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Het LetterkundiS Museum heeft een druk J'aar achter de rug . Begin l'uni
werd een nieuwe gemeenschaPPeli1'ke entreehal van Koninkli!'ke Bibliotheek en LetterkundiS Museum in Sebruik genomen . Het Informatiecentrum Boek en eu8d 8in8 na een IanSa Periode van voorbereidin g
eind oktober van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum over
naar het museum . Ten slotte is op 27 november de nieuwe overzichtstentoonstelling Gaan waar de woorden gaan van start gaSaan .
Met de realisatie van de nieuwe Sezamenli1'ke entreehal is een IanS 8ekoesterde wens van zowel de Koninkli1'ke Bibliotheek als het museum in
vervulling 8aSaan. Deze ingreeP vormde het sluitstuk van een reorSanisatie die tot doel had een functionele driedelin8 van het museum tot
stand to bren8en . De beSane grond is het domein van de bezoekers aan
de overzichtstentoonstellinS Gaan waar de woorden gaan en de wisselende exPosities, de !'euSd vindt op de eerste verdiePing het Kinderboekenmuseum en op de tweede verdiePin8 kunnen onderzoekers kniPsets
vakliteratuur en archieven bestuderen .

Met de inteSratie van Boek en euSd in het museum is een van de doelstellinSen
uit de cultuurnota Pantser o ruggenSraat van de staatssecretaris van Cultuur, Aad
Nuis, Serealiseerd . Boek en euSd vormt een welkome aanvulling op de activiteiten
van het museum, meer in het bi1'zonder op die van het Kinderboekenmuseum .
0P 27 november van het verslaSl 'aar werd Goon waar de woorden gaan. 250 1'aar

I

Nederlandse Iiteratuur, de nieuwe overzichtstentoonstellinS van het Letterkundi S
Museum, SeoPend . Van een 8root aantal schri1'vers van het midden van de achttiende eeuw tot heden ziI'n onSinele handschriften, brieven, schri1'versPortretten,
zeldzame foto's en boekbanden to bezichtiSen . Fra8menten uit sPeelfilms, flarden
muziek, stemmen van schri1'vers, unieke filmoPnames en een interactief literair sPel
brenSen de Iiteratuur8eschiedenis tot leven .
VerheuSend was de bekroninS van zowel FetisJ'! SchrJi'vers en de dingen als TiJ'd be-

staat niet, het aan an Wolkers Sewi1'de schri1'versPrentenboek . Beide boeken werden
door een door het bestuur van de CPNB benoemde jury verkozen tot een van de
best verzorSde boeken van 1996 .
0P I december moest drs . H . Bordewi1'k om Sezondheidsredenen helaas aftreden
als voorzitter van het bestuur. De vice-voorzitter, drs. F F de Haan, nam zi1'n functie
waar. Drs . H . Bordewi1'k is vanaf I aPril 1988 aan het museum verbonden Seweest
tot maart 1992 als bestuurslid, daarna als PenninSmeester . Per 1'anuari 1996 volSde hi'I
mr. W.R .H . KooPs op als voorzitter . Het museum is hem veel dank verschuldi8d, met
name voor de zakeli1'ke en 8ewetensvolle wi1'ze waaroP hi1' zich van zi1'n task als Pennin8meester kweet, en voor de efficiente en betrokken manier waaroP hi1' aan het bestuur leidin8 8af.

De documentencollectie werd in het verslaSl'aar 527 maal

I .323 collecties Se-

raadPleeSd I996 : 593 maal en I .065 collecties . 0P de documentencollectie werd
45 maal 63 collecties telefonisch of schrifteli1'k een beroeP $edaan I996 : I9 maal
en 21 collecties .
De iconoSrafische collectie inclusief de audio-visuele collectie werd 89 maal
695 collecties 8eraadPlee8d 1996 : 125 maal en 491 collecties . 0P de iconoSrafische collectie werd 59 maal 66 collecties telefonisch of schrifteli1'k een beroe P
Sedaan I996 : 53 maal en 75 collecties .
De kniPselcollectie werd door onderzoekers en 1'ournalisten, maar vooral door
studenten en scholieren 691 maal 1 .314 collecties ter Plekke 8eraadPleeSd I996 :
1 .083 maal en 2 .173 collecties . 0P de kniPselcollectie werd 1 .201 maal 2.01 I collecties telefonisch of schrifteli1'k een beroeP 8edaan

1996: 1 .015 maal en 1 .616

collecties . 0Penbare bibliotheken hebben vri1'wel alle een abonnement op de literaire knipselkrant van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, waarin
een selectie van de in daS- en weekbladen verschenen kniPsell words oPSenomen .

II

Het NBLC maakt op basis van deze kniPselkrant ook een cd-rom waaroP kniPsets
in SediSitaliseerde vorm beschikbaar worden Sesteld . Het museum stelde ook dit
1'aar zi1'n omvanSril'ke kniPselcollectie ter beschikkinS ten behoeve van deze kniPselkrant en de op basis daarvan vervaardiSde cd-rom .
Sinds I november van het verslagl 'aar beheert het museum twee on line-retrieval
bestanden : Boek en euSd Vakliteratuur en Centraal Bestand van Kinderboeken
CBK . Het eerste bestand werd in het verslagl'aar 3 .153 maal SeraadPleegd het
tweede bestand 2 .925 maal .
Het aantal aanvraSen van fotokoPieen en reProducties van documenten bedroe S
06 1996 : 107 . Het aantal ten behoeve van Sebruikers vervaardi8de reProducties
van iconografisch materiaal bedroeS 493

1996 : 439 . De hoeveelheid ten behoeve

van Sebruikers Semaakte fotokoPieen van krantenberichten en recensies die per
post werden verzonden bedroe8 11 .056

1996 : 15 .900 . In het verslaSl'aar werden

door bezoekers in de leeszaal 8 .504 fotokoPieen van kniPsets 8emaakt 1996 : 9 .802) .
In 1997 werden ten behoeve van tentoonstellinSen of wetenschaPPeli1'k onderzoek
ne8entien maal documenten en ob1'ecten in bruikleen Sa8even

1996 : veertien

maal : Ri1'ksuniversiteit Groningen, ten behoeve van onderzoek betreffende an Engelman ; Theo ThiJ'ssen Museum (Amsterdam), tentoonstellin8 over ongensdagen en
de illustrator an Slui1'ters ; Theo Thi1'ssen Museum (Amsterdam), tentoonstellin S
Theo ThiJjssen en ziJ'n uitgever ; Stedeli1'k Museum (Amsterdam), overzichtstentoon-

stellinS werk De Enschedese School ; Museum Boi1'mans Van Beunin8en (Rotterdam),
tentoonstelling Links Richten . Rotterdam rond I930 ; Ri1'ksarchief in Noord-Holland
Haarlem , ten behoeve van onderzoek betreffende Anton van Duinkerken ; Museum Catharijneconvent (Utrecht), tentoonstellinS Vier eeuwenDomineesland ; Nederlands Architectuurinstituut Rotterdar , tentoonstellin8 Michel de Klerk bouwmeester en tekenaar van de Amsterdamse School ; Akademie der Kunste/Schwules

Museum Berlin
1 , tentoonstellinS Goodbye to Berlin? Hundert ahre Schwulenbewegung; HaaSs Gereentemuseum, tentoonstellinS De Dandy ; Louis CouPerus Museurn Den HaaS, tentoonstelling Een dandy declameert ; Em . Querido's Uit8everi'1
B.V. (Amsterdam), ten behoeve van een uit8ave met een omslag door Mance Post ;
0Penbare Bibliotheek Gronin8en, tentoonstellin8 over Nico Rost ; Ri1'ksmuseum
Twenthe Enschede , tentoonstellinS De Enschedese School 20 1'aar; Kasteel Groeneveld Baarn , tentoonstellinS Het Nederland van Nescio ; Constanti1'n HuYSens Instituut Den HaaS, ten behoeve van onderzoek betreffende

.H . LeoPold ; Tate
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Gallery St. Ives Groot-Brittannie , tentoonstellin8 Marlow Moss Reconstructed; Maritiem Museum Prins Hendrik (Rotterdam), tentoonstellin8 rond de schriI'ver an
Prins en het 8edicht `Rotterdam' .
Er werden 197 aanwinsten 8ere8istreerd 1996 : 184 . Daarvan werden er 24 door
aankooP verworven . De overi8a 173 ontvinS het museum als schenkinS, met uitzonderin8 van zeven bruiklenen .
Het museum verwierf literaire documenten van onder meer de vol8ende letterkundi8en en letterkundiSa instellin8en : UitSeveri1' De ArbeidersPers Ad den
Besten, Pieter A .W. van Delft, Adriaan van Dis PA .H . . Gerversman Marie-Louise Doudart de Ia Gree, Uitgeveri'
De Harmonie Mien de Heer Henk
Kooi}'man
}
,
SI'oerd KuYPer, UitSeveri1' Kwadraat, SI'oerd Leiker Hans lodeizen Vereni8inS Herman de Man, Charlotte Mutsaers, Rob NieuwenhuYs, os Panhui1'sen, Jan Pen Karet van het Reve, Lydia Rood, E. Straat, Vereni8inS van Letterkundi8en

. . Voskuil >

Theun de Vries, Leo Vroman, H .A . Wage, Cornelis Wilkeshuis en oost ZwaSerman . Naast deze nalatenschaPPen en archieven behoorden tot de belan8ri1'kste
aanwinsten een aquarel en vi1'f reProducties van aquarellen van Gerrit Achterber S
door Frits Marnix Woudstra (1996) ; PasPoort uit 1935 van A. Alberts; olieverfP ortret van o van Ammers-Kuller door Hendrika Cornelis de Balbian Verster-Bolderhit' ; twee fotoalbums van Nicolaas Beets ; 8eluidscassette van het radioProSramma Een leven IanS over Ad den Besten ; niet 8aPubliceerde verzen uit 1898 van
M . BooSaerdt 1'r. in fotokoPie ; olieverfPortret van Ins Boudier-Bakker door Isaac Israels (1925) ; tekenin8, moSeli1'k door Willem Brakman, ca . 1949 ; ` eremia', olieverfPortret van HuSo Brands Corstius door Ine Laurant ; diskette met informatie
over Henri BruninS; PortretkoP in brons van Remco Campers door Carol Cairns;
vi1'f etsen door Rie Cramer ; dossier van Fabriekskinderen door . . Cremer; documentatie betreffende an Elbur8; Portret van Elisabeth EYtiers door Lia Laimbock,
acrYI en bladgoud op mahoniePaneel (1997) ; vouwblad met 8edicht door Guillaume van der Graft; Portret van G .H . 's-Gravesande door Paul Schultze ; documentatie betreffende G .H . 's-Gravesande ; 'Esaias', olieverfPortret van Maarten 't Hart
door Ine Laurant; muismat, Prentbriefkaart en twee boekenle88ers met tekenin8en
door Fran ois Haverschmidt; alle versies van het scenario door Gerard Soeteman
van .
.F Hermans' Onder l~ ro essoren ; twee boekenle88ers met het Portret van oW
han HuizinSa door G . Knuttel ; hotelrekeninS van Arnold Ising ; ontwerP van de
band voor Klein Gloria van C .O. ellema ; twaalf Potloodtekenin8en door Marie Kes-
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sets ; dia van een 'Ti1'dkaart der Seschiedenis van het Vaderland' door

. van LenneP;

Portret in zwart kri1't van acobus van LooY door Willem van Koni1'nenburS ; fotoalbum voor Nel Offerman met tekeninSen en gedichten door Lucebert, Hans
Andrews, Wim KraaYkamP, Paul VeldkamP en ohan Mei1'er ; Portret in inks van Bertus Mei1'er door H . Bruint1jes (1975) ; ProSrammaboekI'e van Barend Bombarde,
schooltoneelstuk waarin Doeschka Mei1'sin8 een rol sPeelde ; drukProef van Mommoeth miJ'n mute van Saul van Messel ; omsla8illustraties, linoleumsnedes en een

aquarel door Mance Post; liber amicorum voor S . Carmi8gelt met illustraties door
Mance Post; Potloodtekening van een Postzegel met het Portret van can Pierre
Rawie door Hester Schroor ; Prentbriefkaart met Portret van can Pierre Rawie
door 01Sa Wiese ; kantoor aSenda's van Gerard Reve van 1963 tot en met 1968 ;
Portret van Gerard Reve sr, door of Last ; kimono van . Slauerhoff; 1'urYraPPors
KinderboekwinkelPriljs 1997 voor acques Vriens ; dossier met betrekkinS tot CitroenPers van Alders Walrecht ; drukProef van Geheim Dagboek I door Hans Warren en een model van het door an Wolkers vervaardigde monument voor de
Tachtigers OosterPark, Amsterdam) .
Behalve de hierboven vermelde aanwinsten werden in de collectie manuscriPten
en tYPoscriPten oPSenomen van onder meer Herman Besselaar, Willem Brakman,
ules Deelder, A .G . Deelman, Frederik van Eeden, Henriette van EYk, C . van Heekeren, C .O. ellema, Max de ong, Lucebert, Jean Pierre Rawie en

.W.F Werumeus

BuninS. Tevens werd de collectie aangevuld met onder meer brieven en briefkaarten van en/of aan Nanny Aberson, Hans Andrews, Fred Batten, Godfried Bomans,
WA . Braasem, Willem Brakman, S . Carmig8elt, Louis CouPerus, Jan Cremer, Jan
Eekhout, Ben van EYsselstei1'n, Marko Fondse, YSe FoPPema, Ida Gerhardt, Anna
van GoSh-Kaulbach, Maarten 't Hart, Heere Heeresma, Heere Heeresma jr.,
A.F.Th . van der Hei1'den, WE Hermans, ohan HuizinSa, Andre anssens, Willem
Kloos, Wiel Kusters, Rien Marsman, M . Ni1jhoff, Monica van Paemel, ohan Polak,
Eva Raedt de Canter, Gerard Reve, A . Roland Holst, Martin Ros, HelSa Ruebsamen, Annie Salomons, Greta SeShers, Garmt StuivelinS, Guido van Suchtelen, Ti1'men TrolskY, S . Vestdi1'k, Ab Visser, Anne Wadman en Alders Walrecht .
De collectie boeken met oPdracht werd onder meer witgebreid met oPdrachtexemPlaren van boeken van .C . Bloem, F. Bordewi1'k, W.A . Braasem, A. den Doolaard, an EnSelman, Ben van EYsselstei1'n, A .M . de onS, Willem Kloos, Gerrit Krol,
M . Ni1'hoff, Is .

uerido, Eva Raedt de Canter, E . Rinsema en Noto Soeroto.
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Behalve met 5 .879 krantenberichten en recensies en I .566 kniPsets met Primair
werk van tot de collectie behorende schri1'vers die dageliI'ks gekniPt worden uit in
Nederland en Vlaanderen verschi1'nende daS- en weekbladen 1996 : resP. 7.857 en
1 .839 , groeide de verzameling ook met kniPsets van oudere datum en met kniPsets uit buitenlandse kranten, afkomstig uit schenkingen .
De fotocollectie werd ook dit 1'aar uitgebreid met vele honderden foto's van
en/of betreffende onder meer Gerrit Achterberg,ana Beranova, Ad den Besten,
Marion Bloem Godfried Bomans Oscar van den Boo aard, Hafid Bouazza Willem
Brakman, Bre Y ten Bre Ytenbach, James Brockwa Y, eroen Brouwers, Remco CamPert, Jan Cremer, ozef Deleu, .A . Der Mouw, Pierre H . Dubois, Elisabeth EYtiers,
Louis Ferron, Gerard Fieret, Kester Freriks, Anna van Gogh-Kaulbach, Wessel to
Gussinklo, Maarten 't Hart, W .F. Hermans, Judith HerzberS, Jan Willem Hofstra,
Philip Houben, Arnold Ising, C .O. ellema, Willem Kloos, Rindert Kromhout, The
Low Countries, Lucebert, Herman de Man, H . Marsman, Rien Marsman, Piet
Meeuse, Harry Mulisch, Multatuli, Nelleke Noordervliet, Mance Post, Eva Raedt de
Canter, Paul Rodenko, .C . van Schagen Jan Siebelink, Noto Soeroto, Maria Stahlie, Toon Telle8en, Manon UPhoff, Bob den UYI, Simon Vinkenoog, acques Vriens,
Anne de Vries, Leo Vroman, Willem Walraven en an Wolkers . Naast foto's van
letterkundigen werden ook foto's verworven van diverse literaire manifestaties,
waaronder Pri1'suitreikinSen en boekPresentaties .
De verzameling curiosa werd uitSebreid met onder meer vier Poe-T shirts,
waaroP gedichten van ana Beranova, Mark InsinSel, Kees StiP en Koos Versteeg ;
boekenlegger in het kader van de Landeli1'ke VoetPadenda8en op I I en I2 oktober
1997 met citaat uit Titaant1'es door Nescio; twaalf PoeziePosters door St . Plint;
muurkranten ter gelegenheid van de opening van het Persmuseum in 1989 en een
eerstedaS-envelop met de eerste Nederlandse striPPostzegels, Seheel gewi1'd aan
Marten Toonders bekendste treaties Heer Bommel en Tom Poes .
Ten slotte werd een aantal affiches en ri1'mPrenten verworven .

