezoekers met verve vertelde over zil'n anarchistisch-georienteerde ideeen . De bonze, maar vooral erudiete gasters van Berkhour en de literatuur waarmee zil ' hem in aanraking brachten, hebben zi1'n
sluimerende maatschaPPeli1'ke oPvattingen ongetwi1'feld versterkt . Een en
antler leidde in ieder geval tot uitgesProken anti-militaristische oPvattingen .
0P de marks van Gouda, een van zil'n vele woonPlaatsen, droeg hil', met
een wide,
l donkere cape om zil'n schouders en gehuld in sandalen, zil'n
ideeen in felle redevoeringen uit .
0P 17 1anuari 1918 moest hi1' voor het vervullen van zi1'n dienstPlicht in
Leiden in de inmiddels ofgebroken MorsPoortkazerne, verschil'nen . Hi'1
weigerde . Een andere dienstPlichtige herinnerde zich decennia later nog hoe
`de "landverrader" voor het front van de troeP werd gePlaatst hoe hem de
knoPen van het uniform werden ofgerukt en hoe hil' daarna de Poort van de
kazerne werd uitgel'aagd, waar de marechaussee hem overnam en naar de
g j evangenis bracht , . 2 Hi1 belandde in een cel en werd ongeveer twee weken
later in voorarrest gePlaatst in het `Gravensteen', de toenmalige Leidse militaire gevangenis . 0P z 3 mei werd hem oPnieuw bevolen zil'n `modeluniform' aan to trekken was hil' weigerde . Na zil'n verhoor, op 1 l'uli 1918,
werd hi1 ' 0P 26 l'uli overgaPlaatst naar het Noord-Hollandse Fort SPil'kerboor een oude stelling die in die Periode, waarin veel dienstweigerin g
Plaatsvond, als militaire gevangenis functioneerde . Hil' had het er beter
naar zil'n zin dan in Leiden, waar hi1' eenzaam oPgesloten zat . 0P SPil'kerboor waren gemeenschaPPeli1'ke verblil'ven, mocht hi1 ' lezen en was er de gelegenheid bezoek to ontvangen .
Ook eanne Berkhout Probeerde hem to bezoekers, in sePtember 1918 . Zi'l
stuurde een - verloren gegarse - brief aan de kaPitein-directeur van SPil'kerboor > Jos . P . Loeffen die haar onmiddellil'k antwoordde . Uit zil'n reactie o P
i8 sePtember bli1'kt dat eanne vragen betreffende Sal Hamburger gesteld
had . Loeffen stelde voor om mondeling van gedachten to wisselen en stuur-
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de een routebeschri1'ving Amsterdam-Fort SP iJ'kerboor . eanne teaeerde
per
g
omgaande, waarna Loeffen berichtte dat hi1 ' haar 'op den aangevraagden
dag en til'd gaarne op zil'n bureau to fort bi1' SPiI'kerboor zal to woord staan .
Hamburger zult U nochtans niet kunnen sPreken daar bezoeken aan arres-

tanten uitsluitend des Maandags kunnen worden toegestaan. '3
eanne herinnerde zich later dat zij' haar vriend inderdaad niet bezoeken
mocht : `Wel werd mi1' heel gezellig een koPle thee aangeboden miss ik de
heren ook wilde inschenken . Dit deed ik waarom ook niet . Toen zei os
Loeffen dat hiJ ' zi1'n best zou doen dat ik toch nog eens met Selma zou mogen sPreken en hil' miJ' dit berichten zou . Wilde ik mi1'n trein nog halen
moest ik dadelil'k vertrekken en wilde os Loeffen mil ' wel even per fiets naar
't station brengen . "Goed!" ik accePteerde . Toen wil' vlak biJ' 't station waten zei os tegen mil' "Weet u wat u nu gedaan hebt?" "Nou?" "U omarmde het militairisme ." Ik voelde mil' ellendig . Ben hard naar 't station gehold
en haalde de trein . Later kreeg ik nog een kaartJ'e van . Loeffen maar ik ben
toch niet meet op fort SPiJ'kerboor geweest .'
Later `zat' Hamburger nog enige til'd in de Haagse Strafgevangenis . Hier
kon eanne Berkhout hem wel bezoeken . Dit is op zichzelf een oPmerkelil'k
feit . Volgens het briefhoofd van het gevangenisbriefPaPier waren bezoekdagen alleen voor familie bestemd . Mogelil'k heeft eanne zich voor zi1'n zus1'e
uitgegeven . Dat zal haar niet veel moeite g

;~ekosthbn zij' beschouwde Sal

Hamburger inderdaad als een oudere broer tegen wie zil ' enorm oPkeek . In
hun beider latere corresPondentie is ook steeds sPrake van `zusl'e' en `broertl'e' - koosnaamPJ 'es die wellicht in de vertrouwde huiseli1jke sfeer ontstaan
waren en een extra lading gekregen hadden door Sals gevangenisverblil'f .
Uit Schevenmgen schreef Sal Hamburger aan eanne ,. 4 Lief Zus1e . Ondanks winterteenen > reumatiek koude kiebeltonnetl'e en meet narigheden s
heb ik toch nog Poe-etische aantil'gingen . Dat zie l'e . Zeg, heb l'e m'n brief
van io Nov. niet ontvangen? De Adj . Dir . heeft hem wel ofgezonden . Hoe
komt 't dan dat ik geen antwoord ontving? Stagnatie? Toch zeker niet in
onze vriendschaP . Bah hoe kom ik aan 't idee . Den 8 Dec zz Dec en S an
ontvang Je weer een brief als l'e goed oPPas t en veel schri1'f t . Toe ze g,
vetPlaats 1'e eens in mil'n toestand . Nu moet ik nog biJ'na z maanden in een
kille cel woonen en heb dus wel wat warmte van buitenaf noodig . Want kil
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is het hier . 't Gebouw waar ik zit is nieuw . De verwarming is bovenin .
Daar erger ik me nog eens ziek aan . Ondertusschen heb ik twee gratis winterbeenen en eeuwig-koude voeten . Dan een buurman, die in die Paar weken dat ik hier zit zeker al van Groningen naar Amst . heeft gelooPen . . . o P
z'n klomPl'es . Lekker gehoor, vraag maar aan Louis Bouwmeester in "Pro
Domo » . 5 Maar . . . een onverstoord humeur . Zalig zoo 'n bezittmg . Goud
waard . Mi1'n ce! is in togenste!!ing der oudere, tamelil'k oog'lil'k . Moderne
kleuren, groen met bruin . Nu verbeeld ik me maar in een tuindorP bil ' een
grooten stad to woonen . De groote stad is het hoof dgebouw . Dat stems .
Groet 1'e ouwe heilsoldaat en Moeder van me? Prachtig . Ik l'uich bil' de gedachte aan half an . Kan me nog maar niet goed indenken . Zoo'n groot bezit vriJ' to ziJ'n . . . van a!!es af. Daar heb ik 4,6 1'a 8 winterbeenen voor over .
Ondertusschen nadert de Vrede 6 en ik zal hem met eerliJk gemoed durven
aanvaarden . . . want ik heb haar niet verdreven > toen niet nu niet > nooit . Nu
kleintl'e gedag van J'e broertl'e S .H .H . SPeciaal letten op was boven den brief
g edrukt is .'
Bi1 ' deze brief voegde Sa! Hamburger zil'n gelegenheidssonnet `0Pgedragen aan eanneY Berkhout, den 24 Nov . z 8 door No .2 t3, Strafgevangenis
's Hage' . Het is een beter getuigenis van zijn vriendschaP met eanne Berkhour dan van zil'n dichterschaP .

Vanaf i8 l'anuari 1919 kon hil' weer met geheven hoofd door het !even
gaan . Kort na zijn vri1'lating lies hi1 ' zich samen met eanne fotograferen
door ohan van den Bergh in de 2de Nassaustraat . Deze had a! veel foto s
van eanne gemaakt, die oPvallend in zijn etalage tentoongesteld werden .
Helaas zil'n alle foto's waar Herman de Man en eanne Berkhout samen o P
staan verloren gegaan .
Hamburger verbleef enkele maanden in Gouda en vertrok toen naar Dordrecht waar hil ' een baantl'e kreeg bil' de kantoorfirma `Accidentia' . In het
bevolkingsregister van Dordt staat hil ' vermeld als `reiziger in schriJ'fmachines' . In de PraktiJ'k hield dit in dat hiJ ' een snort voorloPer van de stenci!machine aan klanten moest zien to slilten . Gelukkig was hil niet, in die Periode . ZiJ'n verbli1'f in de verschi!lende gevangenissen had hem niet onberoerd gelaten en zijn toch al rancuneuze aard versterkt . Hi1' had haatgevoe-
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Sonnet door Sal Hamburger aan Jeanney Berkhout (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)
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lens l'egens zi1'n ouders, zi)'n l'eugd, zil'n milieu, de maatschaPPil ' en niet het
minst ook tegen zichzelf - tegen zi1'n dikdoeneril', leugenachtigheid snobisme . `Nimmer heb ik vergeten, van mil' zelf to walgen', schreef hil' in een
brief aan de Vlaamse Priester-dichter Hugo Verriest op i november 1919 .
Het enige waarin hil ' bevril'ding vond, was schri1'ven maar dat wilde in die
Periode nog niet goed lukken : `Ik voel de onmacht in mil'n knoken branden '
zo voelde hi1' het . Hi1' trachtte verwoed gedichten to schril'ven in de overtuiging dat het kunstenaarschaP een heilige arbeid was, een roePing waaraan
hil' niet verzaken mocht . Hil ' was er volledig van vervuld en toonde zich in
zil'n brieven en gedichten uit die Periode de ultieme romantische kunstenaar :
dwePend met zil'n eigen werk dat voortkwam uit Weltschmerz verliefd o P
zil'n eigen regels, schwarmerisch . Zonder enige gene citeerde hil' in zil'n corresPondentie uitvoerig `uit eigen werk' .
Maar terwil'l hijj zichzelf naar eanne en anderen toe alsmaar wilde bewi1jzen begonnen zi1'n onzekerheid en zelfkritiek, eigenliljk : zil'n zelfhaat de
fundamenten van zil'n levensmotivatie aan to tasten . In deze Periode organiseerde hil' voordracht- en zangavonden die sours door eanne en ook door
hen beiden gevuld werden . Zo schreef hi1' eanne op een ongedateerde ansichtkaart uit Gouda dat hil' voor half februari een avond voor haar gePland
had . Waar is onbekend . Als advertentietekst legde hijj haar voor : `Me1' .

.

Berkhout Declamatrice . Uitgebreid RePortoire sic "Weerbarstige Liederen'
de Comm . Partil'' . Haar honorarium zou bestaan uit `de geheele serie dichtwerkl'es van Adama v Scheltema' . eanne was geregeld op vergaderingen en
socialistische feestavonden to vinden . 0P een van die avonden drukte F . Domela Nieuwenhuis haar de hand na haar declamatie .
In mei schreef Hamburger eanne Berkhout uit Dordrecht een alarmerende
brief, waarin hil' over zelfmoord sPrak, maar die eerder een aPPel aan eanne
lil'kt to zi1'n . Hil' stuurde bi1 ' zi1'n brief een gesloten enveloPPe, waaroP hil' noteerde : `Eerst na miI'n dood to oPenen' . 0P de achterkant Plakte hil' een
strook1'e met de tekst •~ `Het zegel van vertrouwen' . In de begeleidende brief
schreef hil' : `Lieve! Dezen brief to lezen, zal niet zonder aandoening voor l'e
zil'n hoop ik . Ik ben nu meer of minder dan dat ik was toen ik nog leefde at
en dronk maar zeer zeker anders . Maar nu mag ik zeggen, wat ik to zeggen
heb ik heb l'e lief, goed lief . Geen omhaal van groote en dikgezwollen woor-
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den overgenomen uit antieke Loffiesbrieven zal ik gebruiken . Het zou de
refine idee maar bevuilen . En als ik nu beweer, lieve ik dacht ten laatste ure
aan 1'e, dan zou ik allicht liegen . Het laatste ure zal vermoedelil'k wel aan
beuzelingen worden gewi1'd zooals dat mil'n vermoeden is . Maar dit is zoo
lieve

flu

is van l'ou mil'n gansche gedachte v ervuld . l k heb gelukkig geleefd

want ik heb gestreefd . Mil'n uiterli1'k leven was zwaar en vermoeiend . l k
mocht niet sPreken over m'n liefde, want )'il' moest l'e aan de kunst widen
.
l
Geheel en al . e wordt groot en l'e sterft niet zooals alle anderen voor l'e
stierven . Groet van mil' l'e lieve Ouders en leef naar geestelil'ke behoefte .
Durf gerust 1'e mensch-hulsel en l'e mensch-driften to verzaken voor l'e kunstdrang - en denk vriendeli1'k aan 1'e dooden vriend Selma .'
Na het schril'ven van deze brief heeft Sal Hamburger geen actie ondernomen .

eanne stuurde hem zil'n `verzegelde' brief terng - naar alle waar-

schil'nlil'kheid ongeoPend - en trachtte hem levensmoed in to sPreken . Hi1' reageerde in mei 1919 als volgt : `Lieve Zus! Dat 1'e den brief ternggezonden
hebt geeft mil' to denken . e meent met Praten mi1 ' om to doen keeren op m'n
pad naar het water . Dat is wel heel erg lief van l'e en het toont l'e vrouweli1'k
sentiment, maar meer ook niet . Zie > le argumenten zil'n ofgezaagd en on1'uist .
Mag ik de natuur die mil' to leven geeft niet dwingen? God weet misschien
dragg la zelf een corset . En dan is het niet zeer natuurlil'k? De natuur geeft
mil' drang naar het water, ik moet als natuurkind gehoorzarnen . En dan is
het malle nog pas

z1

1'aar en dan . . . Alsof men vrediger als 91-l'arige dan o P

mi'n leeftil'd sterft . Dat ik niet het recht tot leeg-leven heb

dat is in m'n vo-

rigen brief toch duidelil'k genoeg gezegd . Zelf heb ik m'n vonnis geveld toen
ik schreef,

ong leven, Iee en wees bewust
to leven
0 peil uw geest en dur gerust
to geven
Van 't schoons dat in u is
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Als ik het : "Geruste geven" voel onmogelil'k worden heeft mi1'n levee geen
zin . eanneY, ik bee artiest en als zoodanig wil ik levee . Rukt het lot de aureool van kunst mil' of, dan wil ik niet dan mag ik niet verder gaan . Is dit flu
zoo ingewikkeld? En zoo erg? ullie gelooven niet aan de dood is een verbli1'den . Steeds worden mi1'n verzen sublimer sic en raker . Mil'n PsYchologische kil'k is onbegrensd en dat l'uist is het dat mil'n Penneonmacht zoo
doer verdrieten . Stel eanneY, ik zou moeten blil'ven levee met hemelen in
mil'n hoofd, en onbekwaam tot mededeelen . Vied 1'i1' het erg voor 1'ou? Malheid, 1e zou me toch niet als een fatsoenli1'ke burgerman willen kennen . En
ofgezien van alle woorden die toch nimmer de kern zullen raken de dood
staat bit ' mi1' vast en het zal geschieden . Niets en niemand doer mi1' daar anders over denken . En dan dat laatste van 1'e brief . Hoe dat to beantwoorden .
Het beste wat ik zeggen kan lees Plato en denk er over na . Ik zal 1'e het in 't
hollandsch vertaalde werk van hem deze dagen oPsturen . Want wat is lief
de? In de dagelil'ksche oPvatting van het woord is het de vleeschgang van
mensch tot mensch gecombineerd met geestelil'ke sYnonimiteit . Maar voor
de aParse zielen is het woord apart . Aldus ook met het i1'lteere liefde : Als ik
zeg een immens verlangen naar het zilveren doorweven zieleleven to hebben
is dit dan liefde? a? Nu dan heb ik t'e lief . Maar als J'il' er in zien wil 's lichaams heetheit 's lichaams verlangen dan ach dan bee l'e Precies dezelfde
voor me als ieder ander meis1'e . Donderdag a .s . kom ik om 10 .49 C .S . aan .
Ben l'e er dan? . . . '
Het staat wel vast dat de relatie tussen Sal Hamburger en eanne Berkhour een Platonische was . De hierboven geciteerde brief geeft bier duidelil'k
inzicht in en verwoordt wat Hamburger met eanne verbonden moet hebbee : een dieP geesteli1'k contact, dat zil'n oorsProeg vond in hue beider liefde voor de kunst . Er was, getuiga eannes later genoteerde herinneringen
wel sPrake van een zekere intimiteit : `Als Selma bi1' ons togeerde en heel
vroeg uit bed was gagaan om to schril'ven of to dichten, dan kwam hi1' weleens bil' mil' zitten of liggen en dan las hil' mi1' voor of Praatte met mil' en bet
is mil' en ik veronderstel ook hem nooit oPgekomen dat hierin iets scheef s
kon schuilen . Ik heb Selma nooit een kus gegeven en hilj mi1j niet .' eanne
had in die ti1'd verkering met ene FreddY Brinkema . Er ontstond een misver-
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Herman de Man als jonge man . (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)
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stand tussen hen maar : `mi1'n broer Selma Praatte net zo lang met Fredd Y
tot het weer in orde kwam en de verloving werd gevierd' . Deze heeft echter
niet lang stand gehouden .
Een ontmoeting van Sal Hamburger met familie van eanne uit Dubbeldam leidde tot een voordrachtavond op 24 mei 1919 in het gebouw `HelPt
elkander' . Het bewaard gebleven affiche melds dat de avond gegeven words
door `Mel' . eanneY Berkhout, den heer S .H . Hamburger. Met medewerking
van het Dubbeldamsche Gemengde Koor "Soli Deo Gloria" .' Het Programma
bestond vooral uit door Hamburger geschreven verhalen en gedichten .
In de zomer van dat l'aar voelde Sal Hamburger zich niet veilig meer in
Dordt : hil' had `Accidentia' oPgelicht en werd door de Politie gezocht . In
sePtember vluchtte hi1' naar Belgie, waarschiJ'nli1'k in gezelschaP van een
messla, Son1a MemPes, 9 dat hll bliJkens zijn eigen woorden, min of meer geschaakt had : `Inderdaad ben ik uit Holland getogen met Sonl'a MemPes en
evenzoo waar is het > dat het van haar Pa niet mocht . Trouwens > welke Pa
staat zooiets nu toe he . En de kroon op het werk was dat Pa haar lies terughalen . Son1'a MemPes is minderl'arig en Pa woont in Indie maar Pa's
neef in N1lmegen . . . . Sonla is thans onderweg naar Indie . . . X10 Hi1 belandde in Brussel vanwaar hil' op i 2 oktober aan eanne verslag van zi1'n recente ervaringen deed : `Beste eanneY! Is Selma dood? Ik hoorde 1'e 't no g
verleden week vragen aan l'iJ' [sic] . En J'i1' zei ; "neen die komt wel weer boven
water . En zoowaar daar ben ik dan zoo gezond als nooit en in een zeer bil'I I is nu dagblad-Journalist
zondere o mstandigheld . S H Hambur er-Incleader
g
aan de uitgevers Mi1' : "Het Laatste Nieuws" grootste Vlaamsche gazet van
Belgie. 11 Onze oPlaag is thans 67 .500 . Vergelil'k Telegr 85 .000) Handelsbl

8i .ooo N .R .C . io5 .ooo Daar ben ik mederedacteur geworden dus m'n
kansen staan niet slecht . M'n taak is de volgende rubrieken onderhouden :
Nederland > Kunst & Letteren Tooneelkritiek onderwil's . Daarv0or heb ik
het verantwoordelil'ke Perscontract moeten teekenen .'
Hi1' meldde verder dat zi1'n Poezie in Belgie een groot succes was . Zil'n
dichterschaP mag overigens nauwelil'ks een naam hebben . De verzen die uit
zil'n pen kwamen, ziJ'n veelal riJ'melaril', geschreven in een dreuntoon . Woorden als `hondeke' en `mondeke' verraden een Vlaamse invloed . Veel van zil'n
verses
l doers in de letterlil'ke zin kinderliljk aan • Herman de Man had wel-
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licht aanleg voor het schril'ven van kindervers1'es, als hil zich hieroP had toegelegd . Anderzil'ds getuigen sommige gedicht1'es van een zekere frivoliteit ;
woorden als `PoePert1'e', `een kus1'e luster' en `bloote gatl'e' waren in die til'd
nog `gewaagd' .
In Brussel was zi1'n suicidale stemming volledig verdwenen : hil' voelde zich
gelukkig in de literatuur en in de liefde : `0 eanneY, het is heerli1'k dat men
1'e werk erkent . Gerust leef ik nu . En weet 1'e waarom . Omdat ik lief heb .
Alweer? Hoor ik l'e momPelen? Neen nu pas . Zie toen ik 1'e verliet heb ik een
vreemd Proces doorgemaakt . Dat ging aldus : i Fient1'e v Dool . z Marie . 3
Tine ken 1'e niet 4 Caroline vd Willigen ken ik zelf maar half

5 Sonl'a

MemPes een indot1'e 6 ulliette La Febre de eerste Wallone 7 Louise Ghi1's
de laatste en de eerste . e ziet wel m'n geregenheid uit zich zoo internationaal mogeli1'k .1k heb er nu Hollanders, Fransche Vlamingen Walen > Indo's, Engelsche en meer niet order . Louise Ghi1's is een actrice van het gezelschaP v Kerckhoven . Ze heeft haar einddiPloma Tooneelschool AntwerPen, EinddiPloma Conservatorium en Middelbaar Onderwil's A Nederlandsch . e ziet dus wel dat mi1'n vrouwtl'e niet voor den Poes is . Ik zelf heb
haar een Paar weken terng ontdekt . 1 3 . . . Weet 1e wat ulius Hoste de
Hoofdredacteur 14 zei Kerel lil bent verliefd ~. En hi1 heeft nog noon zoo gelil'k gehad als toen . En ik ging dagelil'ks op m'n Perskaart naar de Schouwburg . Eerst kocht ik voor z S franc een bloemstuk met m'n kaartl'e . Toen
kwam ik in de kleedkamers mi1'n oPwachting maker daarna werd ik thuis
uitgenoodigd en binnen een week was de zaak geregeld . Hoe ik me voel kan
ik niet schri1'ven . Alleen kan ik nu pas werken .1k schril'f dagelil'ks boven m'n
lessenaar hangt de Lati1nsche sPreek sic « Geen dag zonder regel schrift .15
En daarnaar leef ik . 1k schril'f z hoofdartikelen per week . . . . Maar ook
mil'n Litteraire werk verzuim ik niet . Er verscheen van mi1' al heel wat werk
"De
De ZweeP

,16

ors Litterair Weekblad . Zooiets als Wereldkroniek .

Hi1' stuurde eanne een aantal Prentbriefkaarten van Brussel mee om haar
een indruk van zil'n nieuwe werkterrein to geven . Bil' een afbeelding van
`Manneken-Pis' noteerde hi1' : `Dat kerelt1'e Pist nu al 6 eeuwen . Da's een

W
z

Prestatie . Tracht l'il' het maar eens een onnoozel uurt1'e to doer . Niet boos
worden beste .
Uit zit'n volgende brief blil'kt dat hij j ook in Brussel, ver weg van de Ne-
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Ongedateerde brief van Herman de Man aan Jeanne Berkhout. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)
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derlandse politic, niet helemaal op zil'n gemak was . 0P 17 oktober schreef
hil' eanne onder meer : ` e snaPt, dat 1je nooit iemand vertelt waar ik woon
dat is zoo iets begri1'Peli1'ks dat er feitelil'k geen woorden over vuilgemaakt
dienen to worden . . . . Daarom heb ik liever Incleader op den brief .'
Zil'n brieven aan eanne Berkhout zi1'n van groot biografisch belang ~; ze
zil'n vri1'wel de enige Primaire documenten die iets laten zien van Herman de
Mans activiteiten en geestesgesteldheid in deze Vlaamse Periode en daarmee
van zi1'n wording als schril'ver . Doordat er uit die ti1'd verder weinig of niets
bewaard gebleven is, roePen ze anderzi1'ds ook veel vragen op .
De brieven tonen een oPgewekte Sal Hamburger, voor wie de hele wereld
open li1'kt to staan bil ' het simPele vertoon van zijn Perskaart . Later - hi1' was
toen ook al verbonden geweest aan Het Dagblad van Gouda - zou hi1' over
zi1'n 1'ournalistieke Periode schri1'ven : `Via de 1'ournalistiek ben ik toen in de
geordende maatschaPPil' terug gekeerd . Ik zal van de 1'ournalistiek nu maar
geen kwaad sPreken, ieder weet nu ongeveer wel, hoe schril'vers zich in dat
stiel gemarteld voelen . Ik heb aan de lournalistiek to danken naast veel
knotting en ellende dat er een erode kwam aan het zwerven > dit individualistische bestaan los van de samenleving . En dat is een geluk voor mil' geweest .

Hil genoot verder van zijn relatie met Loulse Ghl1s . Dat hi1 her zo

onomwonden aan eanne over schreef, bevestigt nog eens zi1'n Platonische
band met haar . Zi1'n brieven uit deze Periode ziljn sours lange oPsommingen
van gePubliceerd of nog to Publiceren werk . Hi1' schreef toen zelf s - nooit
oPgevoerde en verloren gagane - toneelstukken . Veel onbekende verhaaltitels Passeren de revue - niet gerealiseerde Plannen of verhalen die nog niet
ternggevonden zil'n . De Man Publiceerde in die ti1'd namelil'k in diverse sours
obscure bladen en het is ook niet uitgesloten dat hi1 ' zich, mede our veiligheidsredenen van meer Pseudoniemen bediende . Inmiddels had hil' ook het
Pseudoniem bedacht dat hi1' zijn verdere leven zou bli1'ven voeren en dat
vanaf sePtember 1943 zi1'n officiele naam zou zil'n : Herman de Man . In een
brief van

z2

november vertelde hi1' het met ander nieuws > aan eanne : `Bes-

te! Het is hier Zondag as . de

16 e

verkiezing, dus 1'e snaPt, dat er gewerkt

moet worden . Ik word ergens op een Vlaamsch stedeke neergekwakt en ma g

W

Z
Z
W

vandaaruit telegrafeeren naar alle oorden des lands . Dat is wel fortuinli1'k ,
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wil'1 het mi1' een vri1'e Zondag kost . . . . Ook dragg ik nu, sinds 4 weken dus
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op de ingesloten kiek nog niet zichtbaar een moustache . Dat moest 1'e zien
zus1'e . Net een tandenborstel . Ik kril'g nu iets van een verzoPen dorPsdominee die pas uit de regen komt . . . . Ik ga verhuizen liefl'e . Ik ben het in La
Renommee zat en kom bi1 ' de zuster van Louise's moeder inwonen, dat is o P
St Gilles in het Zenne-Dal even buiten Brussel . . . . Zal ik 1'e eens vertellen
waarom ik weg ga uit de Renommee? Zie eanne dat is een hotel en daarin
is een toPkast en daarin een bierkraan en daarin bier en daarin alkohol en
daarin verstandbederf en daarin mil'n ondergang . Daarom en ook omdat, 1e
weet dat ik van een gezellig huishaardbestaan hou, duvel ik oP .

18

. . . Weet

1'e al mi1'n nieuw Pseudoniem voor de Vlaanderen? "Herman de Man" . . . .
Wil' hebben met leedwezen gelezen dat Domela ziek is . Ik heb een klein "Entrefilet" aan hem gewil'd . Daaruit citeer ik : De nestor van het Socialisme
een waardig figuur, die ware hi1 ' dat waarli1'ke beeld van zil'n volgelfingen
een staat met zil'n manners gelukkig zou kunnen makers . Helaas! Er is slechts
z Domela en er zi1n duizenden Socialisten . 19 Ik weet wel dat lk gezien ml1n
rol in het verleden eigenlil'k zoo niet schri1'ven mag, noem mil ' dus maar een
inktkoelie ik heb zelve behoord tot die duizenden die niet in zil'n schaduw
kunnen staan dock wel Pogen to staan . Maar ik ben nu eenmaal met inks
niet zoo zuinig .'
In dezelfde brief vertelde hi' over de omgeving waar hil' woonde : een hoerenbuurt . Met een hoer had hil', zoals hil' het zelf formuleerde, vriendscha P
gesloten . Ze stond alti1'd liedl'es to zingen onder het raam van zil'n kantoorkamer . Als De Man `brakensmoede' van haar gezang werd, wierP hil' haar
een letterlood1'e op het hoofd . Later sloot hi1' vrede met haar . Aan eanne
schreef hi1' zonder scruPules over haar, onder meer dat zi1 ' ti1'dens de bezetting kerels van diverse nationaliteiten in haar bed had gehadreden waarom
zil' van zichzelf kon zeggen : `Ik heb een internationaal onderlil'f' . Ook werd
eanne deelgenoot gemaakt van een invitatie die hil ' van de hoer ontvin g •
voor zo franc mocht hil' haar gast zil'n . Braaf me1dde hil' dat hi)' gewesgerd
had en voegde er moraliserend aan toe : `Mag

~ ik 'e dat eig enli'k
~ niet sc~
hri'-

yen? Het is tragisch genoeg om geweten to worden zusl'e en l'e bent oud genoeg om ook de kankerPlekken die aan de maatschaPPil ' kleven to anderzoeken .'
De brieven van De Man staan overigens vol met al dan niet correct ge-
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Jeanne Berkhout (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

schreven Franse woorden • hil' vond het heerlil'k om met zi1'n Frans to Pronken . Zi1'n zelfvertrouwen - en zelfoverschatting! - groeide in deze Belgische
Periode . Blil'kens zil'n corresPondentie aan eanne had hi1' contact met verschillende Vlaamse auteurs waaronder August VermeYlen en Herman Teirlinck die een omslagtekening voor De Mans nooit gePubliceerde novellenbundel Ontwakin

0 gemaakt zou hebben . De Man zou op ziln beurt Teir-

lincks De nieuwe UilensPiegel of de wonderli1'ke avonturen van den scharlaken Thi1i r9zo Persklaar gemaakt hebben . Schrifteli1'ke neerslag van deze

relaties is niet bewaard gebleven . Begin november 1919 schreef Herman de
Man een brief aan Hugo Verriest, een cruciaal aPistel, waarin hil ' in grove
linen
zil'n levensverhaal schetste en zi1'n literaire ambities verwoordde . Het
l
is een essentiele brief, als een biecht togenover een biechtvader - Hugo Vernest was Pn ester! - die de meeste themata van zi1'n leven bevat . Een zichzelf
martelende geest sPreeks eruit vol idealisme exaltaties > frustraties en in wezen ondanks de Aufschwung in zi1'n leven eenzaamheid . De reactie van
Verriest is helaas niet bewaard gebleven, maar dankzil ' De Mans corresPondentie met eanne Berkhout weten wil ' toch iets van de inhoud van die brief .
In november 1919 schreef De Man aan eanne dat hil' een schril'ven van Hugo Verriest had ontvangen, `suPerbelangril'k . Hil' schril'ft mi1' een brief die ik
alts1d bewaren zal . 21 Prachtig van sti11 Prachtig van zegging . En . . . ik ben ook
niet weinig trots, de Vlaamsche menschenbouwer zooals hil' genoemd words
. .]
F

diezelfde meester onder de meesters noemt mil' . . . een nieuwe mensch

met een nieuwe kunst . Exotisch en beeldri1'k en toch sober . Gil' Hamburger
hebt een nieuwe tack voort to bouwen op het werk van de beste uwer til'dgenooten . Gil' zil't met forsch geluid begonnen . . . ik verwacht veel van U .'
Die woorden boden De Man de bevestiging waarnaar hil ' zil'n hele leven
als mens en als kunstenaar, zou bli1'ven hunkeren . In dezelfde brief schreef
hi1' : ` il' denkt dat ik nog steeds het zoekertl'e ben van voorheen . . . neen meis1'e, thans heb ik gevonden, nu schril'd ik langzaam maar gestadig voorwaart s
op het zuiver ofgebakende pad van eigen kunst .' Hil ' ging zich ook steeds
meer uiterlil'k gedragen als `een kunstenaar' althans zoals hil ' die zag . In een
ongedateerde brief, waarschil'nli1'k van eind december 1919, schree f hil' •.
`Eindeli1'k zus1'e, heb ik het dan zoover gebracht, dat ik van mi1'n pen leven
kan . e zou me nu niet meer herkennen . Ik heb een snor en een baard een
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blauwmanchester-fluweel Pak en dragg hoed noch pet . De Brusselaars kennen mi1• al en zeggen op de Boulevard tegen hun snolletl•e s : Voici monsieur
l'Hollandais un Litterator Flamande une Demi-Boche . . . bah . ., un activist .
L > EmPereur d Allemagne est a son PaYs . 11 Its aeonsmviter cette grand-assasin . Bah . . . demi-boche . . . actionist . . . Flamengant . . . En ik trek me van die
lieve naamPles niets aan en vertik het our mi1 •n moeders taal to verloogenen
sic . Ze noemen mi1• een halve-Duts een aktivist, dat is een Vlaming die de
steun van Duitschland ti1•d ens de bezetting aanvaart sic heeft . Ze noemen
mi1• evenals l•o u en alle Hollanders lui die de grootmoordenaar Wilhelm II
gastvril• ingehaald hebben . Maar ik schri1•f en ik vertaal en ik leef. . . . Mil•n
baard is rood en krullend ik zal mi1•

a .s . week eens laten kieken . krilg ik van

mi1•n zus1•e nu nog eens geen kiekl•e .' In dezelfde brief vermeldde hil• dat hi •1
aan een roman wilde beginnen over de situatie bi1 eanne thuis : De scheeve
verhouding. Ook van dit werk is niets ternggevonden . Dat geldt ook voor
een Portrettekening van de Vlaamse schilder Karel Maes die hil • meestuurde :
` e moet het zuinig bewaren, of . . . mag ik hooPen dat 1•e in 't in een li1•s t1•e zet
thuis? En . . . er wel eens naar kil•k t . En dan zegt, . . . zie dat is een smeerla P,
een afzetter > een boef, een leugenaar maar . . . een mensch met vil•f werkzame
zinnen die hem instaatstellen van het leven de uiterste Panden to omvademen . En dan zegt eanneY, die leeli1•ke daden worden niet weggecil•ferd voor
de menschen maar wel voor zil•n zusl•e. En de kleine eanneY zal vlil•t ig zi1•n
denkProducten lezen en ze zal erkennen dat die leelil •kerd in haar leven wat
geweest is een wekker die almaar aflieP, sours hinderli1 •k . En niemand zal dat

zoo goed begril'Pen dan l•i l', omdat l•e een zuivere vrouw bent . Ik heb l •e zien
groeien zus1•e en l•e was m'n voorbeeld . il• bent de ziel waaroP ik mil•n PsY chische exPirimenten sic nam en daarom eanneY, zal ik mi1 •n boek1•e ontwaking aan 1•e oPdragen [ . . .1 .'
PaPieren sPoren van de band tussen Herman de Man en eanne Berkhout
althans wat betreft hun l•o nge l•aren, toPen tot in het l•a ar r9w . In het oktobernummer van De Kroniek van dat l•a ar staat een artikel van De Man, getiteld `De declamatrice eane Berkhout' . Het is een wat bevoogfiend stuk als
door een veel ouder iemand geschreven, Paternalistisch van toon - tYPisch
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Z
Q
I
W

0
Z
Q
I
W

2

65

voor 't eerst hoorde 't was een rookerig zaalt1'e met een rood drakenscherm
houten stoelen met biezen zittingen en akelig neussnuitende menschen . En
zie - zoo verscheen zil' op het wankele tooneel of de laatste news bleek
schoongesnoten to zi1'n . Hoe ze 't klaar sPeelde in zulk een atmosfeer een
vers van Helene Swarth recht to doen wedervaren begril'P ik nog niet maar
't geschiedde . En ik bee naar haar toegegaan .' Hi1' schreef verder : `Achter
haar onbeteugelde bli1'heid schuilt een streng beheerschte tragiek het
vreemd beven van den wind voor een onweer gelil'kend . Heel haar figuurt1'e
weent mee > met de droefheid die de dichter heeft willen uitbeelden en gelukkig weert ze alle goedkooPe middeltl'es, om haar gehoor tranen to ontfutselen . Natuurlil'k heeft zil' allang begrePen, dat de weg naar het succes
door tranen van huilerige burgermenschen voert . Daarom 1'uist, is bi1' haar
l'eugd, die een l'agen naar succes zou verklaren, haar sobere ontroerende zegging zoo edel .' Verder meldde hi1' dat hi1' bang was dat ze het intultief-kinderlil'ke op den duur zou verliezen, maar `zoolang zil' zich als een begaafd
kind geven blil'ft, zoolang is 't een heerlil'kheid haar aan to hooren vooral
voor Pessimisten en Pessimistischgestemde oPtimisten en voor de rest kan 't
ook geen kwaad .'
Inmiddels was Herman de Man uit Belgie vertrokken, waarschil'nlil'k in
verband met financiele Perikelen . Eind r92o, begin 1921 moet zi1'n band
met eanne Berkhout verbroken zil'n . Zi1' herinnerde zich in een brief aan
Henri A. Ett van 14 november 1955 dat De Man, voor hi1' weer eens van
woonPlaats verwisselde, aan haar vader vroeg : '"Zeg Berkhout, wat zou l'e
doen als ik nu b .v . eens niet met 1'e fiets weerom kwam? Zou 1'e het aangeyen?" wetende dat pa een hekel had aan alles wat met de Politie to maken
had Wat pa geantwoord heb sic weer ik niet maar wel dat pa al erg vaak
de dupe van zil'n goedheid was geweest en toen Selma inderdaad weg bleef
is pa toch gaan aangeven en toen Selma moest voorkomen zei hi1 ' dat hi1' de
man die hem zo veel goeds gedaan had niet onder de ogen wilde komen .
Daarna is meen ik onze corresPondentie oPgehouden .'
arenlang heerste stilte tussen hen, die pas verbroken werd na de Tweede
Wereldoorlog, die in Herman de Mans levee een grote catastrofe aanrichtte . Begin 1946 moet eanne hem een brief geschreven hebben, waarschil'nlil'k
naar aanleiding van berichten die zil ' gelezen had over de Vlaamse socialis-
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tische schriJ'ver en Politicus Hendrik de Man (1885-1953), die na de oorlo g
wegens collaboratie werd veroordeeld . Herman de Man antwoordde op

3
februari 1946 met een brief waarin hi1 ' zil'n lotgevallen na het einde van zi1'n
2

band met eanne heel bondig samenvatte : `Waarde eanne, Het heeft lan g
geduurd, eer ik begreeP, wie miJ' schreef . Gerechtige goedheid was hebben
wil' elkaar lang niet gezien . Ik begri1'P echter niets van J'e briefl'e ; ik ben uiteraard nooit van fascisme beschuldigd geworden . Ben 1'e niet in de war met
Hendrik de Man de ex-leider van de Belgische werkliedenbond? e informatie was niet just, ik ben zz l'aar geleden met een Haagsch meis1'e Eva
Kalker G .VI getrouwd . Wil' kregen 8 kinderen . Enkele maanden na ons huwelil'k werden wi1' beiden Katholiek gedooPt, al de kinderen bil' de geboorte
eveneens . De Duitschers hebben miJ'n vrouw en vier kinderen naar Polen gedePorteerd en ze zi1'n nooit ternggekomen . Mi1'n oudste zoon werd in Frankri1'k gegrePen en gefusilleerd . Mi1'n oudste dochter Mariet1'e, nu zo 1'aar is
nog in leven en verzorgt mi1', mil'n tweede zoon

19

is Priesterstudent op een

missie-seminarie . Een l'ong kind verloren wi1' reeds in 1935 . Zelf ben ik 1'aren
lang directeur van een uitgevershuis geweest, 13 en in de oorlogslaren was ik
in Frankrilk om een regeeringsoPdracht, 14 in Engeland aan Radio Oranle ,
daarna

1

l'aar Directeur van de Radio OmroeP van Cura~ao . Ik was in Ca-

nada, Amerika Jamaica, Cuba Haiti Santa Domingo, Venezuela, Colombia en Panama . 15 Thans ben ik ult regeeringsdienst getreden en ben ik benoemd tot directeur van een imPortf lrma . 16 En 1uist heden werd me het
hoofdredacteurschaP van een dagblad aangeboden 11 maar ik denk niet > dat
ik het aanvaard omdat m'n togenwoordige post nogal goede vooruitzichten
biedt . Bovendien zal l'e wel begriJ'Pen, dat ik na deze slagen de energie mis
om nog eens een cultureel werk op to zetten . Als ik weer eens in Amsterdam
moet zil'n, zal ik J'e gaarne nog eens ontmoeten . Met genegen groet t .a .t .
Herman de Man .'
Toen hi1 ' eenmaal definitief wist dat zi1'n vrouw en vil'f van zil'n kinderen
de oorlog niet overleefd hadden, lies Herman de Man een re9uiemmis voor
hen oPdragen in de Parochiekerk van de H . Catharina to Eindhoven waar
hil' was gaan wonen . De dienst vond Plaats op donderdag z i maart 1946 .
Hi1' stuurde ook eanne een rouwbrief, maar daar zi1 ' niet in de gelegenheid

W

Z
Z
Q
W

Z
W

was de mis biJ' to wonen, lies zi1' zich versegenwoordigen door een vriend .
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Herman de Man bedankte haar daarvoor in een brief van i o maart . Hi'1
schreef verder : `Begin mi1'n hartelil'ke groeten aan 1'e ouders over to breng e n .
Wat was me dat een Prettige verrassing, dat l'e goede vader nog leeft . De
mine
l is, verlamd en we! - na een beroerte - in Bergen Belsen een gaskamer
binnen gesleep ~ t . Ik zie 'e vader nog g ~ oed voor me . Hi' had veel gevoe1 voor
humor, , . . Vader most al heel oud zil'n, denk ik . Dertig laar geleden was
hil ' schat ik 42 1'aar of misschien we! 4 5 . Dus is hil ' tusschen de 70 en 8o .
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En ook Moeder moet al een oud vrouwt1'e zi1'n . Ach wat leven we snel . En
iii ook al een matrone van +46 of -4S . En 1'e was zoo'n kind1'e toen ik l'e kende . Dwaas is dat ik zie l'e nog alti1'd als i6 .'
Herman de Man en eanne Berkhout hebben elkaar medio 1946 nog een
keer ontmoet . Hi1' bezocht haar, terngkomend van een refs naar het buitenland : `Toen H . de Man de laatste maal bi1' mi1' kwam, enige maanden voor
zi1'n verscheiden, bracht hi1 ' een bos grote margrieten mee, die er zielig uitzagen vanwege de refs hil' kwam per vliegtuig,maar die erg mooi werden
toen ze de nodige aandacht handen ontvangen . Er kwam ook nog een bode
van een levensverzekering en toen ging hi1' ineens berekenen of ik niet to veel
moest betalen' schreef zi1 ' 0P z 7 november 1956 aan Henri A . Ett . eanne
was gefascineerd door Herman de Mans handen en stem, zoals ze het l'aar
tevoren aan Ett had geschreven : `Ook later, vlak voor zl1n flood heb ik zi1'n
handen bewonderd . Zo edel gevormd, flat ze een lust voor het oog warm'
noteerde zij ' in haar herinneringen, en : `Bovendien kan ik nog vertellen flat
de heer Godfried Bomans' stem heel veel liljkt op de stem van Selma

als die

v . S . op z'n best was . . . dus heel Prettig om to horen .'
Binnen het hernieuwde contact met eanne was Herman de Man geen vli1'tig correspondent . 0P 7 november 1946 schreef hil' haar, in uiterst dePressieve stemming : `Beste eanne

a ik ben een brunt en een ellendeling! Ik

weet het . 1k had 1'e al veel eerder moeten schril'ven . En een redelil'k excuse
heb ik niet eens • 't was vlakaf inertie . Uren lang zit ik thuis met m'n beenen
over een Paar stoelen, niets to doers, 1k hoef flan maar op to staan en een vel
wit PaPier to Pakken . Dan ontstaat vanzelf een brief aan mil'n lieve vriendin
van weleer . Maar ik kom daar niet toe . 1k kom nergens toe behalve aan
mil'n zakelil'k dagwerk, waarin ik met met Passie domPel, om niet nog meer
weer geconfronteerd to worden met m'n denken . 1k schil'n een averechtsch
mensch to zi1'n . Bil' anderen slitl
het leed van den klaP die men kreeg,
bil ' mi'
1
komt bet bewustzil'n ervan langzaam maar onafwendbaar diePer in m'n wezen . Ik leef nu volkomen als een monnik . Van m'n kantoor naar m'n huffs is
300

M . Viermaal per dag loop ik die

300

M en flat is alles .1k ga niet nit, leg
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geen bezoeken of en ontvang ze liever niet . Langzaam versteen ik, geli1'k een
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salamander in een terrarium . Wel lees ik veel en hoofdzakeliljk, 1a bi1'na uitsluitend Fransch . Maar ik doe het voornameli1jk om m'n Fransch bi1' to
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houden . Ook ben ik veel in het buitenland . Ik was in Pari1's en Praag en
weer enkele malen in Londen . Maandag ga ik weer voor 3 dagen naar Engeland en half December naar KoPenhagen en Stockholm uiteraard alleen
voor zaken . Maar ook daar zit ik des avonds als een dooie pier op m'n hotelkamer schri1'f m'n dagraPPors en ga dan to bed met een boek tot ik inslagP . En Poog me nu maar niet to veranderen . lk ken reeds alle motieven
vele menschen hebben me erover aan den koP gezaagd . MiJ'n vermoorde
vrouw en kinderen hebben er niets aan dat ik me Priveer van vreugde natuurlil'k zoo is het >• maar ik zou niet antlers meer kunnen . e hebt menschen
die zich in het zwart kleeden en dan braaf i l'aar en zes weken in de rouw
blil'ven . 1k bekleed miJ'n 111f niet met zwart maar de rouw zit tot in het
merg van m'n knoken . Na een l'aar en 7 weken beginnen die anderen al
weer > schuchter eerst en dan uitbundiger, to sPringen en to lachen . Tevoren
al hadden ze hun oogen streelend over begeerlil'kheden laten gaan . MiJ'n
rouw is als roest die zit ingevreten en vreet verder . e ziet we!, eanne > dat
ik aldus doende weinig meer beteeken als vriend . 0P zekeren dag heeft die
roest zoozeer de vreugde weggeknaagd, dat vriendschaP me een last words .
. . . Vri1'dag rS Aug . bedoeld is november G .V] moet ik in Amsterdam
een vriendin uit Cura~ao, een negerin, van het vliegveld afhalen . Een zeer
fil'n meisl'e, dat daargfinds heel harteliJ'k voor me is geweest • ze werkte met
me aan de radio . 28 Als ik ti1d heb, kom ik s avonds even bil Ja aan maar
reken er niet vast op . Morgen 8 Aug november G .V} zou m'n tweede
dochter Annemarie 18 l'aar geworden ziJ'n . 't Was een woeste lieve J'onge
hond vol streken en een heel groot warm hart . Maar ze kon ontaard vloeken en leek in heel veel op een l'ongen . Toch zag le er de a .s . toegewil'de
moeder in alreeds toen ze r o was . Ze sPeelde niet met PoPPen, tenzi1' om er
mee to voetballen maar wel waakte ze als i z l'arig meisl'e drie nachten achter elkaar bi1' haar zieke moeder . Den vierden dag zei ze : ik verrek van de
slagP verdomme, 'k zal barsten als 't niet waar is! 1k ben er nooit in geslaggd er een l'ongedame uit to maken en toch had ik haar zoo deerlil'k lief.
Achttien l'aar! Wat zou ik er vandaag den dag een last mee gehad hebben
misschien was ze wel eens met een woonwagen meegetrokken . En was zou
ik het allemaal graag van haar verduurd hebben . Het is geen phrase, eanne maar ik wilde nu liever wel dood zi1'n . lk ben bet trouwens zoo onge-
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veer, op het sterven na althans . En mil'n tack is toch zoo goed als ten einde .
Heel hartelil'ke groeten ook aan Vader en Moeder, t .a .t . Herman de Man'
Een week later, oop donderdag 14 november 1946, stortte 's avonds een
KLM-Dakota terngkerend van Engeland, op SchiPhol neer . De bemanning
en alle inzittenden kwamen om . Onder hen was Herman de Man .
eanne Berkhout noteerde later in haar herinneringen : `A1 bi1' al heb ik

veel gehad aan onze vriendschaP en ik heb een vaag vermoeden dat als de
flood er niet tussen gekomen was, ik hem nog van dienst had kunnen zil'n
om zi1'n moeilil'kheden to helPen verzachten met nieuw werk .'

Noten
I

Citaat uit door eanne MoI-Berkhout genoteerde herinneringen aan Herman de Man,
door haar in 1955- 1956 op verzoek van de De Man-onderzoeker Henri A. Ett opSetekend. Citaten in flit artikel waarbi1' 8een nadere bron is vermeld, zi1'n a omstig uit
deze herinneringen . Collectie Ge Vaart'es,1'es, Boskoo p.

1

Citaat uit T. Groot, `Herman de Man in zi1jn tiJ'd al een provo'. In: Ri1'n en Gouwe, 27
se tember I972 .

3

Letterkundig Museum, Den Haa8 .

4

Deze brie moet naar alle waarsch1i'nliJ'kheid gedateerd worden o p 14 november 1918.
De brieven van Herman de Man aan eanne Berkhout maken flee! uit van de collectie
van het Letterkundi8 Museum .

5

Pro Domo (1914), een toneelstuk van 1'hr. A.W.G. van RiemsdiJk (1878-1930) . Louis
Bouwmeester sr . 1842-1925 sPeelde in flit stuk de rol van de Sraa f De Grance. Wat
De Man p reties met deze verwi1'zing bedoelt, is niet duideli1'k .

6

0

7

Informatie ontleend aan Ab de Groots Ievensschets van Herman de Man in NoS Niet .
aarboek VereniSinS `Herman de Man' 3 (1994), p. 37. De Groot p ubliceerde in deze uitgave over Herman de Man en eanne Berkhout : `eanne Berkhout en andere
vroega schri1'versvriendschappen' p. 46-51 .

8

Dit Sedicht werd later Sa p ubliceerd in de Wereldkroniek van 13 au g ustus I9 I9 .

9

Mogelil'k heette zi1j Memp er; Herman de Man's handschrift is niet alti1'd even Semakkeli1'k leesbaar .

I I november 1918 had Duitsland de wa enstilstand ondertekend .
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Notitie in een brie aan eanne Berkhout, 25 oktober 1919.
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Hi1' ondertekende in die periode veel van zi1'n teksten met het pseudoniem `Incleader'
o f `Incleader'. De betekenis van deze naam is no8 duister . In haar herinnerinSen noteerde eanne Berkhout dat Herman de Man er zel als betekenis aan Sa : `uit p Iuizer',
maar het verband tussen beide woorden is onduidelJi'k.

12

Het Laatste Nieuws, o

13

Louise `WiesJ'e' Ghi1's (1902/!?-!98S) debuteerde als twaal 1ari8 wonderkind. ZJi'
werd de lievelinS van het Nederlandse en BelSische operette publiek. In 1930 trouwde
zi1' met de Nederlandse zanger ohan Heesters .

I4

ulius Haste 1'r., die in 1912 zJi'n under als hoofdredacteur was op8evol8d . Haste was
na de Eerste Wereldoorlog de Vlaamsgezinde voorman in de liberate p arti1'.

15

Nulla dies sine linen : Geen dag ga voorbiJ' zonder een li1'n of penseelstreek to zetten.
StelreSel van de oud-Griekse schilder A pelles. De spreuk wordt thans, en in De Mans
ti1'd bl1i'kbaar oak al, veelal SebeziSd m .b .t. schr1i'vers.

ericht in 1888, was een ro ressieve, uit es roken antiestablishment-kraut, o pgericht door de sociaal-bewuste ulius Haste I848-1933 .

I6 De ZweeP was een Vlaams weekblad dat van 1869 tot 1958 verscheen .

17 Herman de Man, `Een poSin8 tot levensschets ; in De roeP der velden . Zwerftochten naar de bronnen van vreuSde en schoonheid, Laren 1911, p. 78 . In dit back
werden bJi'dra8en o pgenomen van onder anderen dr . ac.P. ThYsse, Rinke Stolman en
Herman de Man.

2

18

ZJi'n adres luidde: Hotel de La Renommee, Groote Markt 13, Brussel. De verhuizin g
naar de tante van Louise GhJi's is niet doorga8aan . EniSa t1i'd later luidde zJi'n adres :
RuYsbroeckstraat 74, Brussel.

I9

Ferdinand Domela Nieuwenhuis stie~ op I9 november I9 I9 . Het 'entreflet1'e' dat
Herman de Man aan hem wi1'dde, is niet tern g8evonden.

20

H1i' wilde deze bundel ~dragen aan eanne . Van opzet en inhoud is niets bekend . Wel
publiceerde hJi' onder dezelfde titel een verhaal in Nieuw Levers I I5 1'anuari 1910,
p I63-I64, dat later eveneens verscheen in De Kroniek 6 I910, p. 33-34.

1I

OnSetwi1' eld hee De Man deze brie Ian8a t1i'd bewaard, maar zal het a p istel verloren gagaan ziJ'n toen in 1941 zi1'n huffs 8a plunderd werd.

12

Wilhelm lb. keizer van Duitsland, was op 10 november 1919 naar Nederland uitSeweken en hier geaccepteerd .

23

Herman de Man was van I mei 1930 tot I mei 1936 adjunct-directeur van de a deting Periodieken van UitSeverJi' Teulings in 's-Hertogenbosch .

14

Dit is onwaar; De Man verbleef bi1' toeval in de Franse AI pen toen de oorlog uitbrak.
H1i' blee f er tot begin 1942 .

25

Enkele van deze gebieden deed h1i' aan o p doorreis van Engeland naar Cura4'ao andere bezocht hJi' vans Curacao.

26

Herman de Man was na de oorloS to verbitterd am nog to kunnen en willen schri1'ven .
Hij werd reizend directeur van de Eindhovense Automobielen Ri1'wielen Onderdelen Import Company .

27

Het is niet duideliJ'k o p welk dagblad hi1' doelt.

18

Nilda Maria essurun Pinto (1918-1954), onderwi1'zeres, las voor de Curom-Radio verhalen voor en Ieidde een kinderkoort1'e, de `KanariePiet1'es' .
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Hans Renders

Een kameleon met horde kern
Onbekend jeugdwerk van Jan Hanlo

De mooiste van alle J'eugden : de 1'eugd van de
geest wanneer men niet meer 1'onS is .
Paul Leautaud

H

et leek wel alsof de vi1'ftien1'ariga an Hanlo in Deurne lets had
achtergelaten toen hil ' in r9z8 naar Valkenburg verhuisde . Denken aan Deurne betekende het oPenril'ten van een verborgen

wond . Elke keer als hil' later in zi1'n leven gevraagd werd biografische gege vens to verstrekken bil' een Publikatie, kwam hi1 ' met oPmerkingen over
Deurne aanzetten . In `Autobiografiet1'e anno r9S0', dot Hanlo oPnom in
zi 1'n In een gewoon riI'tuig (1966) en dot g eschreven was twee 1'oar voordat
Hanlo berucht en beroemd werd door zil'n klankgedicht `Ooze', goat het bi'na over niets antlers don Deurne : `Zi'n l'eugdherinneringen zi1'n verbonden
met Deurne het dorP en land van Antoon Coolen . Deze heeft eens geschreyen - zil' het met andere woorden - dot apes was we weten (voelen) van natuur en landschaP slechts gevonden words in herinneringen uit onze l'eugd'
Pi ii-i2)
. Schri1'ven over Deurne, werd voor Hanlo schri1'ven over zil'n neige
d'antan .

Toch heeft hil' nooit Precies kunnen uitleggen was hil' in Deurne heeft
achtergelaten . Allen was hi1' erover kwil't wilde, betrof louter uiterli1'kheden :
het huffs waar hil ' oPgroeide de tuin de straat waar hil' woonde of de turfgronden in De Peel . Zi1'n emoties bi1' het denken over Deurne blokkeerden
hem . Hanlo schreef nu eenmaal geen `bekentenisliteratuur' . Hi1 ' wilde geen
biografische betekenis aan zil'n kunst toekennen, van theraPeutische invloeden op zi1'n Poezie wilde hi1 ' niet horen . Toen hil ' vanaf 1958 aan het ti1'dschrift Barbarber ging meewerken, kon hil' deze oPvatting verdedigen door
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Jan Hank bij zijn moeder op schoot, Nederlands-Indie, 1913 . (Collectie Letterkundig Museum,
Den Haag.)

naar voorgangers als Guido Gezelle, Paul van Ostai1'en en De Sti1i to verwil'zen . Hi1' had een geaccePteerde manier van schri1'ven ontdekt, waarbil ' hil' de
emoties in de vorm van teksten verwerkte . Van Ostai1'en had tenslotte al geProclameerd dat vorm en inhoud in het kunstwerk niet to scheiden ziljn . In
Barbarber schreef Hanlo : `De vorm is niet een Pantser, nnee, de vorm is de inhoud in ziljn concrete waarneembaarheid en uitleverbaarheid .'
Hanlo had gemerkt dat hilj zich helemaal had uitgeleverd aan ziljn moeder .
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Maar togelil'kertil'd ervaarde hil ' dat oPgroeiende kinderen moesten leren afstand nemen van hun moeder . Hil' had moeten voelen dat zil'n moeder 'liefde' alleen maar oPvatte als `bezitten', terwi1'1 er toch ook bil'hoort het voorzichtig afstand nemen van het kind, zo schril'ft Hanlo later .
In Deurne begonnen de herinneringen aan zil'n ouders Mai en Bernard,
ook al waren die gescheiden toen an nog maar twee l'aar oud was . Jan en
zijn moeder Mai waren in 1914 van Bandoeng naar Deurne gekomen . Mai
was ontgoocheld uit haar huweli1'k gevlucht en trok bil' haar ouders in .
Vooral door zi1'n oPa> huisarts in Deurne > werd an ontzettend verwend .
Ondanks de bil'na onoverbrugbare afstand tussen Deurne en Bandoen g
kwam Bernard minstens elke twee l'aar vanuit Indie op bezoek . Er was no g
een reele kans geweest - en een onwrikbare hoop bil'

an - dat zil'n ouders

weer bil' elkaar zouden komen .
De scheiding van zil'n ouders en het vertrek uit Deurne zaten Hanlo hoog .
Maar in de schooloPstellen die hil' vanaf r9z8 schreef, huldigt hil' al het
standPunt dat de emoties niet zozeer in de inhoud van teksten zit maar in
de vorm . Dat blil'kt al uit twee 1'eugdoPstelletl'es uit 1930 - toen hi1' in de
vil'fde klas van de h .b .s . zat - die hi1' in In een gewoon riItuig 1 9 66 Publiceerde . Deze tekst1'es, getiteld `Zomeravond' en `De zee', van nog geen Pagi na druks zil'n natuurbeschril'vingen in optima forma met een welhaast sYmbolistische emotionele lading . Zi1'n leraar beoordeelde `Zomeravond' met
een 7 en bi1j 'De zee' schreef hil' behalve het cil'fer 8, ook nog de oPmerkin g
`Goede steer' . Hanlo vond ze zelf natuurliljk ook goed en zil'n oordeel over
deze natuurbeschri1jvingen werd in de loop van vi1'fendertig laar alleen maar
Positiever : `Ik vind ze, eerlil'k gezegd, verschrikkelil'k mooi . Eigenlil'k vind ik
ze wat mi1'n werk betreft, het einde . Dat is wellicht omdat ik hier met het o0 g
van de l'eugd door het geschrevene heen zie .' Hi1 Publiceerde in 1968 nog een
schooloPstet toen zi1'n uitgever hem vroeg mee to werken aan het boek1'e Jon g
gedaan, waarin van auteurs uit het fonds l'eugdwerk werd gevraagd . In het

Postuum verschenen Mi1'n benu1 z974heeft samensteller K . SchiPPers vil'f
schooloPstellen oPgenomen . In de nalatenschaP van Hanlo bevinden zich behalve deze gePubliceerde oPstellen nog acht ongePubliceerde oPstellen uit zil'n
h .b .s .-til'd .
Hanlo schreef een Postuum gePubliceerd essay over het oediPuscomPlex

hoewel ziJ'n Probleem flu 1'uist was dat hil' geen mogelil'kheid voor dit complex had gekregen . Zil'n moeder had hem met op afstand gehouden ten gunste van een vader . Zil' had hem aangehaald en bi1' haar in bed laten slaPen
omdat er geen vader was . Jan had dat fil'n gevonden maar stukJ'e bil ' beetJ'e
had Mai hem de rol van geliefd kind en van minnaar toebedeeld . Zil' zal hem
hoogstwaarschil'nlil'k niet seksueel gePrikkeld hebben maar dat was ook
niet nodig . De intimiteit was voldoende om Hanlo een seksuele uitdagin g
wel to laten ervaren . Hil' wilde kind ziJ'n en hoe vaak zal Mai hem in tedere
warmte van het bed niet beloofd hebben dat hiJ' altil'd maar dan ook altil'd
bil' haar mocht blil'ven en van haar houden . Toch had hil' vanaf ziJ'n vroege
Puberl'aren in de gaten dat moeder en zoon vanaf een bePaalde leeftil'd niet
meer zo intiem met elkaar behoren om to gaan . Als volwassen man schreef
Hanlo dat de oorzaak van zil'n complex was : `de neiging tot absolute vereniging overgave en verwachting bil' het J'onge kind, - terwiJ'1 het later toch
zichzelf wil ziJ'n, en dus niet consequent blil'ft . De boven-coatige ProPorties
van deze neiging worden in de hand gewerkt doordat de moeder reeds in de
aanvang, zij' het niet uitdrukkeli1'k bewust to veel belooft nl . meer dan zijl
later zal kunnen geven .
Dit voor Hanlo frustrerende inzicht begon door to breken toen GroP a ,
zil'n grootvader P .J .H . Crobach, in r927 de Deurnese doktersPraktil'k van de
hand deed . Na een lang leven als huisdokter wilde hil ' zil'n oude dag slil'ten
in de buurt van zi1'n zoon Louis Crobach internist aan het ziekenhuis in
Heerlen . GroPa huurde daarom in Valkenburg de Prachtige villa Sole Mio .
an werd ingeschreven aan het Bernardinuscollege in Heerlen . Dat had het
voordeel dat hi1' dan elke middag bil' oom Louis en ziJ'n vier nichtl'es kon
gaan lunchen . Hil' koesterde zich in de aandacht die hi1' van zil'n oom en de
nicht1'es kreeg . Toch zat er iets niet goed . Jan trok zich meer dan voorheen
in zichzelf terng . In een schoolschrift schreef hiJ' het oPstel `Herfst' . Het is
een illustratie van de stelling dat de natuur het enige thema was dat hem tot
fantaseren Prikkelde . Want in natuurbeschril'vingen kon hi1 ' iets kwil't van
zil'n emoties die zo vast aan Deurne verbonden waren zonder aan de lezer
zil'n werkelil'ke insPiratiebron to hoeven onthullen .
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Her st
Het is een dog in de her st : Zondog . Gees mistiga kille dog, waaro p alles
not en kiam is, en 1'e niets hoort don het tikken van dikke dru pp els, die in
de boomers van blad tot blad vallen en eindeliJ'k met een snik in 't gras terecht komen .
Ook is 't geen dog waaro p de wind door de hal ale boomers roast en
aan de nag overgebleven blares rukt our ze als hiJ' ze los kan kriJ'gen, hoo g
mee to voeren, met woeste dwarrelinSen en als 't hem genoeg is don loot
ie ze naar de ltrond vilegen , waar ze nag een viJ' tai meters over elkaar buitelen en eindeliJ'k in een p las water bliJ'ven p lakken . -o met zichzel tot
rust komen . Als 1'e o p zoo's dog op een heuvel stoat, don zie J'e Sroote witto zonnevlekken over 't landschap vilegen . Een troep1a blanke duiven
scheert door de lucht met snelle wendingen . Sours worden ze door de zon
verlicht, zoodat J'e oogen p iJ'n doers van de witte ikkering . Dan maakt de
natuur 1'e niet weemoedig, moor ze vervuit J'e van een wiide bli1'heid en J'e
zou mee willen vilegen door de luchten , met de duiven . Moor zoo's dog is
't vandaag ook niet .
Vandaag zijn er moor enkele witte wolken aan de diepblauwe lucht,
zoodat de zon onogebroken schiJ'nt. De witgekalkte gevels van een poor
huis1'es blinkers . Het is stil en stemmig buiten . De muggen zijn nog niet
weg! Ze zijn bi1' elkaar gekomen our to dansen . De boomers staan droomerig to p ri1'ken en rood en geel en bruin en p oars en oran1'e . Moor ze doers
niet schreeuwend aan! Hun kleuren vloeken niet bi1' elkaar. Men zou zich
zel s geen mooiere kleuren kunnen voorstellen . In de kaalwordende takken
s p ringen de mies p erende meezen . Kinderen s p elen o p straat voor hun huffs
met een hondJ'e . Grootvader stoat in de deur. HiJ' geniet van het Zondogsweer. Onbewust loot hi1' z'n p iJ'p1'e in de zak, omdat de smack van de rook
niet p asses zou bi1' de geur van deze her stnatuur. Als het zoo's weer is
kan 1'e J'e niet voorstellen don 't niet altiJ'd zoo bliJ' t ; de winter li1'kt don nag
zoo ver welt . 1
De aandacht die an thuis en bil ' zil'n nicht1'es kreeg, kwam voort uit genegenheid maar ook uit medeli)'den . Medeli1'den met de dromerige Puber die
geen contact kon leggen met zil'n nieuwe klasgenoten . Het l'ongste nichtl'e
os van der Ploeg is scherP bil'gebleven dot GroPa in een medallion niet de
foto van zijn nicht1'es had zitten : `Nee alleen van an . Als er maar een bruin
eit1'e was, moest dot zonder pardon naar an toe .' De nicht1'es accePteerden
deze voorkeursbehandeling van an omdat ze wisten dot er lets mee gecomPenseerd werd . Bil'voorbeeld het gePest worden op school, zil'n eenzaamheld, zijn vuurrode haar . 0P school in Deurne noemden ze hem Rode Duuk
en Vuurtoren > in Heerlen werd dot `Stinkende Gouwe een Limburgse benaming voor Paardenbloem . 3
Maar de voorkeursbehandeling woog niet op tegen de afwezigheld van
zijn vader . Die was ondertussen met vervroegd Pensioen uit Indie terngge-

Huize Sole Mio to Valkenburg. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

keerd . Mai had hem niet gevraagd weer bil' haar en an to komen woven .
Het laatste restl'e schi1'n en hoop dat de scheiding een Praktische oorzaak
had gehad, was verdwenen . Bernard was in sePtember z927 naar Arnhem
verhuisd ingetrokken bil ' zil'n zus Hortensia en haar gezin .
In 1921, vlak voor de verhuizing naar Limburg, had an nog de hoop dat
zijn ouders weer bil' elkaar zouden komen . En nu zat hil ' in Valkenburg to
dromen van Deurne . Het is daarom niet zo verwonderlil'k dat an in de
tweede klas van de h .b .s . bleef zitten . 4 Het Bernardinuscollege was een
school met een goede rePutatie, katholiek maar niet benePen. 0P de schrifteli1'ke rePetitie Algemene Geschiedenis kreeg Hanlo de vraag voorgelegd :
`Wat weer t'e van Calvin?'
Helaas is zi1'n antwoord op die vraag niet bel
waard gebleven .
Een van de oPstellen die in Mi1'n benul werden gePubliceerd, is getiteld
`0P de straat' . Het onderwerP was een oPdracht van zi1'n leraar Nederlands
Pater Gerlachus RoYen . `Het ligt aan mil', maar ik kan hier ook geen oPstel
van maken .' Nogal ongerrsPireerd maakt Hanlo een Paar oPmerkingen over
de `straat naar Maastricht' en de Kalverstraat in Amsterdam . `Dit oPstel zal

80

we! op niets uitloPen i ' geeft hil ' zelf toe . `En toch is het niet dat ik geen geschikt snort straat ken . Wat herinner ik me immers nog goed die gezellige
breede dorPstraat met z'n huizen maar ook z'n weiden en korenvelden erlangs . Die weg, met lichtblauwe keien gePlaveid waarover, als ik 's morgens
of 's avonds in bed was lag to ki1'ken naar 't Plafond, de karren zoo ernsti g
heenbotsten . Als ik die straat voor me zie gaat het denken vanzelf . Dat is
nog eens een echte mooie straat . Maar ook daarover kan ik geen echt oPstel
maken . Die straat is een breede simPatieke lack de finesses ervan to beschri1'ven zou overtollig zil'n en de zaak niet raken .'
Het beschril'ven van zi1'n straat zou `de zaak' niet raken de emoties over
zi1'n Deurnese til'd zaten diePer . Gerlachus RoYen vond het ePistel `voor 'n
groot deel een mislukt allegaartl'e' en beoordeelde het met een 5- . Mai za g
die oPmerking in Jan's schoolschrift staan en schreef eronder : `Van mil' ro
Honk .~5
'
Voor zil'n volgende oPsteloPdracht Putte Hanlo voor de inkleuring van
zi1'n verhaal wel uit zijn kinderti1'd . Deze keer was er niet het bezwaar dat
een beschril'ving van iets uit zil'n l'eugd `de zaak' niet zou raken .

0p

de boerderi'1
't Is 'n uur o vi1' 's morSens in de zomer. De komende dog zal wel net als
gisteren, zonniS en warm ziJ'n, moor daar merk J'e nu flog mess van . Het is
koud en schemerachtiS . Het boerderi1't1'e ligt door, bag en klein, schuchter
o p de geheimzinniga hei, die een poor honderd meter verder, verdoezelt
met de donkerte .
Het wordt al was lichter. Aan de horizon begins het donkerblauw van
de nachtlucht to verbleeken en en ziJ'n o p die p ick nog moan weinig sterren
meer. Het zal niet Iang meer duren, o de zon schiet haar eerste horizontale stralen teSen de ruiten van het boerderiJ't1'e .
Er wordt met klompen gestommeld in het boerderiJ't1'e . De Srendel
words van de deur Seschoven, en de deur o p enSemaakt . Een J'onSa orsche
boerenvrouw komt naar buiten, sluit de deur met een resolute slag en loo p t
naar de p ut om water to putten . Haar Sezicht, armen en handen ziJ'n turfrood. Een blauwe schort hangt over haar rok en is met 't lint vast om haar
middel gesnoerd . De meeste kipp en ziJ'n oak al buiten , en komen en noS een
paar onhandig van het laddertJ'e a getri p t, s p ortJ'e voor sportJ'e, telkens na
elk s p ronSet1'e wikkend en wegend totdat er een luid kakelend ineens naar
beneden adders en daardoor de heele troe aan 't kakelen maakt . De
vrouw hee t de schui van 't varkenshok opengetrokken, zoodat het varken
nu in het buitenhok kan koomen . Het lawaai van de kiepen wordt nu begeleid door het Seknor van het varken , dat uitSehonSerd is door de IanSe
nacht . De vrouw hee t nu druk werk . De ki en voeren, het varken voeren,

de kamer veSen, de stoep schoonplassen. En waar bli1' t grootvader toch!
NoS alti1'd in bed, en de kat! NoS alti'd1'd niet gezien . Met een schelle stem
words : poes poes poes Seroepen, een schoteltJ'e melk klaarSezet .
En onder al die bedri1'vigheld, is de zon opgekomen. Haar stralen vallen over de Sroote paarsiga hei, ze bliJ'ven in het kleine goudgele korenveldJ'e, opzi1' van het boerderi1't1'e hanSen, ze slaan teSen de groengever de
deur en luiken schiJ'nen door de Sloeiendroode kam en lellen van de kraaiende haan, ikkeren op de notgeschrobde stoep, maken het roode vleesch
van de vrouw nog rooder, en de blauwe schort nog blauwer en zetten de
heele lucht en alles in een vreuSdevol Iicht .
Daar goat het groene deurt1'e weer open, maar nu niet met een vaste
greep, moor aarzelend Iangzoom . Grootvader schuivelt op z'n stokI'e naar
buiten . HiJ' knippert tegen het zonlicht en kiJ'kt over het er 1e . Hi1' ziet de
vrouw door, met al dot leven om haar heen . Hi1' glimlacht en zegt : `AIIez
Anna, noaw eurst botterammen eJ'ete . De ko le is toch vJ'errig?' ` oa, grutvoader, mer -- .' `Neie, neie, neie, neie, niks to doen, noaw eurst e1'ete
vruit.' `1'oa Srotvoader, allee don mer,' en ze pakt Srootvader lachend biJ ' de
arm en beiden goon het huisJ'e binnen om boterhammen to eten .