0P 27 november oPende de staatssecretaris van OCenW, Aad Nuis, de overzichtstentoonstelling Gaan waar de woorden gaan . 150 1'aar Nederlandse Iiteratuur.
De tentoonstelling is mede Sefinancierd door VSB Fonds Den Haag e .o ., Van Witsenstichting, Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten, Pels
Ri1'cken & Droogleever Fortui1'n, NV.
. InterPolis, ECI voor boeken en platen by, Du-

VI

bois & Co en de Nederlandsche MaatschaPPiI' voor NiI'verheid en Handel .
Tot I aPril was de in 1996 SeoPende exPositie Paul Biegel. Meesterverteller met

een rovershart. noS to bezichtiSen .
De op 3 oktober SeoPende tentoonstelling `Stuntvlucht: vrille euille morte > salto's'.

Hendrik de Vries en het expressionisme van De Ploeg was nog tot 2 februari to zien .
De tentoonstelling Cees Nooteboom. `Ik had we! duizend levees en ik nam er maar

een!' werd op 24 oktober SeoPend met een toesPrack van Connie Palmen .
Onder de titel Mance Post . Illustraties werd van 28 februari tot en met 25 au8ustus
een overzichtstentoonstelling over leven en werk van Mance Post geor8aniseerd . Het
is voor de eerste maal in de eschiedenis van het museum dat een illustrator onderwerP van een exPositie is Seweest . Joyce Roodnat oPende de exPositie op 27 februari .

Paul van Loon en andere griezels to kJi'k, een exPositie over Nederlandse griezelverhalen voor kinderen werd geoPend op 19 sePtember met een toesPrack van
Paul van Loon . De opening werd SeorSaniseerd in samenwerking met de KoninkIiJ'ke Bibliotheek, die op dezelfde daS de opening vierde van Een koude hand. 200

J'aar griezelliteratuur in de Loge Landen .
De tentoonstellinSen trokken in totaal 23 .491 bezoekers 1996 : 23 .729) .

In het verslagl 'aar vonden diverse andere literaire activiteiten in het museum Plasts .
0P 13 februari vond in het museum de Presentatie Plasts van de biblio8rafie van
18e-eeuwse kinderboeken door Prof .dr. R j . Bui1'nsters en L . BuiI'nsters-Smets . 0 P
16 aPril vond in het museum een studiedaS van consulenten van het Koorenhuis
Plasts . 0P 29 aPril ontvinS James BrockwaY een koninkli1'ke onderscheidinS in het
LetterkundiS Museum . 0P 14 1'uni deden vil'ftig schoolkinderen in het kader van
een KinderboekenverrassinSstocht per bus het Kinderboekenmuseum aan . 0P 20
1'uni vond in de aula de uitreiking van de PC . Hoofs-Pri1's 1997 aan Judith HerzberS
Plasts, die deze PriI's ontvinS voor haar Poezie . 0P 12 sePtember vond in de aula
de uitreiking van de Theo Thi1'ssen-PriI's 1997 aan Toon TelleSen Plasts . Het oPtreden van Wim Hofman in het Kinderboekenmuseum betekende op 28 sePtember een feestelit'ke afsluitinS van het festival KinderDichter aan Huis . 0P 14 november vond in de aula het 1'aarli1'ks symposium Plasts van dean CamPert-stichtinS, gewiJ'd aan het fenomeen van de literaire Pri1's . Verschillende orSanisaties,
waaronder de VakoPleidinS Boekenbranche, maakten Sebruik van de ontvanSstruimten en faciliteiten van het museum .

VII

In samenwerkin8 met uit8everi1' Bas Lubberhuizen to Amsterdam verscheen deel 29
van de reeks Achter het Boek : Karel van de Woesti1'ne, `Alti'd
maar b1i'eenblJi'ven'.
1
Brieven aan C .A. . van Dishoeck 1903-! 929 . Ter be8eleidin8 van de 8eli1'knami8a ex-

Positie verscheen Schri1'versPrentenboek 40 : Cees Nooteboom. `Ik had we! duizend levens en ik nam er maar een!', een uit8ave van het Letterkundi8 Museum en uit8e-

veri1' Atlas . Dit Prentenboek werd mo8eli1'k 8emaakt dankzi1 ' een bi1'dra8a van K+V
or8anisatie adviesbureau by. Als tweede deelt1'e in de vori8 1aar in samenwerkin 8
met Museumdrukkeri1' Die Ha8he to Voorbur8 8estarte Pissebed-reeks verscheen
Als de maan breekt, met 8edichten van Karel E Y kman, Wim Hofman, ohanna Kruit,

Koos Meinderts, LidY Peters en Bas RomPa . In december verscheen het zesde
aarboek Letterkundi
S Museum .
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Wieneke 't Hoen

Mijn vriend de uitgever
Theo

C .A .

Thi7jssen

.

van

en zi1jn

uitgever

Dishoeck

n mil'n vriend Van Dishoeck - ook-al zo jets antieks : nog vrienden to zi1'n met 1'e uitgever - hilj had verstandiger moeten zi1'n : deze bundel words een Mamage voor ons beiden .' Dit schreef Theo
Thi1'ssen

1879-1X43in zi1jn voorwoord bi1' de verhalenbundel Egelt1'e in

19z9, ruim twintig laar na ziljn eerste ontmoeting met uitgever C .A . . Kees
van Dishoeck (1863-1931) . Thi jssen
was een van de gezichtsbePalende au1
teurs uit het fonds . Hi1 ' Publiceerde niet alleen vril'wel al zil'n werken bi'l
Van Dishoeck maar was ook nauw betrokken bil ' de oPbouw van het
school- en kinderboekenfonds . Als schrilj ver en als adviseur had hi1' een belangriljk aandeel in de groei en kwaliteit van de uitgeveril' .

Van Dishoeck verwierf zich in het begin van deze eeuw een rePutatie als een
van de beste uitgevers van Nederland door zi1'n mooie, kwalitatief hoogstaande fonds in een fraaie vormgeving . In 1903 ontwierP schri1'verltekenaar Herman Teirlinck het briefhoofd voor de uitgeveril', dat fonds en zil'n

z
Q

stichter sYmboliseert : ofgebeeld zilj n een boek met het familiewaPen Van
Dishoeck was een trotse Zeeuw een oPengeslagen aflevering van het til'dschrift Vlaanderen en een r1ij hoeken . 0p de ruggen van die boeken staan de
namen van de destiljds succesvolle auteurs Marie Marx-Koning, ohan de
Meester en Teirlinck . Van Marie Marx-Koning verschenen tussen 1900 en
1905 maar liefst twaalf titels, z meer dan twintjg procent van bet totale oor-

z

N
z

s pronkeli1ke werk dat in die priode
e
bi1j Van Dishoeck uitkwam . 3

ohan de

W

0
W
I

I

Briefhoofd door Herman Teirlinck van briefpapier uitgeverij C .A.J. Van Dishoeck to Bussum, 1903 .
(Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

Meester kwam in z 9 o2 bi 1' Van Dishoeck met 0 p weg naar Transvaal en
had toen elders al een roman en vier verhalenbundels gePubliceerd . Vooral
de roman Geert7e (1905) zou lange tild een groot succes ziln . 4 Teirlinck was
op vele manieren betrokken bi1' de uitgeveri1', als schri1'ver, tekenaar en redacteur van het til'dschrift Vlaanderen .
Vlaanderen dat ook op het briefhoofd staat ofgebeeld was commercieel

gezien geen groot succes, maar in literair oPzicht was het dat zeker wel . Dit
til'dschrift voor Vlaamse letterkunde bestond slechts vil'f l'aargangen van
1903 tot 1907) en had niet veel abonnees maar de waarde voor Van Dis-

hoeck was groot, omdat veel talentvolle auteurs die aan het til'dschrift meewerkten hun boeken bi1' Van Dishoeck Publiceerden zoals Lode Baekelmans > Maurits Sabbe Herman Teirlinck August VermeYlen en Karel van de
Woestil'ne . Van Dishoeck verloor met de uitgave van het ti1'dschrift Vlaanderen zo'n `vi1'fduizend goel'e guldens',S maar het til'dschrift en zil'n auteurs

boeken van groot belang voor Van Dishoecks rePutatie .
De degelil'k in leer gebonden boeken op het briefhoofd liken
niet op Van
1
Dishoecks uitgaven . Hi1' werd 1'uist geroemd om de moderne, Pretentieloze
asntrokkelil'ke vormeving
van zi1'n boeken . 6 Vee1 omslagn e uit de begintil'd
g
van de uitgeveril' werden ontworPen door Teirlinck, Simon Mouli1'n en an
TooroP . Later, in de 1'aren twintig, zou an van KrimPen veel uitgaven
vormgeven . Daarnaast gebruikte Van Dishoeck vaak een standaardontwer P
met een door Teirlinck ontworPen vignet, waardoor bil'voorbeeld Thi1'ssens
Kees de 1'ongen (i2)
9 3 hetzelfde uiterli 1'k heeft als Villa des Roses (ii)
9 3 van

z

Willem Elsschot .
Dat Van Dishoeck niet alleen ziljn auteurs belangril'k vond, maar ook zi1jn
illustratoren blijkt ook uit het briefhoofd : op de boeken die op de voorrond li

en staan de namen van W .F .A . . Vaarzon Morel en Edzard Ko-

ning, twee kunstenaars die illustraties verzorgden voor Van Dishoeck . Koning illustreerde Ella in het eeenri1'k

1 9 oz

van Agatha Snellen en werd la-

ter bekend met zil'n aquarellen voor Verkade-albums . Vaarzon Morel illustreerde 0p weg naar Transvaal van ohan de Meester en vele kinderboeken
waaronder een bewerking van de verhalen uit de iooi nacht .
Van Dishoeck maakte indruk met zi1'n hoogstaande, mooi verzorgde uitgaven . Zi1j n Ponds werd in de loop der til'd steeds aantrekkelil'ker : hil' gof, om
maar enkele namen to noemen > het werk uit van P .C . Boutens Herman Heil'ermans Karel van de Woesti1'ne Willem Elsschot > Herman Gorter en A . Roland
Hoist . 0P zoek naar nieuw talent bezocht hil' congressen en volgde hi1 ' de literaire ti1jdschriften op de voet . Met zilj n auteurs onderhield hil' goede vaak
vriendschaPPeli1jke contacten en in die sfeer ontstonden vaak nieuwe contacten met weer andere schri1jvers . 7 Ze ontmoetten elkasr rglmatig
e e
in Van
Dishoecks huffs `Zeelandia' to Bussum . Van Dishoeck verwachtte trouw en
toYaliteit, alhoewel hi1' zichzelf niet bet recht onthield om een werk to weigeren al was het van een van `zi1jn' auteurs . Toen Herman Heilj ermans een deel
van het werk Bli7jde inkomst stuurde en Van Dishoeck to kennen gof dat hi'l
voor hijj een besluit nam eerst het geheel wilde lezen, reageerde Hei1'ermans
verbolgen, want `men geeft een auteur van een bepaald merk uit of niet' . 8
Eind 1j aren twintig werd bet briefhoofd van de uitgeveril ' aangePast : op de
ruggen van de boeken werden de namen van CYriel BuYsse A, van Collem >
Martinus Ni1'hoff en Herman Gorter gezet . Marie Marx-Koning was in de
vergetelheid geraakt en maakte Plaats voor Karel van de Woesti1'ne - De
Meester en Teirlinck behielden bun plaats . Niet prominent, aan bet einde
van de r1i boeken, kwam bovendien de naam van Theo Thi1'ssen .
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De be8inti1'd
Eind 1907 vond de eerste ontmoeting tussen Van Dishoeck en Thi1'ssen

z

plaats, naar aanleiding van Thi1'ssens kinderboek

N

ongensdagen . Thi1'ssen

z

was toenterti1jd werkzaam als onderwi1'zer in Amsterdam en was een ge-
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vreesd criticus van kinderboeken voor De Nieuwe School een door hem en
Piet Bol oPgericht Pedagogisch ti1'dschrift . Zil'n kritiek gold vaak ofwel een
waardeloze stil'1, een to schattige toon of een to oPvoedkundig verantwoord
onderwerP . `Een kinderschril'ver moet schrijver zil'n . Hem moet de taal jets
meer zjl'n dan het ons g ewone menschen js ;~ en bovendjen moet hi1' van het
kjnd houden ;> zooveel houden dat het kind hem verstaat .

.G . Kramer,>

wiens boek Tot ridden geslagen door Thi1'ssen totaal de grond jn was geboord daagde hem ujt het dan zelf eens to Proberen als hil ' zo goed wjst hoe
het moest. Thi1'ssen besloot het boek dat hil' altil'd jn de klas bi1' het voorlezen gebruikte uit to geven . to
Uit Thi1'ssens, waarschil'nlil'k eerste brjef aan Van Djshoeck van 14 december 1907 blil'kt niet of het jnjtjatjef tot een ontmoeting van de kant van
de uitgever of de schrijver kwam .I
. I
Weledele Heer ,
Woensdagmiddag heb ik vriJ' > en dan zal ik naar Bussum komen > om to
spreken over miJ'n kinderboek .
'k Zal zoo vri1 ' zi1'n, dan meteen mee to brenSen m'n onderwiJ's-roman Barend Wels die in De Nieuwe School nu geheel verschenen is, 1 1 want m 'n
toilega's drinSen er op aan, 't als boek uit to Seven . Misschien vindt U het
oak wel geschikt voor het Sroote p ubliek .

Van Djshoeck besloot zonder veel twil'fel tot uitgave en wel van bejde boeken : 0P z8 l'anuari 1908 wend het contract oPgemaakt voor `een ongensboek onder den tjtel "Van Drie Hollandsche ongens" of hoe bedoeld werk
later mg
o e betito1d worden' en Barend Weis . 13 Het honorarjum was honderd
gulden per boek bil' de eerste oPlage van tweedujzend exemPlaren van het
l'ongensboek en duizend van Barend Wels . Elke volgende oPlaga leverde
nogmaals honderd gulden op . De honderd gulden die Thil'ssen kneeg was
aan de lage kant jn vergelil'king met een auteur als Heil'ermans die zo'n
twee- tot drjehonderd gulden per boek ontving, maar het was net zo veel als
Wjllem Elsschot voor zi1'n Villa des Roses kneeg .
Zoals gebruikelil'k jn dje ti1'd, deed de schrijver afstand van zil'n auteursrecht al maakten veel schril'vers hjer bezwaar tegen . Van Dishoeck was een
voorstander van deze gang van zaken : `Wat heb jk aan coPie zonder auteursrecht waardoor jk aan de wjllekeur van auteurs ben over geleverd en
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C . A. J .VAN DISHOECK
Aangepast briefhoofd door Herman Teirlinck van briefpapier uitgeverij C .A.J . Van Dishoeck to Bussum, eind jaren twintig . (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)
er ziJ'n onder artiesten vooral zeer variabele menschen . . . . Ik alle risico
werk 't erin brengen, bekend maken en als 't dan gaat zou `n antler `n tweede druk kunnen uit geven . ' 14 Voor zover na teg asn heeft Thijssen n oolt geprotesteerd tegen deze regelfing, in al zi1'n contracten is de clausule terng to
vinden .
In het contract werd ook vastgelegd dat de auteur zorg zou dragen voor
correctie van de drukproeven . Tiljdens het corngeren van Barend Wels schreef
Thi1jssen : `Hierbi1 j heeft u weer revisie terng van twee vel ter afdruk . Ik heb
ze daarnet ontvangen en kan er, voor de e .v . buslichting, nog wel even 'n
woord1je hi1 schrijven . Ten eerste : gisteren hebben wi1 ] een zoon gekregen na
een worsteling van z4 uur . Gelukkig zi1jn moeder en kind nu allebei heel
goed, zoodat ik aan m'n werk kan bliljven . Maar een nacht vertraging in de
drukproeven-correctie heeft het toch gegeven .' Is
Van Dishoeck had aanvankeliljk moeite met de stili van Thi1'ssen die we!iswaar zo `natuurli1'k' mogeliljk de dialogen weergof maar met `correct' zou
zl1n . Thijssen kon niet instemmen met deze kritiek : `Als Henk correct ges eecht had zou-ie eze d hebben : "vinden me daar alle lui die o ons
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kantoor zitten dat wel goed ." Maar Henk Praat, en Praten is niet altil'd correct ; hil ' denkt er wel wat hil j misschien, maar hi1 ' kan best letterli1'k onzin
zeggen, en toch zal iedereen `em snaPpen • ook de lezer> als tenminste de rest
van 't boek goed is .'
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Theo Thijssen, 192I . (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)
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In de zomer van 1908 verscheen Barend Wels . Een succesvol debuut werd
het echter niet . Het werd wel aardig ontvangen, maar de verkooP was niet
groot . TiJjdens ThiJ'ssens levee werd het slechts eenmaal herdrukt, als gelegenheidsuitgave door de Bond van Nederlandsche Onderwil'zers in 1941 .
Kinderboek
De publicatie van ongensdagen werd uitgesteld in afwachting van betere ti-1
den tot eind 1909 . `Laat ons hopen als het eenmaal verschenen is, dat we
elkaar glimlachend aanki1jken kunnen en zeggen "Dat we hier nou ook een
zwaar hoofd in hadden!"'
Wie de opdracht voor de illustraties zou kri)gen, was een moeili1jke keuze .
Thijssen kon wel een aantal namen noemen, maar hi1 j was op zoek naar iemand die het Amsterdam van zijn 1'eugd zo kon tekenen als hi1 ' het beleefd had :
`Het alleygemakkeliljkste zou zi1'n, dat ik zelf de plaatl'es maakte • ik kan ze met
m'n oogen dicht allemaal zien, precies .' Uiteindeli1'k werd an Sluil'ters gevraagdi geen geboren maar wel een getogen Amsterdammer, die naast zi1jn
vrilje schilderwerk, al een hele reeks kinderboeken gelllustreerd had . Thijssen
en Van Dishoeck lieten hem de vri1jheid het verhaal naar eigen inzicht to illustreren een voorrecht dat lang niet iedere tekenaar werd gegund . Bi1 j het zien
van de eerste tekenengen was Thijssen zeer enthousiast : `als de rest net zoo
worth dan overtreft ons boek wat de platen betreft apes wat ik tot nu toe in
kinderboeken za . . . Ik voel vooral dat S1, dit met liefde teekende .'
`Nou is het maar to hopen, dat ik gauw een volgende druk moet korrigeyen • dat het beter loopt dan Barend Wels,' schreef Thijssen aan Van Dishoeck
maar hi1 j zou tot 1918 moeten wachten eer een tweede druk van ongensdagen kon worden opgelegd . Daarna kreeg het boek dan eindelil'k meer success
in 19z8 verscheen de viljfde drukJ6
Onderwi1'sboeken
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Een belangriljk deel van Van Dishoecks fonds bestond uit boeken voor het
onderwil's . De oplagen waren vele malen hoger dan die van literaire boeken
die niet zelden op duizend exemPlaren bleven steken . Het schoolboekenfonds gof Van Dishoeck de financiele ruimte die hi1 ' nodig had om literatuur
to kunnen uitgeven . ' 7
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In De Nieuwe School schreef Theo Thijssen vaak zeer felle kritieken o P
kinderboeken lesmethoden en lees boekl'es, die hil' beoordeelde op hun
brulkbaarheid aanPak en stl11 . 18 In zlln brieven gof Thijssen regelmatig o P
dezelfde niet mis to verstane toon zil'n mening over door Van Dishoeck uitgegeven of uit to geven schoolboeken . Over een rekenmethode oordeelde
hil' : `Maar het is gewoon samengeflanst fabrikage-werk . De Praktil'k is er
vreemd aan . Het is zo'n beet1'e namakeril' van al de andere en zo langzamerhand verfoeide methodes en u hoeft hens 't ontbrekende niet of to wachten
om de heer Oostrom to berichten dat het niet gaan zal .'
Van Dishoeck achtte Thil'ssens oordeel hoog, en regelmatig stuurde hi' l
hem een manuscript met de vraag of het gestuurde Publicabel was . Vaak
wees Thijssen nieuwe methoden of, omdat hil ' ze to slecht vond voor Van
Dishoecks schoolboekenfonds `dat zo langzamerhand een naam heeft op to
houden' . Met zil'n enorme kennis uit de Praktil'k van het onderwi1's was
Thijssen voor Van Dishoeck een goede raadgever .
Misschien wel gerrsPireerd door de vele slechte schoolmethoden die hi' l
onder ogen kreeg, stelde Thijssen zelf een reken- en een taalmethode samen .
Er was het Sommenboek voor de volksschool > in vier delen dat in 1931 de
zeventiende druk beleefde 19 en het Ca1erboek voor de volksschool eveneens in vier delen en ook een groot success in 1930 werd de zestiende druk
oPgelegd . Het Ci1'erboek schreef Thijssen in samenwerking met collega
vriend en buurman an Soederhuil'zen . 0P 26 november z9i2 tekenden zi'l
de overeenkomst : de oPlage was vastgesteld op 5000 exemPlaren Soederhui'zen en Thijssen kregen samen honderd gulden bil ' elke druk . Bil' de zesde druk werd in het contract het honorarium verlaagd tot vi1'fenzeventi g
gulden .
Thijssen stelde ook een taalmethode samen (1918), maar na de eerste
druk van 5000 exemPlaren kwam deze methode niet tot een herdruk . Dat
het vertrouwen groot was, blil'kt uit het feit dat het contract pas maanden
later werd oPgesteld .
Het schoolboekenfonds is voor Van Dishoeck altil'd een steviga financiele
basis geweest, dat zelfs in moeilil'ke til'den nog geld oPleverde . In 193 i stond
het bekend aIs `het grootste schoolboekenfonds in den lande' . 20

8

Oorlo8sti1'd
In verband met de mobilisatie ti1'dens de Eerste Wereldoorlog werd ThiJ'ssen
in

1914

ingekwartierd op het fort bil ' Uithoorn . Er was niet veel to doen

zodat hi'1 van de gelegenheid gebruik maakte om uitgebreid verslag to doen
van het fortleven dat al snel vol verveling was maar dat hem ook aantrok .
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Brief van Theo Thijssen aan C .A.J . Van Dishoeck,
14 december 1907. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)
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De brleven uit het fort zi1 n allo zeer harteli'k
1 en P ersoonli'k
l • ' ' De ellende is
trouwens al groot genoeg was de armoede betreft • vandaar dat ik besloten
heb nog maar niet to gaan moPPeren over mil'n Persoonlik lot al words het
hier zo langzamerhand gruwelik taai en krenterig, en al laten ze thuis elke
keer duideliker merken dat ze 't beter zouden vinden als 'k bleef . Theo
vooral keurt het weggaan niet meer goed, gelukkig slaan m'n vrouw en m'n
moeder zich er nogal gemoedelik doorheen voor zover ik dat kan konstateren . X22
En over zi1'n verbli1'f tussen kameraden, dat hem wel aanstond : ` . . . ik geloot dat mil'n vrouw intuitief voelt was mil' 't laatste half1'aar steeds duideliker is g eworden •~ innerlik zil'n we geen van allen zo ontzettend erg huisvader,
als we dachten • er kunnen omstandigheden komen, zoals de oorlog ze in 't
buitenland al gebracht heeft, en waarvan wil' hier al 't begin hebben dat er
in de mannen oer-instinkten wakker worden die alle familiebanden doen
verslaPPen . . . .'
Van Dishoeck verzorgde onderdak voor honderden, voornameli1'k Belgische vluchtelingen : `In 't begin van den oorlog heb ik gemeend dat 't veel
beter was arme vluchtelingen to verzorgen was ik met m'n heele ziel en lichasm deed en nog doe, dan boek1es uittegeven .' 23
Na tien maanden inkwartiering nam voor Thi1'ssen het gewone leven weer
een aanvang . Hil' werd geheel in beslag genomen door het lesgeven, zil'n medewerking aan De Nieuwe School en De Bode, ti1'dschrift van de Bond van
Nederlandsche Onderwil'zers, en zi1'n gezin . De brieven aan Van Dishoeck
worden weer korter en zakelil'ker, uit de 1'aren 1917 en 1918 is geen enkele
brief bewaard gebleven .

Geschenkboeken

In de loop der l'aren ontstond tussen Thil'ssen en Van Dishoeck een warme
vriendschaP die gebaseerd was op wederzi1'ds vertrouwen . Ze ontmoetten elkaar regelmatig in Amsterdam-Oost bi1 ' Theo Thi1'ssen thuis of in huize Zeelandia to Bussum bil' Van Dishoeck . Van Dishoecks huffs was een ontmoetingsPlasts voor schri1'vers kunstenaars en vrienden • zaken en vriendschaPPen waren met gescheiden . Ongetwil'feld besPraken zil ' nieuwe uitgaven
contracten en dergelil'ke, maar ook Persoonli1'ke kwesties kwamen zeker aan

I0

de orde . Door de bezoeken over en weer leerden ze elkaars gezinnen kennen
waarover in de brieven regelmatig words bericht .
Thi1'ssens bewondering voor Van Dishoecks fonds was groot . In de oortog stuurde Van Dishoeck op verzoek van Thijssen vele dozen boeken naar
fort Uithoorn waar Thijssen de bibliotheek beheerde .
Het honorarium voor Taal en schoolmeester kreeg Thijssen op eigen verzoek uitbetaald in boeken `ik heb natuurlik al een voile avond zitten grasduinen in uw catalogus!'

maar Van Dishoeck deed ook boeken cadeau

naast zi1jn honorarium : ` . . . voor zo'n eerste druk geeft u alti1'd meer, laten
we dat dit keer weer doen door mi1j nog eens voor zeker bedrag aan boeken
uit uw fonds to laten kiezen ik heb toen nog lang niet alles vermeesterd
waar ik verllefd op ben namens m 'n boekenkast ~.' 24 Meerdere malen bedankte Thijssen Van Dishoeck voor zil'n geschenken : `Mi1jn biezondere dank
voor de boekenverrassing met St . Nicolaas ~
; ik heb de
fine band1'es met wel1
gevallen bil j m'n collectie ingeliljfd .' OorsPronkeli1'ke romans en verhalen
hadden Thi1jssens voorkeur : ohan de Meester, Marianne Philips en Cyriei
BuYsse ziljn ruim versegenwoordigd, Poezie daarentegen niet hoewel toch
Bertig P rope nt van Van Dishnecks fonds uit Poezie bestond . 2 s
Romans
Na de zware oorlogstiljd volgde een Periode van hard werken, waarin weini g
ruimte was voor Persoonli1jk contact . Daar kwam verandering in toen Theo
Thi1j ssen zijn Phats voor de klas verruilde voor een bezoldigde functie binnen de Bond van Nederlandsche Onderwi1jzers . Vanaf r9Zi schreef hi1j voor
School en Huis > het ouderhlad van de Bond, verscheidene feuilletons waar-

under Kees de 1 on$en .
Al voor de oorlog was Thijssen met zi1'n verhaal over Kees begonnen

z
Q

maar hil j had toen to weinig tijd gehad om het of to maken : `Ik had er al in
Q

1908 en 1909 fragmentarisch aan gewerkt, daarna heeft het twaalf 1'aar stilgelegen en omdat ik koPi1j nodig had voor het Ouderblad ben ik er > in zekere zin noodgedwongen, eindeli1jk weer aan begonnen met elke week een
stuk voor het feuilleton . Elke week anderhalf 1'aar lang .' 26
Van Dishoeck besloot tot uit g ave van Kees de 7jongen ( 19z3), een literair
en commercieel succes . Binnen twee l 'aar werden zesduizend exemPlaren ver-
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Omsiag naar ontwerp van )an Sluijters voor Jongensdagen door Theo Thijssen, I909 .

kocht . Het geld dat hiermee werd verdiend wilde Van Dishoeck steken in de
Productie van twee nieuwe romans van Theo Thi1jssen die op staPel stonden
Schoolland en De gelukkiSa klas in eerste instantie aangeduid met Schoolland II) . Deze manier van zaken doen hanteerde Van Dishoeck wel vaker

12

tot groot ongenoegen van de auteurs die hierdoor een deel van hun honorarium misliepen . 27 Thijssen was zeer verbolgen en voor het eerst sinds Barend Wels was er sprake van een conflict tussen schriljver en uitgever . De
steer van vertrouweli1jkheid waarin vorige contracten werden gesloten was
ver to zoeken . Thijssen schreef naar aanleiding van een concePtcontract dat
Van Dishoeck hem stuurde :

Hierbi1' het kontrakt terng - ik teken dit niet, en zal u maar ronduit zegSen waarom niet . Ik wist nl . niet en geloo het ook noS niet , dot mi1'n naam
zo naar de bliksem is dat ik een boek nog maar alleen uitgaSeven kan kri1'gen voor ei g en risiko . Daaro p komt dit neer . Schoolland I betaalt u eenvoudig de onkosten van de eerste druk uit het winstaandeel, dat ik van Kees
over `25 zou toucheren ; en mocht na eniSe ti1jd Sch .I toch nog daardoor nopen tot winstuitkering, dan zie ik daarvan niets, want u last er het "dure"
Sch .ll van drukken . En tegen de ti1'd, dat ik eindelik weer recht had op geld,
kan u een nieuwe druk van Kees di lees : d1' voor maken! 0 p die manier
ben ik het mannet1je dat a en toe eens om een voorschotJ'e mag pingelen,
moor recht ergens o p heb ik niet, mi1jn "winstaandeel" is doorlo p end in gebruik b i1 u als bedri1ska p itaaltJ'e . Met geen woord hee t u gezinspeeld o p
dat beschouwen als een onderneminS met Kees - nu zal dat zo eventJ'es
terloo p s z'n beslaS kn1gen . Ik bedank . . . .
U halt me de verrassing van zo'n kontrakt voorstel moeten bes p aren .

Het antwoord van Van Dishoeck is evenals zi1j n andere brieven, verloren gegaan, maar uit het gezamenli1ke contract van Kees de 7jon$en Schoolland en
De gelukkige klas van een Paar maanden later bli1'kt dat Thijssen zil'n zin
kreeg . Alle vroegere overeenkomsten hetreffende de drie titels kwamen met
terngwerkende kracht to vervallen . Thijssen ontving voortaan tien procent
van de winkelprils .
Na deze strubbelingen werd de relatie tussen beiden hersteld en zil'n Thil'ssens brieven weer even vriendelijk als daarvoor . HiJ' schreef de ene roman na
z
de antler . Na Kees de 1jongen uit 19z3, School/and en De gelukkige klas uit
192.5 en

19~
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}, een oPlage van vierduiz6 verscheen Het gri l ze kind ( r 9 z 7in

zend stuks die hinnen twee maanden uitverkocht was . Het voorval van twee
1jaar eerder werd 'neheel vergeten : `Het sukses is voorloPig buitensPong ;~ nu
hen ik razend nieuwsgierig naar de kritieken . Weet u wel, dat we nog aldoor
het kontrakt voor 't gri1jze kind moeten maken? Maakt u even een aanteke-

z

ning op uw exemPlaar van Kees en de andere en stuur me dat dan schri1'f
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ik 't over op mi1jn exemPlaar, en stuur het u getekend .' En een Paar maan-
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den later : `Hierbi1' het bil'geschreven kontrakt over 't Gril'ze Kind ik stuur
het nu maar, anders vergeet ik het weer, net zoals laatst toen ik bi1' u in
Bussum heb gezeten . . . met het ding in m'n zak!'
`Het ding' is bewaard gebleven . Het gezamenli1'ke contract van de drie
voorafgaande romans werd uitgebreid voor Het gri1'ze kind met dit verschil
dat Thijssen voortaan voor alle vier titels niet tien maar twaalfeneenhalf
Procent van de oPbrengst zou kril'gen .
Zi1'n Productieve l'aren sloot Thijssen of met een bundel verhalen, EgeltI'e
uit I929 . Het kreeg niet de warme ontvangst die eerdere boeken ten deel
was gevallen, maar blil'kens het voorwoord had Thijssen daar ook niet o P
gerekend : `En alto staat het literaire doodvonnis vri1'wel vast : deze kost is

al

to licht er zit niets in .'