Dat hil' til'dens het schril'ven van dit oPstel aan Deurne had gedacht, blil'kt
uit het onvervalste Brabantse dialect van de dialoog in de laatste alinea .
Gerlachus RoYen vond dit oPstel een 8 a 9 waard . Een aanwil'zing voor het
biografische karakter van `Herfst' en `0P de boerderil'' is de nadrukkelil'ke
aanwezigheld van een grootvader . Over een vader worth niet gesProken . In
het volgende, eveneens niet eerder gePubliceerde, verhaalt1'e komt de moeder
duidelil'k in beeld .
Een uurtJ'e aan zee
't Vorig Joar in augustus toSeerden we aan de zee . Ik was gewoon elke dog
een o twee keer to goon zwemmen, 's morgens om 'n uur o twaal , o in
de namiddaS . We zaten meestal aan 't stille strand, 'n heel eind links van
de Sroote drukte . 0p 'n morSen had ik me uitgekleed om in zee te goon . 't
Was n' erg winderiga dog. Ik liep naar de strandstoel waar m'n moeder in
zat to lezen en zei haar dot ik klaar was en daarom moor Sing . Ze wenschto me veel plezier en ze drukte me buitegewoon op 't hart toch voorzichti g
to wezen! De Solven waren zoo 8root en zwaar vandaag . Terwi1'I ik al gin g
beloo de ik natuurli1'k op to passen en ik was 't met haar eens dot de zee
er vreemd uit zaS . Er waren nog moor een poor menschen aan 't zwemmen . De orsche wind kwam uit 't Zuidwesten en daardoor kwam het dot
de branding heel schuin op het strand stond . Moor de zon scheen en ik
plenste welSemoed in de eerste nog kinderliJ'k riesselende waterloog1'es .
Moor al auw stond ik tot aan m'n heu en in 't water waar de olven niet
meer kinderliJ'k zi1'n, moor met 'n klap, veneinig, ineens 1'e hele liJ' not plensen, zoodat )'e stoat to rillen also 't water pasgesmolten ifs is, en J'e eventJjes speels voorover in 't water moet storten, en moet beginnen to zwemmen . Dot deed ik don oak en ik had gauw genoeg weer de smack beet van
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't zwemplezier plus van 't zoute water) . Ik merkte al dadeli1'k dat de zee
geweldiS trok en toen ffk naar 't strand keek, zag ffk dat ffk al ink was a gedreven . Ik begon teSen de trek van 't water in to zwemmen, de kant van
moeders strandstoel op, maar erg veel vorderde ffk niet . Ik wilde daarom
naar het strand baden en er dan verder naar toe loo en, ffk hield o met
zwemmen en p robeerde grand onder m'n voeten to kriJ'Sen . Wat er nu volgde schiJ'nt me achtera als 'n drukkende, melancholieke droom toe . Ik voelde geen grand maar zonk, also ffk aan de beenen Iangzaam naar beneden
werd getrokken . Een Sroote golf rolde hoog over m'n hood . Toen began 1k
to zwemmen - worstelen met het draaiende en trekkende zware water . Ik
kwam weer boveno p en zaS Juist voordat 'n schuimende golf weer over me
heen J'oeS, het strand heel ver weg , en tusschen miJ' en het strand , Sroen
Sri1'ze Solvenrug8en, o p sommigen een Ianga machtiga krul woest-wit haar - Toen kwam er een groote moedeloosheid over me . Het zou dadeliJ'k voorbi'J
ziJ'n, ffk kon niet meer . Slechts enkele beelden waren in m'n hood . Dat onder miJ ' een groote koele donkeygroene ruimte was en ver weS, m'n moeder
in 'n strandstoel o de witte stree strand .
0peens voelde ffk wat tegen m'n rug, lets dat zacht was en toch niet
meega . Ook te8en m'n beenen voelde ffk zoo lets, overal tegen m'n Iff'J .
Toen was 't also ffk ontwaakte ult die roene donkere droom . Ik was o 'n
snort pier gestooten en kon overeind krabbelen met ontzagli1'k veel moeite .
De eene golf na de andere spoelde over me heen en benam me het weinige stuffp achtig stokkende adem die ffk noS had en vulde m'n Iongen met water. Toch sleepto ffk me tusschen de zware steenblokken, de pier op, waar
de verstikkende golven niet meer konden komen . Daar bekwam ffk wat en
merkte dat bloed ult vele sneden en schrammen van de scherpa bazaltblokken o m'n natte beenen en armen natte verdoezelde lekken maakte
en m'n bad p ak o p sommiSa plaatsen waterrood kleurde . Ik had geen p iJ'n
gevoeld en de steenen voor zachte dingen Sehouden . Het gezicht van het
bloed verschrikte me en dat restaureerde me zoover dat ffk met m'n duizeli a ko , telkens struikelend en vallend de pier o kon loo en naar het
strand. Ik Seloo dat de menschen me vreemd aanSas p ten toen ze me zagen . Ze hadden me wel op de p ier zien zitten, maar hidden me voor 'n Sewove zwemmer die wat uitrustte . Toen ffk eindeliJ'k biJ ' m'n moeder aankwam was ffk weer tameliJ'k ink . Ze had me natuurliJ'k ook o p de p ier zien
zitten zonder eenig onheil to vermoeden . Het leek natuurli1'k vreeseliJ'k,
vooral m'n knieen waren erg aan 't bloeden, de andere wonden bleken
maar schrammen to ziJ'n . Ik was die dag buitengewoon overtuigd van de
machteloosheid van de mensch als 't er opaan komt en 's nachts deed een
verschrikkeliJ'ke hoo dp i1'n er bi1' die overtuiSing noS een sche pJ'e o p .
Hanlo werkte graag met togenstellingen in de natuur, licht togm over donkey felle kleuren togm over sombere . Vooral de kleur blauw komt in bi1'na al
het l'eugdwerk terng . De angst dat zachte krachten en verstikkende golven
Hanlo van ziJ'n moeder dreigden to scheiden, is veelzeggend . Hanlo zag dat
de wereld om hem heen steeds meer de vorm aannam van een barriere tussen hem en Mai . Hi1' merkte dat het niet meer - zoals vroeger - als vanzelf -
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sPrekend geaccePteerd werd dat hil' bi'l
zi1j n moeder op schoot krooP en haar ziJj n
oneindige liefde betuigde . Dat zal niet de
reden zijn geweest voor Gerlachus RoYen
het ci1'fer 8 en `Goede Sfeer' onder `Een
uurt1'e aan zee' to zetten maar dat an
hier jets had beschreven dat hem na aan
het hart lag, zag hil ' we! . Het door Hanto nieuwgevormde woord `riesselende'
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werd daarom zelfs zonder commentaar
geaccePteerd .
De hardnekkige kern van onverwerkte
:

heimwee naar de Deurnese ti1'd en een
verdrietige eenzaamheid uitten zich in
een Paar eigenaardigheden . Dat

an

t

{

vaak en grondjg ziljn handen waste, zouden we nu smetvrees noemen. Maar zijn
PreoccuPaties met of beter, ziJjn weerzin

Jan Hanlo met zijn grootmoeder, I9 I5 . (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

tegen het lichameliJ'ke ging verder, volgens os van der Ploeg . `Als an zi1jn
news snoot vouwde hil naderhand zijn
zakdoek zo op alsof die net uit de kast

kwam .' Dat zal elke Puber wel eens gedaan hebben maar an deed het altit'd. Jan was zich bewust van ziljn lichaam als hil ' zich in een vervelende situatie beyond of daar bang voor was . BePaald hYPochondrisch waren ziJjn
maagklachten als hi1' langere til'd van huffs was en zi1jn zwartgallige oPmerkingen over zilj n al J'ong aangenomen rookgewoonte ziljn os van der Ploeg
altil'd bil'gebleven : `De Problemen die hiJ' met zi1jn maag had, waren Psychosomatisch . Voordat hi1' de brand in zilj n sigaret stak, voelde hil' al een tumor
groeien en zei dan : "1k kriJ'g kanker" .' an voelde wel aan dat hil' op veel begrip van ziJj n omgeving kon rekenen . HiJ' maakte daar gebruik van door het
geniale, onbegrePen kind uit to hangen . 0P leeftil'dg enoten had dat een bi-l
zonder effect . 'Jan was een excentrieke l'ongen .1k kende hem via mi1'n broer
Harry die met hem op het Bernadinus zat, de h .b .s . . 1k herinner me nog dat
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an een keer alleen met een Paar bladzil'den uit een boek bi1' ons kwam . Ik
vroeg : "Was is dat?" Hil' antwoordde : "Die heb ik uit het lesboek gescheurd
want dan hoef ik niet to dragen wat we vandaag toch niet nodeg hebben » . > 6
In het met een zes beoordeelde oPstel ''s Zondags' words de zondagstemming beschreven . Als Hanlo over een bittere Pit `in de vorm van koude'
schril'ft, is het commentaar in de marge dat hier een rare beeldsPrack words
toegePast . Toen Hanlo dit oPstel in 1966 bundelde, nam hil' de door zil'n onderwil'zer veroordeelde beeldsPrack gewoon over . `Dat is wellicht omdat ik
hier met het oog van de l'eugd door het geschrevene heen zie .' VerderoP in
hetzelfde oPstel haalt hi1' een alledaagse anekdote aan die door Gerlachus
RoYen als ironisch werd genterPreteerd . Hanlo zit in de bus naar Heerlen
als hil' zin in een sigaret heeft . `Maar ik merkte dat ik geen lucifers had en
vroeg aan een meneer die voor me zat om was vuur . Hil' streek de asch van
zil'n sigaar en hielt me de gloeiende top voor, vragend of het zoo ging. Ik beaamde en de punt van mil'n cigaret geraakte in gloeiende toestand, merlegeteeld door mil'n voorman's sigaar, met behulP van krachtig trekken mi1'nerzil'ds . Een til'dl'e daarna toen ik weer rustig zat draaide to meneer zich om en
stak mil' een luciferstoos1'e toe en zei : "Neemt U dit naar, ik heb er toch no g
een" .' Het is het snort Proza waarmee het tiljdschrift Barbarber later furore
maakte . 1 Gerlachus RoYen had daar geen oog voor : Bedoeling to vaag : Ironie moet zeker Pittiger gezegd zi1'n .' RoYen zag in Hanlo geen schril'ftalent .
Want hi1 ' heeft Hanlo niet gevraagd nee to werken aan het

ong Studenten

Blad een veertiendaagse uitgave voor katholieke scholen waarbi1j hil' direct
betrokken was . 8 Paul Haimon leerling op het internaat Rolduc, Jan Engelman en vele anderen maakten hun debuut in dit ti1'dschrift . Het was de gewoonte onder Pseudoniem to Publiceren . Enig oPzien baarde een auteur die
zich Constantil'n noemde, omdat hi1' zo Prachtig over de Peel kon schril'ven .
Het bli1'kt Toon Kortooms to zi1'n .
Hanlo's eveneens met een zes beloonde oPstel `InsPiratie' begins nogal
Plichtmatig: `Om iets to schril'ven dat tot doel heeft gedachten weer to geven
zil'n gedachten noodig en een momenteele vaardigheid om zich to uiten . Bi'l
gebrek aan insPiratie is een van deze factoren niet, of to weinig, aanwezig .'
Een verslagl 'e van een treinreis naar Bretagne had volgens Gerlachus RoYen
een `goede stemming' en leverde een 7 op . Beide oPstelletl'es zil'n door SchiP-

Pers in Mi1'n hemsl oPgenomen .
In het ongePubliceerde `Herinneringen uit mi1'n l'eugd' was Hanlo ronduit
sentimenteel ook al kreeg kreeg hil' er van Gerlachus RoYen een 7l8 voor .

Wat was l'e toch een sYmPathiek mormelt1'e- Taksl'e . Wat zie ik l'e nog dikwil'ls in m'n gedachten voor de heete hoard liggen, op le zi1', zoodat het
zacht-oranl'e licht van de kooltl'es op le harde borst en l'e ingevallen buikl'e
vie! . En hoe goed ken ik l'e schorre blaf nog, als l'e 's avonds om 'n uur of
tien > voor de keukendeur stond om binnengelaten to worden . Een blaf
waarin half nog de vreugd klonk van het straatgeboemel met andere honden half een weemoedige bede, dot de deur open zou gaan . Ouwe Wald altil'd ben l'e mil'n vriend geweest, ook a! had l'e 's nachts op elke keukenmat
eens gebraakt, al had l'e de huiskamergordil'nen stuk gebeten . Als ik wat
ging wandelen don dribbelde l'e mee, met de roode tong, het eeuwige frissche
aan l'e ronde !il'f, met de bek gekruld . Maar daar weet l'il' allemaal niets meer
van . Ik besta niet meer voor 1'e want l'e bent flood, le bent niets meer . 0 P
Sinterklaasavond droeg onze knecht een kramPachtig bebloed zwart lil'fl'e
binnen . Dat was l'il', - overreden . Wat heb ik toen gehuild .

Van dieren werd an altil'd sentimenteel, zo blil'kt ook uit een ander ongePubliceerd l'eugdoPstel .
Oude Dieren
't Oude hooga paard stoat voor de waSen to wachten tot de voerman terugkomt. RustiS en edel to wachten ook, tot het einde van 't !even van trekken, van stilstaan, van snuiven, van sta en - voor de mensch, de boas .
Nog hanSt de kop niet, noS is zi1'n hall dank en hee t ziJ'n IiJ' de tYpische
pgarden8ratie . Moor smal is de borst, en to groot Ii1'kt de horde kop voor
het S eslonken Ii'1 . 0p het voorhoo d is een griJ'zende tiles van de ouderdom
gekomen en het heele lichaam is griJ'sachtig overtoSen .
Ge8aloppeerd en gerold hee t hiJ' in de zonnniSa wei . In de warmte van
de donkere stal hee t hiJ' behaagliJ'k gekauwd en gemalen van het overvloedige hoof, terwi1'I de wind buiten, gierde . Geslagen en Setrapt is hiJ' in de
druileriga reSen van een koude winterdog. Gelie oosd en bekiopt . <- De
stem van zi1'n boas was 't eeniga gezeischap in ziJ'n leven .> Met plezier
hee t ie z'n plicht Sedaan : 'n Paard denkt niet over zulke dinSen . Dot IiSt
nu eenmaal niet in de dierliJ'ke natuur. 'n Paard doet is bereid. Voor hem
bestaat slechts trouw, zooals er tusschen zi1'n ooSkleppen alleen moor een
vooruit bestaat.
Oude dieren . Ze ziJ n tre end door hun eenvoud, door hun rede!oosheid . 9
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In Mi1'n benul staat het oPstet `Nooit voorgelezen' . Hanlo schril'ft daarin dat
zlln gedichten sours uit een Prozatekst zlln ontstaan . `Sours uit een oPstel
"Paard" : uit een H .B .S .-oPstet .' En inderdaad op 8 aPril 1946 schreef hi1' :
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Kladversie van gedicht `Het Paard', 8 april 1946 . (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag,)
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Het paard
Het oude hoga p aard
Iaat noS haar ko p niet hanSen

oak is haar hats nag stank
en hee t het Iichaam Sratie

moor smal de borst
to groot het horde hood voor het geslonken li'1
en dierliJ'k griJ's
bekroont reeds Iang de hued io

Als de oPstellen van Hanlo in Limburg zi)'n gesitueerd, is dot in negatieve
zin . In Limburg bereikt hi1' de 1'aren des onderscheids de kermis van de driften dripgt zich aan hem op, en dot bevalt hem helemaal niet . De onvrede
over de verglil'dende kindertil'd Prol'ecteert hil ' op de Limburgse mentaliteit
en op de `gillende meiden' van de Heerlense kermis . Een nooit ofgemaakt
verhaal in de ik-vorm over een bezoek aan de kermis in Heerlen uit Hanlo's
middelbare schoolti1'd, leunt sterk op het idee dot kinderen hun schoonheid
verliezen wanneer ze in de ban komen van de glibberige geilheid van de andere sekse . Vooral de meis1'es moeten het in de ogen van Hanlo ontgelden .
`De bus is goed vol . De meeste menschen gaan naar de kermis . De boerenmeiden glunderen tegen elkaar . Ze kennen de Pret nog van de vorige l'aren .
De vril'ers zeggen nog niet veel en staren . Ze hebben hun beurzen achter o P
de broek . Er zit ook'n grootvader met een rond baardl'e . En een grootmoeder en een Prachtig kleinkind van twaalf l'oar . Ze heeft een rond gezichtl'e
met roodbruine wangen en een Poar gril'ze oogen waar de avondzon in
schil'nt . In Heerlen schuiven we allemaal naar buiten . De vri1'ers orienteeren
zich . De meisl'es hebben nu definitief hun lachsnuit oPgezet .' De ik-figuur
maakt zich los van zil'n vrienden en goat in de `slipgerwagentl'es' zitten . `Dit
goat vreeseli1'k hard en verschaft 'n sensatie die 'n aannemelil'k Burrogoat is
van vreugde .' 0P de terngweg in de bus treks hi1 ' zich terng in zil'n gedachten over was hil' die avond gezien heeft : `Wenteling van het dolle vermaak .
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Buitelingen in vette Palingen . Zoeken van bier dat stort in menschenkelen .
Skiestand van het leven . Immuumheid . Vreugde . Zatheid . Meiden . Meiden
schreeuwende meiden . Gillende meiden . Zatte meiden op draaiende schi1'yen . Wentelende raderen die de gillen wegslipgeren tegen de Lenten op .' Dat
was de kermis van de driften op weg naar volwassenheid waarvan Hanlo
zich voornam er nooit deel uit van uit to gaan maken . Hi1' wilde graag de
l'ongen bli1'ven die zonder bil'bedoeling > zonder concurrentie van een vader,>
onvoorwaardelil'k van zil'n moeder hield . De eerste geschreven woorden die
van Hanlo bewaard zil'n gebleven - hil' was toen zes l'aar- zi1'n dan ook aan
haar gericht : Mait)e, Uw liefhebbende Zoontje Jan .' II
In het hier voor het eerst gePubliceerde oPstel `De Mi1'nstreek' is de hoofdPersoon een meisl'e . Ook men al vond Hanlo dat emoties gedePersonaliseerd
moesten worden . `De Mi1'nstreek' vond Gerlachus van RoYen `Kort' : `Zil' is
verhuisd . Vanuit het zanderig e wide
l Brabant naar de vaste kleiheuvels van
Zuid-Limburg : De Mi1'nstreek . De mil'nstreek van Nederland . Waar de Limburgers wonen . Limburgers met stoeven of bleeke Limburgers met zwart
om de oogen, die werken onder de grond . Limburg is hun Vaderland ook
de mi1'nstreek is hun dierbaar oord . Ze is in de mi1'nstreek komen wonen . Ze
kan die niet begril'Pen . Ze vindt de Limburgers chauvinistisch en denkt : was
doer de Limburgers hun streek Loch zoo aPPrecieeren? Zi1 ' kil'kt naar het
land : heuvels - in bet dal ligt in de verse een mil'n . Veel schoorsteenen
rooken . Booven een breede Pi1'P, die zich boven en onder verwil' dt, hangt een
groote wolk witte stoom . Ze weet het, maar Loch gaat 't langs haar heen
dat dat dieP onder de grond, de mil'nwerkers hakken . - De witte stoomwolk
hangt zoo stil . - Zil' hoort de Limburgsche taal en voelt : eenigszins zal ik
bier alti1'd wel een vreemde blil'ven .'

Dan is er nog een ongetiteld en ongePubliceerd oPstel waarin Hanlo vertelt
hoe er bil' hem thuis naar de radio geluisterd werd .

De radio in de huiskamer .
De radio s eels zoowat de heele da met tusschen oozen : stri'k'es o dikwiJ'Is houdt wel een half uur Ian8 een heer met een zware stem z'n voordracht zonder dat 'n mensch er naar luistert . 'n Heel kinderuurtJ'e uit een
o ander land wordt in de huiskamer voleindi gd zonder dat iemand er eeni-

Se aandacht aan hee t 8eschonken . Ach, we ziJ'n d'r aan gewend net zoo
Soed als aan de snorrende kachel o de reSen die teSen de rumen slant, en
ieder hee t z'n werk . Sours wordt ie ook helemaal niet aangezet . Moor 's
avonds dan komt de belangstellin8 . De gids wordt naSezien, de programma's beoordeeld . Ik moet bekennen dat lezingen over 't algemeen worden
SeneSeerd . De een zoekt naar de naam Beethoven o Mozart o Men gelberg, bi' de under komt 't eiteli'k neer o 'n s euren naar blues en hots,
StrawinskY, Bartok en derSeliJ'ke nieuwe muziek . Toch is 't moor 'n enkele
keer dot ik echt getro en wordt door een stuk . En zoo'n stuk hoe ft ook
heelemaal niet tot een bepaald genre to behooren . Ik heb Senoten van
"I'A renti sorcier" van Ducas met z'n rachti a klanken en a wisselin
van 't eentoniga wonderli1'ke "Le coq d'or" van RimskY Korsaiko . Ik weet
nog dot ik werkeli1'k ontroerd was toen ik Handel's "De koekoek en de
nachtegaal" op 't orSel hoorde spelen en toen ik de J'uichende, geweldi g
rhYthmische "Mississippi suite" hoorde, zaS ik de breede rivieren liSgen, badend in de zonneschiJ'n . 's Avonds kunnen we door de radio zooveel verschillende muziek hooren . Dikwi1'ls zetten we Budapest aan our 'n echt
Hongaarsch ca estriJ'k1'e to hooren . De weemoediSa viool hee t de melodic .
De rollende tonen van de cembato accompaSnY veeren . De viool goat in
vlugger tempo over. De sterke climax van de czardas . Plotseling wordt de
muziek a ebroken en ster t uit in een oar beheerschte, haast onverschillega accoorden . Sours hooren we eentoniSa en krantJ'ongs met hun droomeriga liedJ'es . Dan weer schreit een neger zi1'n Sroot verdriet uit, o verkropt het
in 'n drukkend Iangzoom rhYthme . Later op de avond komen de oxtrots overal tevoorschi1'n . Als 't liedJ'e over de eene baby uit is, volSt 'n melodietJ'e over
een andere . Rrrradio Milano sPeels zwierig nog een poar klankvolle tango's,
tot oep de strekker uit 't contact wordt getrokken, en we gaan naar bed .

Uit een interview dot . Bernlef en K . SchiPPers hem afnamen weten we dot
Hanlo in de til'd dot hil' zil'n eerste gedichten schreef, via het abonnement
van zil'n moeder op De GemeenschaP, kennis maakte met de Poezie van Paul
van Ostailen . Maar ook las hl1 de Poezie van Guido Gezelle . 11 Het volgende in 1930 geschreven en in Gedichten o Pgenomen vers toont de sPoren van
die kennismakin g
Pakken zakken
Zwaar en stil
Zonder kracht
- LanSe Broom KettinSen die
HanSen loom
En zakken Ian gzoom
Zonder eind
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Het blil'kt de derde strofe to zil'n van een ongePubliceerd gedicht uit die ti1'd .
Door de gedichten van Van Ostai1'en was hil' gaan inzien dat Gezelle een
klankdichter was en niet in de eerste Plaats een katholiek dichter . De eerste
twee strofen van `Pakken zakken' luiden :

Harde bolsters
Zware ko8els
Rollen ronken
Scheuren schriJ'nen en
Ver p letteren alle din Sen
Botsen o de
Stenen ko

en

Gladde ballen
Valse knallen
Daveren in zware vallen

Lichte blauwe
En do Srauwe
Bleke zilveren
Blinken blinken
Zinken in het koele water
In het zachte ladde water
Tot de Sroene zachte bodem .

Nadat Jan Hanlo in 193 z was geslaagd aan het Bernadinuscollege in Heerlen
voor zijn h .b .s . B-examen, was het voorloPig uit met het dichten en begon hi' 1
aan een artistieke en intellectuele zoektocht . Het was een zoeken naar de vorm
waarin hi1' zijn eenzame geexalteerde Persoonlil'kheid kon ontPlooien .
0P advies van kaPelaan Durlinger, moderator van de R .K . eugdvereniging in Valkenburg, zocht Hanlo zijn heil in de l'ournalistiek . In `Autobio-
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grafietl'e anno 1950' schreef hi1' na het eindexamen aan de universiteit van
Utrecht zich een l'aar lang to hebben voorbereid op de l'ournalistiek `a half
hearted attempt.' De toevoeging is dubbelzinnig . Het halfhearted kan slaan
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op bet feit dat Hanlo maar een l'aar op de universiteit bleef . Bovendien was
er helemaal geen studierichting lournalistiek in Utrecht en dat Hanlo via
een studie kunstgeschiedenis zich een Plaats als kunstcriticus wilde verweryen verraadt een halfhearted Poging .
Hanlo schreef zich in bi1' Faculteit der Letteren en Wi1'sbegeerte op 3 r oktober 193 r, kunstgeschiedenis vie! onder deze faculteit . Evenals PsYchologie .
Hanlo volgde behalve colleges kunstgeschiedenis ook colleges PsYchologie
als toehoorder . In bet in Mi1'n benul oPgenomen `De RoePing van de kunstenaar' schreef Hanlo : `Ik heb vroeger geProbeerd (op een resPonsiecollege
bil' wi1'len prof . Vogelsang, kunstProf in Utrecht bet schone to herleiden tot
bet goede' P . Zo8 . Het schone was de beeldende kunst, de jazz, de film, viool- en Pianolessen . Onder invloed van de katholieke France filosoof acq ues Maritain zou Hanlo bet tomistiscbe idee overnemen dat bet schone
een goddelil'ke rePresentatie was van het goede . Dat inzicht werd in de katholieke Pers krachtig uitgedragen onder anderen door Maritain zelf . De redactie van bet til'dschrift De GemeenschaP ging er kennelil'k vanuit dat Maritain zo belangril'k was dat ze zil'n bil'dragen zelfs in bet Franc afdrukte .
De groeP rondom De GemeenschaP zat in Utrecht . Als kunstcriticus zou
Hanlo bet goede uit de kunst kunnen destilleren . Om goed beslagen ten

isl

to komen was hil' zich gaan verdiePen in Afrikaanse grammofoonPlaten en
`kaffernatuur' . In Primitieve culturen werd bet goede nog op een zuivere
wil'ze gerePresenteerd, vond Hanlo . In Primitieve culturen voelde hi1 ' de manier van uitdrukken die hilj in zil'n schooloPstellen had nagestreefd zonder
artistieke Pretentie . Het schone zit in bet goede .

Noten
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I

'Gedachten in verband met het oedipus com plex'. Deze in 1944 gapubliceerde tekst
werd na z1i'n dood in Mi1'n benul gap ubliceerd.

1

ZiJ'n leraar Nederlands, de ranciscaner pater P. Gerlachus Ro Yen O .F.M ., was niet zo
enthousiast over `Herfst' en ga f er een S vogr.

3

Ges prek met os van de Ploeg,13 se ptember 1994.

4

Zo bl1
i'kt uit het rapp ort van het schooJl'aar I926-1917. Z1i'n gedrag was `8oed' moor
het oordeel moest toch luiden 'Niet bevorderd' .

S

Honk was een koosnaam met een onbekende herkomst .

6

Ges prek met Ella Laeven, I se ptember 1995. In de nalatenscha p zit inderdaad z i'n
1 8e
schiedenisboek dot in losse katernen met een elastiek1'e bJi' elkaar Sehouden wordt .

7

Hanlo Publiceerde dit op stet oak in Barbarber nr. 42 .

8

Ongap ubliceerde IezinS van Paul Haimon voor het LimburSs LetterkundiS Museum, I6
J'uni I989 . Met dank aan HadewJi'ch LauSs .

9

Gerlachus RoYen vond dot het een 'Soeie toon had' en beoordeelde het met een 7 .

10

Gedateerd manuscript in Hanlo's nalatenscha ; Gedichten (1958),

II

Strook1'e pa p ier, 23 februari I9I9. Letterkundig Museum, Den Haag, collectie-Hanlo .

I1

In een brief van 18 december 1961 aan Simon VinkenooS vraaSt Hanlo zichzel f af of
h1i' misschien door Gezelle beinvloed is . Brieven 11989 , p. 100-703.

. 35.

August Hans den Boef

Het apocrie fe waken van Amsterdam en andere oerscenes in het

werk van A .ETh. van der Heijden
WiJ' zi1'n van na de grate wereldbrand - wiJ' hebben Seen
grate Seschiedenis . Zel s de god Nahweh is dood

...

Als

we al ooit Seschrokken ziJ'n, dan van lets kleins : een
muffs, een onverwachte oorvi1S' , 220V - o

van zoiets als

het breken van een sp linternieuwe pa gaol .
.F Th . van der Hei1'den
A
.

H
1977 bil

et l'aar 1996 bracht niet alleen het langverbeide derde deel van De
tandeloze ti1'd, A .F .Th . van der Heil'den Publiceerde bovendien
rond de 'aarwisselin
l
g De gebroken Pagaai, een novelle die hi '1 in
uerido had aangeboden . De lezers van Het Hof van barmhartlg-

held 1 996 zullen in deze titel de overeenkomst signaleren met die van een
hoofdstuk daaruit . 2
0P zil'n beurt vertoont dit hoofdstuk inhoudelil'k weer grote verwantscha P
met het slot P . 103-107 van het verhaal `Een gondel in de Herengracht' uit
de gelil'knamige verhalenbundel (1978) .
Er zil'n dus drie versies van eenzelfde verhaal, uit resPectievelil'k 1977,
1978 en 1996 . In hoeverre verschillen zil' en in hoeverre weersPiegelen ze de

ontwikkeling in het oeuvre van A .F .Th. van der Hei1'den? In ieder geval is er
niet ondubbelzinnig serake van een lineaire ontwikkeling waarin een verhaal steeds meer wordt gePerfectioneerd, antlers gezegd waarin de auteur
blil'kgeeft van een technische ontwikkeling . Twee authentieke ontwikkelin-

z
Q

gen in het oeuvre van Van der Hei1'den zil'n hiervoor verantwoordelil'k : de
z
W

11zondere rol van zi1'n incarnatie Patrizio CanaPoni en de eisen die het opus

Q

De tandeloze ti1'd step .

W
I
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De Sebroken PaSaai I
Om de gene die De gebroken Pagaai niet kept eni g inzicht in het verhaal to
geven, heb ik de inhoud van diverse Paragrafen in een aantal clusters samengevat . De eerste is die rond de ouders van de verteller, Pieter tl'e , de
tweede rond de grootouders van moederszi1'de, in een stad niet ver van de
P laats waar de ouders woven en tenslotte die rond de oudtantes in Amsterdam . Uiteraard words biJ' deze samenvatting rekening gehouden met het feit
dat de verhaalinhoud later in de andere versies is verwerkt .
In de eerste cluster vinden we de moeder van de verteller die hem zei dat
de raadselachtige cowboys in een til'dschriftillustratie op de zon schoten .
Zil'n vader is afwezig in het verhaal : l'uist het feit dat deze moet recuPeren
van een maagkwaal, is er de reden van dat ziJ'n zoontl'e biJ ' de grootouders
togeert . Behalve uit hen bestaat de tweede cluster uit tante Rietl'e, haar

Omsiag naar ontwerp van Nelleke Laat voor De gebroken pagaai
van A.F.Th. van der Heijden, 1997.
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broer, de PiePl'onge schilder `ome Hasl'e' en het zieke oude hond1'e Bobbie
dat in de zon ligt op een oude regenl'as en later words begraven onder een
P erzikboom .
De grootmoeder maakt altil'd kruistekens in het brood en leest Pietertl'e 's
middags voor uit haar voor hem onbegri1'Pelil'ke klanken construeert hi' l
zelf de verhalen waarbi1' ze samen wi1'n drinken . Als haar echtgenoot nachtdienst heeft zorgt ze ervoor dat die op een tiJ'dstiP vertrekt dat haar in staat
stelt aan haar bioscooPverslaving toe to geven en haar dochter RietJ'e om to
dansen : ze zet de klok een kwartier voor . Maar de grootvader ontdekt de
list en is boos . Door de animose sfeer zenuwachtig geworden, kril'gt Pieter
last van zil'n ingewanden en ti1'dens een bezoek aan het toilet verwondt hi' 1
door onhandigheid de wortel van zi1'n penis met de scherPgekartelde tuft van
een ketel .
ZiJ'n vil'ftienl'arige oom Hasl'e had een J'aar daarvoor een Van Gogh perfect
gekoPieerd en werkt de hele dag in zijn atelier . Om zijn kostgeld to verdienen maakt hiJ ' alPenlandschaPPen in oPdracht van een kunsthandelaar ; later
schildert hiJ ' het landschaP achter ziJ'n huffs en words hil' op weg naar Amsterdam door de Politie ternggebracht een van de agenten words verliefd o P
RietJ'e . Nog veel later ontwikkelt Hasl'e een eigenzinnige theorie over kleurcontrasten .
Uit togeren bil' ziJ'n grootouders ontmoet Pieter ook zijn eerste liefde een
meisl'e dat zegt : "n Klein kind1'e is nul 1'aar, en togenlil'k honderd mil1'oen l'aar
- dat is `tzelfde .'
De derde cluster is die rond het huffs van oudtante Cisca Cissie aan de
Amsterdamse De Wittenkade . BiJ' haar wonen ook oudtante Nellie en Pieters
overgrootmoeder, maar vooral zil'n achttienl'arige tante S1'aantl'e, zijn tweede
liefde . S1'aantl'es vader, oom Leo is in de oorlog overleden nu komt vaak
`oom Lood' bil' Cisca op bezoek . 's Avonds mag de l'ongen donkey bier drinken was hem oPwinds . Een hoogtoPunt is de nacht dat hil ' tussen Sl'aantJ'e en
haar moeder mag slaPen . De verteller verbindt het drinken van het bier met
de wiJ'n biJ' zil'n grootmoeder .

z
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Een andere oudtante Sl'aan, woont op de Nieuwendil'k . Haar dochter gaat
vaak met die van oom Lood en Sl'aantJ'e dansen . Oudtante Nellie weigerde

z
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later, als laatste achtergebleven uit bet huffs to vertrekken > Pas na de con-

W
I
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frontatie met een indringer zou zil' naar een flat aan de rand van Amsterdam
verhuizen . Per tram doorkruist ze voortaan de stad met lege flessen op zoek
naar winkeltl'es waar die nog voor het statiegeld zou kunnen worden ingewisseld .
Door een onhandigheid words Pieter met Has1'e oPgesloten op de als ateher gebruikte kolenzolder . Hasl'e gaat in het kader van een sPelletl'e kruislings over hem heenliggen .
De cruciale scene in De gebroken Pagaai begins op een morSen in augustus 1956 als oudtante Cisca sPiegeleieren bakt ze does er tomaten bil ' die ze
met Paper en zout bestrooit - Pieter is gewend ze met suiker op to eten . Deze scene beslaat het begin en slot van de novelle, luist de Paragrafen die Van
der Heil'den in 1997 in De Revisor Publiceerde . Als Pieter naar buiten kil'kt
ziet hil' een oude, vermolmde roeiboot naderen met drie l'ongens van 14-1 5
l'aar . Ze zil'n sl'ofel gekleed, een van hen staat fier rechtoP en hanteert een
kanoPaddel . Bi1' een twist met de anderen breekt hi1' deze Pagaai in tweeen .
Ze roeien verder met de gebroken delen . De verteller vraagt zicht af:
En toch - waarom ging mi'n hart zo sterk naar hen uit? Waarom werd
het misschien wel voorgoed, meegezogen in die tunnel, die geen einde kept?
Wat maakt het beeld van drie 'ongens in een gammele boot, met een gebroken Pagaai - die negatieve illustratie bil' een veelgebruikt sPreekwoord - voor
mi1' tot het onofficiele waPen van Amsterdam?
Het enige dat ik met zekerheid weet en voel is dat al het voorgofgaande
ome HasJ'e, Sl'aantl'e > al het andere in dit tafereel > en het beeld dat ik ervan
behouden heb > samenvloeide > en afbrak .
Er is iets geknakt, en nooit meer geheeld .

Hoewel hil' geen bloed heeft gezien denkt Pieter : `Hun handen bloeden' .
In een ePiloog words verteld dat nicht Sl'aantl'e na dood van haar moeder
hYsterisch uitrieP dat ze een bil'1 in de kast wilde zetten . Dat beeld is uiterst
belangril'k : het heeft zich voor de verteller verder geabstraheerd : de bi1'1 die
in een kast staat rustig maar dreigend rechtoPstaand, als een sYmbool van
de dood . Er lil'kt een relatie to bestaan tussen deze vervaarli1'ke aks en de gewelddadig vernielde Pagaai . Van der Hei1'den heeft deze relatie benadrukt
door de selectie uit De gebroken Pagaai die hil' in 1997 Publiceerde als : `De
bil'l in de kast' .
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De novella De gebroken Pagaai is meer dan alleen een voorstudie voor hat
latere werk . Een belangril'k deal words ingenomen door passages waarin de
verteller sPeculeert over zi1'n oPhanden verhuizing naar Amsterdam en de
herinnering aan de sessies bil ' een Lacaniaanse PsYchiater in Ni1'megen . Daze
verteller is daarmee een andere verteller dan die van De tandeloze ti1'd en
`Een gondel in de Herengyacht' .

`Een gondel in de HerenSyacht'

`Een gondel in de Herengyacht' is hat titelverhaal uit de gelil'knamige bundal die in november 1978 bil ' uitgeveri1'

uerido verscheen onder Van der

Hardens
Pseudoniem Patrizio CanaP oni . Het was Van der Hardens
debuut
1
l
in boekvorm . In een voorwoord bi 'l De gebroken Pagaai vertelt hi 1' hoe de
transformatie tot stand kwam : `In de navolgende maanden ward, terwil'1 ik
kriskras door Italie reisde Patrizio CanaPoni vaardig over mi1' . Hil' haalde
mi1'n sombere novellen door zil'n gouden zeef, bewerkte ze met een fine
1 pen
en bekleedde ze met sterlingzilver en bladgout .'
`Een gondel in de Herengyacht' bestaat uit drie delen waarvan de titel
cursief is gegeven : `Een bamboeslang en een 1'amlePel', '"Val tot J'e gout
worth" en `Schieten op de zon uit wanhooP' . Het geheel words voorafge-

gaan door een monoloog van hat l'ongetl'e Attilio tat in een droomachtige ,
fragmentarische sti1'1 zil'n moeder vertelt over de belevenissen in Amsterdam
die later in deal twee en drie in de derde Persoon worden vertelt . Het eerste
deal vertelt in de ik-vorm over de belevenissen van een soldaat til'dens de Politionele acties in Indonesia . In hat tweede deal blil'kt daze kril'gsman de uit
de Oost ternggekeerde stiefvader van Attilio .
Vanwege de Italiaanse familiesfeer zil'n de namen van de personages gangePast : Attilio = Pieter tl'e , oPa en oma Santini, zi'Gino = ome Has1'e

zia

Ria = tante Rietl'e . Het oude zieke hond1'e Gigi = Bobbie) . Rond oudtante
Antonella = Cisca in Amsterdam bevinden zich dochter Ornella = St'aanl'e , zuster Maria Pia = Nellie en Catering de laatste heeft geen pendant in
De gebroken Pagaai . Oudtante S1'aan is in `Een gondel in de Herengyacht'

naamloos maar de moeder van hat l'ongent1'e heeft nu wel een naam : Ornella . De dote oom heat Bertram = Leo) . Oom Lood is oom Lood gebleven ;
kennelil'k oordeelde Van der Harden
tat de gewichtige voornaam sYmbo1
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lisch is voor het personage .
Een nieuw element een
verhaalelement dat belangril'k is voor het geheel van
`Een gondel in de Herengracht'

~

is de rol van de

overgrootmoeder . Zi1 is be-

~

~ iii 4 hi

vorderd tot een belangriJ'k
Personage ,. de voormalige
oPerazangeres Emma Rosa
vertelt niet alleen aan Attilio dat er een gondel door
de Amsterdamse grachten
sPookt maar ze neemt de
l'ongen ook mee naar haar
stamkroeg in de Pil'P waar
zij' hem vertelt over zi1'n
overgrootvader die naast
restauranthouder de Profes-

Omslag naar ontwerp van Alje Olthof voor Een gondel in
de Herengracht van A.F .Th. van der Heijden, 1978 .

sie van genezer uitoefende
en voor ziJ'n diensten gouden ringen ontving . Haar

eigen ring bliJ'kt bil' diens dood verdwenen . Attilio meent die ring to horen
vallen als zil' sterft. De val van deze ring verwiJ'st impliciet natuurliJ'k o0k
naar de titel van deel twee : '"Val tot l'e goud words"' .
De biJ'1 in de kast heeft hier een andere functie gekregen : al s een visioen
van Attilio . Het is niet ondenkbaar dat deze functie een ro1 sPee1de toen Van
der Hei1'den in 1997 de titel voor de oude fragmenton conciPi eerde .
Voor het overige bevatten de twee delen van `Een gondel in de Herengracht' veel van de Paragrafen uit

De gebroken Pagaai : `h et oversPel met de

til'd' van de cinefiele oma, het voorlezen en wil'ndrinken, de vergeefse ontsnapping van de schilderende oom die in de `Italiaanse' versie een perf ecte

Morandi had gekoPieerd en de verliefde agent . De kunsthandelaar die de
berglandschaPJ'es aanPass voor de koPers, het meisJ'e dat zegt dat nu1 laar

I00

geli1'k is aan zoo mil1'oen . Eveneens is gehandhaafd de `Italiaanse' behandeling van de tomaat, de drie dansende meis1'es, bet ongeluk met de scherPgetuite ketel dat de wond aan de Peniswortel veroorzaakte, het slaPen tussen
oudtante en mooie nicht het oPgesloten worden met de 1'onge oom die op de
l'ongen gaat liggen waardoor de wond weer oPengaat .
Eveneens heeft Van der Heil'den het schieten op de zon gehandhaafd en
tenslotte waar bet om gaat : de drie l'ongens op de boot en de ene die de Pagaai breekt . `Hil' heeft bloed aan zijn handen . . . Er was daar beneden iets
g eknakt dat nooit meer helen zou .'
Wat er is veranderd betreft niet zozeer de sti1'1, al zou 1'e dat verwachten
op grond van de transformatievergelil'king van zeven en vergulden zoals
Van der Heil'den dat in zijn CanaPoni-Procede beschreef . Het is vooral de
transformatie van de personages naar een Italiaans-Nederlandse sfeer en het
tike1 sti1'1 dat hiervan het gevolg is . Wat oPvalt is de hechtere structuur - ook
doordat de Paragraafvorm is verlaten . Kortom er worden Italiaanse woorden gebruikt en een aantal details is verdwenen maar de twee versies staan
zeer dicht bil' elkaar . Twintig laar na dato li1'kt de auteur derhalve iets to bescheiden over de kwaliteit van zijn l'eugdwerk .
Het grootste verschil moge duidelil'k zil'n : het ontbreken van de oPhanden
verhuizing van Nil'megen naar Amsterdam en van de PsYchiater bi1 ' wie de
verteller een aantal sessies heeft gehad .
0Pmerkeli1'k is verder dat een aantal van de verhaaldetails die niet in `Een
gondel in de Herengracht' terechtkwamen, zullen terngkeren in De tandeloze ti1'd. De reden dat De gebroken Pagaai als een belangril'ke voorstudie voor
bet opus magnum heeft gefungeerd .