0PvolSinS C .A. . van Dishoeck
0P 15 november 1931 overleed C .A . . van Dishoeck . In vele kranten en

ti1'dschriften verschenen in memoriams waarin hil' gaPrezen werd om zil'n
mooi verzorgde uitgaven en literair hoogstaande fonds . De uitgeveri1' kwam
onder leiding to staan van zi)'n zoon A .M .E . Guus van Dishoeck (18921973) .
A .M .E . van Dishoeck miste de grote Passie van zi1'n vader, omdat hiJ' tegen

zi1'n zin de uitgeveril' binnengekomen was . Veel auteurs uit het fonds verlieten in de l'aren dertig dan ook de uitgeveril' . Thijssen bleef, maar de band
met uitgeveri1' Van Dishoeck werd wel losser .

De ArbeidersPers

Vanaf de 1'aren dertig werd De ArbeidersPers mede uitgever van Thil'ssens
boeken een uitgeveril' die feitelil'k bezien beter aansloot bi1' Thil'ssens Politieke > socialistische overtuiging . Het contact met De ArbeidersPers kwam
tot stand doordat deze uitgeveril' ongensdagen wilde herdrukken als Premie
voor nieuwe abonnees van de ARBO-reeks . Daarvoor betaalde de uitgeveri'l
tweehonderd gulden aan Van Dishoeck die het auteursrecht bezat . De helft
van het geld ging, blil'kens een aantekening van Van Dishoeck op de brief
van De ArbeiderPrs,
s e naar Thil'ssen . 28
Het taaie ongerie (1932) verscheen togelil'kertil'd bi1' Van Dishoeck en bi'l

I4

De Arbeiderspers in de ARBO-reeks nadat het verhaal als feuilleton was
gePubliceerd in Het Volk, dagblad van De ArbeidersPers . Waarschil'nli1'k was
risicosPreidinh de reden van de samenwerking . Het contract is op 3 december 193 i tussen A .M .E . van Dishoeck en Theo Thijssen gesloten . De Arbeiderspers komt hierin niet ter sPrake .
A .M .E . van Dishoeck was ca1cu1erend29 en de til'den waren moe1
ili'k . Hi'l
durfde de tot dan toe alti1'd succesvolle sommenboek1'es niet in een grote oplage to drukken . Thijssen reageerde :
Ik kan me levendiS begriJ'pen, dat u, met al die oude voorraden, maar
drukken van 2000 onderneemt . Doch dan words de kost p ri1's p er boekJ'e u
ook aiweer zoveel duurder, en pro iteert u niet van de goedkoo p to van `t
360 in lasts van
900 • ik
pa pier. Echter wordt het honorarium dadeli'k
heb daarom dit gedacht: als u 5000 ex . drukken wil en 2000 hon . wil betalen, dan gaan wi1 daar met ganoegan mee akkoord . 30

Een bonze bundel r 93S

is Thiljssens enige boek dat geheel zonder Van Dis-

hoecks bemoeienls uitkwam . Thijssen had op eigen initiatief gehandeld :
Voor Iiteratuur-verkoot' in `35 zi1jn mi1jn verwachtinSen zeer bescheiden,

gezien de algemene misere . 'k Heb een bundel "schetsen" onderSebracht
als deeltJje van de A .R .B .O~• dat kan alti1'd nag we!, doordat het abonnementen betre t • maar voor een vriJ'e uitSave heb ik u niet eens lastig durven vallen na het droevi8 lot van Egelt1'e in betere tiJ'den dan nu . En was de Arbeiders p ers buiten z'n abonnementen verkoo pt, zal oak we! niet de moeite
waard ziJ'n! 3

De belangstelling van De ArbeidersPers voor Thil'ssens werk was groot . In
december 1938 sloot De ArbeidersPers een contract met Van Dishoeck voor
een `eenmalige uitgave tezamen in een band, in de spelling Marchant van de
twee romans van Theo Thi1jssen, getiteld KEES DE ONGEN en HET
GRI ZE KIND vroeg er bij Van Dishoeck verschenen en nu nog verkrijg-

Z
Q

baar' dat alleen to kooP zou zi1jn voor abonnees van hun kranten en ti1'dschriften . Van Dishoeck ontving hiervoor twaalfhonderd vi1'ftig gulden .

Laatste boek
In de 1jaren dertig had Thijssen veel to weinig til'd om tot schril'ven to komen .

Z

Sinds r933 nam hi1 als onderwi1jsspecialist voor de SDAP zitting in de
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Tweede Kamer, waar hi1j vocht tegen de bezuinigingsPlannen van Coli1'n .
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Twee 1'aar later werd hi'l
tevens gemeenteraadslid
in Amsterdam en daarnaast was hil ' nog steeds
actief binnen de Bond
van Nederlandsche Onderwi1'zers . Toen de oortog uitbrak, viel Thil'ssens drukke leven van de
ene op de andere da g
stil . De kamer kwam
niet meer bil'een en van
de Bond had hi1 ' in 1939
al afscheid gekomen . Hi'l
benutte de vrilg' ekomen
ti1'd om zil'n 1'eugdherin-

C .A.J. Van Dishoeck, 1923 .
(Collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)

neringen to schril'ven In
de ochtend van bet le-

ven . Uitgeveri1 ' Van Dishoeck reageerde enthousiast toen Thijssen hun zi1'n boek aanbood . `Het doer me genoegen dat U
't wilt uitgeven en ook dat ik eindelik weer eens iets nieuws voor uw
Ponds heb .'
Het contact met uitgeveri1 ' Van Dishoeck was hernieuwd door C .A. . van
Dishoeck 1'r, kleinzoon van de `oude' Van Dishoeck die in 1939 bil ' de uitgeveril ' was gekomen . Hil ' Porde Thijssen op om een vervolg op Kees de 1'ongen to schril'ven, maar daar zag Thijssen niets in : `het bestaande is voor mil'n
gevoel veel to mooi ofgerond, om er nu weer een vervolg aan to Prutsen .'
In de ochtend van bet leven (1941) werd een aardig succes, hetgeen financieel ook goed uitkwam, omdat Thijssen het wachtgeld van de Kamer
geweigerd had . `U schreef, dat Kees en Ochtend waarschi1'nlil'k uitverkocht
zullen raken>• vooral voor dat oude Kees is dat kolossaal> gezien dat er verleden l'aar I94I Augustus nog zooo exemP ~ laren over waren ; ik begril'P er
niets van maar vind het best natuurli1'k .'

r6

Thi1'ssen deed na In de ochtend van het leven nog wel enkele pogingen tot
een nieuw boek maar zi1jn verslechterde gezondheid en de huiseli1'ke beslommeringen stonden hem in de weg . Veel verder dan een opzet voor een
oorlogsroman kwam hi1j met . In 1941 was hi1' oPgePakt door de nazi's omdot hijj verdacht werd merle-org anisator to zi'n
~
van de Februaristoking . Zes
weken werd Thi1jssen gevangen gehouden, waardoor hi1' sterk vermag e rde .
Na die ti1jd stond zi1j n leven vooral in het teken van het welzi1'n van zil'n gezin zil'n kleinkinderen en hemzelf .
0 p 18 maart 1 943 feliciteerde A .M .E . van Dishoeck hem : `Mil'n harteli1'ke
gelukwenschen met de ze kleinzoon . Moge hi1j oPgroeien in een betere wereld dan wilj in den laatste tild gewoon ziljn . Gaarne zend ik hierbi1' een present-ex . van "Ochtend vh . Leven" voor hem toe .' Thi1'ssen dacht eraan zi1'n
Winkler Prins encyclopedie en Vondeluitgave van de Wereldbibliotheek to
verkopen en had Van Dishoeck om een taxatie gevraagd, waaroP die to hu1 P
kwam : `Mocht ik U met een voorschot in de loop van het ~'oar kunnen he!pen, dan natuurliJ'k gaarne . Ik zou het zonde vinden als U werken uit uw
bibliotheek moest gaan verkoo en die U liever niet missen zult ' 32 Thij~ssen
besloot toch tot verkooP van zi1jn boeken en nom een voorschot op de verkoop van 1943 . Net voor hi1j het erode van dot ~ 'oar, op z3 december, overleed Theo Thi1'ssen . Een maand daarvoor schreef hil' aan Van Dishoeck •
Misschien wilt u zo'n beet1je natellen hoeveel er verkocht is, en dot don
a ronden?
Hoe is het Selo p en met het verlof voor het drukken van de schooluitgave
van " ongensdaSen"? 0 is door nog geen beslissing over gekomen?
Hier morcheert olles drageliJjk, het wordt wel erg Iangdurig, eer de beslissinS volt .
MiJjn dochter moet o p genomen worden in 't ziekenhuis om $eopereerd to
worden voor een ontstoken aangezichtszenuw, die al eniga 1'oren verSee s
behandeld is met inJjecties en bestralingen en elektriseren . Moor ze zit nu
al bi1jna 2 weken to wachten, tot er p loots is ; dot is een beroerde historie
aanhoudend p i1'n, waar niets tegen to doen is . Enm, ook dot zal wel weer
in orde komen, moor het drukt toch de stemming in huffs .
Overigens leven we o p de berichten . . .
Met yr gr
Uw
Theod ohThiJ'ssen 33
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Noten

I

Zie voor 8agevens over uitgeveri1' C.A . . van Dishoeck: Marloes van Buuren/MarJi'e
de on C .A. . van Dishoeck mercator en mecenas . De eschiedenis van uitSeveri1' Van Dishoeck 1898- 193 I , Amsterdam 1985 onSa ubliceerde doctoraalscri tie .

1

Tot 1901 publiceerde Marie Koning onder de naam Marx-KoninS, naar haar eerste echtgenoot, daarna ondertekende ze met Metz-Koning, de naam van haar
tweede echtgenoot .

3

Marloes van Buuren/Mar1i'e de ong, C .A . . van Dishoeck, mercator en mecenas noot I
. 113 .

4

Marloes van Buuren/Mar1i'e de on8, C .A . . van Dishoeck, mercator en mecenas noot I
. 111.

5

Van Dishoeck aan Karel van de Woesti1'ne, 3 ebruari I9I8. Zie Karel van de
Woest1i'ne, `Alti1'd maar bi1'eenbli1'ven' . Brieven aan C .A . . van Dishoeck, 1903I 929 ed. Leo Jansen, an Robert Den Haa 1991 .105 .

6

Geciteerd naar A.A .M . Stols 'Veertig 1aren uit8ever. Het 1'ubileum van C .A. . van
Dishoeck' in Den Gulden Winckel 28 1919 I anuari .19.

1

Een vergel1i'kbare situatie met betrekking tot U . Veen en zi1'n auteurs wordt beschreven in : .M
.T van Vliet `Louis Couperus en U . Veen. OnthullinSen uit een
H
.
uitSeversarchie ' in De Boekenwereld 14 1998 3 . 126-140.

8

Zie over deze de relatie Herman Hei1'ermans-Van Dishoeck : Martin Zuitho
"Men bee een auteur van een bePaald merk uit, o niet' De con icten van Herman HeJi'ermans met ziJ'n uitSever C .A. . van Dishoeck I904-I924', in aarboek
LetterkundiS Museum 4 (1995), p. 13-35 .

9

Theo Thijssen ter inleiding van de rubriek 'Kinderlectuur ; in De Nieuwe School
11905 I, .2! .

10 ThJi'ssen in een brie aan Ger Schmook, 3 1'anuari 1935 . Zie Wieneke 't Hoen,
Theo Thi1'ssen . Een beeld van zi1'n leven, Amsterdam 1996, p. 84.
II

De brieven van Thijssen aan Van Dishoeck berusten in de collectie van het Letterkundig Museum to Den Haag collectie-Th1 i'ssen, sign . T.304 B . I . De overige
documenten z1i'n, tenz1i' anders vermeld, eveneens uit deze collectie a omstiS . De
toSencorrespondentie is niet bewaard Sebleven .

11

Barend Wels werd tussen 1905 en 1907 in De Nieuwe School gapubliceerd

onder het pseudoniem O .L . FieSgen, de amilienaam van Th1i'ssens moeder.
I3

De contracten tussen Th1i'ssen en Van Dishoeck werden onlangs door m1i' gevonden
in het archie van Unieboek BV to Houten het concern waartoe uitSeverJi' Van Dishoeck thans behoort . Met dank aan de heer T. Akveld.

I4

Van Dishoeck aan Au gust Verme Ylen, 22 oktober 19I0 . Zie Marloes van Buuren/
Marie
1 de ong, C .A . . van Dishoeck, mercator en mecenas noot I), p . 165 .

I5

0 p 7 ap ril 1908 werd Th1i'ssens oudste zoon Theo geboren. Zi1'n vrouw ohanna
Zeegerman zou een hal Joar later overlJi'den .

I6

Een uitgebreide p ublicatiegeschiedenis in : Theo ThJi'ssen, onSensdaSen
de Baar/R. Grootendorst Amsterdam 1996 .

17

Marloes van Buuren/Mari1'e de on g, C .A . . van Dishoeck, mercator en mecenas noot I), , 182 .

18

Een deel van zi1'n o p stellen uit De Nieuwe School werd gebundeld in het door
Van Dishoeck uitgageven Taal en schoolmeester 191 I) . Een contract van Taal

ed . P-P

en schoolmeester is niet aangetro en .
19

Vana 1930 kreeg H . Lindeboom eenderde van het honorarium
medewerking bJi' de aanp assingen van de boekJ'es .

20

Het Volk, 16 november 1931 .

2I

De ` ort-brieven' werden gap ubliceerd door Eddy Mielen, `Brieven van Theo ThiJ'ssen aan C .A . . van Dishoeck . " . ..Overigens is m'n hele leven fort en weer fort. . .",
in Tirade 212 ebruari 1976
. 66-84 .

22

Theo is de don bi1jna zevenJ'ariga zoon van ThJ i'ssen . Thi1'ssens moeder woonde bi'J
het gezin in .

23

I00 , voor zi1'n

C .A . . van Dishoeck aan Karel van de WoestiJ'ne . Zie Karel van de Woesti1'ne `AI-

ti1'd maar biI'eenbliI'ven' noot 5), p . I98.
24

Bovenaan de brie d.d. 24 au gustus 1915 stoat g eschreven 'Bu Ysse'. In Thi1'ssens
bibliotheek bevinden zich meerdere boeken van C Yriel Bu Ysse uit het onds waaronder Oorlogsvisioenen dot in 1915 verscheen .

25

Th1i'ssens bibliotheek wordt bewaard in het Theo Thi1'ssen Museum . In twee boeken - RalMh Springer, De 8ezelli8a staking 1917 en Come/is Veth, Bonzo en
de eeuw van het kind 1930 - schree Van Dishoeck een o dracht.

26

Geciteerd naar de verantwoording biJ ' De oer-Kees . De eerste froSmenten van
Theo Thi1'ssens Kees de J'ongen uit De Nieuwe School 1908- 19 15 ed . PeterPaul de Baar/Rob Grootendorst , Amsterdam 1995, . 86 .
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Van Dishoeck berekende oak wel algemene bedriJ' skosten in de p roductie- en exploitatiekosten van heruitgoven . Zie hierover Martin Zuitho f `Men gee ft een auteur van een be aald merk uit o niet' noot 8), . 29 .

28

De Arbeiders ers aan Van Dishoeck 12 au ustus 1931 . Collectie Unieboek
Houten.
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29

VolSens zJi'n zoon C .A . . van Dishoeck Jr. Marloes van Buuren/Mari1'e de ong,
C .A . . van Dishoeck, mercator en mecenas noot I
. 16 .

30

Th1i'ssen aan Van Dishoeck I I ebruari I936 . Collectie Unieboek > Houten.
0 Van Dishoeck inSestemd hee t met Th1i'ssens voorstel is niet bekend.

3I

Thijssen aan Van Dishoeck noot 30) .

31

Th1i'ssen tweede kleinkind Theo III werd Seboren o p I3 ebruari 1943 kind van
zi1'n zoon Henk en Manna. Bli1'kens een aantekening op de brie werd er o p 10
maart geld overgemaakt naar ThJi'ssens rekeninS, maar het is onbekend om welk
bedrag het ginS . A .M.E . van Dishoeck aan ThJi'ssen I8 maart 1943 >• Letterkundig Museum, Den Haag, archie -Van Dishoeck .

33

Deze brie aart van 20 november 1943 werd door mi1' gevonden in een nog nietSecataloSiseerd gedeelte van het archie -Van Dishoeck noot 31 . Dezel de dog
schree

Thijssen ook aan Agnes Moos . Peter-Paul de Baar/Maurits Verhoe

`Overigens pleis ik vergevinS . Vier brieven van Theo Thi1'ssen' in De Parelduiker I
1996 I, p. 3-13 . Brieven van later datum zJ
i'n niet Sevonden .

Marco Goud

`Neem nooit een
molenaarsdochter!'
Brieven van P. C . Boutens aan z~i jn vriend
f .M . Kakebeeke

n nalatenschapPen van schri1'vers bevinden zich sours brieven van
onbekenden . Vaak is dan alleen een voornaam bekend of is de
naam van de afzender met to ontcit'feren . Zo trof ik in de P .C . Boutens-collectie van het Letterkundig Museum twee Prentbriefkaarten aan van
ene ` acques' aan Boutens . Toevallig was ik enige til'd daarvoor gestuit op de
naam . acques Kakebeeke in de door o Landheer als regeringsoPdracht vervaardigde Inventaris van de Iiteraire nalatenschaP en de brieven van P.C.
Boutens (1957)i Deze inventaris bevat under meer regesten van brieven van
Boutens aan .M . Kakebeeke de aanhef van deze brieven luidt telkens `Besto . acques' . Zelfs uit deze regesten bli1jkt het belang van de brieven zowel
voor Boutens' biografie als voor zi1n poezie . 2 De aan de regesten ten grondslag liggende onginele brieven bevinden zich niet in het Letterkundig Museurn of andere mi1j bekende Boutens-archieven . Na een speurtocht achterhasIde ik Boutens' brieven bit een dochter van Kakebeeke . 3

In de periode 1903-193o schreef de in Middelburg geboren dichter en classicus P .C . Boutens

1870-1X43zeventien brieven en kaarten aan zil'n

Zeeuwse vriend acobus Marinus Kakebeeke (1881-1958) . Aan de vriend-
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schap tussen Boutens en Kakebeeke is tot nu toe in de Boutens-literatuur
geen aandacht besteed . 4
acobus Marinus Kakebeeke werd op 17 1ull 1881 geboren to Goes . Hi'l
was de tweede zoon van Lodewi1'k Gerardus Kakebeeke en Geertruida
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Kakebeeke-de ongh . Het gezin verhuisde eniga l'aren later naar Middelburg, alwaar ze gingen woven aan de Rouaansche Kaai . acques Kakebeeke
ging in sePtember 1893 naar het Stedelil'k Gymnasium in Middelburg . Boutens had van 1884 tot 1890 o Pdezelfde school gezeten . 5 Kakebeeke stude erde van 19 01 tof en met 194
o
asn de PoltechnE'sche
School
n
to Delft . 6 I
Y
1905 maakte hi1' een refs naar Duitsland om steden en musea to bezoeken .

Hit deed tl1dens die rels onder meer Dresden aan . Na de flood van zijn vader in 1912 volgde Kakebeeke hem op als directeur van de Stoommeelfabriek > de firma Wed . J .H .C . Kakebeeke Gz . > gelegen aan de Zuidelil'ke Havendi1'k V 1S4 te Midde1burg 8 0P 2 februari i 91 S trouwde hi"l met de i n
1891 geboren Wendilia Elisabeth Kronenberg . Ze kregen vier kinderen . Hi'l

overleed op 9 1anuari 1958 to Bilthoven .

Hoe Boutens en Kakebeeke elkaar hebben leren kennen is helaas niet bekend . Kakebeeke heeft zijn kinderen hierover nooit iets verteld . Hi1' heeft
evenmin geschriften nagelaten waaruit bli1'kt hoe bet contact tot stand gekomen is . Wel heeft hi1' zi1'n leven lang de brieven van Boutens bewaard . Ze
moeten dus een bil'zondere betekenis voor hem hebben gehad .
Wellicht is bet contact verloPen via .C . Kakebeeke 1871-19So
van .M . Kakebeeke .

een neef

.C . Kakebeeke doorlieP bet gymnasium tegelijkertijd

met Boutens en ze waren beiden lid van bet gYmnasiastengezelschaP `Nihil
sine labore' . 9 .M . Kakebeeke is nooit lid geweest van dit gzelschP
a . H et
meest waarschi1'nli1'k is flat Boutens en Kakebeeke elkaar in Zeeland ontmoet hebben . De eerste twee documenten uit de briefwisseling betreffen afschriften uit augustus 1903 van de in Zeeland geschreven gedichten `Veere'
en `Zondagmorgen aan zee' . Boutens woonde in die ti1'd in Voorschoten
maar verbleef in de zomer van 1903 in Hotel de l'EuroPe in Domburg .

Boutens begon zil'n corresPondentie met Kakebeeke in 1903 . Hi1' werkte
toen nog op de elitaire longnskostschoo1
e e Voo
NoorthY
schote
to
r
n . 10 B ou
tens gof daar van 1894 tot en met 1904 les in de klassieke talen . Een aantal
leerlingen van Boutens, onder wie Anton baron van Herzeele

1882-1960

en E .E . Menten (1882-1970), werd goede vriend of een mecenas van Boutons . 1 In bet voorl'aar van 1904 kreeg Boutens aanvallen van tuberculose .

22

Portret van P.C . Boutens door Jan Toorop, 1905 . (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

Hilj was er `zeer beroerd' aan toe, volgens an TooroP . Deze schreef aan Al
bert VerweY in een brief van

18

maart 1904 : ``Hl' ' kril'gt lamme zenuwaan-

vallen en heeft een bloedspuwing gehad . De man was geP . Zondag met
moeite bilj mil' hier in Amsterdam geweest en zag er ellendig ult . De dokter

z

heeft hem ten sterkste aangeraden naar andere hoogere streken to gaan - zoo
spoedig mogelilk . . . ' . / 2 Toorop en .N . van Hall de redactiesecretaris van
De Gids zamelden geld in om Boutens in staat to stellen naar het toenmalige
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Zuid-Tiroolse stad1'e Meran to gaan voor een rustkuur . Na zil'n terngkomst
uit Meran stoPto Boutens met lesgeven op NoortheY en verhuisde hi1 ' naar
Den Haag, waar hil'rivelessen
Latin
P
1 en Grieks ging geven . HiJ' huurde
aanvankelil'k kamers aan het adres Noordeinde zo a,
later Westeinde 9 a .
S
Daarna zou Boutens in Den Haag nog eniga malen verhuizen .
Over zil'n lessen en leerlingen schreef Boutens vaak aan Kakebeeke . Uit de
brieven bli1'kt dat Boutens dageliJ'ks hard moest werken om in zi1'n onderhood to kunnen voorzien . Daarnaast wil'dde hi1 ' zich aan het dichten en vertalen . Omstreeks het l'aar 1909 werd een ondersteuningsfonds voor Boutens
oPge richt door Van Hall en Aril ' Prins . 13 Boutens leverde zelf een list
1 van
ril'ke kennissen die aangeschreven konden worden en had ook bemoeienis
met de inhoud van een aantal bedelbrieven . In een aan Prins gestuurde concePtbrief, bedoeld voor ziJ'n oud-leerling l hr .mr . G .C .W . van Tets schreef
Boutens : `Zooals U reeds zal bekend ziJ'n, hebben enkele letterkundigen zich
kort geleden vereenigd tot een commissie die zich tot doel stelt gelden bi1'een
to brengen om den dichter P .C . Boutens in staat to stellen zich meer en uitsluitender to widen
aan zijn letterkundige bezigheden dan hiJ ' nu bi1' mach
1
to is . De werkzaamheden waarmede hil ' thans zijn brood verdient nemen
zil'n til'd en arbeidskrachten zoozeer in beslag, dat hi1' ook al om reden van
zwakke gezondheid, daarnaast moeite heeft zil'n literaire werk ten voile to
verwezenliJ'ken . . . . Met vreugde vernamen wil' dat ook U bereid waart tot
dit goede doel biJ' to dragen . Het zal daarom Ondergeteekende aangenaam
zi1'n to mogen vernemen eene hoe groote J'aarli1'ksche bil'drage door U zoude
worden beschikbaar gesteld . X14
Mil' is niet bekend of Kakebeeke Boutens ook financieel gesteund heeft .
Gezien de maatschaPPelil'ke Positie van Kakebeeke lil'kt me dat niet geheel
ondenkbaar . Een maal words in de brieven geschreven over een Postwissel
br . 5 . Kakebeeke kocht ook enige luxe uitgaven van Boutens' bundels br . 9
en ii) .

Tot nu toe is nog nooit een volledige briefwisseling van Boutens uitgageven .
Wel is vooral door Boutens' eerste biograaf Karel de Clerck, veel uit zil'n
brieven geciteerd . Mevrouw A . Willemse-BiJ'lsma een kennis van Boutens >
tekende ooit de volgende uitsPrack van Boutens op : `Ik denk er altil'd bi'1

24

mi1'n brieven zoo sober mogeli1'k to stellen, zoodat ze later v0or p ubcads
li
van geen waarde zi1'n . Ik wil niet dat mi1'n brieven gepubliceerd worden . In
mi1'n gedichten heb ik uitgedrukt wat ik to zeggen had en die zoo volkomen
mogelil'k gemaakt .' 15
Boutens' brieven aan Kakebeeke zij'n echter verre van sober en bieden
j uist veel nadere informatie over Boutens en zi'n werk . Er bli1'kt uit met wi e
j~
Boutens zoal omging, welke reizen hi1' maakte en wat hil ' las . Boutens raadde Kakebeeke aan om werk to lezen van zulke verscheiden schri1' vers als
Romain Rolland Dostol'evski Nathaniel Hawthorns en ens Peter acobsen .
Boutens schreef aan Kakebeeke over gedichten waaraan hil ' werkte of over
de publicatie van gedichten bundels of vertalingen . Tot twee maal toe
noemde Boutens het onvoltooide en ongepubliceerde gedicht 'Narcissus' (br .
7 en 9 . H11' most er 1'aren aan hebben gewerkt . Vier maal stuurde Boutens
Kakebeeke een afschrift van een gedicht en wel van `Veers' br, r

`Zon-

dagmorgen aan zee' br . z), `Zwerverslied' br . 4 en `Heidelberg' br . 7 •
Deze afschriften bevatten hier en daar varianten ten oPzichte van de gepu bliceerde versie . Uit de brieven bli'kt
~
voorts dat Boutens hete
gedicht `D
gast' met het o0g op Kakebeeke heeft geschreven en dat het gedicht `Aan
zee' ontstond bil' de uitsPanning `Oran1'ezon' aan de Walcherse kust br . 9 .
Vaak schreef Boutens over Zeeuwse aangelegenheden . Kakebeeke was immers evenals Boutens een Zeeuw en woonde in Middelburg .
Uit de brieven aan Kakebeeke blil'kt dat Boutens niet alti1'd even positief
dacht over de Middelburgers . Zo schreef Boutens : '{ . . .J met vreugde lees ik
tusschen de regels dat J'e niet bezig bent to ver-Middelburgen . Met vreugde ;
want l'e west zeer wel, dat er een stuk van 1'e is dat ik aan de Middelburgers
met gun .' 1br . 3 . En : ` e ziet, ik schri1'f van uit l'e beminde Middelburg . Ik
ben hier maar voor een acht dag~
en • want het valt me zwaar hier langer to
toeven . Als ik mi1'n moeder weer eens gezien en gesproken heb en eens naar
Domburg ben geweest, waar TooroP huist, dan heb ik mil'n bekomst aan
Zeeland al .' (br . 5 . Boutens bezocht of en toe zi1'n moeder in Middelburg en
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alti1'd blil'ven bekoren, zoals blil'kt
uit zijn poezie . 16
In de brieven valt ook jets to
lezen over Boutens' contact met
zj1'n uitgever C .A . . van Dishoeck .
Van Djshoeck wjlde oorsPronkelil'k dat

Beatri1's (1908)

van jllus-

tratjes zou worden voorzien door
Herman Teirlinck . Boutens za g
hjer njets jn . Het plan js dan ook
doorgegaan ;

njet

Rie

Cramer

maakte de bekende tekening voor
BeatriI's

br . io .

Ook meer wereldse kanten van
Portret van P.C . Boutens door Jan Toorop, I908 .
(Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

Boutens komen uit de brieven aan
het hcht . Zo schreef Boutens m junk
1906

over een bezoek aan een wor-

stelwedstri1'd jn de Haagse dierentuin br . 7 . Wje had dit verwacht van de als
wereldontheven' bekend staande djchter? In een andere brief last Boutens
zjch ujt over de Eerste Wereldoorlog en zil'n verlangen naar vrede br .

15) .

Ujt de brieven bli1'kt een grote genegenheid van Boutens voor Kakebeeke .
Het duidelil'kst js dit wel jn de brief van

19

oktober 1905

br . 6) . Vaak

vroeg Boutens aan Kakebeeke of hi1' naar Den Haag wilde komen . Bi1' lezing
van de brieven krilg' t men de indruk dat Kakebeeke de boot afhield . Na de
verloving van Kakebeeke in 1914 werd de toon koeler en de briefwisselin g
stokte . In 1930 schreef Boutens nog een kort bedankbriefl'e en een vakantiekaart vanuit Italie . Uit de periode van 1930 tot Boutens' dood in 1943
zil'n geen brieven aan Kakebeeke bewaard gebleven . Vril'wel alle brieven van
Kakebeeke aan Boutens zi1'n verloren gagaan, met uitzondering van de genoemde twee prentbriefkaarten in het Letterkundjg Museum .

De hieronder integraal uitgageven brieven van Boutens aan Kakebeeke zi1'n
in chronologische volgorde gaPlaatst en genummerd van i tot en met 17 de
twee briefkaarten van Kakebeeke hebben de nummers ioa en iob gekregen .
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Het eerste document kan eigenliljk niet als een brief beschouwd worden .
Het is een gedrukte kaart van uitgeveril oh . Enschede en Zonen to Haarlem waaroP Boutens op de achterkant bet sonnet `Veere' heeft geschreven .
1k heb bet toch oPgenomen omdat bet een handschrift van Boutens betreft
dot aan bet begin stoat van de corresPondentie het is door Kakebeeke gedateerd 'Aug . 1903') . Bovendien heeft Kakebeeke het bi1' de brievencollectie
bewaard .
1k heb in de documenten geen verbeteringen of wil'zigingen aangebracht .
De weinige doorhalingen heb ik oPgenomen tussen haken op de volgende
manier : <-xxx> . Namen, plaatsen taken en titels heb ik > voor zover door
mi1 j achterhaald, geannoteerd . Toevoegingen of aanvullingen bil ' afkortingen
heb ik geplaatst tussen vierkante haken .
De tYpografische vorm van de brieven is geuniformeerd . De aanhef en de
phats- en datumaanduidinh heb ik telkens linksboven gezet . De alinea-indeling is gehandhaafd .