De gebroken Pa8aai 2

Het ligt voor de hand dat de oude passages die terngkeren in het opus zijn
aangePast aan de stil'1 daarvan . Veel meer dan tevoren gebruikt Van der Heil'den een versie van de sPreektaal, met tussenzinnetl'es van de verteller . Zou
de lj onge Attilio nog een geitalianiseerde versie van Pietertl'e kunnen zil'n nu
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gaat het om Albert Egberts .
Z
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Intrigerend is dat we niet alleen in latere delen van De tandeloze ti1'd, zo-
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als het reeds genoemde hoofdstuk `De gebroken Pagaai', passages herkennen
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uit ouder werk . Ze zi1'n al in het eerste deel terng to vinden .
Als 1'e ervan uitgaat dat de novelle De gebroken Pagaai een voorstudie is
voor materiaal uit De tandeloze ti1'd is het niet vreemd dat de namen daaruit weer terng ~ keren • begril'Pelil'k gezien de laag van de familiekroniek is dat
ook de naamlozen van een voor- en sours ook van een achternaam worden
voorzien : moeder HannY, 0Pa Paul van der Serckt . Deze volledigheid lil'kt
meer op `Een gondel in de Herengracht' waarmee deze novelle ook de functie van tussenfase krilg' t .
De eerste verwil'zing naar de Amsterdamse tantes vinden we al in Vallende ouders P . ISS . Albert Egberts is met zi1'n vriend Th1'um Schwantl'e op de

brommer naar Amsterdam gagaan, waar ze zich hun bezoek in 1971 herinneren waarbil' ze de latere fascist Baartscheer ontmoetten in De tandeloze
til'd geen onbelangril'k personage) .

Th1'um refereert aan het feit dat zil'n vriend familie in de stall heeft en deze vertelt dat hil' tussen zil'n vierde en zevende een Paar keer met zil'n grootvader naar liens zusters op de De Wittenkade is geweest . Zil'n grootvader
lies hem bi1' die gelegenheid de Amsterdamse binnenstad zien en het stedelil'ke landschaP maakte toen een surrealistische indruk op hem .
Ook in De gevarendriehoek, het tweede deel van De tandeloze ti1'd, is
materiaal uit De gebroken Pagaai oPgenomen, nameli1'k de kleurentheorie
van Hasl'e - ingebed in de iets minder revolutionaire theorie van `oPa Luns'
P . 155-6) .
Over de door Egberts genoemde bezoeken aan Amsterdam vinden we gedetailleerdere inf ormatie in het derde deel van het opus, Het Hof van barmhardgheid P . 146-7 . De Periode words hier gePreciseerd tot 1955-19 57

we krilg' en de namen Cisca en Sl'aantl'e . Belangril'k is de scene die in vorige
versies nog niet voorkwam : de gevelsteen die E1;berts' grootvader hem lies
zien met de twee mannen en de hond in het boot1'e, de Romulus en Remus
van Amsterdam : het feitelil'ke waPen van de stall . Egberts bereidt de lezer
dan al voor op de cruciale scene, als hil' vertelt dat hil ' die ochtend het nieuwe waPen van de stall heeft gezien . Bil' die gelegenheid sPrak de grootvader
ook zil'n raadselachtige woorden uit : `ik Pis kleur en vuur' .
Later in Het Hof van barmhartigheid P 448) komen we het zieke oude
hond1'e Bobby nu met Griekse `il'' tegen, dat op een regenl'as in de zon lag
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Omsiag naar ontwerp van j . Tapperwijn voor Vallende Ouders uit de cyclus De tandeloze Ujd van
A.F .Th. van der Heijden, 1983 .

en begraven werd onder de Perzikboom .
De cruciale scene vinden we zoals gezegd, in het hoofdstuk `De gebroken
Pagaai' . 0P vril'dag 1 l'uli 1977 gaat Egberts op bezoek bi1' zijn vriend Patrick Gossaert aan de De Wittenkade, `Pal togenover de Plaats waar het huffs
van zil'n zil'n oudtantes had gestaan' . Deze locatie heeft Van der Heil'den niet
toevallig gekozen, zoals bli1'kt .
Bil' de avondwinkel in de buurt worth Egberts bedreigd door een alcoholische zwerver en onmiddellil'k moet hil' denken aan de Pagaai-scene : `misschien is het wel een van de drie uit die wrakke roeiboot van twintig laar geleden . . . zou kunnen ze waren toen een 1'aar of vi1'ftien, zestien . . .het l'aloerse
ventl'e tat achterin zat' .
Egberts deelt Gossaert mee tat hil' hem gaat onthullen `hoe de stall Amsterdam aan haar aPocriefe waPen kwam .' Hil' vertelt zijn vriend in gecondenseerde vorm over de bewoners van het vroegere huffs aan de overkant . De
namen zil'n identiek aan die in De gebroken Pagaai. We vernemen over het
slaPen tussen de twee vrouwen in, de datum augustus 1956, de `Italiaanse'
tomaten de schilderende oom Hasl'e, de fluitketelwond en tan volgt het
verhaal over de roeiboot en de l'ongen met de kanoPagaai . Egberts vervolgt
met het verhaal tat zil'n grootvader hem later op die dag meenam door de
binnenstad . Daar wi'st deze hem op een gevelsteen : `Twee mannen nogal
sullig gezeten in een bootl'e met een hond tussen zich in' . Volgens zil'n grootvader zijn tat de stichters van de stall en is de steep het `eigenli1'ke waPen
van Amsterdam' . De kleine Albert heeft die ochtend een veel beter waPen
van Amsterdam gezien . Drie l'ongens in een bootl'e en een gebroken Pagaai .
`Ik stileer het drama een beetl'e . . . ik leg er wat bladgout op', is de reactie
van Gossaert . Deze scene is niet alleen belangril'k omdat het nieuwe waPen
van Amsterdam uit De gebroken Pagaai hier tern g keert maar ook omdat
daadwerkelil'k en bovendien ook vanuit Gossaert zelf worth gedemonstreerd
hoe het arrangement tussen beiden over het aanleveren en verwerken van
materiaal in de Praktil'k functioneert .

`Sneeuwnacht in sePtember'

We hebben nog niet alle sPoren van De gebroken Pagaai in De tandeloze ti1'd
getraceerd . Er rest nog de ontmoeting met tante Nel .
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Aan het slot namelil'k van Het Hof van barmhartigheld P . 651) bevindt
zich een even cruciale passage als die over de Pagaai en het nieuwe waPen .
Deze passage vormt togelil'kerti1'd ook het slot van het deel `Sneeuwnacht in
sePtember' dat binnen De tandeloze tiJ'd een centrale Plaats inneemt . In de
chaotische nacht van

21

0P zz sePtember 1977 slaat het noodlot toe : Eg-

berts maakt een tocht door de duistere kant van Amsterdam waarbi' hi'J
kennismaakt met de heroine, zil'n vriendin Zwanet Vrauwdeunt words verkracht en verdwi1'nt uit zi1'n leven, zi1'n broer Freek vertrekt Plotseling voor
lange ti1'd naar het buitenland . `Sneeuwnacht in sePtember' is mede zo belangril'k omdat het onder dezelfde titel een pendant heeft maar daarin verteld vanuit Zwanet met de advocaat

uisPel als antagonist in De advocaat

van de hanen . Niet alleen bi' de verschil'ning van dit vierde deel van De tandeloze tiI'd in 1990, maar reeds in 1 9 8 3> toen de eerste delen uitkwamen >

gold Sneeuwnacht in sePtember als de titel waaronder het derde deel werd
aangekondigd .
Egberts staPt aan het eind van de nacht, na een vergeef s bezoek aan het
huffs van zijn vriendin, in een tram . Hi1' komt door een deel van Amsterdam
dat hil' niet kept en als hil' bil' de eindhalte uitstaPt, ziet hi1' in de verse in de
mist die hem aan sneeuw doer denken torenflats en een meer . Als een Odysseus maar een die we] van de lotus heeft geProefd lil'kt hi1' op bezoek in het
schimmenri1'k . Want als hi1' weer in de tram staPt, ontmoet hil ' zil'n oudtanto Nel die de orakelsPreuk van de grootvader eindeli1'k verklaart en geldt als
een heilige bewaakster van een aPocrief sYmbool .
Want dit houdt Egberts haar voor : `Tante Nel, u bent een heilige . Ik weet
nu waarom u al die 1'aren ervoor gevochten heeft om op de De Wittenkade
12

to blil'ven woven, wars van elke sanering . U moest daar, zonder van uw

tack bewust to zi1'n, de vindPlaats van het geheime waPen van Amsterdam
bewaken en zoveel mogelil'k in de oude staat zien to houden

. . . U heeft ze

zelf niet gezien, die drie 1'ongens in hun wrakke roeiboot, met hun gebroken
Pagaai, maar het drama sPeelde zich beneden uw raam of . . . Nu u niet langer op uw post kunt bliJ'ven, zal Patrick het tafereel voor ons vereeuwigen met bladgoud, voor mil'n part' .
Met deze passage heeft Van der Hei1jden bewerkstelligd dat deel drie van
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hanteerbaarheid . Hierin doer het derde deel eerder denken aan de tiende
sYmfonie van Mahler, wanneer de eerste cd worth ofgerond met een verontrustend `Purgatorio' .

`De Gazelle1'onSen'
Belangril'k is tat de locatie van het waPen van Amsterdam nog een keer terugkeert in deel drie van De tandeloze ti1'd. Het gaat om een indirecte verwil'zing, maar wel met Gossaert aanwezig in zi1'n functie van vereeuwiger en
bovendien in een context van een verhaal tat is gePubliceerd onder het
Pseudoniem CanaPoni : `De Gazellel'ongen' . Dit is nameli1'k ook de titel van
een hoofdstuk uit het begin van Onder her Plaveisel het moeras . 0P de da g
na haar dubbele) verkrachting droomt Egberts' vriendin Zwanet van een
man in gevecht met een fiets, die naakt is op een bivakmuts na . Om zich van
het ril'wiel to bevril'den, sPringt hil' schreeuwend in het water van de Kostverlorenvaart . Politieagenten halen hem uit het water met `een vele meters
lange kanoPaddel' . In zil'n hoofd stond het stuur : `Een verchroomd gewei'
zei Patrick Gossaert die Plotseling naast haar staat . Plotseling, maar niet

A .F .Th. van der Heijden, 1989 (Foto : Annelies Flinterman; collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)
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toevallig : Gossaert woont immers aan de De Wittenkade die uitziet op de
Kostverlorenvaart .
Het meisl'e ziet dat het lil'k een mollig, geslachtloos kind is en vraagt aan
Gossaert of hi1' het tafereel voor haar wil oPschril'ven . Ze vertelt dat ze weet
wie het is . Egberts had haar ooit een foto later zien met een naakte l'ongen
tussen de gazellen die hem hadden oPgevoed . Hi1' maakte toen ook melding
van een gestorven l'eugdvriend die was oPgedregd met een fietsstuur op zi1'n
hoofd merk Gazelle . Ze had erbil ' gezeten toen hil' dit verhaal aan Gossaert
vertelde en later de novelle gelezen die deze ervan gemaakt had . 3
TYPerend is dat Zwanet hier net als Egberts aan Gossaert de rol van literaire verwerker toekent . Er vindt hier zelfs een rolwisseling Plaats : Zwanet
Vrauwdeunt wilde immers ooit de belevenissen van haar vader bil ' de stadsreiniging verwerker tot een bundel In de oksels van de stad of De stad en
de holen ; zle Het Hof van barmhartlgheld, p . S io ev . . 4
Continuiteit
`De gebroken Pagaai' en in was mindere mate `De Gazellel'ong en' zi1'n bil
zonder belangril'ke hoofdstukken in De tandeloze ti1'd . Ten eerste omdat zi'l
de continuiteit in Van der Hei1'dens werk versegenwoordigen . Ten tweede
omdat zij' cruciale momenten in de geschiedenis van Albert Egberts beschril'ven, niet alleen in zil'n individuele geschiedenis, maar ook in zil'n Tamiliegeschiedenis . Ten derde behoren ze tot een laag in De tandeloze ti1'd die
verwi1'st naar klassieke en andere mYthologieen . Tenslotte zil'n zil' het onderwerP van de literaire transformaties die het romanPersonaga Patrizio CanaPoni met het lever van Albert Egberts uitvoert . Bovendien worden elders
in Het Hof van barmhartlgheld en Order het Plaveisel het moeras literaire
activiteiten van Patrizio CanaP oni = Van der Herderl sours letterlil'k toegeschreven aan het personage Patrizio CanaPoni = Patrick Gossaert . Om
de relatie CanaP oni-Van der Herder
nog gecomPliceerder to maker : de lel
zer van Vallende ouders herinnert zich dat Van der Heil'den in zil'n `Verantwoording' P 471) vil'f voorPublicaties noemt uit de Periode 1980-198 1 en
daaraan toevoegt dat die alle order het Pseudoniem Patrizio CanaPoni zil'n
gePubliceerd .
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oogPunt interessant . Binnenkort zal bil' uitgeveril' uerido het verzamelde
werk van CanaPoni verschil'nen onder de titel die ons niet zal verbazen
De Gazelle1'ongen .

In het licht van het opus gaat het hier niet alleen om een comPilatie van
het werk dat Van der Hei1'den onder Pseudoniem deed verschil'nen maar tegelil'kerti1'd om het werk van zi1'n romanPersonage, dus feitelil'k om een deel
van De tandeloze ti1'd-cYclus, die tot op dit moment ook de satelietboeken
De sandwich en Asbestemmingen omvat volgens de auteur ook Het leven
uit een dag, dat helaas niet onder het Pseudoniem CanaPoni is gaPubliceerd

en volgens mil'n redenering dan ook niet in het opus valt in to Passen een
bezwaar dat zich in mindere mate ook uitstrekt tot Asbestemmingen .
Bil'zonder is het felt dat Van der Heil'den telkens weer tot de oerscene van
de ontdekking van het Amsterdamse waPen terngkeert . In Her Hof van
barmhartigheld bereidt hi1' de lezer er op voor, geeft hil' vervolgens de scene

exPliciet, laat hil ' Egberts er op terngkomen en refereert hil ' er vervolgens in
Onder herPlaveisel het moeras indirect aan in een Broom van Zwanet . Hier-

Tekening door Peter van Straaten uit Groepsportret, Wie is wie in De tandeloze tijd van A.F.Th, 1996 .
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mee verbindt hi}' nogmaals een oerscene uit zi}'n totale werk met een oerscene in de geschiedenis van zi}'n personage Albert Egberts .
0Pvallend is dat in het geheel van verwil'zingen naar de vorige versies van
het waPen-verhaal en de Gazellel'ongen andere cruciale passages van De tandeloze ti1'd worden aangestiPt . Wanneer Egberts met Thl'um in Amsterdam

over zil'n familie aan de De Wittenkade sPreekt words ook Albert-Jan
Baartscheer bil' het verhaal betrokken . Egberts' ontmoeting met zijn oudtante vindt Plaats aan het slot van `Sneeuwnacht in sePtember', waarbi} ' bovendien de orakelsPreuk van de grootvader wordt geduid . Dat gebeurtenissen als de ontdekking van het waPen en de Gazellenl'ongen door Gossaert
zil'n vereeuwigd of moeten worden vereeuwigd, duidt mi1'nsinziens niet o P
een handige kunstgreeP die zou moeten verbergen dat een auteur zil'n werk
recycled, maar op het feit dat het om oerscenes gaat die de auteur niet loslaten .
Het is daarom 1'ammer dat in het voortreffeli1'ke en door mi1 ' met veel
dankbaarheid geraadPleegde GroePsPortretten (1996) van Amsterdam
slechts een toPograf ische kaart is weergegeven met Egberts' tocht op 30
aPril 1980 . Een kaart waaroP ook de De Wittenkade Pril'kt, lil'kt me uiterst
n uttig . l k ben benieuwd hoe een toekomstig cartograaf Egberts' tramreis
naar het erode van de sneeuwnacht weergeeft .
De exacte route is nog alti}'d niet duidelil'k . Ik houd het er vooralsnog 0P
dat Van der Heil'dens protagonist als kersverse gebruiker van de verraderlil'ke `sneeuw' niet besefte hoe de tram reed : westwaarts in Plaats van oostwaarts . 5 Naar de SloterPlas . Naar de Plaats nlet ver van de De Wittenkade .
• ooit PlaatsgreeP . 6
Waar de oerscene

Noten
I

De oplaaS bedraaSt 750 exemp la ren . De novelle bestaat uit 91 paragra en, waarvan
de kortste uit I regel van 5 woorden bestaat, en wordt voora gagaan en gevolSd door
een Sedicht `Hitte gof1'unilJ'uli `76' res p `De Iintworm en het realisme' . In het voorwoord `Een Iauwerkrans van haaievinnen' vertelt de auteur jets over de manier waarop het verhaal is ontstaan en hoe het manuscrip t door uitSevers is behandeld. Hi1' zond
het, voor1'aar 1977, naar uitSever1i' uerido, onder het pseudoniem Pieter VluS van de
DommelbruS, `een oude bJi'naam van mi1'n vader' NB : in Vallende ouders, p . 224, is
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Akje Vlu8 van de DommelbruS een b1i'naam van Egberts' vader . Het manuscript werd
door Reinold Kuipers a fSewezen met vertrouwen in Van der He1i'dens literaire carriere .
Zelden is een vertrouwen zo beloond als in dit geval . 1977 is derhalve niet alleen een
cruciaal 1'aar in het leven van Albert ESberts .
Een deel van De Sebroken Pagaai is to vinden in De Revisor 24 1997 2 april , p.
82-95 . Het goat om het voorwoord, en de paragrafen 0-6 en 74-91 begin en slot onder de titel `De bi1'I in de kast'.
De opmerkinS `BabY'tJ'es zi1'n nul J'aar, en to8eliJ'k honderd milJ'oen 1'aar . Dat is hetzelfde' hoorde de auteur o z1 i'n vJ i'f
. Dat schri'
1deornmis'vazedbtrn hi'1
1
Jean-Paul Franssens o 22 maart 1991 . Zie Dietsche Warande en Belfort 142
1991 3 uni , . 268.
2

Dit hoo dstuk is het vierendertig ste en stoat in het tweede deel, 'De zwarte miter
1 van
de waanzin' . De titel wordt Sevolgd door 'VriJ'daS I 1'uli 1977 Albert ESberts, Patrick
Gossaert; p.451-458 .

3 Een ontwikkeling via verschillende versies als die van `Een Sondel in de HerenSyacht'
naar Het Hof van barmhartiSheld komt ten minste noS een keer voor in het oeuvre .
Dot is het politionele actie-fragment `Een bamboeslanS en een 1'amlePel' uit `Een gondel in de Herengyacht ; die in deze versie in de ik-vorm door de soldaat zelf wordt verteld, ternSkeen in Vallende ouders p . I91 als een korte, anekdotische verwi1'zin 8
van ESberts naar de Indische periode van z1i'n vader en tenslotte door de verteller van
AsbestemminSen over ziJ'n vader weer uitgebreider wordt weergageven p . 177-183 .
4 In De tandeloze ti1'd komen meer auteurs in spe voor . Egberts als dichter en later als
toneelschrJ i'ver, moor ook als auteur van Be1'aardentehuis op het dak van de wereld
overigens ook de titel van een ongaPubliceerde Van der Hei1'den-roman . Verder z1i'n er
de kronkeliga columnist Wrongel en de oude dichter die een steep op de schedel van
Kiliaan NoPPen lies nederdalen. Egberts' broer Freek is eveneens een auteur in spe .
5 Zie ook wat Van der HeJ i'den in een interview aan Ar1'en Schreuder vertelde : `Ik stapte
in een willekeuriSa tram, dommelde weg en werd wakker op het eindpunt . Ik stapte uit
en za8 flotSebouwen die ronddreven op de mist . Het was een onaards, mesa sisch gezicht.' NRC Handelsblad, 17 mei 1991 .
6 Gebruikte literatuur : an Brands/Anthony Mertens, GroePsPortret . Wie is wie in De
tandeloze ti1'd van A .F .Th, Amsterdam I996 ; Patrizio CanaPoni, `Een Sondel in de HerepSyacht', in Een gondel in de Herengyacht en andere verhalen, Amsterdam 1978;
A .F.Th. van der HeJ i'den, Vallende ouders De tandeloze ti1'd, I), Amsterdam 1983
A .F.Th. van der Hei1'den, De 8evarendriehoek De tandeloze ti1'd, 2 , . Amsterdam
1985 ; A.F.Th . van der He1 i'den, Het Hof van barmharti8held De tandeloze ti1'd, 3 .
Eerste boek , Amsterdam 1996 ; A .F.Th. van der HeJ i'den, Onder het Plaveisel het
moeras De tandeloze ti1'd, 3 . Tweede boek Amsterdam 1996 ; A.F.Th . van der
He) i'den, De Sebroken PaSaai . Novelle met een ProlooS in dichtvorm en een leerdicht als aPiloog, Tilburg 1991 = 1996] ; A .F.Th. van der He1 i'den, 'De anuskoP ; in
De Revisor 24 1997 I ebruari , p . 82-88; A.F.Th . van der He1i'den, `Een lauwerkrans
van haaievinnen' en 'De bi1'I in de kast', in De Revisor 24 1991 2 april , p . 82-95 .
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Erna Staal

`Trek je bek open!'
Een interview met Miep Diekmann

M

aria Hendrika ozina MieP Diekmann is geboren in Assen o P
26 l'anuari r925 . Van 1934 tot eind 1938 woonde ze in Willemstad, Cura ao waar haar vader commandant van de mili-

taire Politie was . Diekmann en haar twee zus1'es werden oPgevoed ats 1'ongens ;~ sPorten met de militairen en niet Panieken . Wat goed van pas kwam
toen ze op haar elfde een ernstig ongeluk kreeg . Een belangril'k deel van
haar leven is beheerst door een val van een metershoog dak .
Na het gymnasium is Diekmann eind z945antlers dan klasgenoten die gingen studeren, onmiddellil'k gaan werken . Ze wilde zo snel mogelil'k onafhankelil'k worden . En ze wilde schri1'ven .
In 1948 trouwde ze met Anton KamPhoff, kunstcriticus voor o .a . het
Haagsch Dagblad en Het Parool, met wie ze twee zoons kreeg . In 1954

werd hun huweli1'k ontbonden . Diekmann heeft nog wet eens samengewoond maar uiteindelil'k legden de mannen het of tegen de tYPemachine . Ze
was 1'ournaliste recensente coach van beginnende auteurs en vertaalster . En
vooral schril'fster . Tussen 1947 en 1989 schreef ze zo'n zestig kinder- en
1'eugdboeken . Haar werk werd veelvuldig vertaald en bekroond in binnenen buitenland . Zo kreeg ze onder andere in 1970 de Nederlandse StaatsPri1's
voor l'eugdtiteratuur en in 1987 in Italie de Prestigieuze Premio Assoluto
`Pier Paolo Vergerio' voor Hoe schilder hoe wilder (1986) .

Geen roePin S
`Ik wist al heel vroeg dat ik kinderboeken zou gaan schril'ven . Ik zat in Cura~ao op een nonnenschool en daar werd ik voor het eerst geconfronteerd
met donkere kinderen want die hadden wi1 ' toen helemaal niet in Nederland in 1934 . Ik was ongelofeli1'k nieuwsgierig en ik las veel maar er was
geen enkel boek over zwarte kinderen to vinden . En 1'e ging aan zo'n kind
ook niet vragen, "Zeg, is l'e grootvader nog slaaf geweest?" Want dat had ik
wel eens bi1' de dienstmeis1'es geProbeerd maar die wilden daar niet over

Portret van Miep Diekmann . (Foto: Amanda van Boekhorst ; collectie Miep Diekmann .)
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Praten . Die wilden zelfs hun eigen taal niet sPreken . Ze waren allemaal naar
school geweest en het was een snort statussYmbool om Nederlands to sPreken . Mil'n ouders hoefde ik niks to vragen want die wisten ook niets van
zwarte mensen af .
Het idee kwam als een snort bliksemflits . Als er geen boeken over zwarte
kinderen zi1'n, ga ik ze wel schril'ven bedacht ik. En van dat idee ben ik feiteli1'k nooit ofgeweken . Maar noem het geen roePing! Het is gewoon ontstaan uit verontwaardiging .
Eind 1938 gingen we terng naar Nederland . Mi1'n ouders gingen uit elkaar scheiden kon niet vanwege het geloof . Ik bleef bi1' mi1'n vader . Nadat
hi1' in de oorlog in kril'gsgevangenschaP was geraakt, woonde ik bil ' een toeziend voogd . Ti1'dens die l'aren heb ik op verschillende 1Ycea en gymnasia gezeten . 0P een gegeven moment zat ik in Den Haag op wat nu het Edith
Steincollege heet, waar we scheikunde kregen van Dr . Paul ulien de beroemde antroPoloog . Omdat hil' til'dens de oorlog geen reizen kon maken
moest hil' les geven . Daar baalde hi1 ' natuurlil'k goed van . We deden eigenlil'k
alles behalve scheikunde . Hil' vroeg ons ook wat we wilden worden . En
toen ik zei ; schri1'fster, antwoordde hil ' dat dat wel kon kloPPen omdat ik er
brutaal genoeg voor was .'

Het debuut
`Na school ben ik direct als journalist begonnen bi1 ' de Drentse en Asser
Courant. Vervolgens kreeg ik een aanbieding van de winkelketen Centra .
Die zochten een redacteur voor hun weekblad . l k werd aangenomen door
Cor Morrien de broer van Adriaan . Hil' had een gedicht van me gelezen en
wilde dat in de etalages gebruiken . Dat gedicht ging over de dropping van
Zweeds meel in z945na de hongerwinter .
Dat blad werd gedrukt bil ' drukkeri1' West-Friesland, maar de toenmalige
directeur > Floris Butter, wilde vooral uitgever zil'n . Naast CissY van Marxveldt had hi1' al Leni Saris en Nel van der Zee . 0P een dag roePt de bags van
Centra me naar beneden . Hi1' had Butter op bezoek, een heel knaPPe man .
Hil' wilde graag 's avonds met me Praten, in het s1'ieke Amsterdamse Lido .
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wilde krilg' en l'e met een uitgever naar bed moest . En ik dacht, "wetgodverhierendaar" . Maar goed ik naar een vriendin om kleren to lenen en ik naar
het Lido . Ik ging togenover hem zitten, legde die honderd gulden op tafel en
zei : "Luister eens ik wit wet voor u schril'ven, maar ik ga niet met u naar
bed . Alstublieft ." Na eniga aarzeling, hil ' kon wet door de grond gaan zei
hi1 ' dat ik het maar als een voorschot moest zien . Dat wilde ik alleen accePteren als we een contract hadden . En ik zag dus kans om een contract of to
sluiten voor I2AS Procent, bil ' hoge verkooP oPtoPend naar IS Procent . In
die ti'd! En op mil'n eenentwintigste! Alleen mensen also van AmmersKuller hadden dat . De meesten lieten zich afkoPen voor een Paar honderd
gulden of deden er geld bi) ' om gePubliceerd to worden .
En toen maar schri1'ven . Er was geen PaPier, batPennen bestonden no g
niet . Ik schreef met een Potlood op de achterkant van oude telexPaPieren .
Bil ' de uitgeveril ' begonnen ze al to zetten voordat ik helemaal klaar was .
Mi1'n eerste boek was Voltooid verleden ti1'd I947 . Nou verneint bil'na iedereen zil'n eerste boek, maar dat debuut was voor mi1 ' het begin van alles .
Het week enorm of van de stil'1 die gangbaar was, maar Butter dwong mi' l
toch die aansluiting bil ' dat PoPulaire meisl'esboek to maken . Ik zei dat ik
niet zulke meis1'esboeken schreef.
We kregen een conflict omdat ze "mekaar niet kregen" aan het eind . Mil'n
bezwaar is altil'd geweest dat l'e de lezers frustreert met happy end-boeken .
Stet, le leest twee van die boeken in de week, waarin het alti1'd goed aflooPt .
En in l'ouw leven looPt het niet goed af . Dan denk l'e toch dat 1'e een sufferd
bent? Ik had onmiddelli1'k al dat idee van een open einde . Een leuke vriendschaP > die van alles kon worden maar meer niet . Dat was in die ti1'd voor
die boeken niet gangbaar . Het boek kreeg een redelil'k goede ontvangst . Alteen in christelil'ke kringen werd het gekraakt, maar dat heeft de verkoo P
enorm bevorderd .'

Het thema
`Het tweede boek dat verscheen Panadero Pan (1947), is mi1'n eerste WestIndische boek . Geheel geschreven op mil'n herinnering als dertienl'arige . Eigenlil'k voelde ik toen al dat ik mi1'n thema had gevonden . Ik zat natuurlil'k
steeds met een hoop vragen, maar bil ' wie kon ik to rade? Er was absoluut
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geen voorbeeld voor mi1' . Dat heeft in feite nog laren geduurd .
Ik heb meer dan tien boeken geschreven voor West-Friesland . Ik 1954
kwam ik met Marmouzet een l'eugdroman over een marionettensPeler . Ze
zeiden : "Zulke Blaman-achtige rotzooi geef l'e voortaan maar uit bil ' De Bezige Bi1' ." Dat vond ik een groot compliment . Daarna ben ik naar Wim Hora Adema van Het Parool gagaan, een van de bekendste 1'eugdboekrecensenten . lk was nog met KamPhoff getrouwd . Ik legde haar bet Probleem voor
dat ik geen voorbeeld had en dat ik graag met haar over mi1'n ideeen wilde
sPreken . Zil' ging gewoon door met haar werk en zei alleen : "Mevrouw
KamPhoff, als bet erin zit komt bet er ook wel uit . Goedenmiddag!" Dat
ben ik nooit vergeten . Wat een rotreactie!'
Halverwege de J'aren vil'ftig schreef de ArbeidersPers een wedstril'd uit
voor een kinderboek . Daar heb ik De boten van BrakkePut voor geschreven .
Ik zag eindeli1'k een kans om eens iets heel antlers to doen en misschien bi' l
een andere uitgeveri1' terecht to komen . Maar ik kreeg bet manuscript tern g,
met een briefl'e van Reinold KuiPers dat bet helemaal geen kinderboek was
en dat bet slecht was . Daar zat ik . Ik lies bet briefl'e lezen aan een goede
vriend van mil', de letterontwerPer Helmut Salden . Die heeft mil' vervolgens
gemtroduceerd biJ ' LeoPold . Daar wilden ze bet graag uitgeven maar ze zeiden wel dat ik met een dergelil'k boek nooit geld zou verdienen of naam zou
maken . Daar ging bet me helemaal niet om . Ik wilde bet gewoon Publiceren .
lk heb Jenny Dalenoord gekozen als illustrator . Toen bet boek verscheen
had ik een mooi voordeel van mi1'n eerste huwelil'k . lk kende namelil'k veel
redacteuren van kranten en ik werd direct behoorlil'k besProken . Dus niet
zo'n luluge oPsomming van de inhoud door een krullenJ'ongen die toevalli g
een kind van tien heeft en een boekie wil besPreken, maar goeie artikelen .
Rico Bulthuis in de Haagsche Courant, Garmt Stuiveling voor de radio . Iedereen was in bet boek gemteresseerd vanwege bet unieke onderwerP, een
l'ongetl'e dat hulP biedt aan een Politiek vluchteling . Daar hadden ze zich
bier nog nooit mee beziggehouden . Maar wil' hadden daar op de Antillen in
de 1'aren dertig al mee to maken gehad .
a

Wat ook hielP was dat sommige mensen dachten dat bet iets van Simon
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Carmiggelt was . BrakkePut werd verwisseld met ziJ'n Pseudoniem BrallePut .
W

Hi1' werd er een tiJ'dJ'e door achtervolgd .'
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De doorbraak
`Eigenlil'k zou over 1956 een boek van Annie Schmidt bekroond worden als
baste kinderboek van hat t'aar . De eerste winnaar was An Rutgers de tweede Cor Bruin,
1 en dus moest de derde we! Annie worden . Zo gaat dat met
Pri1'zen, niet? Maar in de jury dat 1'aar zat Hannie Wolf, hoofd uitleen l'eugdboeken in Den Haag en die kwam met mil'n boek . Ze zei tegen de jury : "De
boten van BrakkePut moeten l'ullie lezen, dat is echt nieuw!" Toen zi1'n vier

van de vil'f l'urYladen omgegaan . En daarmee had ik die Pril's . De boten van
BrakkePut werd "baste kinderboek van hat 1'aar r956" .

Veal mensen dachten dat hat mil'n eerste boek was, maar vergeat niet dat
ik toen al zo'n vi1'ftien boeken had gePubliceerd! Ik herinner me nog dat ik
voor de Boekenmarkt van De Bil'enkorf werd uitgenodigd . Daar was ook An
Rutgers . Ik maakte haar een compliment, omdat ik helemaal gek was van
De kinderkaravaan . En toen zei ze iets merkwaardigs tegen mil' : "Toch zal

ik nooit zo leren schril'ven als ljil' ."
Ik had natuurli1'k een thema waarbi1 ' ik geen concurrentie had . Er was niemand die op mil'n manier over zwarte kinderen schreef . Ondertussen was
Padu is gek z7verschenen
. 0P hat moment dat LeoPold nog niet de de95

finitieve beslissing had genomen over BrakkePut, belle mil'n oude bags uit
Assen op dat hi1' wel een boek van mil' wilde uitgeven . Ik ban bi1' mi1'n moeder in Assen in huffs gaan zitten en ik heb bet verhaal in een keer oPge schreven in acht dagen en nachten . Van 's ochtends tot 's ochtends vroeg .
Met een fles brandewil'n op tafel . Mil'n moeder zei : "Ik vind bet niet erg dat
l'e drinkt, maar wil 1'e hat wel uit een glas doen?" Padu verscheen uiteindeli1'k ook bil ' LeoPold .
Vervolgens kreeg ik een oPdracht van de KooPvaardil' . Er moest een boek
komen dat maar 1'ongens naar de zeevaart zou trekken . Eerst wilden ze mi'l
een EuroPese kustreis laten maken maar ik wilde naar de Antillen om research to doen . Na wat been en wear gaPraat regelde ik dat ik daarheen kon .
De Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland Indonesia, Suriname en de Nederlandse Antillen Sticusa in Amsterdam regelde mil'n daggeld, als togenPrestatie hield ik lezingen . En voor de KooPvaardil' schreef ik
Driemaal is scheePsrecht (1960) . Maar eindelil'k kon ik onderzoek Plegen

kon ik kil'ken of bet allemaal wel kloPto wat ik had oPgeschreven . Ik was
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Miep Diekmann op de boekenmarkt in De Bijenkorf, I957 . De grootvader van deze vier kinderen,
Shon Davy Capriles, stond model voor Shon Mato uit En de groeten van Ello . (Collectie Miep Diekmann .)

ondertussen drieendertig, dus er zat al twintig 1aar tussen mil'n herinnerin g
en het schri1'ven van die Antilliaanse boeken .
0P de Antillen heb ik een oPzet gemaakt voor Gewoon een straat1'e
I9S9 , de personages zi1'n allemaal gerrsPireerd door bestaande kinderen .
Ti1'dens de terngrefs aan boord heb ik de verzamelde gegevens uitgewerkt .
Als l'e die drie boeken in chronologische volgorde leest, BrakkePut, Padu en
Een straat1'e, zie 1'e dat ieder boek steeds een beetl'e Antilliaanser is geworden .'

Het ambacht
`Ik was goed in mil'n talen en ik las veel . Maar ik was ook goed in wiskunde en de fun voor mil ' bil' het schril'ven van een boek zit nog alti1'd in de compositie . De personages in de boeken beschri'f ik niet of nauweli'ks gedetailleerd . Iedereen kan zich daar zelf een beeld van vormen . Als iets heel karaktoristiek words opg eschreven is dat voldoende . Bi'voorbeeld
~
die moeder
uit BrakkePut: "Alles was moeder deed was altil'd heel stil . En als het ergens
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was dat~'e~'e ogen wel zou willen dichtdoen en aan niets denken . . .
zo rustig
he1emas1 asn niets . . . dan was moeder in de buurt ." Zo ervaar l'e dat als
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kind!

e hebt in l'e 1'onge J'aren een heel andere belevingswereld en ik ver-

cooed dat ik door mil'n ongeluk die Periode sterk heb vastgehouden . Ik
moest uit een coma terngkomen, leed aan geheugenverlies en was als de
dood dat ze het zouden merken en me in een gekkenhuis zouden stoPPen . Ik
ben toen zo sterk op mensen gaan letten, gewoon om to overleven . Ik heb
het allemaal ingezogen en in mil'n koP weten op to slaan .
Later, toen ik begon met schriJ'ven, kwamen er dingen naar boven waar ik
bil' bewustziJ'n nog nooit over had nagedacht . Details! Ik zag ze voor me .
Godfried Bomans zei ooit tegen me : "Als l'iJ' dat ongeluk niet had gehad was
l'e nooit zo'n schriJ'ver geworden ." Het heeft natuurlil'k toch mil'n leven veranderd .
Waar de mensen commentaar op hadden, was op het voortreffeli1'ke Nederlands dat die Antilliaanse kinderen in mil'n boeken sPraken . Maar dat
was gewoon vertaald PaPiamentu natuurliJ'k! Ik baalde er van dat mensen
van andere rassen in boeken altil'd zo gebrekkig sPraken . Ze sPreken hun eigen taal natuurlil'k helemaal niet gebrekkig! Dus dat vertaalde ik in het Nederlands met behoud van een enkel tYPerend woord, "kabriet" in Plaats
van geit, "kunuku" in Plaats van Platteland . Goed, 1e moet er wel oPkomen
maar zo werkte dat voor mil' .
Zo zi'n er meer dingen geweest waar ik mee zat. Bil'voorbeeld, hoe lan g
duurt een actie? In De dagen van 01im (1971) zit een scene waarin osl'e de
hoofdfiguur, klaarkomt . En dan denk l'e, hoe lang duurt klaarkomen? De
meeste romanschril'vers doen daar bladziJ'den lang over, maar wat is het?
Drie of vier seconden . Als het goed is duurt het misschien een halve minuut .
Dus ik moest dat bePerken, bePerken, bePerken . Met de stopwatch ernaast
schril'ven . Weer indikken indikken indikken . En dat de eigenlil'ke reactie
achteraf komt . Zo werkte ik . Eigenlil'k heel exact .
Onder andere vanwege die scene heeft 01im in de bibliotheken heel lang
bil' de volwassen uitleen gestaan . Nog steeds staan hier in Den Haag een
Paar boeken biJ' de l'eugd en bil' de volwassenen . Ik was de eerste die met
boeken kwam voor l'eugd boven de viJ'ftien . Daar wisten ze geen raad mee .
Ik herinner me nog goed dat ik een keer op een bibliotheek moest komen
om het een en ander uit to leggen . En toen zei zo'n bibliothecaresse over die
stopwatch-scene : " a, als u er zo over Praat, dan is het geen kunst meer .

Dan is het meer of u iets aan het timmeren bent ."
Maar dat is nou het ambacht! InsPiratie? Flauwekul, het is gewoon een
kantoorbaan .'

Criticus

`In I 959 ben ik als criticus begonnen bi1 ' de Haagsche Courant. Ik had al een
filmrubriek bi1 ' de G .P .D ., wat mi1'n werk sterk belnvloed heeft . Dat visuele
dat camera-oog . Bil' de Haagsche Courant hadden ze enorm de schurft aan
Het Vaderland dat vonden ze maar een kakblad . Dus ik zei : "Als ik nou

eens een goede rubriek voor kinder- en l'eugdboeken voor J'ullie ga makers
maar heel anders dan biJ' Het Vaderland . Dan Pakken we ze lekker ." Ze zeiden onmiddelli1'k : "Dat doers we!"
Die rubriek heb ik oPgezet voor de gewone man, die in zil'n l'eugd amPer
boeken had gelezen en nu oPgroeiende kinderen had die langer naar school
gingen dan hil' . Ik besPrak geen boeken . Ik besPrak een schriJ'ver - die ook
een minder boek mag schri1'ven . Het Publiek wil iets van de schri1'ver weten
daar hebben ze recht op . Vond ik in een boek echt iets dat niet goed zat dan
belde ik de schril'ver op en zei : "Daar moet l'e in het vervolg op letters want
daar en daar ga l'e de four in . Ik zet dat niet in de kraut, want al dat negatieve gekraak moeten we maar onder ons houden en uitvechten ." Het gin g
er om dat het Publiek iets wil'zer werd van die rubriek en de besProken boeken door ziJ'n kinderen lies lezen .'

Het buitenland
`En degroeten van Elio (1961) was het eerste boek dat in het buitenland be-

kroond werd . In Duitsland in 1964 . Twee l'aar later was ik op een congres
in Mainau > aan de Bodensee waar een Weense professor een referaat hield
over Elio . Hil' zei dat ik alle denkbare cliche-thema's uit de literatuur gebruikt had maar er volkomen de draak mee had gestoken . Waardoor het
voor hem literatuur van de bovenste plank was geworden en het verschil
tussen een J'eugdroman en een "gewone" roman was weggevallen . Die Pri1's
was overigens nog bil'na aan miJ'n news voorbil' gegaan . Want wat had die
Duitse uitgever me geflikt? Die had de laatste bladzi1'de niet in de vertalin g
oPgenomen . En dat is l'uist waar ik een looPJ'e neem met het boek en de li-
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teratuur . "Hoe het met de anderen ging? Zoals het in de werkelil'kheid
meestal gaat ." De bad guys worden niet gestraft en de good guys sukkelen
maar door, als er maar weer een feest komt . Die graP . Zi1' vonden het daardoor geen l'eugdboek meer, maar een roman . Het is een trucel dat ik eigenlil'k van Dickens heb, Gewaarschuwd door de jury was ik er nog net op til'd
bil' our die bladzi1' wel in de herdruk to kril'gen .
In Mainau ontmoette ik voor het eerst schril'vers uit het Oostblok . Van
het ene congres kwam het andere . Ze vonden dat ik altil'd de grootste bek
had . Of mi1'n Duits nu goed was of niet, kon me niks schelen . Het ging our
de discussie . Veel vragen van communistische schri1'vers werden zo'n beetl'e
weggehoond, dus stelde ik die in hun Plaats . Dan zei de voorzitter: "Daar
komt weer zo'n tYPische vraag uit Nederland ." Terwi1'1 die eigenli1'k van een
Praagse collega afkomstig was . Zo bouwde ik iets op wat in feite minder
met literatuur to maken had dan met accePtatie van andere culturele en Politieke blokken . We moesten vergeten hoe regeringen ons tegen elkaar Probeerden op to zetten, maar tot een uitwisseling komen . Kinderen zil'n niet bi' 1
Politiek gekissebis gebaat .
Ik werd ook veel op congressen in het Oostblok gevraagd . Daar werd ik
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me nog vroegen . Maar 1'a, die auteurs daar sPraken nog het hele
laar over dingen die ik gezegd
had . Waardoor zi1' vril'uit gingen .
Die mensen daar stonden met hun
rug tegen de muur . Het waren
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kan doen . Dat vied 1'e in mi1'n boeken ook : het gaat om het individu . Als het
er op aan komt, moet l'e l'e eigen beslissingen nemen .
Ik weet nog goed dat een Paar Oost-Duitse auteurs zo graag James Bond
wilden lezen . Dat was daar natuurlil'k niet to kril'gen . Dus ik liet mil'n uitgeveril' een Paar pockets in Duitse vertaling oPsturen naar hun uitgeveril', met
een officiele brief erbiJ' : "0P uw verzoek zend ik u hierbi1' een aantal boeken
waarin u de criminaliteit in het imPerialistische Westen kunt bestuderen" .'

De verantwoordeli1'kheid

`In de communistische landen hamerden ze altiJ'd erg op de verantwoordeli1'kheid van de kinderboekenauteur . Naar mil'n idee warm er ook nog ouders en
scholen en critici om to corrigeren, maar bet heeft me wel aan het denken gezet. Het zit in kleine dingen . Gebruik geen woord als "gek" of "idioot" . In
het begin zat ik natuurli1'k met bet woord "neger" , wat door de J'aren heen
een steeds negatievere lading kreeg . Dat heb ik veranderd in de herdrukken .
Waar was ik op uit? Mensen mondiger maken! Trek J'e bek open! Daarom
zi1'n dialogen cruciaal in de l'eugdliteratuur . Hoe moet l'e leren Praten uit
boeken met vooral beschril'vingen? De meeste reacties in dit verband heb ik
gehad op Als 1'e her nog niet wist (1961), over seksuele voorlichting . ongeren schreven me dat ze nu eindeli1'k wisten wat ze terug moesten zeggen als
iemand vervelend tegen hen deed . Daar zi1'n dialogen voor . Om zinnen to
onthouden en zelf to gebruiken .
Dat was ook de grote kritiek op Total Loss

weet1jewel (i97 3) .

Er stonden

vieze woorden in de dialogen . 0P scholen mocht ik er niet uit voorlezen .
Dan zeiden de onderwiJ'zers dat het boek to moeili1'k voor de leerlingen was
en dat ze niet zo veel lazen . In zo'n klas begon ik met : "Ik heb net gehoord
dat 1'ullie nogal stom zil'n . Dat ga ik eens even testen!" En die kinderen Paars
van het lachen over hun bank1'es . KiJ'k als de kinderen in het boek ruzie hebben zegt Total Loss niet tegen Kat1'a : "0, wat ben J'iJ' een vervelend meis1'e ."
Welnee! Die zegt "zeikmeid" . Ik stelde aan de onderwi1'zers voor om l'uist
met die scheldwoorden to gaan werken . "Hoeveel weet 1'e er? Hoe schriJ'f 1'e
a

ze? Wanneer gebruik lje ze?"

e kunt tegen een meisJ'e natuurlil'k geen kloot-
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Coachen
`Eind 1'aren vil'ftig werd ik gevraagd om een serie boekl'es voor Antilliaanse
scholen to schril'ven . Ik vond dat ze eerst maar bi1' hun eigen mensen moesten zoeken > maar dat lukte niet> dus toen heb ik de serie Cu luz na man
Met het licht in de hand bedacht . Het eerste boekl'e was Nildo en de maan
1963 . Ik had bedongen dat Jenny Dalenoord ook naar de Antillen mocht
kornen voor een studiereis . Zi1 ' heeft die boek1'es gelllustreerd . In kleur .
Schitterend zien die er uit .
Naar aanleiding van Nildo kreeg ik van enkele fraters een brief met tips
die ze hadden verzameld uit onderzoeken in de klas niet onder 1'ongens uit
de grote stad maar uit de bario's de achterafschoolt1'es . Onder andere dat
de Antilliaan moeite heeft met de korte en de lange "a" . Dus het tweede
boekl'e ossY words een indiaan 1964 is sterk op de a-letter gebouwd . Verder kennen ze het lidwoord niet . Het verschil tussen hil ' en zil' is er ook niet .
En ze hebben een totaal ander meervoud . In elk boekl'e is weer een ander
Probleem aangePakt . Inmiddels zil'n de boekl'es in het PaPiamento van Aruba vertaald .
Het echte coachen is begin J'aren zeventig pas begonnen . Met een boek
van Diana Lebacs Sherry I 97I . Dat heb ik grotendeels in Nederland gelezen en schrifteli1'k begeleid . Voor haar volgende boek Nancho van Bonaire
('975) ben ik naar de Antillen gagaan . Die refs werd gedeelteliJ'k bekostigd

door een reistoelage van uitgeveriJ' LeoPold, waarvan ik adviseur was geworden . Ik heb Diana Lebacs gesuggereerd het boek voort to zetten in een
serie waarin de hoofdPersoon ouder wordt, net als in mi1'n Anne1'et-serie die
ik in de l'aren vil'ftig voor West-Friesland schreef . Dat is belangril'k voor
kinderen ouder en groter worden . En dan hadden ze op de Antillen ook meteen hun eigen serie . Nancho werd in 1976 bekroond met een Zilveren Griffel . 0P het Antillenhuis vroeg de toenmalig gevolmachtigd minister van de
Antillen hoeveel Diana had moeten betalen om uitgegeven to worden . Hi'J
kon niet geloven dat zil' een contract met een uitgever had net als ik . Zo
werd er daar eerst over gedacht : Diekmann heeft een boek voor Diana Lebacs geschreven en er voor gezorgd dat zi1' die PriJ's kril'gt .
In I972 ben ik er mee gestoPt om boeken over de Antillen to schriJ'ven
toen ik Antilliaanse auteurs ging coachen . 0P het ambachtelil'ke vlak wilde

Izz

ik helPen, maar verder moesten ze het zelf doen . Na Lebacs ging ik aan de
slag met SonJ'a Garmers . Met haar was ik al goed bevriend, bi1' haar togeerde ik altil'd . Omdat ik de moeilil'kheden van het PaPiamentu kende, ging het
coachen heel goed . We hebben ook ontzettend gelachen hoor, bi1 ' die omzettingen van taal naar taal .
Antilliaanse schri1'vers zi1'n vaak korte afstandloPers . Toneelstukken, gedichten > carnavalsteksten maar die lange li1'n uitzetten heb ik ze moeten leren . Gewoon een schema maken . Al kun 1'e dan twee weken niet schri1'ven, le
schema ligt er .'

ja, do maneaa rsgan Fiio wa1 nsar hui tee, +mar bet huffs via
a n meter. Ro u a he
ten tr'j a we nitltoucn taxs
as kr sr en ecn air pit urn . Ear
r~strldcn de manna~
and ale haotntnmt, dxr ~e E a~n bovsd vas cen a *iitt twddaa
Ycu klimrite~s Icden wiat an jii +fit T Jio op
spa.
Ma
i t dat aUq
f1o gig doss
a~
,.Ben grote ran mAaa," +oaseodcn 4ommigai .

ne

~{

De methode
`Schema's maken heb ik zelf ook altil'd gedaan . uist voor vrouwen is dat essentieel omdat ze het Probleem van het gezin en de kinderen erbi1 ' hebben .
Als ze even ti1'd hebben, wit hun vent weer een nummert1'e maken of samen
op staP . Bil' alte vrouwen die ik gecoacht heb ook in Nederland vroeg ik
eerst : "Hoeveel til'd heb 1'e? Hoe zit l'e gezin in etkaar, wat zi1'n de werkuren
van l'e man? Wanneer kun l'e werken?" 0P de Antillen draaien vrouwen hetemaal atteen voor het huishouden en de kinderen op . Dus ze moesten wet
een schema hebben . Als ze geen zin hadden om attes op to schri1'ven moesten ze een bandl'e insPreken . Dat luisterden we samen of we setecteerden .
Zodra een hoofdstuk of was werd het in het net overgetikt . Dan onststond
er een keuriga staPet . Zo werkte ik zetf ook .
Wat voor mil' ook onmisbaar was? Muziek op de achtergrond . Ik draaide
Caribische muziek ats ik met een Caribisch boek bezig was . Kil'k, de kracht
van een boek zit ook of 1'uist in kleine dingen . Neem die scene in Gewoon een
straat1'e . Daar vreet een Antittiaanse l'ongen iets uit en dan schril'f ik niet : "Hi'1

kreeg het er warm van ." Maar, "Hil' kreeg het nog warmer dan hi1' het at
had ." e moet voortdurend alert zi1'n, l'e kunnen verPtaatsen ook at slaat hier
de regen en de haget tegen de ruiten . Daarbi1' helPt die muziek . Die geeft mi'1
het ritme de steer die ik nodig heb . En of de bovenburen aan het boren of
stofzuigen zi1'n, stoort me dan niet . Het kan trouwens ook verkeerd uitwerken . Bil' Total Loss draaide ik zigeunermuziek . Hoe ik het ook wendde of
keerde dat l'ong ging steeds dood : of hil' lazerde uit een boom, of hil' kwam
onder een auto . Dood ging hil' . Toen ben ik band1'es van Don

uishockin g

gaan draaien . Ineens was hil' weer sPringtevend, tot aan zil'n laatste vraag in
het boek: "En wat gaan we nu eens doen?" Dat is ook tYPisch iets voor kinderen : het ene is nog niet gebeurd of ze zi1'n al weer met het votgende bezig .
En ik moest vantevoren de titet hebben anders kon ik het boek niet schril'yen . Neem mil'n historische roman over de slavernil', Mari1'n bi1' de Lorredraaiers

1965 . Dat woord "lorredraaier" was ik ti1'dens de research tegen geko-

men . Commercieet ook niet verkeerd zo'n sPannend en onbekend woord in de
titel . Bi1' Wiele wiele staP I977 ging het heel anders . Dat kwam meer ritmisch
in me op . Ats baby word l'e eerst gereden, daarna ga lj e toPen . Het vervolg StaPPe staPPe step I979

I 24

e tooPt en l'e ri1'dt van huffs weg. Logisch .'

West-Indie
`De contacten met Antilliaanse auteurs werkten natuurlil'k naar twee kanten .
Veel thema's die ik in miJ'n boeken gebruikt heb heb ik van Son'a Garmers .
Iedereen weet tat ik Sonl'a gestimuleerd heb, maar zil' heeft voor mi1' evenveel betekend . Ze heeft me meegenomen naar feesten in de "knoek" en bij 1
de vissers . Het was zelfs zo tat ik een keer bij' de minister-President op het
mate1 werd geroePen . Hil' zei : "U bent hier op uitnodiging van de regering .
De Shell had u op een party verwacht, maar u bent gesignaleerd bij ' dronken
vissers!" De meeste gebeurtenissen heb ik zelf meegemaakt ook die knokPartil ' in de haven in

En de groeten van Elio . De figuur Elio is gebaseerd o P
een bestaand iemand > Pierre Laufer, die op de Antillen brieven en boeken o P
bestelling schreef voor an en alleman . Eigenli1'k is het een hommage . Trou-

wens alle figuren die er in voorkomen, ziJ'n gebaseerd op bestaande mensen .
Het biJg' eloof tat in de boeken verwerkt zit, heb ik ook van SonJ'a . De
mensen Praten daar niet graag over : tat l'e met nieuwl'aar iemand in 1'e huffs
moet uitnodigen met een "Pis like" een "lichte voet" iemand die zorgeloos
en gelukkig is . Dat brengt geluk voor het komende J'aar . Dus als de eerste
Persoon die bij' l'e over de dremPel komt een dePressieve neuroot is, tan is J'e
l'aar mooi naar de kloten .'

De kritiek
`Naarmate 1'e outer words kan de kritiek l'e steeds minder schelen . Ik ben zo
vaak bekroond zo veel vertaald . Om kritiek kan ik me niet meer druk maken . Domme kritiek irriteert me natuurliJ'k wel .
Mil'n laatste boek, Krik (1989), is het beste voorbeeld van de Politieke uitgangsPunten van mi1'n boeken . Vanaf 1965 was ik regelmatig in Praag geweest . De mensen daar vertrouwden mil' . Ik leerde er veel onder andere was
het communisme doer binnen een gezin . Ik was ook koerier voor de P .E .N .
Ik voelde al vroeg in 1987 tat er jets ging veranderen . Ik zag ook aankomen
tat al die mensen uit het Oostblok hier naartoe zouden willen omdat ze l'arenlang het Westen geldealiseerd h adden . lk wilde daar jets mee doen in een
boek maar ik wist niet hoe . Het worth al snel to Politiek en miJ'n boeken zil'n
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nooit Pamf lettistisch geweest . Ze hebben wel een Politiek uitgangsPunt
W

maar het moet een lekker verhaal worden . Ik bedacht tat het alleen zou
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Daal, Mayra Piternella, Drs

sa
lukken in een sProokJ'esvorm .
Het gaat in dat boek uiteindeliJ'k om de Positie van een
klein land tussen twee grootmachten van een kind tussen
twee ouders . Om de dreigin g
ieder moment kan er wat ge-

Uitreiking van de Zilveren Griffel aan Diana Lebacs op het Antillenhuis to
Den Haag, I 976. V.I.n .r. Dr . Luis
. Piternella, Diana
Lebacs en Miep Diekmann . (Collectie Miep Diekmann .)

beuren . De situatie van
vreemdelingen, was doe 1'e er
mee? Mogen ze bli1ven moe-

ten ze terug? Het boek kwam
voorl'aar 1989 uit . In het nal'aar vie! de Berlil'nse muur . Er zil'n maar twee critici die het een beetl'e begrePen hebben . Eigenlil'k zat er geen dubbele maar een driedubbele bodem
in . Het is een voorsPellend boek geweest . Net als destil'ds De boten van
BrakkePut zil'n ti1'd vooruit was . We zitten togenwoordig toch nog steeds
met de Problematiek van Politieke vluchtelingen en hoe we daarmee om
moeten gaan?
Waar ik we! kwaad om ben is dat er in zo'n boek als Het ABC van de

I'eugdliteratuur (r 995 ) zoiets idioots wordt geschreven : "Sinds de niet al to
Positieve ontvangst van dit boek Krik bePerkt Diekmann zich tot het vertalen van Prentenboeken, het begeleiden van auteurs en het bezoeken van
scholen ." Begin '9o kreeg ik van de oogarts to horen dat ik een oogkwaal
heb die binnen drie 1'aar tot blindheid kon leiden . Ik ben onmidde!!i1'k met
schril'ven gestoPt, halverwege een manuscript . Zoals ik vee! in mil'n !even rigoureus heb gedaan . GessoPt met de Antilliaanse romans niet alleen vanwege de Antilliaanse auteurs maar ook om mezelf to vernieuwen . Ik wil de
niet vastroesten . De hYPotheek is voor mi1 ' nooit de belangri1'kste reden geweest om to schri1'ven . De discussies die l'e op gang bracht, daar ging het mi' l
om . Ki1'k, of het nou looPt met die l'eugdboeken van de Antilliaanse auteurs
of niet ik heb zonder een cent subsidie aangetoond dat er daar schril' vers
zi1'n . De literatuurgeschiedenis kan niet meer heen om de Arubaanse uitgeveriJ ' Charuba, die in 1993 zelfs op de Buchmesse stond .'
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Documenten

Jan Robert

`Een beetje origineele vriend
Brieven van Louis Couperus aan Maurits Wag envoo rt

ouis CouPerus en de nu vril'wel vergeten schril'ver-journalist
Maurits Wagenvoort onderhielden gedurende een Periode van
dertig laar een vriendschaPPelil'k contact . Van hun kennismakin g
rond 18g2 tot CouPerus' overlil'den in 1923 hebben zil' elkaar tientallen keren ontmoet en geschreven . In de collectie van het Letterkundig Museum bevinden zich vierentwintig brieven van Louis CouPerus aan Maurits Wagenvoort sign . C .383 .
.1) Deze brieven vormen, met een bewaard gebleven klB
adversie van een brief van Wagenvoort aan CouPerus en een enkel oPtreden
in elkaars werk de enige overgebleven getuigenissen van hun contact .
De kladbrief van Wag envoort was tot nu toe onbekend ;~ de ovenge brieyen, waaruit in de loop der l'aren al op verschillende Plaatsen is geciteerd
worden hier voor het eerst volledig en gezamenlil'k gePubliceerd . Zil geven
een beeld van de omgang tussen twee schril'vende generatie- en landgenoten
twee eenlingen die zoveel mogelil'k in het buitenland rondzwierven . En die
toen zil' in en na de Eerste Wereldoorlog gedwongen waren tot een vril'wel
permanent verblil'f in het hun benauwende vaderland met zil'n koude en regenachtige klimaat, elkaars verlangen naar het warme en zoveel lossere Zuiden goed konden begril'Pen .
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CouPerus en Wagenvoort gingen gedurende drie Perioden met elkaar om :
een Romeinse Periode in de winter van 189S-6 , een Florentil'nse in 1913-4,
en een Haagse tussen 1915 en 1923 .Ook alle brieven dateren van 1895 en
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later . Uit de tif'd waarin beide auteurs in Florence verbleven, zil'n geen brie-
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Maurits Wagenvoort zittend in het theater van Priene (Turkije), 1904 . (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)

yen overgeleverd . Verreweg de meeste brieven dateren uit de laatste Periode toen beiden na een langdurig verblil'f in het buitenland weer in Nederland woonden . Ondanks de lange onderbrekingen kun l'e toch sPreken van
een bi1'na dertigJ'arige vriendschaPPelil'ke omgang . Dit is vooral voor CouPerus uitzonderliJ'k : zil'n contacten, buiten die met zi1'n familie en ziJ'n uitgever L . . Veen waren altil'd van korte re duur . Er is in ieder geval geen andere niet-zakeli1'ke briefwisseling van hem bekend die zo'n lange til'd bestril'kt .
Maurits Wagenvoort had een grote bewondering voor CouPerus en waarschil'nlil'k is hil' het ook geweest die telkens oPnieuw toenadering zocht . Tekenend voor hun verstandhouding is dat CouPerus na de eerste briefl'es zelden nog het initiatief tot schril'ven liJ'kt to hebben genomen : hil' had Wagenvoort niet nodig, Wagenvoort hem wel . Maar ongetwiJ'feld heeft CouPerus
een zwak gehad voor deze aParse vriJ'gezel, die net als hil' een grote voor-

130

liefde voor Italie had en van de pen leefde - zil' het noodgedwongen op een
aanzienli1'k kleinere voet - en die nog meet dan hil'zelf zil'n heil zocht buiten
Nederland . CouPerus heeft ook meerdere keren zi1'n waardering uitgesProken voor het werk van Wag envoort ;~ wellicht is ook Wagenvoorts homoseksualiteit een reden geweest voor een door CouPerus gevoelde verwantschaP . 1
Het is echter de vraag of CouPerus het eens zou zil'n geweest met Wagenvoort toen deze hem in 1930 beschreef als `een zi1'ner liefste, hartelil'kste en
vertrouwdste vrienden' . 3 Couperu s ' som sweli wa
s ra h ra lil'k
to e, maar meestal toch was afhoudende brieven geven daar in ieder geval weinig aanleidin g
toe . In 1915 noemde hil' Wagenvoort om liens onconventionele oPtreden
`een beet1'e ongineele vriend' brief 7~~ Pas uit CouPerus' laatste brieven
sPreeks een iets grotere vertrouwelil'kheid .
Het staat niet vast dat de hier gePubliceerde brieven ook werkelil'k alle
brieven van CouPerus aan Wagenvoort zil'n a hoewel de bewaarde kaartl'es
uit 189S-6 aangeven dat Wagenvoort zelfs de geringste krabbel van Couperus koesterde . Van het grotere aantal brieven dat Wagenvoort aan Couperus zal hebben geschreven - gezien zil'n verering van de `maitre-charmeur'
zoals hi1' CouPerus eens noemde -, is niets bewaard . Alleen een toevalli g
overgeleverde kladversie van een brief van Wagenvoort zie brief 14a geeft
enigszins weer hoe hi1 ' zich togenover CouPerus oPstelde .

Maurits Karel Herman Wagenvoort werd op 27 1uni 1859 geboren in een
Amsterdams arbeidersgezin . 4 Zil'n wens om journalist to worden werd in
1881 werkelil'kheid, toen hil ' als corrector, vertaler en toneelrecensent werd
aangenomen bi1' Het Vliegende Blad van Amsterdam, een drie keer per week
verschil'nende stadskrant . In 1884 kwam hi1' in dienst van het vooraanstaander A1gemeen Handelsblad . Eerst was hi1' daar corrector, maar al gauw
verrichtte hi1' onder het Pseudoniem Vosmeer de SPie l'ournalistiek werk
voor die kraut zoals hil ' dat inmiddels ook al deed voor bet Dagblad voor
Zuid-Holland en 's-Gravenhage .
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Wagenvoorts reislust werd gewekt toen het A1gemeen Handelsblad hem
voor rePortages naar Londen en Paril's zond . In 189z volgde een refs door
de Verenigde Staten, en vanaf 1893 verbleef hil ' in dienst van de 0Prechte
Haarlemsche Courant to Berlin
Genua > Florence en Rome . Na Italie trok
1
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Wagenvoort vanaf 1896 door Griekenland, Turkil'e > Macedonia Servia > Israal SPanl'e> Noord-Afrika EgYPto Perzia Zuid-Rusland Hindoestan CeYion en Nederlands-India • in enkele van daze landen zwierf hi)' 1'aren rond .
Tussendoor kwam hi1' sours voor korte til'd terng naar Nederland .
Om zi1'n reizen to bekostigen moest Wagenvoort steeds wear op zoek naar
kranten en til'dschriften die hem ais buiteniands correspondent uitzonden of
die zi1'n reisversiagen wilden Plaatsen . Buiten de al genoemde kranten Publiceerde hil' onder andere in De Nieuwe Courant, Het Nieuws van den Da g,
Het Nieuws van den Dag van Nederlandsch-India en De Telegraaf, en in
ti'dschriften als De Gids Groot-Nederland en De Nieuwe Gids. H oewe1 hij~
onder zi'n
pseudoniem Vosmeer de Spie en later ais Peregrinus
een zeker
~
e
PoPulariteit genoot bil ' hat Publiek en hil ' op die manier een - waarschi1'nli1'k
niet al to hoog - geregeld inkomen verdiende kon Wag envoort zijn
~ reinen a1lean bekostigen door ook voortdurend to werken aan reisverha1en an romans . Daze verschenen veelai eerst in kranten en ti1'dschriften en daarna in
boekvorm . 5
De verkoop~
ci'fers van Wagenvoorts boeken waren niet hoog,• hi'
~ m oest
vaak van uitgever veranderen en slechts enkele van zil'noebken warden herdrukt, pas l'aren na de eerste uitgave . Zil'n klucht Een nieuwe meld ult 1881
lil'kt nog hat meest succesvol to zil'n geweest : in 1914 verscheen daarvan de
vierde druk . Ook Wagenvoorts gedeeitelil'ke vertaling van Walt Whitman s
beroemde bundei Leaves of grass uit 1855, had enig succes . Wagenvoort
ontdekte Leaves ofgrass til'dens zil'n Amerikaanse refs in 192,
8
e n werkte
vervolgens in Chicago, Berlin
l en Genua gedurende anderhalf l'asr asn de
vertaling . Pas in 1898 slaggde hil' erin een uitgever voor hat boek te vin den .
De vertaling verscheen bil' uitgeveril' De Erven F . Bohn to Haarlem onder de
titel Natuurleven ; ais Grashalmen ward de bunde1 in 1917 en nogmaalsm
1956) herdrukt door uitgeveri1 ' De Wereldbibliotheek to Amsterdam . Slechts
twee romans uit Wagenvoorts grote Productie beleefden een herdruk : in
1925 Maria van Magdata en rond 1930 Een Passie .

Vermoedelil'k in Nederlands-India lieP Wage nvoort een ernstige zlekte o P
die hem in 1914, toen hil' oPnieuw in Italie " verkeer de nu als correspondent
voor De Nieuwe Courant en Het Nieuws van den Dag noodzaakte naar
Nederland terng to keren . Hi1' zou hierna geen buitenlandse raizen meer ma-
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ken . Terug in Nederland had Wagenvoort grote moeite de eindl'es aan elkaar
to knoPen .b Het lukte hem niet een vast dienstverband bi1 ' een kraut of ti'dschrift to krilg' en, insPiratie voor nieuwe reisverhalen deed hil' niet meer oP
en voor de enkele romans en toneelstukken die hil ' nog schreef ontvin ghi' 1
vermoedeli'k een laag honorarium . Hil' Publiceerde of en toe in Groot- Nederland het til'dschrift waarvan CouPerus redacteur was . Ook toen Wagenvoort in 1919 vast medewerker werd van Willem Kloos' De Nieuwe Gids
waarvoor hil ' tot 1938 het buitenlands overzicht zou verzorgen bleef het behelPen : hil' verdiende bi1' het ti1'dschrift een schamele dertig gulden per
maand .
In 192.0 organiseerde Wagenvoort severgeefs een actie om de overheidssteun aan behoeftige letterkundigen to verhogen . Ook zette hil ' zich in voor
een betere financiele Positie van toneelschril'vers, waarvan hil' er zelf een
was ; tussen 1923 en 19z8 trail hi1' op als voorzitter van de Bond van die beroePsgroeP . Rond 1930 moest hil' een beroeP doen op het ondersteuningsfonds van de Vereeniging van Letterkundigen, en hi1' stuurde daartoe bedelbrieven aan de Penningmeester Frans Mil'nssen . Incidenteel werd hem uit dat
fonds een bedrag uitgekeerd, in 193z bi1'voorbeeld tweehonderdvil'ftig gulden . Ook van het Ministerie van Onderwi1's, Kunsten en WetenschaPPen
ontving hil' een toelaga, vanaf 1932 vil'fhonderd gulden per l'aar .
Wagenvoort woonde na zil'n rePatriering in Den Haag . In 1941 werd hi'l
getroffen door een hersenbloeding en zag hil ' zich genoodzaakt in Amersfoort bilj een van zil'n zusters in to trekken . Toen deze zuster tot overmaat
van ramp nog datzelfde l'aar overleed, keerde hil ' terng naar Den Haag .
Maurits Wagenvoort overleed op 30 november 1944> in Laren op vi1'fentachtigl ' arige leefti1' d .

In 1930 verscheen bi1 ' uitgeveri1'

.M . Meulenhoff to Amsterdam De vri1'-

heidzoeker . Roman van het werkeli1'k leven, de autobiografie van de toen
71-1'arige Wagenvoort . Hil' sPreeks daarin over zichzelf in de derde Persoon
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enkelvoud en beschril'ft, nogal warrig en zonder veel data to geven, de Periode van zil'n geboorte tot zil'n terngkeer in Nederland in 1914 . Het door
ziekte en geldgebrek getekende, gedwongen verblil'f dat op die terngkeer
volgde, vond hi1' de moeite van het beschri1 j ven niet waard .
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Omslag van De vrijheidzoeker (I 930) door Maurits van Wagenvoort.

In De vri1'heidzoeker beschri1'ft Wagenvoort zil'n kennismaking met Couperus, rond 1892 P . ,48) . Die eerste ontmoeting vond Plaats door toedoen
van de Zweed Gustav Uddgren, met wie Wagenvoort in 189z zes maanden
door de Verenigde Staten reisde en die in 1899 CouPerus' roman Noodlot
189o in bet Zweeds zou vertalen . De kennismaking was geen succes .
Wagenvoort verwachtte een bohemien op bezoek to kril'gen maar wilt die

I34

in de afstandelil'ke CouPerus niet to herkennen . Voor CouPerus was Wagenvoort vermoedelil'k slechts een van de velen die hem, beroemd als hij J
toen al was, graag wilden ontmoeten . Ondanks de biefstuk met gebakken
aardaPPelen en de fles Bordeaux waaroP Wagenvoort CouPerus onthaalde
zal hil' weinig indruk hebben gemaakt . Dit veranderde toen Wagenvoort in
18 94 uiterst lovend schreef over Couperus' roman Ma1'esteit ;~ het o P stel

werd eerst gePubliceerd in De Kunstwereld en verscheen vervolgens nog datzelfde l'aar als afzonderlil'ke uitgave bi1' CouPerus' uitgever L . . Veen to Amsterdam . CouPerus was zeer to sPreken over dit oPstel . 7
Eind 1895 leerden CouPerus en Wagenvoort elkaar beter kennen toen zi' l
beiden in Rome verbleven - CouPerus zoals steeds in gezelschaP van zi1'n
echtgsnots, Elisabeth CouPerus-Baud (1867-1960) . Zil' maakten daar deel
uit van de Nederlandse artistieke kolonie met onder hun kennissen de
beeldhouwer Pier Pander 1864-1919 en de schilder Pieter de osselin de
ong (1861-1906) . Uit deze til'd dateren de eerste brieven, i .c . kaartl'es en visitekaart1'es brieven 1-S . Ze bevatten niet veel meer dan invitaties voor diners, maar laten wel een vril' goede verstandhouding zien .

Nadat CouPerus Rome in 1896 aan het eind van de winter had verlaten
stokte het contact met Wagenvoort . Uit de eerstvolgends brief, van
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aPril

1903 (brief 6), blil'kt dat zil' elkaar toen in lange tiJ'd niet hadden gezien . Wel

las CouPerus in 1897 Wagenvoorts roman Maria van Magdata, die dat J'aar
verschenen was ; hiJ' lies zich daar toen - en ook later - vol lof over uit . 8 Mogelil'k had CouPerus een PresentexemPlaar van Wagenvoort ontvangen en
lies hil' hem daarom in november 1897 een exemPlaar van ziJ'n eigen, zol'uist
verschenen roman Metamorfoze toezenden . CouPerus was toen niet op de
hoogto van Wagenvoorts verblil'fPlaats, en vroeg daarom zi1'n uitgever Veen
het Postwerk to verzorgen . 9 De genoemde brief uit 1903 is de enige `internationals' : CouPerus zond hem vanuit zi1'n woonPlaats Nice Poste restante
aan Wagenvoort in Saloniki . Hil' reageerde in deze brief op een verzoek van
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Wagenvoort, die graag een roman van zi1'n hand in het zo1'uist merle door
CouPerus oPgerichte ti1'dschrift Groot-Nederland wilds Publiceren . OnBanks CouPerus' vril ' enthousiaste reactie kwam het pas veel later tot een
dergelil'ke Publicatie . Wagenvoort raakte hierna weer uit zicht want toen
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CouPerus hem in november 1903 een exemPlaar van God en goden cadeau
wilde doen moest dit net als in 1897 langs een omweg gebeuren dit keer
via Wagenvooris toenmalige uitgever Becht to Amster dam . 10

Tot 1915 zil'n er vervolgens geen brieven . Wagenvoort Publiceerde wel in
Groot Nederln
a d 1
~

en

ont m oetm gen waren er vaoaf vermoedeli"k
l begin

1913 . In De vri1'heidzoeker vertelt Wagenvoort hoe hil ' in 1910, na vi1'f 1'aar
continu in het buitenland to zil'n geweest waarvan de laatste twee 1'aar in Nederlands-Indie > via Colombo Madras Bombay, Aden Port-Sudan, Assoean
en Cairo in Nederland belandde vervolgens weer naar Italie vertrok waar
hil' zich na een l'aar in Rome uiteindelil'k in Florence vestigde . Daar ook trot
hil' CouPerus oPnieuw P 308 - 317 . In deze Florentil'nse Periode ontmoetten
zi1' elkaar volgens Wagenvoort vril'wel dagelil'ks tegen zes uur op de Piazza
Vittorio Emanuele . Wagenvoort genoot dan, zoals hil ' schril'ft, een kwartiertl'e `het geestige gezelschaP van den geestigstep causeur van zil'n land' . CouPerus bezocht Wagenvoort toen die na een oPeratie in het ziekenhuis lag, en
begeleidde hem later naar huffs .
Van half maart tot eind mei 1913 maakte CouPerus een refs door SPanl'e .
Hil' had zich daarvoor kenneli1'k merle laten insPireren door Wagenvoorts
reisverhaal Van Madrid naar Teheran want toen SPanl'e hem niet beviel
rieP hil ' Wagenvoort in zil'n feuilleton 'So! Y sombra' in Het Vaderland van
7 l uni 1913 ter verantwoording : `Ik zou dat wel eens willen vragen aan mil'n
vriend Maurits Wagenvoort, die zoo gloeiend over SPanl'e geschreven heeft
in zi1'n boek : Van Madrid naar Teheran~ ik zou hem willen vragen : beste
Maurits als l'e zoo verrukt was over SPanl'e en Sevilla, waar l'e verdiePt was
in l'e "Droomers" . . . waarom ben l'e dan, na een van l'e mooiste boeken to
hebben geschreven, nooit meer eens in SPanl'e terng gekeerd en ontmoet ik
l'e wel telkens in ons dierbaar Italie? Waarom niet, zeg mi1 ' o Maurits? Of
liever, als wil' weer eens elkaar ontmoeten in de Calzaioli of op het Corso
leg het mi1'> o Maurits uit en verdedig dan to gelil'ker til'd o vriend > le heerlil'k SPaansch enthoeziasme!
Maurits Wagenvoort beste lezer, is niet alleen de schril'ver van dat to weinig gewaardeerde en voor mil' nog niet door hem overtroffen allermooiste
boek Maria van Magdala : hil' is ook een charmant optimist, een beni1'dens-
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waardig optimist, een gloeiend optimist, biJ ' wien miI'n oPtimisme slechts
bleeke melancholia schil'nt, en Maurits ziet steeds de so] van hat leven en
niet de sombra . Hi1' zal hat miJ' nooit vergeven, op Corso of in Calzaioli als
ik beweer zoo veal teleurstelling in SPanl'e gekend to hebben!'

11

Wagenvoort vermeldt in De vriI'heidzoeker dat hi1' CouPerus in Florence in
contact bracht met hat f uturisme in de Personen van de schril'vers Giovanni
PaPini en F .T . Marinetti, die toen stark van zich deden sPreken

P 316) .

Ook woonde hi1' met CouPerus een bil'eenkomst van daze groePering bil', in
hat Teatro Verdi . CouPerus beschreef ziJ'n wederwaardigheden met hat futurisme in meerdere feuilletons maar oPvallend genoeg - en vermoedelil'k
kenmerkend voor hun verstandhouding en voor CouPerus' werkwi1'ze schittert Wagenvoort in daze feuilletons door afwezigheid . 13
In een curieuze brief uit Florence van 9 lanuari 1914 aan zi1'n uitgever Veen
maakte CouPerus wel gewag van zil'n contact met Wagenvoort : `Maurits Wagenvoort zou lust hebben een Paar van mil'n romans to "verfilmen" om samen merle to dingen naar de Pri1's van Cines . Wie weet hoe een koe een hags
vangt . Zoudt ge hem willen doen toekomen : Ma1'esteit en Wereldvrede . Herakles . Psyche . Adres Fermo in Posta Florence. Ge wilt dat zeker wel doen niet
waar . Wie weetmisschien winnen wiJ ' wel de hoof dPril's van
Dit mooie plan is niet uitg

z5 .000!!!'

14

;~evord Wagenvoort rePt er in De vri1'heidzoeker

ook niet van .
Tussen

1910

en 1913 dook in CouPerus' Italiaanse feuilletons ene `vriend

an' op . Sommigen meenden in daze figuur Maurits Wagenvoort to herkennen 15 anderen zil'n het daar volstrekt mee oneens . 16 CouPerus lies `vriend
an' in zi1'n feuilletons oPtreden als een oude kennis uit Nederland die hi1 ' zo
nu en dan ontmoette . Als nuchtere > serieuze en naieve Hollander, wel gevoelig maar dat niet of zelden tonend, contrasteert daze figuur stark met hat
door `literaire blague' vertekende personage van de ironische, zogenaamd
luie en immer flanerende Louis CouPerus . Maar of `vriend an' nu misschien
een PaPieren afsPlitsing van CouPerus zelf is, of dat hil' toch deals is geIn-
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s Piteerd op Wagenvoort of mogelil'kerwil's op nog andere Personen fait is
dat in CouPerus' werk of in zi1'n brieven, noch in Wagenvoorts VriIjheidzoeker ook maar een keer gezinsPeeld words op een literaire vermomming van
Wagenvoort . Overigens zou Wagenvoort, die in ziljn autobiografie hoog op-
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geeft van zil'n vriendschaP met CouPerus, zeker aan een dergeliJ'ke inspitati e
op zi1'n Persoon hebben gerefereerd, indien hil' daar reden toe had gehad . In
dit verband is het opvallend dat Couperus in het feuilleton 'Jan en Florence' schreef dat `vriend an' de stad l'uist had verlaten toen hi1', CouPerus het
futurisme ontdekte .