I . Kaart, [Aug . 1903] .' ~
Vere 18
In droogSevallen kil weiniga pinken
Leunen aan zilvren slibbe . Van den laten
Avondti1'd goat schel karilJ'on rinkinken
Klein-echoloos in schorverweerde maten .
Van hooge schaarsbebouwde kade zinken
In eenzaamheid verlandeli1jkte straten
Waar groene polders door de bressen blinken .
Door stoat de
Klein Ieven wins van grooten dood .
Machtiggetoornde kerk in leegen steilen
Klomp tusschen, boven zerkbevloerde graven
Donkey o avonds ouden-wolkendroomen .
Stil als gedachten uit Sedempto haven
De schimmen van de groote dooden zeilen
Naar zee en alzi1'ds open Zeeuwsche stroomen .
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2 . Briefkaart, [Middelburg, 31 augustus 1903] .

Zondag -mor Sen aan Zee . 19
Is lit de zee lit klare nieuwe water
Dat kartelkrui t in reven Ii1'nerank
En schuimloos uitvloeit aan de strandebank
En babbelt Iichtst geluid, bladgoudgeklater?
Voor duin en stranden eenzaam ebbeblank
Rust morgen1'onga zee . In heemlen baadt er
De vuren hartstocht maar <-de> van Zon en slaat er
Zi1'n stralen armen om haar stillen flank . . .
Geen ander leven is o was . In kolken
Een wereld words uit levenlooze IiJ'nen :
Het is voor't eerst dot zon de zee omvademt
Wat bloei goat vloeden over cards woesti1'nen,
Wat bliJ'de legers zon-en-zee-doorademd
Goden en menschen, goon haar plein bevolken!
Domburg
22 Aug. '03

3 . Brief, f13 december 1904 .

Westeinde 9°, den Haag
13 Dec . 1904.
Beste ac9ues . Zooals 1'e hier boven ziet, ben ik in mi1'n kort verbliJ' hier ter
stele al eens verhuisd, moor ik houd het bi1' de -eindes . 20 De eerste kamer
was moor ti1'deli1'k ; ik had lit vertrek o p het ooS, moor moest wachten tot
het een Indischen heer I Nov . gelie de o p to krassen. Ook heb ik nu mi1'n
meubelen en boeken weer in dageliJ'ksch Sebruik en het zou heel makkeliJ'k
goon 1'e eens een poor dagen, Zaterdag en Zondag a .s . by ., hier to hebben .
Waarom doe 1'e dot niet eens? WiJ' goon don ZaterdaSavond naar de o p era
en hebben een heelen ZondaS om wat rond to ki1'ken en eens Sezond to Iathen . 0 ik naar Middelburg kom met de Kerst , weer ik no g niet . De groote
toren en de kleine menschen trekken me heel weinig aan al wordt ik hier
telkens herinnerd aan <-de> het mooie karil1'on van den Iangen an door de
groote kerk in weer schaduw Ik woon . 11
Met den leerling goat het vriJ' Soed. ZiJ'n amilie is zeer vriendeli1'k en
togemoetkomend voor me . Ook vermoeit lit weiniSa lesSeven me niet bizonder. Ik rust iederen middag , en door bevind ik me wel biJ' . Zooals ik 1'e
schree , kom moor eens ki1'ken as . Zaterdag, moor schriJ' met welken trein
1'e komt .
e brie hee t me goed gedaan . En met vreuSde lees ik tusschen de regels dot J'e niet beziS bent to ver-MiddelburSen . Met vreuSde; want J'e weet

i8

zeer we!, dat er een stuk van 1'e is dat ik can de Middelbur gers niet gun . Ik
geloo , dat J'e best de eene sigaar aan de andere kunt aansteken en wel
eens teSen J'e smack bier drinken , als al die dingen maar biJ'zaken bli1'ven
waar J'e geluk ona ankeli1'k van is . Hier heb ik nag Seen bier gedronken
hoewel miJ'n to elg enooten dat biJ' ti1'd en wile
en meestal Zaterdagavonds
1
p Ign
ee te doen . Wel heb ik metan Salberg 22 e .a . laatsteli1'k een ko pJe thee
g esmaakt in de Bode ga . 23 Nu en dan voeI ik 's avonds weer miJ'n oude lust
tot werken en daaruit vooral concludeer ik beterscha . Oak vind ik het
weer biJ ' voortduring vri1' zacht; eigenli1'ke kou hebben wi1' nag niet gehad .
Zooals misschien tot 1'e doorgedrongen is, is er weer he tiga bewegin g
in de literaire wereld, doordat van De Yssel en Verwe Y uiteen g aan, elk met
een ti1'dschri t . 24 Oak hoor ik van nag meer ti1'dschri ten die dreigen to verschi1'nen . Er zal dus groot gebrek komen aan co p ie en ik raad J'e 1'e roman
in vervolstukkan in een van die 1~a riodieken to I~laatsen . 25 Ik ben er erg
benieuwd naar.
Ondertusschen hoo p ik dat de loonslaa zi1'n slaven eens voor een p aar
dagen zal a reken en van zi1'n loon een retourt1'e naar den Haag koo p en .
e moet in 1'e leega avonduren eens van den Rus Dosto1'evskY lezen • ik
weer zeker dat J'e dat bevallen zal ; want de bewering dat het J'e onverschili zou ziJ'n wat J'e leest, is een kras voorbeeld van zel edrog in 1'e sinceer
lg
e istel.
Oak ik denk veel aan J'e , en het lust me meest aan 1'e to denken a gescheiden van het bier bi1' Hesselink en het kegelen biJ' Gernler. 26 Dat moet
ik wel doen am de klok zuiver to hooren • en het lukt alti1'd volkomen .
De berichten die ik onlangs kreeg van miJ'n Stiermarksche barones 27
waren niet gunstig wat gezondheid betre t . Het zal mi1'n p licht warden haar
eens p ersoonli1'k to gcan cureeren . Met hier to komen zul 1'e me groute
vreugde bereiden, en het zou een eest ziJ'n als het voor 1'au een liJ'deliJ'ke
vreugde was .
Met besten groet
e vriend
P.
Dosto1j evskY, Le crime et le Chatiment . Le 1'aueur et les nuits blanches .
Krotkaia . I'Idiot . Les reres Karamazaw . 28
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P .C. Boutens bij Jan Toorop op diens atelier. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)
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4 . Brief, 15 'anuari 1905 .

den Haag, 15 Jan 1905 .
Beste ac9ues,
` Tem p ora mutantur, et nos mutamur in iI/iis'. 29 e zult nag weI ganoe gLatin
J
kennen am dezen ouden versregel to bergiJ' p en waarvan de waarheid in het
o ppervlakkiga dageliJ'ksche leven telkens bliJ'kt, en waarvan ik miJ'n eigenliJ'ke lie ste leven steeds gestree d heb de togens prack to maken . Ik weet niet
in hoever me dit volkomen gelukt is, maar moet bekennen, dat 1'e toekom30
stig verbhJ m Dresden me geen hartrevolutionneerende veranderin g Ii'k
J t.
Ik ken Dresden zel s van hooren zeggen heel weinig . 'k Was alleen in Meran 31 eenige weken samen in een pension met een luitenant von Weber 32
vandaar • als Jje dien mocht togenkomen, doe hem dan miJ'n groeten . Maar
ken ik eigenliJ'k by . Middelburg beter? Het maakt niet veel uit o ik 1'e het
eerstvolgend Jjaar denken moest in de schaduw van den Langen an en verbonden met de electrische verschrikking van 1a abriek die ik me herinner
vlak biJ ' Middelburg o 1~ miJjn avondliJ'ke reizen daarheen, o wel dat Jje woont
bi1 de madonna s van Ra ael en Holbein 33 e zult dus nu zi'n
J in een doelpunt van cosmopolitischen bedevaart , en het zal allicht een aanleiding to
meer zitjn in dit 1jaar daar als p elgrim heen to komen . Want de enkele wonderen die Dresden hee t, zal ik toch ook voor mi1'n flood moeten zien . Ik zal
eens in refsgidsen nazien o zoo lets to verbinden is met een uitsta p 1e
naar BerliJjn 34 , flat ik toch al ontworp en heb .
Maandagnacht . Stuur me , voor 1je weg gaat, een p ortret . Ik zie
graag> ook zoo die ver ziJjn en aan wie ik gcarne denk . Ik zal J'e trouw en
veel schriJjven . Ik schri1 hier naast a een vers , flat ik kortgeleden maakte
en `Zwerverslied' doop te . 'k Hoop flat het Jje bevalt . As . Donderdag zal ik
1'e in m'n verbeelding aan het leege koude station in Middelburg naar den
trein brengen . Vind veel geluk in Dresden maar neem nooit een molenaarsdochter die Jje met van harte bevalt, al barst ze van atsoen en geld!
e eigen
Pieter

Zwerverslied . 35

Moest zoovele zonnedagen
Ziels miJ'n hart onnoodig p la gen,
Met Veriangen mee to Jagen
In haar zwerven en haar klagen
Om een ti1'dli1'k huffs? . . .
Achter open hartedeuren
Noodden duizend bonze keuren ;
In der kaamren klare kleuren,
In der hoven zwoele geuren,
Nergens vondt ge u thuis!
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Longs de late schaars beschauwde
Lanen huivert de eerste koude ;
Dieper schi1'nt de teerbeblauwde
Hemel in doorzichten, Souden
Avond van het 1'aar :
Ruimer haalt de ziel de luchten
Der oneindiga Senuchten
Als de donkere geruchten
Van voorbiJ'e vogelvluchten
Roe en boven haar.
Onbezwaard en ongeboSen
Vleugellicht omhooSSetogen
Die haar schatten onSewoSen
In den agrond veler oogen
GuI en gcarne liet
Zwee t ze uit doolho van verlanSen
Waar in diamanten zangen
Haar versteende tranen han en
Weer het oud Geluk to van Sen ,
In het nieuw verschiet.
ZiJ' wier 1'onge en onbewuste
BliJ'de heimwee niet berustte
Nooit van werelds halve lusten
Bloedelooze li ppen kuste
Aan der weSen rand
Vindt zich uit haar Ianga zwerven
Uit de leega koorts van derven,
Eindeloozer toekomst erve,
Komend leven, komend sterven
StiJg' endhellen brand .
't Oog uit eigen droom Seheven,
Na zi1'n eerste blinde beven,
Groet den andren droom van leven ,
Onveranderli1'k 8ebleven
Even diep en groot,
Ziet in 't licht van volley I'aren
Raadslen die gescheiden waren
Zich in schooner eenheid aren
't Lichte leven zich verklaren
In den donkren flood .
Ra p per raa pt ziJ' gouden stonden
Luchtger streelt ziJ' Iangs de blonde
Haren, kust de roode monden •
Eerder wordt het woord Sevonden,
Welkom o f vaarwel; RiJ'ker, trouwer oogen sonden,
Heelen g aver lie des wonden
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In haar eeuwiga verbonden •
Weinige uitgezette ponden
Meerderen zich snel .
Uit
Van
Uit
Van

den breeden die en vrede
de horizontsche reeden,
de sterdoorstraalde steden
Gods blauwe oneindigheden
Luidt de zoete wiJ's :
AI de wonderen van schoone
LichtSeklaarde zuivre tonen
Die den stouten zwerver troonen
0 alleen de dooden wonen
Moor het Ieven is o refs .
Kan 1'e niet met de twee Iaatste regels a scheid nemen van M iddelbur g
am naar Dresden to goon? Vergee de abru p theid van dit schri1'ven . Ik wilde J'e nag graag antwoorden voor 1'e adresloos was , en ben toevallig telkens
in 't pennen gestoord . Ik haast me nu den brie to verzenden . Het is Dinsdagavond .
Veel geluk,
P.

5 . Brief I auSustus I905 .

Middelburg I Aug . 1905 .
Beste acgues . Dank voor den brief 1e p ostwissel bereikte me pas weken later, zoodat ik onmogeliJ'k kan oannemen dot J'e die voor den brie hebt verzonden . Ik dacht eerst, dot ze zoek was geraakt . EnIhet komt er niets
op aan . Ik wilde Jjuist een brie aart1'e schriJ'ven, toen het verloren gewaande schaa p binnenkwam . - Nu schri1' ik don naar Buschmuhle nu 1'e misschien weer in Dresden zit; moor ik wil het geluk hebben van ook eens eenmaal daarheen to schri1jven, en bliJ zoo hoogstw .s . bi1' mi1n gewoonte van
verkeerd adresseeren . Ondertusschen schi1'nt de datum van 1'e de mitieve
thuiskomst nag `op de knieen der goden to liggen', zooals Homeros zegt
van alles wat ons menschen nag onbekend is . 36 e ziet ik schri1' van ui t 1e
beminde Middelburg . Ik ben hier moor voor een acht dag~
en • want het volt
me zwaar hier longer to toeven . Als ik mijn moeder weer eens gezien en gesp roken heb en eens naar Domburg ben geweest waar Tooro p 37 huist don
heb ik mijn bekomst aan Zeeland al . Toch zal ik mijn best doen ook even
an Salberg to s p reken . Dat is moeili1jk wanneer 1'e dot niet verkiest to doen
biJj bier en antler gezelschap . Een van de Iaatste dagen dot ik in den Haa g
was ontmoette ik Fritz Salberg 38 die gekweld door steenp uistep, een beklagenswaarden indruk maakte, en nag beklagenswaardiger zich ontboezemde over de p lannen van broer an am naar Amerika to goon . a hebt
door zeker oak al van gehoord . Ik heb hier notuurli1'k geen oordeel door ik
niets weer van ons relaties in Amerika . Hi1j li1'kt me wel geen kerel am zonder ruggesteun zich zoo ver to wagen . Het volt me oak bizonder tegen dot
hiJj nu weer niet door dot examen is . Hi1j studeert toch in een beminli1'k en

F
z
Q
Q

U
a
z
Q

33

P

T

AAA

e~~

fr;

4

'V
c% _ £6 !~a e

'A

•

C .