De terngkeer in Nederland - Wagenvoort vanuit Italie een maand voordat
de oorlog in november 1914 uitbrak •~ CouPerus in februari 1915 vanui t
Duitsland - bracht de schril'vers ook hier in elkaars buurt . CouPerus betrok
na een kort verbli1'f in Molenstraat 26 weer zil'n etage op de Hoogewal z
Wagenvoort vond onderdak in de Wilhelmina van Pruisenstraat i i . Tot
CouPerus' overliJ'den in 1923 hebben zi1' elkaar vervolgens meerdere keren
ontmoet en per l'aar zil'n er uit deze til'd zo'n twee a drie brieven bewaard
gebleven . De meeste brieven gaan over een door Wagenvoort voorgestelde
ontmoeting en over mogelil'ke Publicaties in Groot-Nederland . Het redactiewerk voor het tiJ'dschrift werd in die ti1'd voornameliJ'k verricht door
Frans Coenen (1866-1936), maar Wagenvoort Probeerde uiteraard - en
vaak met succes - zi1'n werk via vriend CouPerus gaPlaatst to kril'gen .I 7
In 1919 en 1920 deed Wagenvoort Pogingen om CouPerus tot actie aan to
zetten voor de Vereeniging voor Letterkundigen . Lid worden en eventueel
een handtekening zetten onder een rekest was voor CouPerus nog tot daar
aan toe maar vergaderen en daadwerkelil'k stril'd leveren ging hem to ver
brieven 16 en i8) . Brieven 18 en 19 betreffen CouPerus' laatste twee grote
reizen resPectievelil'k naar Noord-Afrika in 19zo-19z1 en naar Oost-Azie
in 1921-I922 . CouPerus keerde in oktober 19z2 ziek terng uit Japan, een
ziekte waarvan hi1' niet meer zou herstellen . Zil'n laatste brief aan Wagenvoort brief 24) schreef hi1' drie weken voor zil'n dood . Van de in de brief beloof de togeerPartiJ' die zomer is het niet meer gek omen ; CouPerus overleed
op i 6 lull I923 . Wagenvoort woonde de crem atie op Westerveld bi1 . In
I925 droeg hil' de herdruk van zil'n roman Maria van Ma'gda1a op aan de

nagedachtenis van CouPerus .i e
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Omslag van Maria van Mdgdala (1897) door Maurits van Wagenvoort .

0
J
Z
Q
>
Z
W
>
W
oC

m

I39

Noten

140

I

De hiernavolgende 14 brieven, brie aarten en kaart'es1'es van Louis Cou p erus aan Maurits Wa8envoort zJi'n in de veronderstelde J'uiste chronologische volSorde Saplaatst en
doorlo end enummerd, per brie voorzien van een ko 'e met de Iaats en de datum
van verzending. Een kladbrie van Wagenvoort aan Cou perus is ga plaatst na brie I4.
De meeste brieven zJi'n door Cou p erus gedateerd, of waren to dateren aan de hand
van het oststem el o de brie aart ofde envelop. Als de loots en de datum aan het
p oststem pel z1i'n ontleend, is dit aangageven . Van vier kaart'es1'es is de p recieze datum
niet to achterhalen nummers 2-5); zi1' dateren waarschJi'nli1'k van eind 1895-begin
1896. Omdat de aanhef - ontbrekend o `Amice' - een zekere vriendscha pp eli1'kheid
veronderstelt, zJ i'n ze hier gapJ
laatst na het kaart'e van 18 december 1895 met de no g
formele aanhef 'Waarde Heer Wagenvoort', en voor de overiga brieven. De onderlinge volgorde van de kaart'es1'es is moeilJi'k to bepalen: bi1 ' de ordening is hier de inhoudelike
toon doorslaggevend geweest, ervanuit Saande dot naarmate Cou perus WagenJ
voort beter kende, hi1 ' hem minder formedl zal hebben aangesproken . De hier aanSehouden volSorde is een moSeli1'ke . De kaartJ'es zien er als vol gt uit: nummer 2 is een
oorspronkel1i'k blanco, dubbel, zalmroze-kleuriS kaart'e,1'e, goud o p sneer nummer 3 is
een visitekaartJ'e met daaroP voorSedrukt in Sotische letters `Monsieur et Madame
Louis Couperus'; nummers 4 en S zi1'n identieke visitekaartJ'es met de naam `Louis Coup erus' voor g edrukt . Nummers 1, 4 en S zi1'n door Cou perus met p otlood S eschreven;
nummer 3 is beschreven met zwarte inkt .
Aan de schri1' i1'ze, spelling en interpunctie van Couperus is niets veranderd . DoorhalinSen en verbeterin gen die vriJ'wel niet voorkomen zJi'n niet aangageven . Onzekere lezingen worden Sevolgd door een gecursiveerd vraaSteken tussen teksthaken ; een enkel duidelJi'k door Cou perus vergeten woord is toegevoegd tussen teksthaken .
De brieven ziJ'n geschreven met p otlood, zwarte of p aarse inks . Dit wordt verder niet
apart verantwoord.Oo khe tormaa t en he taanta l8ebruikte bladen wordt niet vermeld, evenmin o het om een visite kaart1'e, brie fkaart o f brie g aat . Bi1'zonderheden
worden in de annotatie vermeld, bijvoorbeeld als het papier een voorgedrukt brie fhoo fd
bevat brieven 20-24) .
De typ ografsche vorm van de brieven is g euni formeerd. De aanhef inclusie f de eventueel aanwezi g a daterinS en de ploots van verzending, en de ondertekening zi1'n
steeds linksboven res pectievel1i'k linksonder de brie ftekst ga plaatst. ReSel- en paginawisselingen z1i'n niet aangageven . Bi1' nieuwe alinea's is ingesprongen, behalve b1i' de
eerste regel na de aanhef en na een witregel . Door Couperus onderstreepto woorden
zJi'n door mi1' 8ecursiveerd. Dubbele aanhalingstekens zi1'n vervangen door enkele aanhalin stekens.
In de annotaties worden personen, taken en titels toeSelicht waarvan ik veronderstel
dot ze niet algemeen bekend z1i'n. Boek-, tiJ'dschri - en dagbladtitels zi1'n in de toelichtingen steeds gecursiveerd; titels van niet-zel standi8 verschenen p ublicaties zi1'n tussen
enkele aanhalingstekens Saplaatst . Als in de annotatie een titel meerdere keren voorkomt, words alleen de eerste keer een vollediga titelbeschr1i'ving ga8even en verder volstaan met een verkorte aanduiding . De ploots van uitgave en het aantal delen van in
de annotaties genoemde boekuitSoven van Maurits Wagenvoort zi1'n terng to vinden in
noot 5 van deze inleidinS.

2

C.J.E. Dinaux maakt in Levend verleden . Literaire herinnerinSen Den HaaS 1981
melding van het felt dot Wagenvoort hem in 192I over zijn homoseksualiteit vertelde
~67 . Couperus' seksuele Seaardheid bliJ'ft een beminnelJi'k raadsel.

3

Mounts WaSenvoort, De vri1'heidzoeker . Roman van het werkeli1'k Ieven, Amsterdam 1930, . 148 .

4

De meeste Sagevens over het Ieven van Wagenvoort ziJjn ontleend aan ziJjn in foot 3
genoemde autobiogra ie.

5 De bundels reisverhalen van WaSenvoort ziJjn : Van Madrid naar Teheran Amsterdam
1907), Nederlandsch-Indische menschen en dingen Amsterdam 1910), TemPel
en Paleis in Hindoestan Den HaaS 1921, Karavaanreis door Zuid-Perzie (Amsterdam 1926 , Oostersche momenten aan den Ni1'I Sant p oort 1928 , In het voetsPoor der vaderen . Indrukken van modern Hindoestan Santp oort 1929), Rococo
Italie Zutphen 1930 en Een stuk Ieven . Losse bladen uit een reisdaSboek Santoort 1933 . Kritieken bundelde Wa envoort in: Kleine studies Amsterdam 1891 en
Louis CouPerus en Ma1'esteit Amsterdam 1894 . De titels van Wagenvoorts Romans
en verhalenbundels luiden : VeertiS zwervers Den Haag 1890), Een Passie . Analyse van een 8emoedstoestand Amsterdam 1891, Felicia Beveridge . Analyse van
een Semoedstoestand Amsterdam 1895), Maria van MaSdata Amsterdam 1897),
De droomers 1 dln ., Amsterdam 1900 , De Ploerten 2 dln., Amsterdam 1901 ,
Een overwinninS Amsterdam 1902), Rabbi Paulus in FiliPPi De Christenen 2 dln .,
Amsterdam 1903 , De voorbi18' anSer Amsterdam 1905 , Het sti1'fhoofdi8a bruidsPaar . Roman uit den ti1'd der Oost-Indische ComPagnie Amsterdam 1911, Aan
de Srenzen der samenlevinS. Roman uit het Romeinsche volksleven Amsterdam
1915), La Romanina . Roman uit het Italiaansche muziekleven der 18e eeuw Amsterdam 1915), Het koffiehuis met de roode buis1'es . Roman uit het Italiaansche
kunstenaarslevenAmsterdam 1916), In den wilden winSerd . Roman uit het NaPelsche volksleven Amsterdam 1918), Een huweli1'k in het 1'aar 2020 Amsterdam
1923), Eros in het Oosten Den Haag 1926 en Het bedroS Amsterdam 1927) .
ZiJ'n toneelwerken, ten slotte, werden gapubliceerd als : Een nieuwe meld . Klucht in
een bedri1'f Amsterdam 1881, Het huweli1'k van een Oran1'e-Princes . Historisch
tooneelstuk in vier bedri1'ven Amsterdam 1919), De 1'aloerschheid van Mistress
PePYs . Historisch tooneelsPel in vier bedri1'ven Den Haa g 1921 en Om de kofinSsmacht. Oran1'e-comedie in drie bedri1'ven Den Haag 1926) .
Tot en met 1895 verschenen Wagenvoorts boeken onder zi1jni~ seudoniem Vosmeer de
Spie ; de roman Maria van Magdala verscheen als eerste onder zijn eigen foam, moor
het pseudoniem werd nog wel tussen haak1'es vermeld.
6

Zie b1i'v. brief I4a . De gagevens over Wagenvoorts fnanciele positie z1ijn ontleend aan
zJijn brieven aan Frans MJi'nssen en anderen, waaronder Wi11em Kloos . Letterkundi S
Museum, collectie-Wagenvoort, sign . W.154 B. I .

7

`Waarde Heer Veen' . Brieven van Louis CouPerus aan zi1jn uitSever, 1890-1902
ed . F.L. Bastet , 's-Gravenha8e 1977, p . 85 .

8

Zo raadde Cou perus in december 1897 ziJjn vriend 1'hr . .H. Ram aan deze roman to
lezen. Zie Henri van Booven, Leven en werken van Louis CouPerus, Velsen 1933,
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156.
9
10

`Waarde Heer Veen' foot 7), p. 136.
`Amice' . Brieven van Louis CouPerus aan zi1jn uitSever, 1902-1919 ed . F.L Bastet ,
s-GravenhaSe 1917, p . 36.
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II

Wagenvoorts 'Jacob Casanova in Holland' verscheen in a p ril 1913 in Groot-Nederland p. 399-424); in de 1'aren 19I3-4 werd Wagenvoorts roman La Romanina in het
tiJ'dschri voorgaltiubliceerd. Zie brie I1, noot I .

11

Louis Cou perus, Van en over alles en iedereen = VollediSa werken, 35
H.T.M . van Vliet et al. , UtrechtlAntwer en I996, . 535-536.

13

Couperus hee over het Futurisme geschreven in de feuilletons 'Jan en Florence',
`Vreemdelingenhaat' waarin de door Wagenvoort genoemde bi1'eenkomst aan de orde
komt , `De Gioconda, Futuristen en Vreemdelingen' en `Sentimentalisme tegen Futurisme ; in Het Vaderland van res p ectieveli1'k 27 december 1913, 3, 10 en I7 J'anuari
1914 ; Van en over mi1'zelf en anderen = VollediSa werken, 27 ed. Karel Re1i'ndens et al . , UtrechtlAntwer en 1989, . 367-396 .

14

`Amice' (noot 10), p. 148.

15

Zie Frederic Bastes, Louis CouPerus, Een bioSrafie, Amsterdam 1987, p.197, 360,
364, 365, 372, 374, 390, 451 en 541 .

I6

Zie met name Mari1'ke Sta p ert-Eg8en, `"De Waarheid, die ik haat" . 0 p zoek naar Couperus' vriend an ; in De Parelduiker 11996 2, >7 . 19-26 .

17

Over Couperus' werkzaamheden als redacteur van Groot-Nederland is weinig bekend.
De redactie bestond vansf de o>7richting in 1903 uit Cou perus, CYriel Bu Ysse en W.G. van
NouhuYs. De rol van Cou p erus en Bu Y sse was g rotendeels ceremonieel; de redactiewerkzaamheden kwam vooral neer op de schouders van Van NouhuYs . Na liens overl1i'den in
1914 nam Coenen zi1'n rol over. Couperus deed voor Wagenvoort wel eens een goed
woord1'e, en hJi' ga f sours literair advies aan 1'onge schr1i'vers zoals bJi'v. Charles van lersel
en P . Minderaa . Zie H.T.M . van Vliet, 'De kunst als levenstroost . Brieven aan Charles van
lersel', in De Parelduiker I (1996), 1 (mei), p. 3-18; en brief van Couperus aan Peter
van Maarn send. van P. Minderaa , 25 maart 19I5 .

18

De herziene herdruk van Wagenvoorts roman Maria van M~Sdala verscheen in 1925
onder de titel Maria MaSdalena's loutere liefde, en opende met een openbare brief
aan Elisabeth Cou p erus-Baud : `Zeer geeerde vriendin, GJi' ziJ't er een lieve getuiga van
geweest hoezeer de groote romanschr1i'ver, wiens levensgezellin g1i' waart, dien ik sinds
vele J'aren m1i'n vriend mocht noemen en wiens dood, met U, heel het Nederlandsche
yolk betreurt, mi1'n roman "Maria van Magdata" hoogschatte, die, onder licht-gew1i'zigden naam, na een kwart eeuw, o p nieuw het licht ziet . Twee keer getuigde hi) er van
in de op dracht aan mi1 ' van een ziJ'ner werken . Eens noemde hi)' het "een miner
J lie fsse
boeken", ander maul "een heerl1i'k werk", en giJ' weet hoe h1 i' het in z1i'n boekeriJ' geplaatst had onder de "groote historische romans", welke hi)i' bezat. Dezen laten herdruk
had ik gehoo pt aan hem to kunnen widen
en hem daartoe verlo gevraagd . Hi) 8eJ
loo fde dien zel fs reeds voor het J'aar, dat zJi'n dood zou aanteekenen, en kort tevoren
vroeg hi) m1i' er naar en zei: "vergeet niet er m1i' een exemp laar van to zenden." Wat
kan ik thans, h1i' heengag aan, anders doen dan mi1'n werk widen
aan Louis Coupe1
rus' nagedachtenis, en getui8en, dat hi) niet alleen een groot auteur was, maar een uitnemend vriend, die, was zeldzamer voorkomt, de heiliga gave bezat our het werk zi1'ner ti)dgenooten harteli)k to kunnen waardeeren. Zi)n inwendig Iicht belette niet anderen to schiJ'nen ; anderer licht begroette hi) met vreugde, waar hi) licht ontwaarde. Voor
het verlo , dat gJi' m1i' gee ft, lit hiermee to doen, moet ik U danken . Met eerbiedige
vriendscha p, Maurits Wagenvoort.'

ed.

Brieven

I Rome

I8 december 1895

Rome .
18 . 12 .95 .
Waarde heer WaSenvoort .
Doe ons het SenoeSen aanstaanden ZondaS, to half zeven, bi1 ' ons to komen
dineeren .
HoPende op SunstiS antwoord .
Steeds Saarne
Uw dw.
Louis CouPerus .

1 [Zonder plaats en datum]
Amice .
Daar wi1' van avond met ri1'tui8 wilden Saan en ik U tot mi1'n sPi1't Seen Plasts
kan aanbieden, dachten wi1' dat het het beste zou zi1'n, zoo wi1' om neSen uur
naar Mevrouw Von M . toereden, hoPende U dan daar to ontmoeten, om ons
aan haar voor to stellen .
Het sPi1't mi1' zeer, dat ik U niet kan vra8en met ons mede to ri1'den .
Tot ziens en 8aarne
Uw dw.
L.C .
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3 [Zonder plaats en datum]
Q

Komt Sa morSen bi1 ' ons dineeren?
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4 [Zonder plaats en datum]
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Amice .
De dames zi1'n verhinderd in de Koolsche Plannen .
Er liSt een noodlot op!!'
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5 [Zonder plaats en datum]

Amice .
Doe ons het genoegen Vril'dag as . bi1' ons to komen dineeren . Misschien
zouden wij' dan 's avonds samen naar Mevrouw Von M . kunnen 8aan .

6 Nice, (datum PoststemPel : I2 aPril 1903]'
Nice
Villa ules
Avenue St Maurice .
Paschen .

Amice .
Niets kon me aanSenamer zi1'n dan een schri1'ven van 1'e hand en de belofte
van een 8rooten roman voor ons ti1'dschrift .2 Ik ben zeer bli1' met die beIofte! a weer, dat ik Maria Van Magdata een van de mooiste boeken vind van
' en heerli1'k werk, dat ik dikwi1'Is weer
onze moderne litteratuur : een ri1P
eens oPneem en altiI'd met Senot overlees . 3 Een roman, waarover die zaIfde
insPrireerende geest is gevaren, zal een vreugde zil'n voor onze revue! Ik zal
Van NouhuYs dadeli1'k schri1'ven, en verzoek 1'e wat klaar is aan hem to zenden 3 Madurastraat Den Haag, aangeteekend : Hulpkantoor Bali-strast . 4
Ik, voor mi1', accePteer 1'e met beide handen, on8elezen, en neem mi1 ' voor
1'o later to genieten, in druk ; want een roman in manuscript vergt to veel van
mi1'n 8eduld!
Wi1' zi1'n 6 weken in Rome geweest, maar wonen to Nice, aan bovenstaand
adres . 5 Des zomers zi1'n wij' echter meestal er8ens anders : dan is het hier
niet uit to houden van stof, vliegen, muskieten etc . Laten wij' echter voelin g
houden, oPdat wij' elkaar weer eens ontmoeten . a bent de echte globe-trotter : ik ben maar een heel lui exemPlaar. 6 a hebt groot gelil'k niet alti1'd in het
Amsterdamsche cirkelt1'e to bli1'ven en het kan 1'e kunst niet anders dan Soed
doen . 7
En nu adio, cher ami, ik schri1'f dadeli1'k Van NouhuYs : zend hem s .v.P .
maar dadeli1'k de coPie .
Van harte roeP ik 1'e als vast medewerker wil ik hoPen) welkom toe in
Groot-Nederland .
Une bonne Patte
tav.
L.C .
Mi1'n vrouw verzoekt me 1'e hare hartelil'ke groeten over to brenSen en roePt
1'e ook toe een sPoedig : tot ziens!

i44

7 Den Haag, [datum poststempel : 6 augustus I9 I5]

26 Molenstraat.
Vril'da g
Beste Maurits .
Ik loop al Iang rond met het idee 1'e to schri1'ven of bij' 1'e to komen maar ik
heb het zob druk dezer dagen, dat het er niet van is gekomen . Wi1' zi1'n bezi8 ons min of meer 'in to richten' in onze nieuwe woning 2 Hoogewal ; daar
bi1' heb ik veel to werken Chanteclair voor Verkade to vertalen ' etc . etc . Ik

zou 1'e anders gaarne eens een rendez-vows hebben voor gesteld .
Zou 1'e nu echter Dinsdag as . bij' mi1 ' kunnen komen, 2 . Hoogewal ; dan
gaan wi1' een beet1'e naar Scheveningen ; heb 1'e liever, dat ik bij' 1'ou kom,
meld mi1' dan even nummer tram want ik weet absoluut niet hoe ik bij' 1e
kan komen . 't Is erg dom, maar 't is zoo .
Dat 1'e 1'e vriend zoo maar, Pardoes? bij' ons introduceerde - zonder eeni g
woord van to voren of wat ook - was een beet1'e heel weinig ceremonieel en
waarli1'k, ik kan mi1'n deur, hier in Den Haag, niet alti1'd wi1'd open stellen
voor iedereen, die maar kennis wenscht to maken . Maar we zullen daar
maar niet over uit weiden, want anders ben 1'e weer 'boos' . De 1'onge man
was niet onsYmPathiek maar . . . wat wilde hi1' eigenli1'k? Hi1' heeft me niets Sezegd of gevraagd en ik geloof toch beminnelil'k tegen hem geweest to zi1'n . 2
Kan 1'e Dinsdag niet, dan is WoensdaS ook goed : meld mi1' dan even of 1'e
komt of dat 1'e Prefereert, dat ik bij' 1'ou kom met nummer tram) .
Tot ziens, beste, een beetI'e ongineele vriend en steeds gaarne, met ons
beider groeten .
Yours.
Louis C .

8 Den HaaS, [datum poststempel : 27 maart I9 I6]

Maandag .
2 Hoogewal .
Beste Maurits .
Het is heel vriendeli1'k van 1'e aan ons gedacht to hebben om mede aan to zitten in Central maar wi1' zi1'n tot ons leedwezen I April verhinderd 1'e 8ast to
zi1'n laatste Concert Mengelberg met souPer daarna . Wi1' zullen echter
heel gaarne in het begin van de volgende Maand eens op een avond bij' 1'e komen .
Wi1 hebben het ove rsteIPnd
e druk, behaIve met mi1'n Iezingen 2 ook met
andere dingen en zi1'n dikwi1'Is avond aan avond uit . Laat mi1' eens nader be-
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Palen wanneer wil' begin April vri1' zi1'n .
Geloof mi1' intusschen met harteli1'ke groeten
e toegenegen
Louis . C .
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9 Den Haag, [datum poststempel : 21 april 1916]
2 Hoogewal .
Vrijdag
Beste Maurits .
Betty, zeer gevoelig aan 1'e schri1'ven, verzoekt mi1' 1'e even to antwoorden . In
Principe willen wil' gaarne eens bi1' 1'e komen of 1'e ten onzent zien, maar. ., tot
t 8 Mei is iedere avond 8ageven zoo iedere avond twee of drie keer kunnen 8ageven zi1'n en het Saat dus werkelil'k nog niet . Betty heeft het druk
met de Poppententoonstelling ;, ' op iederen vri1'en avond Iegt Van Welie bePzeere2
o
hoe kom ik ineens aan die Sub1'onctief) en zoo gaat
slag,
S,o Pdat
het door, door, door. . . Het is sours to veel ; hoe gezellig Van Welie is, ik zal
bli1' zi1'n als die zittingen zi1'n of gelooPen .
Hierbi1 ' een invitatie voor mine
lezin8, met een dame, maar 1'e moet zel1
ve de Plasts bePalen, als 1a er 8ebruik van maakt . 3
De druk is niet van de wereld en Holland af . . . Onderwi1'I `lees' ik maar,
souPeer ik hier en daar, worden er PoPPen ten toon gesteld, al is het dan
ook voor zieke soldaten . . .
Wi1', arme menschen! Het is maar goed, dat wi1 ' het druk hebben, anders
zi1'n de Sedachten to treuri g
Dus, beste Maurits, vol8aarne bi1' 1'ou en bi1' ons maar er is no8 geen
avond!
Intusschen steeds gaarne
e toegenegen
Louis .

I0 Den Haag, [datum poststempel : 22 maart 1917]

2 Hoogewal
Beste Maurits
In Ianga za8en wi1' elkaar niet. Kom, als 1'e wilt, Donderdag a .s . 4V2 ure dan
heb ik ewerkt
bi1 ' mi1' thee drinken en wat Praten, geheel alleen ' oPdat
8
we niet 8eheel en al vervreemden .
Steeds van harte
Yours
Louis CouPerus

I I Den Haag, [datum poststempel : 24 maart 1917]
2 Hoogewal
Amice .
Ik mask nooit en nergens - zelfs niet bi1' families, die daarvoor in aanmerkin 8
zouden komen - midda gv
isites .
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Ongedateerd kattebelletje op visitekaartje van Louis Couperus aan Maurits Wagenvoort.
(Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

Mi1'n verzoek aan 1'e sProot voort uit noS eeniSa sentimentaliteit en om 1'e
to zeSSen hoe bizonder mooi Betty Maria van MaSdata vond, dat zi1' 1'uist SeIezen had .' Ik doe het flu maar even per briefkaart, daar ik meen to beSri1'Pen, dat 1'e DonderdaS a .s . verhinderd bent to komen .
Steeds to v .
LC .

12 Den Haag, (datum Poststempel : 13 augustus 19 I T]
2 HooSewal
ZondaS.
Beste Maurits
Ik ben overtuiSd dat de auteur van de Romanina' - over Maria van MaSdala Praat ik nooit meer!!! - een eminent artikel zal Seschreven hebben over
1 8de eeuwsch Ito . SI' eestesleven en zal zeker vobr stemmen . 2 VluSSa plaat. kan ik 1'e niet belooven . Er Ii8t alti1'd heel veel to wachten en ieder
sing
kri18' t zi1'n beurt en ik kan daar werkeli1'k niet veel op influenceeren . Zal echter doen wat ik kan .
Ik heb Seen excuzes om to verontschuldiSen, dat ik noS niet bi1 ' 1'e Seweest
ben . De eeniSa reden is de zelfde, waarom ik bi1 ' zoo vele verwanten en
vrienden niet kom . Indolentie en niet tot lets kunnen komen . Ik leef als een
kluizenaar en werk, werk, werk . 3 Dat is om het leven door to komen en to
verSeten . . . Dus . . . Seen excuzes . Wees toegevend voor mi1'n fouten en Seloof
me toch steeds
Met oude vriendscha P
steeds de zelfde
Louis CouPerus .
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13 Den Haag, [datum poststempel : 26 maart 1918]
2 Hoo8ewal .
Dinsda g
Beste Maurits .
Ik heb dadeliI'k aan Coenen Seschreven .' Maar het duurt alti1'd verschrikkeIi1'k Ian8 bij' ons omdat met den PaPiernood ons ti1'dschrift in omvan8 verminderd is .2 Het is heel vervelend dat ben ik met 1'e eens . Ik hoop, dat mi1'n
aandringen lets helPen zal .
Merci voor 1'e vriendeli1'k woord over mi1'n werk : 1'e ziet, ik schei er ook
nog niet mee uit.!!. Pennen, pennen, pennen . . . 3
Hoe gaat hat met j e, in aIIe deze 'nooden'? 4 Ik hoop niet al to beroerd .
Het is een vreesli'ke ti1'd . Wanneer zi1'n we weer eens in Italie . Ik sterf Ian8zaam maar zeker van heimwee . En die Duitschers zi1'n zoo oersterk! Beste
kerel, mi1'n hoofd is vol treuriSa 8edachten . Corra88io!!
Van harte
Louis C .

14 Den Haag, I november 1918
Den Haag
2 Hoogewal
I .XI .XVIII
Amice .
Ik heb onze uit8evers verzocht 1'e een voorschot to doen toekomen op 1'e
aanstaande honorarium in Groot-Nederland, nu ?200 . tweehonderd
Suld . . Zoodra Coenen ternS is van zi1'n refs in het buitenland - aan het front
- zal ik hem onder handen nemen .
Als het tooneelstuk, dat I'e ons zenden wilt, het zelfde is, dat bij ' het Hofstad-tooneel Saat, is het bij' voorbaat aangenomen : wi1 ' nemen de stukken
aan die oPSevoerd worden, uit Principe, of wi1' ze mooi vinden of niet . 2
Schri1'f weer eens een van 1'e 'Khunst'-looze maar boeiende romans voor ons
ti1'dschrift en wi1' zullen Saarne 1'e ook op dat werk voorschot verleenen . 3
CorraSSio in deze moeili1'ke tiI'den!
Van harte
e oude vriend
Louis C .

14a Maurits Wa8envoort aan Louis CouPerus . [Zonder Plasts, zonder datum] 1
W.L . a bent waarachtiS een vriend in nood . Recht harteli1'k dank . Het voorschot van l'e uitgevers, ad
200.- zal ik Saarne accePteeren, en hoop ik xx
to verdienen . Nog heden zal ik bij' Vd . Lugt-Melsarte ask lees : afsprack maken om mi1', over een Paar weken het manuscript van 'De Oran1'e princes' te-
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rug to 8even, dan zal ik er 1'e een 8etYPeerde copy van doen toekomen . Wat
een nieuwen roman betreft: als 1'e eens wist hoe ik in dat oPzicht ont8oocheld
en ontmoediSd ben! Ik verlan8 nu niets liever dan een behoorli1'k 8ehonoreerde betrekkin8 en zou er 8aarne mi1'n woord op willen 8even niets, niets,
niets meer to schri1'ven . Wat is maken in Holland! Ik wou dat ik schoenmaker
was Seworden . Intusschen ? komen natuurli1'k steeds nieuwe bedenksels in
mi1'n 8eest, maar he xx xx Seen geld voor, hersenen ? op c'est plus fort
que moi maar die vormen met[?] xxx eeni8en ti1'd van zelf in tooneel8edaante en niet in die van romanvorm . Intusschen heeft 1'e bemoedi8ende brief
me 8oed 8edaan . Harteli1'ke 8roeten, ook voor Betty. 1k had gaarne[?]

15 Den Haag, 15 december 1918
Den Haag
2 Hoogewal
15 .XII .XVI11
Beste Maurits .
Ik heb 1'e treuri8 nieuws to melden : wi1 ' kunnen 1'e Princes van Oran1'e niet
onder dak brenSen in Groot-Nederland . Het doer mi1' bizonder veel leed I'e
dit to moeten melden, omdat ik 1'e zoo 8aarne zoo 8oed mo8eli1'k 8eholPen
had, in alien deele . Maar het kan niet, hoe ik ook heb 8aPleis . Wi1' hebben
PaPiernood, in hoo8a mate en de uitSevers verzoeken ons de aanstaande
nummers zoo klein mo8eli1'k to maken als maar kan . De Vrede in uitzicht en
toch allerlei moeili1'kheden . Wi1 ' Plaatsen alleen de achterstalli8a koPie en dito tooneelsPelen er zi1'n er die al twee 1'aar wachten) en verder niets meer .
Toen ik 1'e schreef: `wat vertoond worth, Plaatsen wi1'', was dit ook zoo en
meldde ik 1'e, bli1'de lets voor 1'e to kunnen doen . Nu Coenen tern8 is en wi'1
met de uit8evers hebben Seconfereerd, zie ik, dat ik to snel mi1 ' heb uit8esProken . Het doer mi1' bar leed, en 1'e zult wel willen aannemen, dat ik, Persoonli1k, had willen doen alles wat mo8ell1k was .
Dus ook 8een roman . Kleinere artikelen hebben wi1' steeds 8aarne van je
hand, als 1'e er wat mee kan wachten, tot al de achterstalli8held is 8ellquideerd .
Ik vind het net zoo beroerd als 1'i1' het zult vinden ; dat is het eeni8e, dat
ik 1'e ze88en kan, beste kerel .
Ik hoop, dat Ie stuk succes heeft en zal de premiere bi1'wonen .2
Wil ik 1'e de coPie eens komen brenSen, op een uur, door 1'ou bePaald?
En ver8eef 1'e vriend, die 8een almachti8 redakteur van Groot-Nederland is!
Affettuississimo
Louis CouPerus
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16 Den Haag, 10 februari 1919
Den Haag
2 Hoogewal
10 .1I .XIX .
Beste Maurits .
Ik wil 1'e natuurli1'k Saarne weer eens ten mi1'nent zien maar, beste
vriend, Praktiesch helPen met de filiale, de HaaSsche, van de Ned . Lett .
Ver. kan ik niet) Van mi1'n naam ma8 1'e 8ebruik maken ; als lid zal ik toe
treden maar verder kom ik nooit op verSaderin8en, dat weer 1'e . a kan
iemand van 55 1'aar nu niet in eens veranderen en dat moet 1'e ook niet
willen Probeeren .
BuYsse was 8eschrokken dat 1'e hem vroe8 zi1'n huffs of to staan voor
een bi1'eenkomst van 20 Haa8sche letterkundi8en! 2
Ik 8a straks naar Amsterdam om to lezen en bli1'f misschien een Paar
da8en . 3
Van harte tw
Louis.

17 Den Haag, [datum poststempel : 28 juni 1919]

Alti1'd eu8di8e!
Nu staat het in de Courant! Het is on8eloofli1'k! Maar als het zoo is, ontvang dan van harte ons beider gelukwenschen .
Bli1'f 1'on8, 8elukki8, werkzaam en 8ezond!
Louis CouPerus

I8 [Plaats en datum poststempel : Den Haag, 8 juli 1920]
Waarde Maurits
No8 een enkel woord1'e na ons vluchtiS 8esPrek op de rollaa8) Zie hier : ik
onderteeken - ben ik het er mee eens - 8aarne 1'e rekest, of wat het ook zi1',
aan den Minister maar 1'e moet niet met Van Hulzen er bi1 ' mi1' over komen
Praten . Want, beste kerel, daar zie ik nu eenmaal te8en op, dat vind ik vervelend en lasti8 en dat dient tot niets . Het is misschien niet vriendeli1'k van
me maar ik ben ziek en nerveus, er8er dan het misschien toont en zie te8en allerlei din8en en din81
eyes vreesli1'k op . Dien nerveuzen 8emoedstoestand moet 1'e nu maar resPecteeren ; kan mi1'n handteekenin8 van dienst
zi1'n, dan zal ik 1'e die niet onthouden hoewel ik zeer Pessimistiesch ben omtrent de actie der milltome Ietterkundigen . 2
Ik hoop dezen winter naar het Zuiden to kunnen 8aan waarheen weer ik
niet want mi1'n dokter raadt mi1' of hier weer een winter door to maken . Ik
moet echter eerst mi1'n huffs, Semeubileerd, kunnen verhuren . Ik voel me
oud en moe en ben ziek van de krakende wereld en het kan me niet sche-
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len of uit dat Sekraak noS lets moois oP bloeit ;~ het liefst Sing ik er rustiS uit
weS maar dat words me noS niet SaSund . . . 3
Ziedaar. Ver8eef me .
Yours
L .C .

19 Den Haag, 23 September 1921

Beste Maurits .
Het doer ons beiden bizonder leed maar uur aan uur zi1'n bezet . Gisteren
was mi1'n tweede voordracht bil' KleYkamP en ik voelde mi1' werkeli1'k erg
moe maar bracht het er SelukkiS Soed van af. Die twee voordrachten waren aanSeboden aan KleYkamPs leden, 1600 stuks, terwi1'I er 300 a 350 in
de zaal Plasts vinden! De belangstellinS was 8enoe8 om 2 avonden stampvol to vullen . Invitaties had ik niet Sedaan . VerSeef me dus, beste kerel, dat
het niet Sing .
Betty is zeer SevoeliS, dat 1'e ons noS de hand zou willen drukken maar
ik zie waarli1'k er 8een 8aat1'e in . 2 MorSen Sasn wi1' voor 2 daSen naar De
SteeS, bi1' mi1'n zwaSer WeYnaendts . 3
Als ik teruS ben, over een klein 1'aart1'e, hoop ik meer bi1' 1'e to komen . AIleen de afstand maakte, dat ik zoo weini8 harteli1'k was . En dan is Den Haa 8
een stad met zoo veel familie, vrienden en kennissen, dat wi1' niet alles of
kunnen doen was wi1' 8aarne zouden willen .
SPoedi8 8aan we het Sroote Avontuur to 8emoet in de richtinS der Ri1'zende Zon! Denk eens aan ons, als we zitten tusschen aard- en zeebevinSen, pest, cholera, taifoons, kersenbloesems en was dies meer zi1'!
Van harte la Patte!
Louis C .

20 Den HaaS, [datum PoststemPel : 3I oktober 1922 ]
2 HooSewal
ZondaS
Beste Maurits .
Ik verSeet niet mi1'n belofte: 1'e lets to laten weten, een uur van samenkomst
of to sPreken, maar, beste kerel, ik ben ziek, beslist ziek lever en long) ; lever verhindert mi1' to looPen, long maakt mi1' conversatie moeili1'k. Het Seheel is ellendig . 2
Als de zon schit'nt maS ik 's morSens even uit . Anders is het Parool : rusten . Ik ontvanS dan ook niemand . Het maakt me alles zoo moe .
e zaS er verleden 1'on8 en Sezond uit : was mi1' betreft . . . nu, we zwi1'Sen
daar maar over. . . 3
Dus tot later en verSeef me . 4
L .C .
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Brief van Louis Couperus aan Maurits van Wagenvoort, 0 januari 1923 . (Collectie Letterkundig Museum, Den Ha ag .)

21 Den Haag, 15 november 1922
15 Nov. XXII
2 Hoogewal .
Beste Maurits
Vergeef dit gagaPte hotel-PaPier. Waar een mensch al niet toe komt!!
Een harteli1'ke brief, een vriendschaPPeli1'k bezoek . . . beiden hebben mi1' Pleizier gedaan .
Ik ontvang eigenli1'k niemand, ben moe en sPreken vermoeit me nog meer .
Maar wil 1'e eens aankomen, by. Zaterdag a .s . 4 uur? Zeg dan maar aan
wie J'e oPenmaakt, dat ik 1'e verwacht . En dan vertel 1'e mi1' jets gezelligs en
interessants en luister ik toe . . . met een glimlach!
Yours
Louis C .

22 Den Haag, 10 1'anuari 1923
2 Hoogewal .
I O.I .XXIII
Beste Maurits .
BrievenPaPier en briefkaarten zi1'n bP! Ik vind nog een gegaPt hotelPaPiertle en een weelde-enoeloppe . 2 Excusez de peuS.
e reisgevaI is asngenomen
,;
sPoediga Plaatsing is uitg esloten ; 3 l'e honorarium kan 1'e echter dadeliJ'k toucheeren . Schri1'f dus aan Coenen .
Dank voor zoo vele goede wenschen! Moga bloemet1'es Iangs l'e levensweg ontluiken ; bli1'f dapper en 1'ong, dat is Betty's
en mine wensch!
Addio!!
Yours
Louis .
Waar zi1'n de schoone Italiaansche maanden, dagen en . ., uren . . .!?