Dar t

~J.GUnGl1e

/c

(v 1 G f?
Prentbriefkaart van Jacques Kakebeeke aan P .C . Boutens, 7 mei I909 .
(Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

34

~.

door hem bemind vak . 39 Maar het bi1'wi1' Bier enz . schiJ'nt het hem geda an
to hebben . Ik heb hem dit heele J'oar nooit longer don vi1' minuten gezien .
Alleen door een eest met uitzicht o p een inken dronk schiJ'nt hi1' to verlokken to ziJ'n . Zi1'n moeder voelt wel voor Amerika, hoor ik .
MiIeerling
Feith 40 is g oed door ziJ'n examen gekomen,' dus van zeI 1n
standig lesgeven geen onverkwikkeliJ'k begin . Met Sep t. heb ik direct viJ' a
zes uur les per dog; het is om riJ'k van to worden moet een arm schoolmeester zegen
. Van MiddelburSsch nieuws zul 1'e zeker wel goed o p de
g
hoogto worden gehouden, niet? Gisteren ben ik naar Domburg geweest . Zag
veel interessante menschen ; den ouden Drabbe 41 dies ik alti1d bizonder
mag om zi1'n risschen geest en zi1'n gezonden ouderdom van landbewoner ;
Toorop had verder een Duitschen zangmeester met zich, een zekeren Belwith 42 uit Frankfort, Ieermeester o .a . van Anton van Rooy 43 . FrauBeIwith 44,
een zangeres, is een charmant wezent1'e . Nog waren er twee Amerikaansche Schi ler van Belwith enz . enz . Ik zai door nog wel eens heen trekken ;
want Tooro p zal miJ'n portret etsen voor een bundelt1'e Sonnetten dot van
den winter komt . 4 s
Interessant vind ik wat J'e van de Phaidoon schri1' t . 46 Wat ik in Platoon
zoo mooi vind, is 1'uist de vereenzelviging van dichter en wi1'sgeer . Alle andere vooral moderne, lloso en liken
me heel knap , maar kamergeleerden
J
en alti1'd een beetJ'e vergroeid . Meest is het een zeer geniale butt dien zijJ
ten toon dragen, maar het bliJ' t een butt. Platoon is in alles wat hi1' gemaakt
hee t, zoozeer volmaakt, hi1' verkiest niet naar een kant uit to groeien,
maar ontwikkelt zich uitsluitend in alle richtingen als een snort van zon .
Moeten wi1 ' het bewiJ's van de onster eli1'kheid der ziel in de Phaidoon voor
weerlegd houden? Zooals J'e wel gemerkt hebt, is het volkomen togisch a geleid uit het bestaan der ideeen . ZiJ'n ideeen ziJ'n > zooals men beweert > gevallen . Maar voor mi1 ' ziJ'n zij' gestegen ; zij' zi1'n van Bezel de onbegriJ' p eliJ'kheld en helderheid als by. de melkweg . Wat het bewi1's aan g oat, - het doet
mi1' aan als zi1'n wi1', de menschheid, zel , al levend, bezig de onster eliJ'kheid
der ziel to bewi1'zen, en dot daarnaast voor zoo lets geen bewi1's mogeliJ'k is .
Toch is Sokrates' bewi1'svoering van zoo groote waarde, omdat, voor biJ'na
ieder to voelen daarin dot andere bewiJ's in zoo hoog percentage <-als I>
latent aanwezig is . Het is een wonder zooals het li1'den en sterven van
Christus, en nooit dan met het gevoel to begriJ'pen .
Om in de stemming to komen ben ik hier begonnen met Rossetti's Blessed Damozel to vertalen . 47 Tegen den winter hoop ik verscheiden verzen uit
to geven en J'e to zenden, als J'e nog niet terng bent . Van Platoon moet ik
nog de Phaidros overzetten het mooiste vind ik wat hi1' geschreven heet . 48
Laat eens gauw wat hooren . En groei in kennis van wit meet en zwarte machines . 49 Schrif
1 ' ook 1'e nieuwe verbli1' p loots .
Met harteli1'ken groes
Pieter.
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6 . Brief I9 oktober I905 .50

den Haag, 19 Oct. 1905
Beste ac9ues . Ik schriJ' 1'e dadeli1'k terng, omdat 1'e brie me zooveel genoegen gedaan hee t. a nader adres weer ik niet, maar daar 1'e nooit lets
van dien aard hebt opgegeven veronderstel ik > dat J'e in 1'e onbeminde stad
van 22000 inwoners zonder nadere aanwiJ'zing zult to vinden zi1'n . Ik verIang Ja eindeli1'k weer eens terng to zien, en hoop Ja binnenkort niet alleen
in gedachten, maar in levenden Ii1've op een gemakkeli1'ken stoel biJ ' me hier
to vinden . Hoezeer herken ik in deze mi1'n genegenheid voor 1'e mi1'n oude
als in escha en lie de die zich immer meer o zielen dan o lichamen
hee t gericht! En hoe bliJ ' maakt me het openbloeien in de verte van J'e eigen Iieve ziel! Is het dan onmogeli1'k om dicht bi1 ' elkaer zoo innig waar to
wezen als in de verte? Beste J'ongen, die evenzeer klare waarheid noodi g
hebt am to kunnen leven als ik! Hoe goed zal het zi1'n als we mekaer weer
zien van aangezicht tot aangezicht, en ik zoo zeker weten zal wat gemoed
er lee t achter 1'e blonde gezicht .
an SalS 1 i s ondertusschen naar Amerika verreist' . HiJ hee t me hier
nog bezocht, maar schiJ'nt zulk een a scheidsvisite niet de moeite waard to
vinden van vantevoren aankondigen . Zoo hee t hiJ' me mis geloo en . Gisteren srak ik hier Ed . Molzer 52 en hoorde dat het m New York niet zoo erg
voor den wind met hem ging, zoodat men algemeen vermoedt hem binnenkort als de geldmiddelen zi1'n uitgaput to zien terng verschi1'nen met de
bekende kous op de bekende kop . Ik heb hem inderti1'd voorgesteld alle
geldzaken tusschen ons a to doen voor
100 > - > en verwachtte dat hiI' die
dus terstond zou zenden maar ik kreeg alleen vaga belo ten . Ik vind het
erg onaangenaam mij' tot zi1'n amilie to wenden en aan den anderen kant
heb ik het deerli1'k gevoel mi1'zel tot onnoodig dupe to maken . Maak 1'iJ' die
zaak maar in orde, als J'e kunt .
Wat gezondheid aangaat heb ik alles behalve to klagen . Na den eten
drink ik nooit lets dan water, daar andere dranken mi1'n slagp vermoorden
en daar bevind ik mij' wel bi1'! Het is alleen wel eens vervelend wanneer me
de stemming van andere menschen niet to pakken kan kri1'gen . Maar toch
is die misschien niet zooveel waard . Ondertusschen heb ik het hoe Ian ger
hoe drukker met lessen en verdien voor mit'n doen `geld als water' . Dat vele lesgeven S a 6 uur per dag maakt me tot mi1'n spi1't vaak ongeschikt
voor hooger arbeid. Maar als ik bedenk dat ik nog zoo kort geleden zoo
zeer ziek ben geweest, kan ik geen eischen stellen . Zoo ploeter ik dan
maar lustig voort en probeer met succes er den cooed in to houden . Met
December as . zal ik weer eens wat verzen in de Gids uitgeven en J'e die zeker toezenden . 53 Maar Ja bent dan al terug> niet m ons bemmde land1e?.
Vervelend, dat J'e toch weer in Middelburg terecht komt! Zooals ik 1'e al
eens schree , ik gun 1'e slecht aan de bier-drinkende M iddelburgsche gemeente .
Ik zit hier to schri1'ven op de Witte voor den eten en kan het niet Ian g
meer maken als ik nog lets to knabbelen wil vinden .
e schriJ' t van Tyrol dat J'e bezocht hebt van uit Beieren . a bent toch
niet in Meran geweest? Ga daar nag eens heen . Het is er nu in den druiventi1'd overheerliJ'k . Het schiJ'nt een uitnemend wiJ'n1'aar to zi1'n . Goede druiyen kosten hier gemeenliJ'k 25 cent per pond . lets onSehoords .
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Ik kom weinig de stall uit ; want veel ti1'd gee ik aan rust en hoewel de
invitaties niet ontbreken, ben ik in 'k weer niet hoe Ianga ti1'd Zaterdag-Zondag niet uit stall geweest. Ik laat de menschen maar hier komen . a ziet ik
groei zoo in den Haag vast . Met Kerstmis zou ik zoo graag eens PariJ's gaan
bekiJ'ken . Voel J'e daar niets voor, als 1'e weer terng bent? PariJ's is de eenige
wereldstad waar ik nooit was omdat iedereen met 1'e praat van samen naar
P ari1's to gaan en ten slotte altiJ'd gaat in een tiJ'd dat ik niet kan .
Ondertusschen heb ik een p aar werkeliJ'k lolliga verzen gemaakt en
moet erngo wat maken voor December. 54 Kom ga uw terug en gauw hier.
Met alle hrt . groeten
Pieter .

7 . Brief, [3] juni 1906 .

den Haag, Juni 190b .
Beste ac9ues .Dank voor 1'e kaart ai had ik niet die maar den schriJ'ver zel verwacht .
Maar een-anderen-Zondag is ook goed vooral omdat er kans bestaat, dat
vele zondagn
e
mooier weer zullen
e
brengn dan daze Pinksteren .ss Kom
gauw eens kiJ'ken ; want van komen van mij ' naar Middelburg kan vooreerst
nag geen s p rake zi1'n, daar ik met twee J'ongens zit, die van 't J'aar examen
doen, de Iaatste pas 4 Augustus . Ik heb het werkeli1'k bi1'na to druk togenwoordigte llruk zeker voor NarcissusS 6 cs . Het is van daag Zondag , maar
ook van <-Mo> morgen heb ik les gageven aan een heer , die door-de-week
het land client als soldaat . Wat kamer betre t vind ik me erg vooruitgagaan
met miJ'n achterkwartier, waar het volmaakt rustig is en mi1'n zenuwen niet
worden ge p rikkeld door onontloo p bare draaiorgels en straatkrakeelen . Ook
is mi1jn voorbuurmanS 7 mij' we! bekend zoodat ons samenwonen een bran
van vermaak genoemd kan worden .
Er is reeds s rake van twee nieuwe leerlinSen voor komend J'aar,
zoodat geld verdienen en weinig vri1'en tiJ'd hebben voorloo p ig aanhoudt .
Van Jan Saltierg vernam ik al dezen ti1'd niet . Tot voor kort Seleden s p rak ik
Fritz wel eens, maar die hee t er voor gezorgd dat dit niet Ianger doenliJ'k
is . Naar an ben ik wel benieuwd ; de Iaatste berichten die mij' bereikten,
luidden gunstig .
Wat moet ik 1je van Heidelberg schri1'ven? Ik was er gelogeerd bi1 ' een
riJ'k man 58 die mij' in mooie zonniga dagen de stall en de omstreken tot Baden-baden toe o i~ verdiensteli1'ke wi1'ze getoond hee t en miJ'n <-dagen>
avonden met Bokle en Sekt verzoet . Het stad1'e ligt verrukkeliJ'k aan den
Neckar. lk zal hier op de Iaatste bladziJ' een vers a schri1'ven dat ik er verzon o de `alte Bri cke' .
Ik sluit hierbi1 ' in een talon van de inantieele insteIling de Vee r. 59 Wit
1'i1 ' dat voor een nieuw cou p onblad inruilen? a woont , geloo ik vlak in de
buurt van het kantoor, en J'e zou me toch uitvoeriger schriJ'ven, staat o p 1e
kaart .
Ondertusschen kan ik Jje niet genoeg aanmoedigen om eens hier to komen, een Zaterdag en Zondag, de eeniga dagen dat ik onbezet ben . Want
mi1jn lesgeven vandaag was een uitzondering. Ik wacht 1'e dus binnenkort .
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Want nu , liJ'kt me, ziJ'n alle Zondagen Seli1'k, nu de Pinksteren buiten rekeninS bliJ' t . a kunt hier toSeeren als J'e het van to voren schri1' t, en J'e vermoeidheid van de refs des ZondaSsmorSen in een bad a schudden . We zi1'n
hier zel s een badhokJ'e riJ'k .
Ik weet heusch niet wat ik meer moet schri1'ven' want als ik niet o ervlakki schree zou de sto eindeloos zi1'n , en het is twaal uur g a p asseerd . uist hoor ik miJ'n nabuur thuis komen . a komt dus gauw eens praten . En wil J'e ondertusschen miJ'n mantieele boodscha p doen en het la pJ'e
met coupons by. meebren en . Wat 'e misschien interesseert is dat ik in
den dierentuin hedenavond zaS worstelen . O .a . legde de heer D . v.d. Berg
r
een man wrens naam ik veSeten
ben . 60
Als 1'e hier geweest had , had J'e dat oak kunnen zien!
e eigen
P

Heidelbergb !
(April 1906)
Dan is miJ' meest dit schoone leven lief,
Als zoo bewust en onbewust vergli1'den
Ineen tot dit verdie to ers ectie ,
VerzaliSd leed o smartontroerd verbliJ'den ;
Mi1'n venstren o pen o p het onverwacht
Heiligend licht van vlekkeloozen morgen ;
Een ouden ster valt door den zilvren nacht ;
Uit stilte slaat de nachtegaal verborSen;
DonkeySeheime bloemen wiegen, ooSen,
Boven den weemoed van een vrouwemond ;
Een 1'on g e bader Ieent aan de onbewogen
Zuivere klaarte van den avondstond ; . . . .
Nu o p de Sroene hellin$en geto g en
WeerziJ'ds haar bruggenoverli1'nden stroom,
Die onder ons zwal p t door de steenen bogen,
Een Duitsche stad als een Sekleurde Broom .
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8. Brief, 9 au8ustus I906 .
den Haag, Westeinde 31,
9 Aug. 1906 .
Beste .
Daar ik tot nag toe vergee s hier I~o 1ou gewacht heb, dwinS Je
me we/ naar Zee/and to komen, maw. volgende week hoo p ik voor eenige
dagen in Middeiburg to ziJ'n en aan dat verbli1' vast to knoopen een bezoek
aan het landeli1'ke Domburg, waarheen Toorop me to togeeren vroeg. Ik heb
een drukken ti)'d van lesgeven achter den rug . Midden uni hee t een leerling met schitterend succes examen gedaan, en deze week is een zwakke
broeder onder 't mes . Hi1 ' doer vandaag herexamen, en zal naar alle gage vens het ook wel ha/en . Als dit lukt, kan ik dus met vreugde o p miJ'n werken terng zien .
Hoe gaat het 1'ou toch? Een kort bericht, o Je in Middelburg bent, enz .
wacht ik zeker noS hier , p er omgaande . Ik dacht dat ik 1'e hier zou gezien
hebben met eenig a eeste liJ'kheid bi1' gIgnhaid
eee
van Kroeses huweli1'k . 62 Ik
heb het schandeliJ'k vergeten ; want het bericht heb ik niet kunnen terngvinden, en ik was den datum vergeten . Maar ik zal het zien goed to maken,
zoodra ik eens in Leiden kom .
Ondertusschen nog steeds aan de maleri1'? Er bestaat een bekend
Grieksch lied1'e dat de malende slavinnen p lachten to zingen en dat ik hier
voor J'e stichting vertaal : `Maal, molent1'e, maal ; want zel s Pittacos was
moIenasr, die later koning werd van het groote MYileno
t
.'63 Wie weet wat
nog voor 1'ou is weggelegd, in Rusland, by .?
Ik ben nu p lotseling geheel vriJ', en tracht me daar Iangzaam aan to
wennen . Dat wennen doe ik maar hier in Scheveningen een tiJ'd1'e . Als ik
weer ink antler werk kan doen, kom ik naar Zeeland . Ik hoor, daar riJ'dt
nu een tram naar Domburg, dus zal het er zeer vol zi1'n . Ik ben benieuwd,
hoe het Toorop er togenwoordig bevalt .
Tot ziens this,
1je eigen P.

9 . Brief, 5 mei I907 .
den Haag, 5 Mei 1907 .
Westeinde 31
Beste ac4ues,
Zooeven ontvang ik 1'e brie Je, een teeken van leven dat eindeli1'k we/ eens
noodig werd . Om J'e voorstelling nog to versterken kan ik J'e meedeelen dat
ik sinds maanden een eigen Hammond bezit en dageliJ'ks Sebruik een uitstekende tweede hands machine, die ik hier voor den betrekkeliJ'k geringen
p ri1's van
I0 .- verwier . Mi1'n eerste denkbeeld was J'e daaro p een brie to
dichten .
Ik geloo dat in de eerste ti1'den van de boekdrukkunst vele lie ebbers
van poezie die gedrukt niet konden lezen, zooals J'iJ' een vens als `BeatriJ's'
niet met de schriJ' machine kunt samendenken . Het zal wel wennen, vooral
als bli1'kt dat de machine o p den aard der verzen geen invloed hee t .
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Heb J'e niet den cataloSus van Tooro p s tentoonstelling ontvanSen, dien
ik Ja toezond X. 64 De teeken i ng 8enaamd Regenboog, waaro p ik het gewe r d door een vrie nd66
dicht 65 schree dat voor in den c tl. i s opgnomen,
e
van me aangekocht en han gt nu voor onbe p aalden tiJ'd hier o p mi1'n kamer.
Ik wilde Sraag, dat J'i1' dat Walchersche tooneel met 1'e Zeeuwsche oogen
hier eens zaaSt . Het is bizonder Zeeuwsch en bizonder mooi. MorSen worden me de Sonnetten uit Br8g
u e toe~ ezo nden . 67 Het boek is uniform m et
Rossetti68 hoe oed van 'e, dien zoo to beminnen, o a
aiet in rood
en zwart dock slechts o eene zi'de bedrukt. De ri's is 6 .- . Dus met in69
i
p akken en vervoer, zal i k Je o p de oesterrekenmgnoS
eenge
centen
schuldig bli1'ven, die J'e niet kriJ'gt voor den zomer .
Ook heb 1a het Sedicht de Gast ,70 nog niet goed gaIezen, want anders
zou 1'e daarover Seschreven hebben . 0 is het 1'e niet Seheel duideli1'k?
Ook het lied1a Aan Zee X11 is lets voor 1ou . Ik dacht dat uit o p het
strand aan de 0ran1'ezon . 71
Nu Sa ik eindeli1'k `Narcissus' a maken , en het was mi1'n idee g eweest
een a druk 1'e to zenden vld Hammond , indien 1'e dezen g oeden vriend niet
in zoo een kwali1'k licht hadt gesteld .
Met harteli1'ken Sroet
e welg eneSen
P

I0 . Brief, november I907 .
den Haag,
Woensdagavond Nov . 1907 .
Beste ac9ues,
AI zoo Iang ligt J'e brie bi1' de geschri ten die ik nag beantwoorden moet en
van avond volt me J'e lJ'n getrokken schri t zoo bizonder op, dot ik, voor
naar kooi to gaan, even wat wil o p schriJ'ven in antwoord o p 1e riJ'mloos
dicht . Morgenavond zal het 1'e wel vinden onder de lam p . Eens vooral van
een bezoek van 1'e in combinatie zie ik a ; we zullen dus moor wachten tot
J'e eens uitsluitend voor miJ' naar Holland komt . Als een snort Zeeuwsche
vogel kle p to hier vanmiddag Tooro p binnen ; ik had hem no Domburg nag
niet gezien . HiJ' is om twee redenen oorzaak van dezen brie : 't was zooals
ik al zei, een Zeeuwsch agezant, en don deed hi1' me wi1'n aan to el Brinken wat altiJ'd een oorzaak is voor tot later insia p en en dus oak later naar
bed

goon .