23 [Plaats en datum poststempel : Den Haag, I9 februari 1923]
Beste Maurits .
Ik ben bli1', dat het in orde is . Ik had anders zeif voor 1'e in de ores gesProngen maar nu hoeft dat niet .' Ik zal zien, dat ik eens op een Vril'dag kan
of anders moet 1'e eens hier komen, voor wi1 ' weggaan Paschen . Ik ga een
huis bouwen in De Steeg . 2 Denk niet dat ik millionair ben geworden! Het
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huis1'e heeft een ft dak1'e zie 1'e het) van Puur zilver!! Ik voel me heel Sezond en idioot 1'ong! Yours
Louis .
N

Betty last 1'e hartelil'k groeten maar is met geen stokslagen uit to kril'gen .
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Wil 1'e ponderdag a.s . 4 uur komen??
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24 De Steeg, 23 april 1923'

De Steeg, 23 April 1923
Mi1'n beste Vriend .
Hoewel ik met een 8elukki8 `abortive' Ion8ontstekinS complete rust moet
houden, wil ik 1'e even schri1'ven . Ik voel in 1'e brief, behalve de behoefte om
me even 8luk to wenschen mat het douceurt1'o van de ToIIenPri1's,
s
2 d at
at
heel aardi8 is, ook den dran8 me even van 1'e verdriet to melden . En dat
waardeer ik en bewif'st, dat er `voelin8' tusschen ons is . Beste kerel, de relatie's van den aanbiddeli1'ken Eros, die de oude Hellenen naast zi1'ne goddeli1'ke moeder, Afrodite, hadden 8aPlaatst, duren, ik 8eloof, nobit een menschenlevan . 3 Maar laat ons waardeeren de ti1'd dat zi1' duurden, zeifs al
menSden zi1' 8eluk en verdriet samen.4 Dan breekt het of, om deze of gene
reden ; ach, dat is alti1'd zoo .
Ik behoef 1'e niet to ze88en : wees krachti8, e bent het . a hebt tbch, nietto8enstaande vele moeite en zor8, een mooier leven dan vele anderen . e
hebt 1'e vri1'heid, 1'e werk, en al is dat alles niet in het 8oud der aarde 8a-incrusteerd, het is tbch to samen een schat, die 8ewaardeerd moet worden .
En nu, beste kerel, moet ik uitscheiden . Ik dacht reeds, dat het bloed-oP8even 8edaan was maar zie, daar is weer het roode fluimPl 'e . 5 Ellendi8 . Brinio is uit toSeeren bi1 ' de nichtl'es, die allerliefst zi1'n . 6
Beste Maurits, ik ben 10 uni 1'ari8, als 1'e me wilt zenden een kaart1'e met
m .o.r, met oPrecht rouwbekla8 , dan heel 8aarne . 7
Het huis1'e schiet op, is klein maar lief .
e komt van den zomer to8eeren, in Juli, Aug. of Sept.
Addio, beste kerel .
Louis .
Veel, heel veel liefs van Betty .
Ik ben er zeer op 8esteld to ontvan8en I ex van Maria v . M .'s Loutere Liefde . 8
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Noten brieven
I .I

0p bet envelop1'e van deze twee kaart1'es staan de res p ectievel1
i'ke adressen:
`Mr. Maurits WaSenvoort. I 4. Via Ludovisi. Roma.' en : `Louis Coup erus / Hotel
du Sud.'

1 .I

In De vri1'heidzoeker noemt WaSenvoort als een van zijn Romeinse kennissen
`een Duitsche baronnes (sic], Hollandsche Seboren ; die hem later bi1' zijn vertrek uit Rome `een ko Ja met de heerl1i'kste Secon eite vruchten' ten a scheid
zou komen brengen p . 108 . Wellicht waren deze barones en `Mevrouw Von
M.' een en Bezel de ersoon .

4. I

De 'Koolsche plannen' hebben moSeli1'k betrekking Sehad op een voorgenomen
ontmoetinS met de schilder-tekenaar Thomas Cool I85I-I 904), een kennis
van Wagenvoort in Rome . Cool woonde met zJi'n Sezin in de kunstenaarsvilla
`Strohl-Fern', net buiten de Porta del Po olo aan de rand van de Pincio . Wa8envoort schetste de schilder en diens Sezin in z1i'n roman De droomers. Zie
De vri1'heidzoeker, p . 106-108.
Thomas Cool schilderde en tekende in Italie voornamelJi'k Romeinse temp els en
ruines, waaronder veel nacht8ezichten met maanverlichte, duistere wolken parti1'en, en herschiep in zijn werk Romeinse bouwvallen tot p aleizen - motieven
die ook Cou erus niet onberoerd lieten . Gelie de onderwer en van Cool waren
het Forum Romanum, de Termen van Caracalla en de St . Pauluskerk. Gegevens
over Cool zijn ontleend aan de RJi'ksdienst voor Kunsthistorische Documentatie
to Den Haag.
Er zijn enkele opvallende overeenkomsten tussen Thomas Cool en Cou perus'
manneli1'ke hoo dp ersoon Duco van der Staal uit zJ i'n roman LanSs Ii1'nen van
Seleideli1'kheid 1900 : ook Duco van der Staal schildert, en hiJ ' hee net als
Cool een voorkeur voor anti9uiteiten en voor ruines, die h1i' in z1
i'n antasie in
hun oude luister herstelt • in de roman betrekt Van der Staal een atelier in de
Via del Babuino, vlakbi1 ' het werkeli1'ke huffs van Cool. Het is niet onaannemeli1'k
Bat Coup erus' personage gedeeltelJi'k op Thomas Cool Seinsp ireerd is .
Over welke dames Cou p erus in zijn brie Je s preekt, is mi1' niet bekend.

6 .I
1

3
4

0 de envelo
a staat de adresserin 'Saloniki . Posse Fran aise Restante .'
In )'anuari 1903 verscheen de eerste a everinS van Groot-Nederland, LetterkundiB Maandschrift voor den Nederlandschen Stam . De Amsterdamse uit$ever Van Holkema en Warendo en de redacteuren C Yriel BuYsse (1859I 931, W.G. van NouhuYs 1854-I914 en Louis Cou p erus waren de eigenaars
van het tiJ'dschri . OveriSens verscheen p as in I9 I3 een eerste bJi'draSa van
WaSenvoort in Groot-Nederland . Zie brie 12, noot I .
WaSenvoorts roman Maria van M~Sdala 1897 .
W.G. van NouhuYs verrichtte het meeste redactiewerk van het tiJ'dschri
i'n vrouw woonden sinds eind oktober 1900 in Nice .
Coup erus en zJ

.

5
6 ` an Globetrotter' was de bi1'naam van WaSenvoort , voor het eerst gebruikt
door de journalist en schrJi'ver Herman Robbers .
7
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Coup erus hee zich meerdere keren in woorden van geliJ'ke strekking over het
Nederlandse literaire leven uitgelaten . Zo schree hiJ' in 1896 aan zijn uitSever
L . . Veen naar aanleidinS van de slechte kritieken op zijn werk : `als een Hollander niet biJ' zJi'n theestoo bli1' is het niet Soed'

aarde Heer Veen . Brie-
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yen van Louis CouPerus aan zi1'n uitSever, 1890-1902 ed. FL. Bastet 'sGravenhaSe 1917, p . I I I). In I9 I9 schree hiJ' can Herman Robbers : `Ik zou
U eens willen raden : refs eens . Treed buiten uw krinSetJ'e . . . . Poog eens uit to
kIi'ken naar de SoddelIi'ke verschieten der eeuwiSa Schoonheid . . . . Dwaal des
noods, vergis u moor ontwrinS u aan het krinSet1'e .' `Aan Herman Robbers' in
Groot-Nederland 17 19I 9 6 'uni , p . 700-101 ; Louis Couperus, OnSebundeld werk = VollediSa werken, 49 ed. H.T.M. van Vliet en .B . Robert
AmsterdamlAntwer en 1996
.663-666 .
7.I

Couperus had van Eduard Verkade 1878-1961 , leider van het toneelgezelschap de HaShespelers, opdracht Sekre8en het toneelstuk Chantecler van Edmond Rostand to vertalen . Cou erus' vertalin , etiteld Kantekleer, is nooit o Sevoerd . Zie Frederic Bastet, Louis CouPerus . Een bio8rafie Amsterdam
1987, p .479-480. De vertalinS is opSenomen in Louis Couperus, OnSaPublied. H.T.M . van Vliet et a!.]), Amsterdam/Antwerpen 1996, p . I45-326 .
Wie de vriend van Wagenvoort was, is miJ' niet bekend.

ceerd werk = VollediSa werken, SO
2
8. I

0p I april 1916 dirigeerde Willem Men8elberS 1811-1951 in het Gebouw van
Kunsten en Wetenschappen aan het Noordeinde in Den HaaS het ConcertSebouworkest en de zangeres EdYth Walker ti1'dens het laatste concert van het seizoen I9 I5- I9 I6 . UitSevoerd werden de `Patheti9ue' van PJ'otr II1'itsJ' Ts1'aikovski
het Andante Moderato en Standchen uit Gustav Mahlers zevende sYm onie
en de door Walker gezongen Lieder eines fahrenden Gesellen eveneens van
Mahler. Couperus schree later in een euilleton dot hJi' na de concerten van
MenSelberS wel eens met hem en anderen gin8 souperen, onder andere biJ' de
kunstcriticus dr. A. Bredius to Den Haag `Intieme impressies l' in Het Vaderland 18 J'anuari 1913 ; Louis Couperus, OnSebundeld werk = VollediSa wer-

ken, 49 ed. H .T.M . van Vliet en .B. Robert, AmsterdamlAntwer en 1996
5 71-5 78) .
1

9.I

.

Couperus was in I9 I5 beSonnen met het houden van voordrachten uit ei en
werk. H1
i' trod in het hele land op. 0p woensdag 11 maart I9 I6 biJ'voorbeeld
bracht h1
i' in het Haagse Diligentia een nieuw proSramma met humoristische
schetsen, en op S april 1916 las h1i' in Hotel Central in Baarn voor uit z1i'n roman De onSelukkiSe, `op verzoek' bliJ'kens Het Vaderland van 6 afiril 1916 .
Van 6-I1 mei 1916 werd in de Kunstzalen KleYkamp to Den Haag door de
HaaSse a delinS van `L'Oeuvre Internationals des Blesses et Prisonniers de
Guerre' een poppententoonstellinS en -wedstrJ i'd gehouden ten voordele van de
in Nederland verbl1i'vende Belgische kri1'gs8evanSenen . Elisabeth Couperus-Baud
was een van `les dames patronesses du comite executi ' en had onder andere met CYriel BuYsse, zittinS in de jury die bepaalde welke poppen zouden worden tentoongesteld . De poppen werden op 13 mei geveild. L'Echo BelSique

van I9 ebruari en 6 mei 1916 ; La BelSique van 6 april I9 I6 en BelSisch
DaS blad van S mei I9 I6 ~• met dank aan Marco Goud die m1i' deze knipsets ter
hand stelde.
1 De succesvolle society-schilder Antoon van Welie 1866-1956 ) vervaardigde in
opdracht van mevrouw KleYkamp, de eigenaresse van de Kunstzalen KleYkam p
in Den HaaS, in het voorJ'aar van 1916 een portret van Couperus waarvoor deze eind aril twee weken Ian 's avonds oseerde . Het schilderi1' dot t1i'dens de
Tweeds WereldoorloS bi1' een bombardement op Den Haag in het atelier van
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Van Welie verloren is gasaan, kwam na voltooiing to hanSen in een van de saIons van KleYkam p waar CouPerus vaak voordrachten hield. In een aan Van
Welie opgedra$en epigram loo de Coup erus de `schilder-p sYcholoog', die hem in
het portret een `krachtiger tweelingbroeder' had geschonken `Portret' ~ in HaaSsche Post 11 J'uli 19 I6; Louis Cou perus, On8ebundeld werk, p . I96-I98; zie
oak, voor alle avenge acetten rond de totstandkomin8 en de verdere Seschie-

3

denis van het ortret : Hans van der Horst, `Het ortret door Antoon van Welie' in Louis CouPerus' zi1'li1'nen . Versierin8en uit zi1'n handschrift, in breder PersPectief, Amsterdam 1996, p. 138-154 .
0p 15 a p ril 1916 hield Cou p erus een lezing getiteld `Vizioenen der oudheid' in
de salon van Kunstzaal KleYkam p to Den Haag. 0 Wagenvoort de lezinS bi1'woonde, is mJi' niet bekend.

I0. I

Cou perus wilde kenneli1'k niet opnieuw verrast worden door een onSenode gast.
VgI. brie 7 .

I I. I

Elizabeth Couperus had Wagenvoorts roman wellicht gelezen vanwega de overeenkomst van de titel met de voornamen van Maria Magdalena Muller, de
vrouw met wie Cou erus' avoriete nee Frans Vlielander Hemn o I S maart

1919 in Oslo in het huwelJ i'k trod. Zie Frederic Bastet, Louis CouPerus, p . 510 .
11 .1

1

Cou perus bedoelde Wagenvoorts roman La Romanina uit 1915, die was voorgep ubliceerd in Groot-Nederland ; in de tiJ'dschri versie en in de boekuitgave
luidde de o dracht: `Aan mi'n vriend den maitre-charmeur, Louis Cou erus .'
Wa ~
envoorts artike I, 'lets over het S
eestesleven in Italie van de I8d~ eeuw',
verscheen pas in Groot-Nederland 11 1919 1 ebruari , p . 145-159 en

3 maart

360-381 . Het werd in I93I als het hoo dstuk `Het geestesleven
in Italie van de l8de eeuw' opgenomen in WaSenvoorts bundel Rococo Italie
3

I3 .I

1

3

(p . 56-105 .
CouPerus' `indolentie' had inderdaad geen betrekkinS o p z1i'n arbeidskracht. toen
hJi' deze brie schree waren er van hem in I 9 I 1 al 36 euilletons gapubliceerd
in Het Vaderland en de HaaSsche post en de romans De komedianten in
Groot-Nederland en De verliefde ezel in Het Vaderland. VgI. de chronoloSische leeswJi'zer in Louis Cou p erus, On8aPubliceerd werk, p. 497-S34.
Na de dood van W.G. van NouhuYs in I9 I4 had de schriJ'ver en criticus Frans
Coenen 1866-1936 diens p loots in de redactie van Groot-Nederland ingenomen .
De eerste zes a everingen van Groot-Nederland 16 1918 telden samen
6 78 bladzi1'den, ongeveer honderd bladzi1'den minder don het gebruikel1i'ke aantal.
In deze periode p ubliceerde Couperus in de Haa8sche Post ziJ'n roman in euilletonvorm Het zwevende schaakbord • in 1'anuari was in Groot-Nederland de
novelle De ode verschenen en in het ebruarinummer het verhaal `De tooveressen. Tweede IdYIle van Theokritos' . VgI. de chronologische leeswiJ'zer in Louis

z
a
Q

Couperus , On8aPubliceerd werk, p. 497-534.
4

De `nooden' van Wagenvoort waren ongetwJi' eld van inanciele aard moor hadden gezien Cou p erus' verwiJ'zinS naar Italie in het vervolS van de brie ook betrekking op WaSenvoorts onSewenste, door de oorlog en door ziekte gedwongen verbliJ' in Nederland .

0
z
Q
z
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I4.I Zie brie I1 foot 1. Wagenvoort had het voorschot op het honorarium dringend nodig.Zie ook brie I4a.
1 WaSenvoorts toneelstuk was Het huweli1'k van een Oran1'e-Princes . Zie brie
I5 noot I en 1 .
3 Met het aldus gespelde woord '"Khunst"-Iooze' verwees Couperus vermoedel1i'k
ironisch naar een opmerkinS van Wagenvoort, die overi8ens Seen roman meer
in Groot-Nederland zou ubliceren .
14a.I Niet
van
1 Car
het
15 .1

voltooide minuut, Seschreven op de blanco achterkant van het tweeds blad
brie 14.
van der LuSt Melsert 1881-1969 was directeur, reSisseur en acteur van
toneel ezelscha het Ho stud-Tooneel. Zie verder brie I5 noot 1 .

WaSenvoorts toneelstuk Het huweli1'k van een Oran1'e-Princes . Historisch
tooneelsPel in vier bedri1'ven werd ondanks Couperus' sombere bericht vri'J
spoediS SaAubliceerd als 'Dramatisch b1i'voe8sel' van Groot-Nederland I7

1919 4 aril .
1 Het toneelstuk, Sespeeld door het Ho stud-Tooneel onder regie van Car van der
LuSt Melsert, Sing op 20 december I9 I8 in de KoninklJi'ke SchouwburS to Den
HaaS in premiere. De opbrenSst van deze eerste voorstellinS kwam ten Soede
aan de bouw van een nieuwe Rode-Kruiskliniek to Den Haa8 . Het toneelstuk
kreeg redel1i'k Soede kritieken en werd nag meerdere keren in Den HaaS opSevoerd, in de KoninkliJ'ke SchouwburS, de Princesse SchouwburS en het
Theater Verkade .
I6 .1 Wagenvoort was ache in de LetterkundiSa Vereenigin8 .Zie oak brie I8 .
1 De schr1 i'ver CYriel BuYsse, woonachtiS to Den Haa$, was net als CouPerus redacteur van Groot-Nederland . Zie brie 6, noot 1 .
3 Wanneer Couperus deze lezing ga , heb ik niet kunnen achterhalen .
I7.I 0p 17 1'uni I9 I9 meldde Het Vaderland in de rubriek 'Kunst- en Letter-

nieuws': `De heer Mourns Wa8envoort, letterkundige, hee
ver1'aardag in intiemen kring herdacht .'

heden zi1'n 60en

I8 . I Met `op de rollaag' bedoelde Couperus waarsch1i'nlJi'k: op straat. LetterlJi'k is een
rollaaS een a zonderliJ'ke Sewel ooS danwel een horizontals laag van stenen o p
de IanSa z1i'kant neergele8d. Een speci ieke Haagse pick met deze benaminS is
m1i' niet bekend.
1 Onder de titel `ReSeerin$ssteun aan letterkundigen' publiceerde de Nieuwe
Rotterdamsche Courant o 7 oktober 1910 in de rubriek `Letteren en Kunst'
een open brie aan de Minister van Onderwi's Kunsten en Letteren waarin deze werd gewezen op `den onhoudbaren toestand, waarin z1i', die zich geheel
aan de Nederlandsche letteren hebben gew1i'd, in 't biJ'zonder hun tollsga's die
zekere lee iJ'dsSrevs bereikten, door het wereldgebeuren der laatste zes 1'aren
ziJ'n Sebracht.' In de brie werd een verhoginS SevraaSd van de J'aarlJi'kse staatssubsidie voor letterkundi en van 1000 ulden tot minstens 50.000 ulden ; voor
`beroepsletterkundigen' ouder don zestiS 1oar werd een stoatspensioen gevraagd. De brie was volgens de kraut op 5 oktober aan de minister Sezonden .
De ondertekenaars waren Louis Cou erus, Frederik van Eeden, de in de brie
genoemde schrJi'ver Gerard van Hulzen Is . uerido, Carel Scharten, M . Schar-

158

3

I9. I
2

3

20 . I

2
3
4

ten-Antink en Maurits WaSenvoort .
CouPerus en ziJ'n vrouw vertrokken in op dracht van de HaaSsche Post in oktober 1920 naar Noord-A rika; ziJ' keerden in mei I92I in Nederland terng .
Cou perus' lezingen vonden p loots op 20 en 21 sep tember.
Een week later, o p I oktober, zouden Cou p erus en ziJ'n vrouw Nederland voor
een 1'oar verlaten : hun reisdoel was Nederlands-Indie, China en Japan . Cou perus zou als `s p eciaal corres p ondent' reisbrieven schriJ'ven voor de HaaSsche
Post 0 p I0 oktober 1922 keerden ziJ' in Nederland ternS.
De zuster van Elisabeth Coup erus-Baud, Wilhelmina Wi1'naendts van ResandtBaud woonde met haar echtSenoot in het Gelderse dor p1 'e De Steeg.
Pap ier met voorgedrukt en door Cou p erus doorgestree pt brie oo d: `Hotel de
Bellevue I Bezuidenhout I5 l vis-d-vis du Parc Royal / La Hay e'. Cou perus verblee na zJi'n ternSkeer in Nederland eniSa ti1'd in dit hotel, tot zJi'n vrouw hun
aangehouden etaga aan de Hoogewal weer bewoonbaar had Semaakt . Zie
Frederic Bastet Louis Cou erus . 645.
Coup erus was in Japan ernsriS ziek geworden en nog niet hersteld .
Met `verleden' re ereert Coup erus vermoedel1i'k aan hun laatste ontmoetin g
voor ziJ'n vertrek naar het Verre Oosten .
De zin 'Dus tot later en vergee me .' hee Cou perus later toeSevoeSd; bJi' gebrek aan ruimte op de bladziJ'de boven o onder de ondertekening schree hi'1
hem tussen de laatste twee alinea's in .

11 . I

Zie brie 20, noot I ; het brie oo d o p dit p ap ier is anders vormSaSeven, en is
voorzien van een a eeldinS van Hotel de Bellevue, die ook o p de achterkant
van de envelop van brie 20 stoat.

11 . I
2
3

Cou erus schree deze brie o Bezel de snort pa pier als brie 2 I .
De `weelde-envelopp e' is niet bewaard Sebleven .
Wagenvoorts `refsSeval' betro `Karavaanreis in Zuid-Perzie ; dot pas werd Sepubliceerd in Groot-Nederland 23 1925 8 auSustus , p. 151-165, 9 september
. 261-285 10 oktober
. 380-392 I I november , . 485-504,
12 december , p. 605-610, en 14 1916 I anuari , 1' . 65-77 ; in 1916 Sebundeld in WaSenvoorts Karavaanreis door Zuid-Perzie .

23 .I
2

Dit betre de plaatsinS van WaSenvoorts reisverhaal . Zie brief 22, noot 3.)
Eind maart 1923
asen viel o I aril verhuisden Cou erus en zi'n vrouw
naar De Steeg, waar ziJ' in Hotel De EnSel togeerden tot hun nieuw gebouwde
huffs bewoonbaar was .

24 . I

Pa pier met voorSedrukt brie oo d : `Hotel "De Engel' ; SteeS - Tele . 10 I, P
Wansink'. Couperus schree voor `SteeS' het woord1'e `De' .
Cou p erus ontvin8 in 1913 de v1i'Jaarl1i'kse Tollens p riJ's voor zi1'n Sehele oeuvre,

2
3
4
5

Z
Q
Q

waarvan het 'douceurt1'e' 500 gulden bedroeg .
Met wie Wagenvoort een relatie had gehad, die kenneliJ'k nu verbroken was, is
miJ' niet bekend.
Cou p erus verw1i'st hier naar het motto van ziJ'n roman Extaze 1892 dot luidde: `Aan het Geluk en het Leed to Zamen'.
Cou p erus' `roode uimpJ'e' is op het brie pa p ier als een roodbruin vlek1'e waarneembaar boven het woord 'uitscheiden'.

0
0
J
Z
Q
>
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6

7
8

'Brinio' was de naam van de door Cou perus in maart 1923 aangescha a herdershond . Cou perus' nicht 1'es waren Betty en Louise Wi1'naendts van Resandt,
de twee dochters van zi1'n zwager die ook in De SteeS woonde .
0p 10 J'uni 1923 werd Couperus zestig Jaar.
In 1915 verscheen biJ' uitSeverJi' De Wereldbibliotheek to Amsterdam onder de
titel Maria Ma8dalena's loutere Iiefde een herziene herdruk van WaSenvoorts
roman Maria van MaSdala uit 1897. Wagenvoort had Coup erus kenneli1'k ruimschoots van to voren hiervan op de hoo gta gesteld. AI in 1922 - er waren toen
noS 23 exemp laren van het boek in voorraad - benaderde Wagenvoort De Wereldbibliotheek voor een heruitg~
ave ; 0p 26 maart 1922 schree hiJ ' aan L. Simops van De Wereldbibliotheek : `Toen Louis Couperus mi1' een J'aar o tien geleden een zJi'ner boeken ten geschenke zond, schree hi1 ' voorin een opdracht :
"Aan MW. . . . en schriJ'ver van een miner
lie ste boeken Maria van M~gdala"
J
en later, in een onder boek van hem ". ., in dankbare herinnerinS aan z1i'n heerIi1'k werk Maria van M~Sdala." 0p I6 mei 1922 schree Wagenvoort opnieuw
aan Simons : `Gaarne zou ik don oak van U vernemen wat U denkt van den
nieuwen titel "Maria MaSdata's loutere lie de" en tevens wat van m1i'n denkbeeld om Louis Cou erus' to van mi'n werk voorin to drukken? Ik ben daaro
ik geloo terecht, trotsch, en als wi1' het werk toch als herdruk in het Iicht geyen is daartegen geen bezwaar en kan dit de verkoo p slechts goed doen.' De
herziene herdruk verscheen in de serie `Nederlandsche Bibliotheek' in een o laSa van vermoedelJi'k 5 a 6000 exem p laren . In I94I waren er van de roman
noS 80 exem p laren in voorraad. GeSevens en citaten uit brieven in de WaSenvoort-collectie in het LetterkundiS Museum .
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Wim Koops

Een weergevonden voorstudie voor
Wim Zwiers' portret van Hendrik
de Vries

A

lie geexPoseerde Portretten van Hendrik de Vries op de aan hem
gewi1'de tentoonstelling, die in 1996 ter gelegenheid van liens
honderdste geboortedag in het Letterkundig Museum werd

gehouden, waren alle ofgebeeld in het in het vil'fde aarboek oPgenomen
artikel `Hendrik de Vries gePortretteerd door leden van "De Ploeg" , dat
ter begeleiding van de tentoonstelling ook afzonderli1'k werd gePubliceerd .
Ik eindigde dat artikel met de wens dat nog meer onbekende Portretten to
voorschil'n zouden komen . Die wens is al heel sPoedig in vervulling gegaan .
De kunstenaar Wim Zwiers berichtte na zi1'n bezoek aan de tentoonstellin g
nameli1'k dat de laatste van de veertien voorstudies die hil ' voor de koPergravure van De Vries had gemaakt, nog in zil'n bezit was . Het totale aantal Portretten van Hendrik de Vries stil'gt daarmee tot eenendertig . De tekening, die dateert van 29 februari 1962 en So

X

65 cm meet is, behalve

door haar kwaliteit vooral van belang omdat zil ' de afsluiting vormt van
de reeks voorstudies en het directe voorbeeld is geweest voor de gravure .
Daarom words zil ' hier als aanvulling alsnog ofgebeeld .

Toen ik Zwiers thuis oPzocht, lies hil ' mil' sevens nog een foto zien, die hi'1
eind 1961 bil' een van zi1'n werkbezoeken aan Hendrik de Vries in `t Woesto Hoekl'e had genomen als een geheugensteun voor de gravure . Deze fraaie
en karakteristieke foto gebruikte hil' naderhand - in sPiegebbeeld - ook voor
de linoleumsnede . Zil ' worden hier tezamen gereProduceerd .

Tenslotte neem ik de gelegenheid to bast om een four in het oorsPronkelike
1 artikel to herstellen . Aan het eind P . Z3 en 24 werd ingagaan op twee
veronderstelde zelfPortretten van Hendrik de Vries . De veronderstellingen
werden weerlegd, maar door een onverklaarbare verandering in het manuscript werd een verkeerde indruk gewekt ten aanzien van het tweede Portret een niet gesigneerde en gedateerde Pentekening . Het betreft hier niet
een Portret van , maar door an van der Zee . Wie de ofgebeelde is is onbekend • ik vraag mi1' echter of of het niet de schilder en tekenaar Wobbe Alkema zou kunnen zi1'n . Hendrik de Vries was met Wobbe Alkema en an van
der Zee die een gemeenschaPPeli1'k atelier hadden gehad zeer bevriend zie
p . 4 en de tekening zou zo in zi1'n bezit geraakt kunnen zil'n .

I64

Ellen Gloudie m .m .v . Lysbert Bonnema

Neder!andse literaire
p rijzen 1996
met aanvullingen uit het 1'oar 1995

AKO Iiteratuur-Pril's

Pri1'swinnaar : Frits van Oostrom (1953)
bekroond werk: Maerlants wereld
geldsom :

ioo .ooo -

'
: Ed van Eeden Janet Luis Marcel van Nieuwenborgh, Henk ProPPer
IurY
Frans Roggen Henk Vonhoff voorzitter
biI'zonderheid: de overi g e genomineerden waren
RudY Kousbroek r9z9 - Terug naar Negri Pan Erkoms
Charlotte Mutsaers 94
r z - Paarde1'am
Willem OttensPeer i95 o - Bolland
Manon UPhoff (1962) - Begeerie
Leon de Winter 19S4 - Zionoco

AnJ'erfonds Anna Blaman-Pri1's

Pri1'swinnaar: Marcel Moring (i7')
9S
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

i z .S oo -

1'urY: Ron Elshout, Jan Eil'kelboom, Martin MooY, Mr . F .A . Tromp,

Z
W
N

Melchior de Wolff
a

s

Anion WachtersPr i1

Pri1'swinnaar: Nanne TePPer r96z

i65

bekroond werk: De eeuwige l'achtvelden
geldsom :

woo,--

jury: Maarten 't Hart Hans Ode voorzitter

Rudi van der Paardt >

Ko Pop, Martin Ros

H. . BerSveld-Pries

prijswinnaar: F . MiddendorP 1905)
bekroond werk: Huus op 'e Miente
geldsom : Tooo ' : ouke Bethlehem Arend Jan Evenboer voorzitter
1urY

>

Otto de Vent

F. Bordewi1'k-Pri1's Pril's van dean CamPert-stichtin

Pri1'swinnaar: Wessel to Gussinklo (1941)
bekroond werk: De oPdracht
geldsom :

5000,-

jury: Harry Bekkering, Hugo Brems, Han FoPPe, Auk1'e HoltroP, Anton
Korteweg > Janet Luis,
Leonore van Prooil'en Nicolette Smabers Ad Zuiderent

Bruna Gouden Strop

prijswinnaar: Tomas Ross (1944)
bekroond werk: Koerier voor Sarajevo
geldsom :

z S .ooo -

1'urY: Dick Maas Jan Martens

acomi1'n de Raad Els Roes WillY Wielek

biI'zonderheid: de overiga genomineerden waren
Bert Muns (1960) - De sluiPschutter
Tomas Ross z 944 - BabYface
Charles den Tex r9S2 - Claim
Peter de Zwaan r944 - Rafels

Cees BuddinSh'-Pri's

PriI'swinnaar: Henk van der Waal (1960)
bekroond werk : De windsels van de sfinx
geldsom :

i66

Z500,-

jury: Daan Cartens Esther ansma Hans van de Waarsenbur g
bi1'zonderheid : de overige genomineerden waren
Bert Muns (1960) - De sluiPschutter
Erik Bindervoet z96i - Til'delil'k zelfPortret met hoofd en PlaatsbePaling, oran1'e
Pieter A . KuYk - Zal ik 1'e wizen
waar ik woon?
l
Theo van Os z 954 - Beurtzang

ohanna van Buren CultuurLPri1's

PriI'swinnaar: Hendrik Entl'es (ii)
99
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

5 000,-

jury: Dr .

. Bouwhuis voorzitter ,

. Dil'kstra, Prof . A . van der Meil'den

H . Niebaum

Busken Huet-Pril's

Pri1'swinnaar : Gerrit Krol (1934)
bekroond werk : De mechanics van het liegen
geldsom :

r 5 .ooo

jury: Louise Fresco Willem Jan Otten > Dirk van Weelden

Jan CamPert-Pril's Pri1's van dean CamPert-stichtin

Pri1'swinnaar : Huub Beurskens (1950)

bekroond werk : Jets zo eenvoudigs
geldsom :
:
jury
o00,Harry Bekkering, Hugo Brems, Han FoPPe, Auk1'e HoltroP, Anton
Korteweg > Janet Luis Leonore van Prooil'en Nicolette Smabers > Ad
Zuiderent

Tine CleverinS-Mei1'erLPri1's

Pri1'swinnaat : Gre van der Veen (1936)

Z
W
N

a

bekroond werk : De dreum words wakker
geldsom :

5 000,-

jury: Jan Beil'ert, Roe! Di l'khuis Siemon Reker > Driek van Wissen

i67

Debutantes-Pril's 1995

Pri1'swinnaar: Russell Artus (1970)
bekroond werk : Zonder Wi1'zers
geldsom : io .ooo '
: Bernard Dewulf, Inez van Ei l'k
IurY

ohan de Haes Kees van `t Hof,>

CasPer Markesteil'n, Aston Oskam P
bi1'zonderheid: de overiga genomineerden wares
Michel Boll z9S9

- Kus me kus me

Nanne TePPer r962 - De eeuwige l'achtvelden
Christine Otten (1961) - Blauw metaal
Max Niematz r942

- Twee vreemden in een boot1'e

Eci-Pri1's voor Schri1'vers van Nu

Twee1'aarlil'kse Pri1's, ingesteld in 1995 door de boeken- en Platenclub ECI .
Elk kwartaal nomineert de jury een auteur, die daarvoor

5000,-

In februari 1997 worth de winnaar bekend gemaakt, die als Pri1's

kril'gt .
3 S .000

-

ontvangt .
genomineerde : Marie Kessels (1954)
bekroond werk : De god met gouden ballen

genomineerde: Russell Artus (1970)
bekroond werk : Zonder wil'zers

genomineerde: Mason UPhoff r962
bekroond werk : Begeerie

genomineerde: Oscar van den Boogaard (1964)
bekroond werk : De heerlijkheid van Julia

jury: Fernand Auwera Tom van Deel Adriaan van Dis Maarten `t Hart,
Tessa de Loo tot medio 1996), Monika van Paemel Ed van Thinl voorzitter

i68

Gorcumse Iiteratuur-Pri)'s
prijswinnaar: Jan Schotte eerste Prils
bekroond werk: `De Stadhouder' verhaal
geldsom :

500 -

P ri1'swinnaar: C Y riel Gladines tweede Pri1's
bekroond werk : `Rug aan rug' gedicht
geldsom :

3 oo -

Pri1'swinnaar : Maria Ros derde Pril's
bekroond werk : `De verlosser' verhaal
g eldsom :

zoo,-

jury: Bauk l'e van Dam Anke Ferdinandusse > Anke van der Kind

Herman Gorter •Pri!'s
Pri1'swinnaar : Gertrude Starink
bekroond werk : De weg naar EgYPto
geldsom :

i S .ooo -

f Andreas Oosthoek
J'urY: Maaike Meyer, Tonnus Oosterhof,

Gouden Ezelsoor
prijswinnaar: Arnon Grunberg (1971)
bekroond werk : Blauwe maandagen
geldsom :

io .ooo -

biI'zonderheid: gedurende de eerste zes maanden na verschil'nen in 1994 werden z8 .3oo exemPlaren verkocht

a
Gouden en Zilveren Griffels

z
W
N

Gouden Griffel
a

Pri1'swinnaar: Guus Middag r 9S9
bekroond werk: Ik maak nooit iets mee
geldsom :

3 000,-

9
6
I

Zilveren Griffel
prijswinnaar : Imme Dros (1936)
bekroond werk : Morgen ga ik naar China
prijswinnaar : Harrie Geelen z 939
bekroond werk : De plant van an
PriI'swinnaar : Joke van Leeuwen (195z)
bekroond werk : ik ben ik
prijswinnaar : Marit Tornqvist (1964)
bekroond werk : Klein verhaal over liefde
prijswinnaar : Klaus Kordon (1943)
bekroond werk : De eerste lente
prijswinnaar : Sheila Och i
94o
bekroond werk : Het zout der aarde en het domme schaa P
prijswinnaar : Bart MoeYaert (1964)
bekroond werk: Blote handen
prijswinnaar: Rita Verschuur I 935)
bekroond werk: Vreemd land

jury: Martin de Bont Judith Eiselin Dolly anssen, Herman Kakebeeke
voorzitter , Margriet Obers, Theo de Ruiter, Margriet Veeneman

Gouden Strop

Zie Bruna Gouden Strop

G .H. 's-Gravesande-Pril's
PriI'swinnaar: Tine van Buul (1919)
bekroond werk: literaire verdiensten
geldsom :

S 000,-

jury: Harry Bekkering, Hugo Brems, Han FoPPe, Aukl'e HoltroP, Anton

1 70

Korteweg > Janet Luis Leonore van Prooi1'en Nicolette Smabers >
Ad Zuiderent

Greshoff-Pril's

prijswinnaar: Pies Meeuse r 947
bekroond werk : Doorkil'kl'es
geldsom :

5000,-

jury: Harry Bekkering, Hugo Brems, Han FoPPe, Auk1'e HoltroP, Anton Korteweg> Janet Luis Leonore van Prooi1'en Nicolette Smabers > Ad Zuiderent

Halewi1'n-IiteratuurPril's van de stad Roermond

prijswinnaar : Allard Schroder (1946)
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom : z000,jury: Thomas van den Ber gh> Onno Blom > Peter Henk Steenhuis voorzitter

P.C . Hooft-Pri1's

genre : beschouwend Proza
Pri1'swinnaar: K . SchiPPers (1936)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom :

7 5 .000,-

jury: Hugo Brands Corstius voorzitter

Maarten Doorman , Jan Fontijn,

Nicolaas Matsier Xandra Schutte
bi1'zonderheid : een extra-bedra g, groot

5

o .ooo - words bestemd voor een

sPecifiek literair doe! met betrekking tot het werk van K . SchiPPers

LucY B . en C .W. van der HooSt -Pri1's

prijswinnaar: Wessel to Gussinklo (1941)
bekroond werk: De oPdracht
z

geldsom :

5 000,jury: Hugo Brems Kester Freriks Anton Korteweg voorzitter

W
N

Rudi van
a

der Paardt

ICI

Edmond Hustinx-Pri1's
Pri1'swinnaar: Ignace Cornelissen

19

66

bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom:

6ooo -

Pri1'swinnaar: Willem CaPtoYn i 944
bekroond werk : gehele oeuvre
g eldsom :

6ooo -

1'urY: loon Brouwer Lieve Eeckhaut Hu go Heinen Kees Holierhoek >
Paul Koeck Wim I . SchiPPers

Constanti1'n HuYSens-Pri1's Pri!'s van dean CamPert-stichtin
Pri1'swinnaar : H .C . ten Berge 1938
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

Zo .ooo -

l'urY: Harry Bekkering, Hugo Brems, Han FoPPe, Auk1'e HoltroP, Anton
Korteweg > Janet Luis Leonore van Prooi1'en Nicolette Smabers > Ad
Zuiderent

Rely jorritsmapriisfraach
genre : verhalen
Pri1'swinnaars :
SYbout Hartog

1

-

Een moaie hobby

BennY HoltroP 1938 - Luside Ynterval
ehannes Kramer 1967 - 0P 'e koP ferkeard
Eelco Salverda 1968 - FoarbYgonger
Oene SPoelstra

1 944

-

ierdeifeest

genre: Poezie
Pri1'swinnaars:
Jan Kooistra

1 9S9

-

De dei fan de gershiPPers

Albertina SoePboer 1969 - Kaldf1'oer
GrYt Witbraad 1944 - Gearrin
geldsom ;

1'7Z

I Z .500,-

4l5 deel voor verhalen en 115 deel voor Poezie

jury: Maril'ke de Boer, oo p Boomsma voorzitter , S l'oerd Bottema

Frans Kellendonk-Pril's
prijswinnaar: Benno Barnard (1954)
bekroond werk: Het gat van de wereld
g eldsom :

io .ooo -

'
: Willem OttersPeer, Gerben WYnia Michael Zeeman
1urY

Kerst-Pril'svraa8 ProPria Cures
prijswinnaar: Balthasar Lok
bekroond werk: Gezond in hart en nieren
geldsom :

150,-

jury : Marck Burema Beau van Erven Dorens Theodor Holman > Rik Lamtiers, Matthil's van Nieuwkerk, Henk SPaan

Nederlandse Kinderboekwinkel-Pril's
PriJ'swinnaars: Sanderil'n van der Doef Marian Latour
bekroond werk : Ben l'il' ook op mil'?
jury: alle deelnemende kinderboekwinkels in Nederland

KolomkomPetitie ProPria Cures
1'aar: 1995
prijswinnaar: Elliot Ness
bekroond werk: This side u P
geldsom :
I'urY:

ioo

-

Marck Burema, Willem van Hogendoorn, Agnes Hoogstraten

Maarten Moll, Dorien van Nifterik Erik Noomen Til'n Sadee

1'aar: 1996
prijswinnaar: Nico Merx
geldsom:

ioo -

z
W
N

a

1'urY: Marck Burema Beau van Erven Dorens Bastlaan Geleil'nse
Frederik Hazelaar Agnes Hoogstraten Erik Noomen John Reid >
can-Marc van Tol

I73

Libris Literatuur-Pril's
Pri1'swinnaar : Alfred Kossmann r9z2
bekroond werk : Huldigingen
g eldsom :

ioo .ooo -

'
: Wil1'an van den Akker Tom van Deel Inez van Dullemen >
1urY

os van

Kemenade voorzitter Marc ReYnebeau
bi1'zonderheid : De overiga genomineerden ontvangen elk

S 000,-

J . Bernlef r937 - Cellol'aren
0 . van den Boogaard (1964) - De heerlijkheid van Julia
Wessel to Gussinklo (ii)
94 - De oPdracht
M . Kessels z954 - De god met gouden ballen
T . Lieske r943- Nachtkwartier

Libris Woutert1'e Pieterse-Pril's
Pri1'swinnaar : Anton uintana z 937
bekroond werk : Het boek van Bod Pa
geldsom :

z5 .000,-

jury : Peter van den Hoven, C Y rille Offermans oost Swarte

Geert1'an Lubberhuizen-Pril's
Pri1'swinnaar: Michel Maas r 954
bekroond werk : De vleugels van Lieu Hanh
geldsom :

10 .000,-

jury: Gerben Hellinga, Frans Meil'er, Brigitte Raskin, Simon Vinkenoo g,
Melchior de Wolff voorzitter

Mekka-Pri1's
Pri1'swinnaar: Georges Perec r 93 6-r 9 82
bekroond werk: Het leven een gebruiksaanwi1'zing

Multatuli-Pril's
Pri1'swinnaar: Rascha PePer z 949
bekroond werk: Russisch blauw
geldsom :

15 .000,-

jury: as P van Heerden Gerrit Krol Doeschka Mei l'sin g

I74

Pril's van de Nederlandse KinderJ'ur Y

1'aar: 1995
6 t/m 9 1aar

Pri1'swinnaar: Carry Slee i 949
bekroond werk : Ridder Schi1'tebroek

ro t/m IZ 1'aar
Pri1'swinnaar : acques Vriens 1946
bekroond werk : En de groeten van groeP acht

r3 t/m i6 l'aar
Pri1'swinnaar: Evert Hartman z 93 7-1994)
bekroond werk: De vloek van PolYfemos

1'aar: 1996
6 t/m 9 1aar
Pri1'swinnaar: Paul van Loon (1955)
bekroond werk : Meester Kikker

ro tim r2 1'aar
Pri1'swinnaar : Paul van Loon (1955)
bekroond werk : Nooit de buren bil'ten

z3 t/m z 6 1'aar
Pri1'swinnaar: Ellen Ti1'singer (i7')
94
bekroond werk: Morgenster

jury : kinderen in de leeftil'd van 6 tot i6 1'aar
z
Nieuwe Clercke-Pico BeIIo-Pril's

W
N

Pri1'swinnaar: Neelt1'e Maria Min z 944

a

bekroond werk : Kindsbeen en haar verdiensten voor de Nederlandse
literatuur
geldsom :

zo,- en een gedicht van Dr . Albert M . Zondervan

jury: Adriaan van Dis Jean Pierre Rawie > Driek van Wissen

I75

Martinus Ni1'hoff-Pri1's

prijswinnaar: Paul Claes i 943
6ekroond werk : vertalingen van Poezie uit verschillende talen in het Nederlands
geldsom :

roo .ooo -

1' urY: W . Kassies, R . KurPershoek, T . NaaiJ'kens voorzitter

K . Verheul C .

van der Voort F . van Woerden

Ni1'meeSsa LiteratuurtPri1's

prijswinnaar: Daphne van Roosendaal
6ekroond werk: een Prozastuk zonder titel
geldsom:

750,-

jury: Daan Cartens Ton Verbeeten Victor Vroomkonin g voorzitter
RC . Onthooft-Pri!'s ProPis Cures

prijswinnaar: Frederik Hazelaar
6ekroond werk: Anno Nu
geldsom:

z5o -

,'
Beau van Erven Dorens
1urY: Marck Burema

acqeline Kouwenber g,

Anthony Mertens Erik Noomen

PlantsSa Poezie-Pri!'s

prijswinnaar : Mark Naessens (1943)
6ekroond werk : de gedichten Verbod, Minnaar en Hoogmis
jury: Ko van Geemert, Din Y van de Manakker, Geor g e Moormann
bi1'zonderheid: de wedstril'd stond alleen open voor Vlaamse inzender s het
thema was `Buren'

Poetry Eregeld

prijswinnaar: Adnam Abbas Salman Al-SaYegh Irak
6ekroond werk: gehele oeuvre
geldsom : io .ooo '
: . Bernlef, Remco Cam Pert Laurens van Krevelen Martin Moo Y,
1urY
Adriaan van der Staa Y

176

Obe Postma-Priis
Pri1'swinnaars: Harke Bremer i 9SS en arich Hoekstra (1956)
bekroond werk: Marten Toonder vertalingen Kwea-each en De BoPPebazen
geldsom:

i S oo -

I'urY: Anne Boersma-van der Mark Gerrit Krol S Y bren SY brandY

Priisfraach eenmaliSa Pri's van het Fries Museum
Naar aanleiding van de voltooiing van de verbouwing schreef het Fries
Museum een Pril'svraag uit :
Wa skriuwt it ferhaal oer De Bok It Gouden Aai en De San Ravens?
Pri1'swinnaar: Pier Bergsma 1 944

eerste Pril's

bekroond werk: De bok it gouden aai en de san ravens
geldsom :

S 00 -

PriI'swinnaar: BennY HoltroP (1938) tweede Pri1's
bekroond werk : De sande dei
geldsom :

400 -

Pri1'swinnaar : Klaske Hiemstra z 9S4

derde Pri1's

bekroond werk : It tan fan altYd snein
geldsom :

300,-

De bekroonde verhalen zil'n gePubliceerd in een sPeciale uitgave met Nederlandse vertaling van het Fries Museum tevens een uitgave in het Duits en
in het Engels
jury: Anne Boersma-van der Mark, TillY Buil' > Gerard Groenewoud > Teake
0PPewal Trinus Riemersma Saakl'e Zi1'lstra

Pri's van het festival van het on8esPeelde stuk
Pri1'swinnaar: Peter Aten
bekroond werk : Een nogal ingri1'Pend ongeluk
geldsom :

zW
N

a

S 000 -

P ri1'swinnaar : Allard Kok

I77

bekroond werk : Tak en Reggie
geldsom :

5 000,-

jury: Anne Marie Heil'ligers Gerrit ter Horst voorzitter Paul Muller
Charlotte Riem Vis Kick StokhuYzen

RABO-bank LentePri1's voor Literatuur
PriI'swinnaar: Manon U P hoff

z 9 62

bekroond werk: Begeerie
geldsom :

zoo,S

jury: Siem Bakker, eJessica Durlacher Philip Vermoortel
bi1'zonderheid : `Begeerie' verscheen in De Tweede Ronde, herfst 1995

Recensie-Pril'svraaS ProPis Cures
Pri1'swinnaar: Edwin de Boer
bekroond werk: Tafelmanieren
jury
:
Marck Burema Erik Noomen Aran Peters Bram de Rode Til'n Sadee

Henriette Roland Holst-PriI's
Pri1'swinnaar: Inez van Dullemen (19z5)
bekroond werk : Het land van rood en zwart
geldsom :

3 000,-

jury: H .M . Belien, Dr . H . van den Ber gh M . d'Hane-Scheltema

RomanPriisfraach KFFB
jury : Pieter Duil'ff, WYPkl'e Marra-Tilstra, Durk van der Ploe g
bi1'zonderheid: niet toegekend

Fedde SchurerP
L ril's
Pri1'swinnaar: Wilco Berga i 947
bekroond werk : Hauk en hazze
geldsom : r S oo 1'urY: Remco Ekkers, Ann Y de ong, PYt- on Sikkema

T78

Jenny Smelik-IBBY-prijs

Pri1'swinnaar: Naima El Bezaz z 974
bekroond werk : De weg naar het noorden
geldsom:

8000 -

1'urY: Lieneke Aa g enendt Lieke van Duin Marieke Sanders-ten Holte > Paul
Vierboom Truusl'e Vroland-Lob

Taalunie ToneelschriJ'f-Pri1's

Pri1'swinnaar: Rob de Graaf (i2)
bekroond werk : z skin
g eldsom :
'
:
1urY

zo .ooo -

Ignace

Cornelissen Han Kerckhoffs > Moniek Merkx

Trouw PublieksPriJ's

Pri1'swinnaar: Connie Palmen z 9SS
bekroond werk: De vriendscha P
geldsom :

15 .000,-

jury: lezers P ubliek in Nederland

Mr. H .G . van der Vies-Pril's

PriI'swinnaars: Bodil de la Parra (1963) en Carolina Mout
bekroond werk : Orgeade Overzee
geldsom :

3 000,-

jury: Marl'an Berk Pieter Bots > Ineke Holzhaus

Visser .Neerlandia-Pri!'s PriJ's van het AISemeen Nederlands Verbond

genre: toneel
Pri1'swinnaar: Vonne van der Meer (1952)
bekroond werk: Besloten krin g
z
geldsom :

12 .000,-

jury: Nico HoltroP, Hugo Meert, Wim SPekking voorzitter

W
N

a

Vondel-Translation-Prize

Twee1'aarlil'kse Pril's ingesteld in 1996 door de Stichting Nederlands Produk-

I 7~

tie- en Vertalingen Fonds en het Times Literary Supplement . De prijs is
bestemd voor de bekroning van een in de ofgeloPen twee l'aar verschenen
vertaling van een Nederlandstalige boek in de Engelse taal . In het TLS zal
een korte besPreking gewil'd worden aan de bekroonde vertaling .
Pri1'swinnaar: Stacey Knecht i 9S7
bekroond werk : de vertaling in het Engels van Het grote verlangen van Marcel Moring The great longing)
geldsom:

S 000,-

jury: Anne Chisholm Prof .Dr .Th . Hermans > Francis ones
biI'zonderheid: Bil' deze eerste bekroning werd vertaald werk uit de Periode
I99I-I99S beoordeeld

Hendrik de Vries-Pri1's

Pri1'swinnaar : Jan Wolkers (19z5)
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

15 .000,-

jury: Wim Koo P s > Rik Vos > Michael Zeeman

VSB Poezie-Pri)'s

Pri1'swinnaar : Leo Vroman (1915)
6ekroond werk : Psalmen en andere gedichten
geldsom :

50 .000,-

jury: Wim Bronzwaer Herman de Coninck Tat 1'ana Daan Max Nord >
Mar1'oleine de Vos
bi1'zonderheid : de overiga genomineerden waren
Benno Barnard (1954) - `De schiPbreukeling' in Volgens ohannes
Huub Beurskens (1950) - Jets zo eenvoudigs
Neeltl'e Maria Min r 944 - Kindsbeen
L.F .Rosen - Al het aardsch geluk
Patty Scholten (1946) - Het dagl'esdier
Willem van Toorn r 935 - Dooltuin

i 8o

Simon van Wattum-Pri!'s
Pri1'swinnaar: Klaas Kleine 1940
bekroond werk : vele verdiensten en grote inzet voor de Drentse streektaal
geldsom :

5000,05

jury: an Groenbeek, Roe! Rei1'nt1'es Suze Sanders

Van Witsen-Pril's
Pril's van de van Witsenstichting, ingesteld door de Rotterdamse boekhandelaar van Witsen ter nagedachtenis aan zil'n in de oorlog omgekomen zonen .
De stichting heeft tot doe! het bevorderen van het lezen in de ruimste zin
van het woord . De jury werd gevormd door leden van l'oodse leesgezelschaPPen .
]aar: 1995
Pri1'swinnaar: Carl Friedman (i2)
bekroond werk : Twee koffers vo!
geldsom :

2

5 oo -

Z
w
N
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a
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Register van prijswinnaars

A

Artus Russell - Debutantes-Pri1's 1995
Aten Peter -

B

Pri1's

van her festival van het ongesPeelde stuk

Barnard Benno - Frans Kellendonk-Pri1's
Berg a, Wilco - Fedde Schurer-Pri1's
Berg a, H .C . ten - Constanti1'n HuYgens-Pri1's
Bergsma, Pier - Priisfraach eerste Pri1's
Beurskens Huub - an CamPert-Pri1's
Bezaz Naima El - Jenny Smelik-IBBY-prijs
Boer Edwin de - Recensie-Pri1'svraa g
Bremer Harke - Obe Postma-Priis
Buul Tine van - G.H. 's-Gravesande-Pri1's

C

CaPtoYn, Willem - Edmond Hustinx-Pri1's
Claes Paul - Martinus Ni1'hoffPriJ's
Cornelissen, I gnace - Edmond Hustinx-PriI's

D

Doef Sanderi1'n van der - Nederlandse Kinderboekwinkel-Pri1's
Dros Imme - Zil veren Griffel
Dullemen Inez van - Henriette Roland Holst-Pri1's

I$z

E

Entl'es, Hendrik - ohanna van Buren Cultuur-Pri1's

F

Friedman C . - Van Witsen-Pri1's 1995

•

Geelen Harrie - Zilveren Griffel
Gladines CY riel - Gorcumse Literatuur-Pri1's tweede Pri1's
Graaf Rob de - Taalunie Toneelschri1'fPri1's
Grunberg, Arnon - Gouden Ezelsoor
Gussinklo Wessel to
- F. Bordewi1'k-PriI's
- LucY B . en C. W. van der Hoogt-Pril's

•

Hartman Evert -

Pri1's van de Nederlandse kinder1'urY 1995

Hartog, SYbout - Rely Jorrftsmapriisfraach
Hazelaar Frederik - P. C. Onthooft-Pri1's
Hiemstra Klaske - Priisfraach derde PriI's
Hoekstra

arich

Obe Postma-Priis

HoltroP, Benn Y
- Rely Jorritsmapriisfraach
- Priisfraach tweede PriI"s

•

Kleine Klaas - Simon van Wattum-Pri1's
Knecht Stacey - Vondel-Translation-Prize
Kok Allard -

Pri1's van het festival van het ongesPeelde stuk

Kooistra Jan - Rely Jorrftsmapriisfraach
Kordon Klaus - Zilveren Griffel
Kossmann Alfred - Libris Literatuur-PriI's
Kramer, ehannes - Rely Jorritsmapriisfraach
Krol Gerrit - Busken Huet-PriI's

L

Latour Marian - Nederlandse Kinderboekwinkel-Pri1's
Leeuwen Joke van - Zilveren Griffel
Lok Balthasar - Kerst-Pri1'svraa g
Loon Paul van - Pri1's van de Nederlandse Kinder1'ur Y
z
Q
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M

Maas Michel - GeertI'an Lubberhuizen-Pri1's
Meer Vonne van der - A1gemeen Nederlands Verbond VisserNeerlandia-Pri1's
Meeuse Piet - . GreshoffPriI's
Merx Nico - KolomkomPetitie
Middag, Guus - Gouden Griffel
MiddendorP , F . - H. . Bergveld-Pries
Min Neelt 1'e Maria - Nieuwe Clercke-Pico Bello-PriI's
MoeYaert Bart - Zilveren Griffel
Morin g , Marcel - An1'erfonds Anna Blaman-Pri1's
Mout Carolina - Mr . H.G . van der Vies-Pri1's

•

Naessens Mark - Plantsge Poezie-Pri1's
Ness Eliot - KolomkomPetitie 1995

•

Och Sheila - Zilveren Griffel
Oostrom Frits van - AKO Literatuur-PriI's

•

Palmen Connie - Trouw PublieksPri1's voor het Nederlandse
Boek
Parra Bodil de la - Mr. H. G. van der Vies-Pri1's
Pe P er, Rascha - Multatuli-Pri1's
Perec Georg es - Mekka-PriI's

•

uintana Anton - Libris Woutert1'e Pieterse-PriI's

R

Ros Maria - Gorcumse Literatuur-Pril's d erde PriI's
Ross Tomas - Bruna Gouden Strop

•

Salverda Eelco - Rely Jorritsmapriisfraach
SaYegh, Adnam Abbas Salman Al- - Poetry Eregeld
SchiPPers, K . - P. C. Hoofs-Pri1's
Schotte Jan - Gorcumse Literatuur-PriI's eerste PriI's
Schroder A . - Halewi1'n-LiteratuurPriI's van de stad Roermond

i84

Slee Carry -

Pri1's van de Nederlandse Kinder1jurY r 99S

SoeP boer, Albertina - Rely Jorritsmapriisfraach
S P oelstra,

Oene - Rely Jorritsmapriisfraach

Starink Geertrude - Herman Gorter-Pri1's

T

TePPer, Nanne - Anton Wachter-PriI's
Til'singer, Ellen - PriI's van de Nederlandse KinderI'ur Y
Tornqvist Marit - Zilveren Griffel

U

UPhoff, Manon - RABO-bank Lente-Pri1's voor Literatuur

V

Veen Gre van der - Tine Clevering-Mei1'er-PriI's
Verschuur Rita - Zilveren Griffel
Vriens

ac q ues - Pri1js van de Nederlandse Kinder1'urY 1995

Vroman Leo - VSB Poezie-PriI's

w

Waal Henk van der - Cees Buddingh'-Pri1's
Witbraad Gr Yt - Rely Jorrftsmapriisfraacli
Wolkers Jan - Hendrik de Vries-Pril's

I85

Register van fur yleden

A

Aa genendt, Lieneke - Jenny Smelik-Ibby-prijs
Akker Wil 1'an van den - Libris Literatuur-Pri1's
Auwera Fernand - Eci-Pri1's voor Schri1'vers van Nu

B

Bakker Siem - Rabo-bank LentePriI's voor Literatuur
Bekkering, Harry
- F. Bord ewi1'k-PriI's
- an CamPert-Pri1's
- G.H. 's-Gravesande-Pri1's
- . Gresh off-Pri1's
- Constants1'n HuYgens-Pri1's
Bei l'ert, Jan - Tine Clevering-Mei1'er-Pri1's
Belien H .M . - Henriette Roland Holst-Pri1's
Bergh, Dr . H . van den - Henriette Roland Holst-Pri1's
Ber g h, Thomas van den - Halewi1'n-literatuurPri1's van de stad
Roermond
Berk Mar 1'an - Mr. H.G. van der Vies-PriI's
Bernlef, . - Poetry Eregeld
Bethlehem

ouke - H. . Bergveld-Pries

Blom Onno - Halewi1'n-literatuurPriI's van de stad Roermond

i86

Boer Mari 'ke
de - Rely Jorrftsmapriisfraach
1
Boersma-van der Mark Anne
- 06e Postma-Priis
- Priisfraach
Bont Martin1 de - Gouden en Zilveren Griffels
Boomsma

oo P - Rely Jorritsmapriisfraach

Bottema, S l'oerd - Rely Jorritsmapriisfraach
Boss Pieter - Mr . H. G . van der Vies-Pri1's
Bouwhuis Dr . . - ohanna van Buren Cultuur -PriI's
Brands Corstius Hugo -

P.

C. Hoofs-Pri1's

Brems Hugo
- F. Bord ewiJ'k-Pri1's
- an CamPert-Pri1's
- G .H. 's-Gravesande-Pri1's
- . Gresh offPriI's
- LucY B . en C. W. van der Hoogt-Pril's
- Constants1'n HuYgens-Pri1's
Bronzwaer Wim - VSB Poezie-Pri1's
Brouwer Toon - Edmond Hustinx-Pri1's
Buil', TillY - Priisfraach
Burema Marck
- Kerst-Pri1'svraa g
- KolomkomPetitie 1995 en 1996
- P. C. On th ooft-Pri1's
- Recensie-Pri1'svraag

C

Cam P ert, Remco - Poetry Eregeld
Cartens Daan - Cees Buddingh'-Pri1's
Chisholm Anne - Vondel-Tranlation-Prize
Coninck Herman de - VSB Poezie-Pri1's
Cornelissen, I g nace - Taalunie Toneelschri 'fPri1's
1

D

Daan Tatl'ana - VSB Poezie-Pri1's
Dam Bauk1'e van - Gorcumse Literatuur-Pri1's

Z
Q

Ig]

Deel Tom van
- Eci-PriI's voor SchriJ'vers van Nu
- Libris Literatuur-PriI's

Dewulf Bernard - Debutantes-Pri1's 1 99S
Di'khuis Roe! - Tine Clevering-Mei1'er-Pri1's
Di l'kstra, . - ohanna van Buren Cultuur-Pri1's
Dis Adriaan van
- Eci-Pri1's voor Schri1'vers van Nu
- Nieuwe Clercke-Pico Bello-Pri1's

Doorman Maarten - P.C. Hoofs-Pri1's
Duin Lieke van - Jenny Smelik-Ibby-prijs
Duil'ff, Pieter - RomanPriisfraach KFFB
Dullemen Inez van - Libris Literatuur-Pri1's
Durlacher, eJessica - Rabo-bank LentePri1's voor Literatuur

E

Eeckhaut Lieve - Edmond Hustinx-Pri1's
Eeden Ed van - AKO Literatuur-Pri1's
Ei l'k, Inez van - Debutantes-Pri1's 9S
i5
Ei l'kelboom, Jan - An1'erfonds Anna Blaman-Pri1's
Eiselin Judith - Gouden en Zilveren Griffels
Ekkers Remco - Fedde Schurer-PriI's
Elshout Ron - An1'erfonds Anna Blaman-Pri1's
Erven Doren Beau van
- Kerst-PriI'svraa g
- KolomkomPetitie
- P. C. Onthooft-PriI's

Evenboer Arend Jan - H. . Bergveld-Pries

F

Ferdinandusse Anke - Gorcumse Literatuur-PriI's
Fonti1'n, Jan - P. C. Hoofs-Pri1's
FoPPe Han
- F. Bordewi1'k-PriI's
- an CamPert-Pri1's
- G.H. 's-Gravesande-Pri1's
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- . Gresh offPri1's
- Constanti1'n HuYgens-Pri1's

Freriks Kester - LucY B . en C. W, van der Hoogt-Pril's
Fresco Louise - Busken Huet-Pri1's

G

Geemert Ko van - Plantsge Poezie-Pri1's
Gelei1'nse, Bastiaan - KolomkomPetitie
Groenbeek Jan - Simon van Wattum-PriI's
Groenewoud Gerard - Priisfraach

H

Haes

ohan de - Debutantes-PriJ's i9 9S
Hane-Scheltema M, d' - Henriette Roland Holst-Pri1's
Hart Maarten `t
- An ton Wach ter-Pri1's
- Eci-Pri1's voor Schri1'vers van Nu

Hazelaar Frederik - KolomkomPetitie
Heerden asP van - Multatuli-Pri1's
Heinen Hu g o - Edmond Hustinx-Pri1's
Hellin g a, Gerben - Geert1'an Lubberhuizen-Pri1's
Hermans Prof. Dr . Th . - Vondel-Translation-Prize
Heil'ligers, Anne Marie - Pri1's van het festival van het ongesPeelde stuk

Hof Kees van 't - De6utanten-Pri1js 1995
Ho gendoorn, Willem van - KolomkomPetitie 1995
Holierhoek Kees - Edmond Hustinx-Pri1's
Holman Theodor - Kerst-Pri1'svraa g
HoltroP, Auk1'e
- F. Bordewi1'k-Pri1's
- an CamPert-Pri1's
- G.H. 's-Gravesande-Pri1's
- . GreshoffPriI's
- Constan ti1'n HuYgens-PriI's

HoltroP , Nico - Visser-Neerlandia-Pri1's
Holzhaus Ineke - Mr. H. G. van der Vies-PriI's
Z
Q
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Hoogstraten, Agnes - KolomkomPetitie 1995 en 1996
Horst Gerrit tor - PriI's van het festival van het ongesPeelde stuk
Hovers Peter van den - Libris WoutertI'e Pieterse-PriI's

1

ansma Esther - Cees Buddingh'-Pri1's
anssen, Dolly - Gouden en Zilveren Griffels
Jones, Francis - Vondel-Translation-Prize
ong , AnnY de - Fed de Sch urer-Pri1's

K

Kakebeeke Herman - Gouden en Zilveren Griffels
Kassies W.- Martinus Ni1'hoffPriI's
Kemenade

os van - Libris Literatuur-Pri1's

Kerckhof f s Han - Taal unie ToneelschriI'fPriI's
Kind Anke van der - Gorcumse Literatuur-Pri1's
Koeck Paul - Edmond Hustinx-Pri1's
KooPs, Wim - Hendrik de Vries-PriJ's
Korteweg, Anton
- F. Bord ewi1'k-Pri1's
- an CamPert-Pri1's
- G.H. 's-Gra vesande-PriI's
- . Gresh offPri1's
- LucY B. en C. W. van der Hoogt-Pril's
- Constanti1'n HuYgens-Pri1's

Kouwenberg, Jacqueline -

P .C. Onthooft-PriI's

Krevelen Laurens van - Poetry Eregeld
Krol Gerrit
- Mul to tuli-PriI's
- Obe Postma-Priis

Kur P ershoek, R . - Martinus NiI'hoffPri1's
L

Lambers Rick - Kerst-PriI'svraa g
Loo Tessa de - Eci-Pri1's voor Schri1'vers van Nu
Luis Janet
- AKO Literatuur-PriI's
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- F. Bordewi1'k-Pri1's
- an CamPerr-Pri1's
- G .H. 's-Gravesande-Pri1's
. GreshoffPri1's
- Constants1'n HuYgens-Pri1's

M

Maas Dick - Bruna Gouden Strop
Manakker DinY van de - Plantage Poezie-Pri1's
Markesteil 'n, CasPer - Debutanten-Pri1's z 995
Marra-Tilstra WYPk1'e - RomanPriisfraach KFFB
Martens Jan - Bruna Gouden Strop
Matsier Nicolaas -

P. C. Hoofs-Pri1's

Meert Hug o - Visser-Neerlandia-Pri1's
Mei 'er,
Frans - Geert1'an Lubberhuizen-Pri1's
1
Merkx Moniek - Taal unie ToneelschriI'fPri1's
Mertens Anthony - P .C . Onthooft-Pri1's
Mei1'den, Prof . A . van der -ohanna van Buren Cultuur-Pri1's
Mei1'sing, Doeschka - Multatuli-Pri1's
Meyer, Maaike - Herman Gorter-PriI's
Moll Maarten - KolmkomPetitie 1995
Moormann Geor g e - Plantage Poezie-PriI's
MooY, Martin
- An1'erfonds Anna Blaman-Pri1's
- Poetry Eregeld

Mutter, Paul - Pri1's van het festival van het ongesPeelde stuk

N

Naai l'kens, T . - Martinus Ni1'hoffPri1's
Niebaum H . -ohanna van Buren Cultuur-PriI's
Nieuwenbor g h, Marcel van - AKO Literatuur-Pri1's
Nieuwkerk Matthi 1's van - Kerst-Pri1'svraa g
Nifterik Dorien van - KolomkomPetitie 1995
Noomen Erik
- KolomkomPetitie 1995 en 1996
- P. C. Onthooft-Pri1's
z
Q

I9I

- Recensie-PriI'svraa g

Nord Max - VSB Poezie-PriI's

0

Obers Margriet - Gouden en Zilveren Griffels
Oele Hans - Aston Wachter-PriI's
Offermans C Y rille - Libris Woutert1'e Pieterse-Pri1's
Oosterhoff Tonnus - Herman Gorter-Pri1's
Oosthoek Andreas - Herman Gorter-Pri1's
0PPewal Teake - Priisfraach
OskamP, Aston - Debutantes-Pri1's 95
i5
Otters Willem Jan - Buskers Huet-Pri1's
OttersPeer, Willem - Frans Kellendonk-Pri1's

P

Paardt Rudi van der
- Aston Wachter-Pri1's
- LucY B . en C. W. van der Hoogt-Pril's

Paemel Monika van - Eci-PriI's voor Schri1'vers van Nu
Peters Aran
- Recensie-Pri1'svraag
1
Ploeg, Durk van der - RomanPriisfraach KFFB
Pop, Ko - Aston Wachter-Pri1's

Prooi1'en Leonore van
- F. Bordewi1'k-Pri1's
- an CamPert-Pri1's
- G .H. 's-Gravesande-Pri1's
. Gresh offPri1's
- Constants1'n HuYgens-Pri1's

ProPPer, Henk - AKO Literatuur-Pri1's

R

Raad

acomil'n de - Bruna Gouden Strop

Raskin Brig itte - Geert1'an Lubberhuizen-Pri1's
Rawie Jean Pierre - Nieuwe Clercke-Pico Bello-Pri1's
Reker Siemon - Tine Clevering-Mei1'er-Pri1's
Reid John - KolomkomPetitie
Reil'nt1'es, Roel - Simon van Wattum-Pri1's
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Re Y nebeau, Marc - Libris Literatuur-Pri1's
Riem Vis Charlotte - Pri1's van het festival van het ongesPeelde
stuk
Riemersma Trinus - Priisfraach
Rode Bram de - Recensie-Pri1'svraa g
Roes Els - Bruna Gouden Strop
Roggen, Frans - AKO Literatuur-Pri1's
Ros Martin - Anton Wachter-Pril's
Ruiter Theo de - Gouden en Zilveren Griffels

S

Sadee Til' n
- Recensie-PriI'svraag
- KolomkomPetitie 1995
Sanders Suze - Simon van Wattum-PriI's
Sanders-ten Holte Marieke - Jenny Smelik-Ibby-prijs
SchiPPers, Wim T . - Edmond Hustinx-Pri1's
Schutte Xandra -

P .C.

Hoofs-PriI's

Sikkema P Yt- on- Fedde Schurer-Pri1's
Smabers Nicolette
- F. Bord ewi1'k-Pri1's
Jan CamPers-Pri1's
- G .H. 's-Gravesande-Pri1's
- . GreshoffPri1's
- Constan ti1'n HuYgens-PriI's
S Paan,

Henk - Kerst-Pri1'svraag

SPekking, Wim - Visser-Neerlandia-Pri1's
StaaY , Adriaan van der - Poetry Eregeld
Steenhuis Peter Henk - Halewi1'n-LiteratuurPriI's van de stad
Roermond
Stokhu Yzen, Kick - Pri1's van het festival van her ongesPeelde
stuk
Swarte

oost - Libris Woutert1'e Pieterse-Pri1's

SYbrandY, SYbren - Obe Postma-Priis
Z

i9 3

T

Thin,
l Ed van - Eci-Pri1's voor Schri1'vers van Nu
To!, can-Marc van - KolomkomPetitie
Tromp, Mr . F .A . - An1'erfonds Anna Blaman-Pri1's

V

Veeneman Margriet - Gouden en Zilveren Griffels
Vent Otto de - H. . Bergveld-Pries
Verheul K . - Martinus Ni1'hoffPri1's
Vermoortel Philip - Rabo-bank LentePri1's voor Literatuur
Vierboom Paul -ennY Smelik-IbbY-Pri1's
Vinkenoo g , Simon - GeertI'an Lubberhuizen-Pri1's
Vonhof,
f Henk - AKO Literatuur-Pri1's
Voort C . van der - Martinus NiI'hoffPri1's
Vos Rik - Hendrik de Vries-Pri1's
Vos Mar l'oleine de - VSB Poezie-Pri1's
Vroland-Lob Truus l'e -ennY Smelik-Ib6Y-Pri1's

w

Waarsenbur g, Hans van de - Cees Buddingh'-Pri1's
Weelden Dirk van - Buskers Huet-PriI's
Wielek WillY - Bruna Gouden Strop
Wissen Driek van
- Tine Clevering-Mei1'er-Pri1's
- Nieuwe Clercke-Pico Be11o-Pri1's

Woerden F . van - Martinus Ni1'hoffPriI's
Wolff Melchior de
- An1'erfonds Anna Blaman-Pri1's
- Geert1'an Lubberhuizen-Pri1's
W Y nia, Gerben - Frans Kellendonk-Pri1's

Z Zeeman Michael
- Frans Kellendonk-Pri1's
- Hendrik d e Vries-Pri1's

Zi'lstra Saakl'e - Priisfraach
Zuiderent Ad
- F. BordewiI'k-Pri1's
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- an CamPerr-Pri1's
- G .H. 's-Gravesande-Pri1's
- . Gresh offPri1's
- Constants1'n HuYgens-Pri1's

z
Q
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Redactie: S.A .J . van Faassen, W .R .H . KooPs, Aad Meinderts
en Jessica Voeten
Beeldredactie: Hester Quist
Redactieadres: Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haa 8
Vorm 8evin8 : LAMB00Y-ontwer P Renske Lamboo Y , Polsbroek
Druk: Haasbeek, AIPhen aan den Ri1'n
issN 0928-8023
De uitgave van het aarboek Letterkundig Museum wordt gesteund door de
Stichting Vrienden van het Letterkundig Museum . De volgende ersonen en
instellingen leveren een extra fnanciele biJ'drage :
De Arbeiderspers, De Beziga Bi1', C .D. van Deedem-Weidenaar, E . FranssenSanders, Uitgever1
i' en boekhandel Van Gennep by, W. en A .J . Hoogland-van
der Sluis, dr. G. Kamphuffs, G.R. van de Kerk, dr . G.A. van Klinkenberg, Uitgever1i' .M. Meulenhof f, Ni1'gh & Van Ditmar/Leo p old, Em. Querido's Uitgeveri1',
Karel van het Reve, K. Stelloo, Anti9uariaat Andre Swertz, VUGA UitgeveriJ', dr .
H.A. Wage t en Zwaan & Ter Burg .

©1991 Letterkundi8 Museum en de auteurs .
Van werken van beeldende kunstenaars aanSesloten b1i' een CISAC-organisatie
ziJ'n de publicatierechten geregeld met Beeldrecht to Amsterdam . De uitgever
hee er naar gestree d auteursrechten o p de illustraties to regelen volgens wettelJi'ke bePalinSen . DeSenen die menen zekere rechten to kunnen doen 8elden,
wordt verzocht zich aisno g tot de uitSever to wenden .
Niets uit deze uitgave mag worden o penbaar gemaakt of verveelvoudigd op
welke w1i'ze dan ook, behoudens hetgeen door de wet wordt toegestaan, zonder schrifteli1'ke toestemming van de uitSever .
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E.erder verschenen:
Jaarboek I (1992)
Het handschri(t van Martinus Nijhoffs De wande/oor
J. Greshoffen de Inse/-Ver/og (1914-1915)
E.nke/e compositorische vorionten von Karel von de Woestljnes
Wiekslog om de kim
De oms/og in woordering voor Corel en Margot Schorten-Antink
Overzicht von de Neder/ondse literoire prijzen in de perlode 1986-1991
Jaarboek 1 (1993)
E.en korte biogrofie von Jo Londheer (/900-1986)
Charles Nype/s o/s uitgever von Frons E.rens
De geschiedenis von De Distelvinck
E.en biogrofische schets von Max Kijzer
H. Morsmons Porto nigra (1934)
De correspondentie uit 1936-1937 von Hendrik de Vries
met H. Marsmon en J. Greshoff over Nergol en Atlontische bol/oden
Brieven door A. Roland Holst oon W.LM.E.. von Leeuwen
ult de joren 1923-1965
Onbekende brieven door Louis Couperus en E.. du Perron
E.en overzicht von de Neder/ondse literolre prljzen In 1992

De vertaalster E.lse Otten

E.en uitgeverij voor de groep rond het tijdschrift De Beweging

Herman de Man en Jeanne Berkhout

Onbekend jeugdwerk van Jan Han/o
Jaarboek 3 (1994)
De briefwisseling tussen de uitgevers LJ. Veen en
Paul Buschmann over Onze Kunst
Het poezietijdschri(t Orpheus
J. Greshoffen De Witte Mler (1912-1913)
De brieven door F.C. Terborgh aon Axel Huber uit de joren 192/-1936
Menno ter Braak en aNti-schUnd
Miguel de Unomuno en uitgeverij Von Loghum S/oterus, 1924-1936
Onbekende brieven door Menno ter Broak, Wi/lem E.lsschot en E.. du Perron
Overzicht van de Nederlandse literaire prijzen in 1993
Jaarboek 4 (1995)
Hermon Heijermans en zijn uitgever C.A.J. von Dishoeck
in dejoren 1904-1924
Herman Heijermans en de Duitse vertaalster F. de Grooff-Levy
Wybo Meyer als caricaturist
De re/otie tussen E.mmy von Lokhorst en Mortinus Nijhoff
Sinterkloosgedichten door Mortinus Nijhoff voor Pyke Koch
E.en biogrofische schets van AJ.D. van Oosten (1898-1969)
E.en korte biagrofie von Albert von der Hoogte (1909-1970)
Overzicht von de Neder/ondse literoire prljzen in 1994
Jaarboek 5 (1996)
Hendrik de Vries geportretteerd
Over Augusto de Wit (1864-1939)
E.d. Hoornik: verbinding tussen Helikon en Criterium?
Fred Botten 1910-1980
Onbekende brieven en gedichten door Chris J.van Gee/,
E.. du Perron en Sonja Witstein
Overzicht van de Neder/ondse literoire prijzen in 1995

Oerscenes in het werk van A.F. Th. van der Heijden

E.en interview met Miep Diekmann

Brieven· van Louis Couperus aan Maurits Wagenvoort

Overzicht van de Nederlandse literaire prijzen in 1996