Verleden week is miJ'n bundel 'stemmen' uitgekomen . Wonneer die tot
Middelburg zal zi1'n doorgedrongen, hour ik graag eens , hoe 1'e 1'e met de
nieuwelingen daarin hebt geomuseerd . Ik geloo f, dot 1'e al een brok las van
het gedicht stroen gschreven
e
. . . . Sinichb aeh'. 73 Dot stoat ar nu heelamasI
in . Met December zal ik 1'e een a druk uit de Gids doen toekomen . Dot ziJ'n
enkelliedJes . 74
Misschien heb Jje in de courant gezien, dot ik in relatie sta met de
Del tsche maskerade . Er words door ter eere van Lorenzo de' Medici een
mimenspei o pg eyoerd , dot hetlevenvan Platoon tot onderwer p hee t . 75

Oak

Moor
nag niet

is PIatoons Phaidros in den tusschenti1'd p e rsklaar egworden . 76

allerlei drukten vooral oak met de D . maskerade, maakten dot ik
tot drukken overging .

Van Dishoek sic in Bussum zal met het voar1'aar `Beatri1's' uitgeven
versierd door Herman Teirlink sic . Ik wil hop en dot door lets goeds van
komt, moor zeker weten doe ik het niet . Ik zag naoit illustraties van Teirlink en zijn boekbanden vind ik sours heel leeli1'k . Het zou beter in andere
handen ziJ'n, komt mi1' voor, moor v. Dishoek is een blind bewonderaor en
een dikke vriend van Teirlink . 77
Twee weken long ben ik zwaar verkouden geweest, moor voel mi1' nu
volkomen beter en erg opgelucht . SchriJ' me gauw eens het een en onder
over 'e zel en 1'e levent1'e . Het s p i1't me zoo, dot J'e hier nag nooit geweest
bent . Het maakt dot ik over dageli1'ksche dingen hier, die 1'e van aonzien
niet kept, terngdeins J'e to onderhouden . In ieder geval zui 1'e met een brie
binnen korten tiJ'd groot genoegen doen . Dien wocht ik don oak . En nu
want ik voel me wi1'nloos en kaim we! to rusten!
Met h rt . g r.
e welgenegen
Pieter
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I Oa. Prentbriefkaart van .M . Kakebeeke aan Boutens 25 maart I909. 78

Duis6urg .

25 Mrt 09 .

B este Pieter .
Door de drukte van een no$al haasti$ vertrek, ver$at 'k J'e to bedanken
voor de toezendin$en vid Iaatste Gids-verzen79 _ Mi1n dank ~. k Ben hier biJna reeds 14 da$en - zaS van om$evin$ no$ niets , moor die is Seloo ik niet
veel zaaks . 't Beste - harteli1'ke $roeten
acques

I0b . Prentbriefkaart van .M . Kakebeeka asnBoutons 7mei1909 . 80

7 Mei'09
B este Pieter .
ten bewi1'ze , dot 'k weer thuis ben: $roeten van hier , binnen korten tiJ'd 'n
woord1'e . 't Beste .
acques

11 . Briefkaart, 7 oktober 1909 .
den Haag,

7 Oct.

1909 .

Beste acques,
Zonder on$elukken ben ik hier aan$ekomen, en bevind miJ' nu midden in
eindelooze lessen en vele andere drukte die het $oede Wolcheren niet kept .
Zoodat ik de herinnerin$ aan $roote rust van door heb mee$enomen . e
boek1'e heb ik no$ niet uit, o liever, ik wil het no$ eens op miJ'n Semak over
lezen . Ik $ee Ja hier verder de beste uit$as van een ander boek van Hawthorne ; zi'n Twice told tales ; first and second series; Chandos Classics, London,
n, Frederick Waine and C°. 81 Het zi J'n zeer verdiensteli1'ke verhalen . Ik wil
no $ een p oar $ edichten schriJ'ven over Walchersche aan $ ele$ enheden die ik
1e misschian binnen kort zend. 82 Met smart bedenk ik dot wiJ ' heelemaal
$een a s p rack hebben $emaakt voor een winterbezoek van 1'ou aan den
Haa .
hart . Sr.
P
De pri1's der twee boekJ'es V.L . en FI T.$ 3 is
zendin$ van het geld $enoeSen doen .
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12 . Brief, 21 december 1911 .

den HaagWesteinde 19, 84
2! Dec . 19/I .

Beste ac9ues,
e vindt het zeker wet g oed dat ik het nag wat uitste/ van 1'e nester-aanbod
gebruik to maken . In deze dagen van het einde en begin van 1911112 ziJ'n
de menschen zoo weiniS zeker van hun bezigheden en verbli1'ven, ten minste menschen zonder maatscha pp a/iJ'ke haardsteden, dat zi1' zich moeiliJ'k
tot een avond eest biJ'een laten nooden ; en 1'e wou toch niet dat ik de lekkerniJ' alleen o p at? WiJ' hadden een p aar gezelliSa avonden samen laatst
niet waar? Het stemt me sours verdrietig dat een vrees van uit 1'e seer gerukt to ziJ'n , 1a steeds schiJ'nt to verhinderen hierheen to komen . Wi1' konden
het anders ook hier goed hebben . /k had een voors poediga refs, ook nadat
Jje met Hector 8 S achter s p oorwegwagons en olie-tanks verdween . Met werken gaat het <-ook> scha p peliJjk . Tot miJ'n verdriet is ArY Prins tot NieuwJjaar in Zwitser/and, zoodat het Iangzaam en bezwaarli1'k goat den tekst van
zi1'n 'Heilige Tocht' van de vele outen to zuiveren . 86 De bundel `Carmina' is
zoo goed als gereed, en de versa/ing van AischYlos' Prometheus komt met
Februari hat in de Gids . 87 /k zalJje met an . een a druk uit Elsevier zenden :
Drie liederen van l so ude . 88 Heb ik 1'e wet nadrukke/i1'k egnoeg aangeraden
Nie/s LYhne door acobsen to lezen duitsche vertaling Inset-Verlag? Ook
ziJn Sec hs Novel/en Rec I am ziJ"n z ee r be l agriJ'k
n
89 AIs Je Prins nag ni et geschreven hebt wacht dan tot Nieuw1'aar. 0 a/s J'e hem wet hebt geschreven
verwonder Jje niet dat J'e nag geen antwoord kreeg .
B . Zweers hee t het opgegeven muziek to maken op het Sedicht `Amor
t hi' .
Vindex ' , waarover wi1 s pJ
raken . 9 o Het is hem to moeih" k, zeS1
Als het miJ" mogeliJjk is, zal ik probeeren was anders voor hem to maken . De laatste dagen las ik een zeer goed behandeld /even van Michel Ange/o : Vie de M .A . p ar Romain Rolland, Vies des Hommes it/ustres, Paris
Hachette 2 r . . 91 Ik kan Jje het we/ eens toezenden binnen een week o
zoo . Oak het boek van acobsen, als J'e wit .
Den zestienJ'arigen etser, over wien ik J'e s p rak, heb ik ontmoet, en het
JjongentJje is vol iJjver aan 't werk getogen am een niet to rep roduceeren Potloodteekenin van Tooro met de naa/d to co ieeren am als rontes iece to
dienen in de 13 Ho/I. exx . der `Carmina'. Het is natuurli1'k niet zeker o het
lukken za1. 92
De Kerstvacantie zal ik moeten doorbrengen met werken . En als dat
goed gaat, zal ik over Seen andere bestedin8 meer tevreden kunnen zi1'n . Ik
hoor zeker wet eens het een en ander?
Met harteliJjken groet en wetgenegen
P.
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13 . Brief, 9 februari 1914.
den Haag, 19

Westeinde,

9 Fe6r 1914

Bests ac9ues,
Van mi1'n Middelburgsche refs kwam ik hier met een Iichte influenza terug,
die door het mooie weer heel gauw bezworen is . Ik heb me 1'e vaak voorgesteld hoe Je o p gevleugside voeten longs de vaart aan den NI . we g 9 3
most heen en weer Sedreven zi1'n naar en van de abriek : ik herinner me
nog dot 1'e in een enkelen strengen winter over de . vaart placht to zwieren .
SchaatsenriJ'den maS 1a alleen doen als 1'e 't kunt en daarom loot ik het
moor.
Tot noS toe heb ik LeverSee s uit g ezien naar een bericht van J'e omtrent
94 Dot most zeker
Je overkomst hierheen voor de a refs van 1e vriend v.d .H.
noS gebeuren? Ik zou 1'e eindeli1'k eens g raoS hier hebben ; want ik heb het
van harten Soed gshad bi1 ' J'e in Zeeland .
WiJ' hebben hier nu een tentoonstellinS van Toorop, en wanneer 1'e rein
in Februari volt kunt sic 1a die nog in al haar luister aanschouwen . Door
was een opening met inleidin van Tooro zel en verzen van een 'on Ni'meegsch mess1e o werken van T., voorSedragen door Willem RoYoards . 95
Hi1' droeg ook nog van miJ' voor de Regenboo g, hoewel het bewuste stuk
heelemaal niet aanwezig was . a begri1'p t, ik ben niet naar die vertoonin g
geSaan voorol uit vrees van in een ou rire to zullen uitbarsten . Hoe is het
Loch moSeli1'k dot een teekenaar van Gods genade aan zulken humbug kon
doen? Volg ends week leest hi1' over `horizontals en verticals linen
in beeld
1
en klank' waarbi' hi' o een piano s elen en uiten zal . Ik wil ho en dot
ziI'n daimonion hem no g bi1'ti1'ds weerhoudt . Moor nu wat anders . a vroe g
miJ nesters to zenden . Met den huisvredebreuk met W i chers 96 goat dot
hier niet . Ik wilds ze nu onder een IetterkundiSenkrans verorberen, en dot
wel in Schiedam biJ' Prins, omdat dot verbli1' meer centraal Iigt voor de gasten . Vind 1'e dot Soed , en wil don 150 beesten sturen aan ArY Prins Nieuwe
Haven Schiedam tegen as . ZaterdaSavond : WiJ' zullen een Slas op Je Sezondheid drinken!
Lee elukki en kom auw.
hrt a r.
P
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14 . Brief, mei 1914 .
den Haag, Mei 1914 .
Beste ac9ues,
Wel een verrassing, maar Selukkig een goede! Voor 1k later meer van een
en ander verneem, wil 1k 1'e toch alvast per omgaande een woord van gelukwensch toezenden en eigenliJ'k nag eer aan J'e onbekende verloo de ;
want die tre t het ml . bizonder . 91
Tegen dat 1k weer in Zeeland kom, vind 1k J'e lie st gehuwd ; want 1k bemm n de overgangs-stadia niet, en stet me J'e lie st voor als jets stabiels voor
zoo ver dat in dit leven mogeli1'k is . Genies ondertusschen van de schoone
lente . De goden bedenken 1je niet slecht .
Met beste wenschen en
welgenegen
P.
a, daar is een herd uk van de Verzen . 98 Vandasg o morgn
e zen d ek Ja de
revaat edetee van den Prometheus toe . 99

15 . Brief, 17 november 1914 .
den Haag, 17 Nov . 1914
Beste ac9ues . Nog alti1'd moet ik 1'e danken voor het dubbel p ortret dat J'e
me deze dagen zondt. Het was een goed denkbeeld mi1' op die wi1'ze in
staat to stellen voorhands al o pp ervlakkig met J'e verloo de kennis to maken . Dit doel werd uitnemend bereikt ; want, om de waarheid to zeggen,
staat zi1' - zooals men zegt - vriJ' was keeren beter `er o p ' dan 1'iJ' zel
maar de kennismaking met 1'ou was heelemaal niet noodig . a, een bezoek aan Zeeland is erbit' ingeschoten . Ik zou een week1'e log eere n in Dombug r met eenvre'end van me,goo maar Tooro p berichtte ons
dat het Badhotel 1juist gesloten werd, en in het Schuttershof hadden wi'1
geen trek . 101 Omtrent Kerstmis o Nieuw1'aar zal ik wel voor enkele daSen
komen . Ik toSeer dan biJ' Verse p ut ~• 102 want miJ'n moeder wil ik niet verontrusten met drukte, en bi1 mi1'n zuster is het miJ' to rumoerig . Ondertusschen hebben wi1' allemaal, ieder o p zi1'n manier, met dezen Ian Sdurigen
oorlogstoestand to kam p en . Er is nag geen eind van to voorzien, en ik kom
alley onbehageli1'kst onder den indruk . Buiten het nieuws J'e houden is onmenscheli1jk, en het nieuws volgen is verbi1'sterend. i1' maalt nu zeker ook
onder RiJ'ks toezicht? Hoewel ik allen kri1'gvoerenden een flunk p ak toewensch, voel ik toch het meest voor een eindoverwinning der Duitschers . Zi'1
Ii1'ken miJ' in hun rouwheid nog het meest betrouwbaar . In elk geval snak ik
naar vrede .
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Weest beiden harteliJ'k gagroes
en tot spoede g
welgenegen
P.

z
Q
z
W
W

m

45

16 . Brief, 28 maart 1930.

den Haag, 28 Mvart 1930
L. Copes 49, 103
Beste ac9ues
Een kort woord om Ja to danken voor den goeden brie op 10 Febr . II . I04
Het was een zeer gezelliS intiem eest, waar 1'e zeker vreugde aan zoudt
hebben belee d. Ik zie maar een uitweg . Als J'e 1'e de weelde veroorloo t van
zulk een biJ'eenkomst we8 to bli1'ven, zult 1'e toch eindeliJ'k deze dagen eens
rustig in 1'e eentJ'e hier moeten komen eten op een ZaterdaS o een Zondag .
Dat words ti1'd . En daar kan geen enkel bezwaar tegen bestaan . Den Haag
is beter bereikbaar van uit Bilthoven dan B . van uit den Haag . Ik wacht dus
een dergeli1'k evenement in den loop van April, vooral daar ik met Mei zeker wel weer naar het buitenland zal reizen . 1 05 DadeliJk na mi1n verJaardag
ging ik naar Londen en kort daarop naar Dijon en Paris
J . Meer dan 500
poststukken ben ik nog steeds aan het beantwoorden . Vergee dus dat 1'e
pas zoo bat lets van mi1' hoort .
Groet D 1066 harteh k van me en zooals a es roken tot heel weIdra
hier in den HaaS!
Veel harteliJ'ks
van J'e welSeneSen
.
P
.
.B
C

I7 . Prentbriefkaart, 5 mei I930 . 107

Venetie, S Mei 1930
Beste ac9ues, ammer dat 1'e laatst niet naar den HaaS kondt komen . Wi'1
zullen het later nog eens probeeren . Moor zit in voorhand hier in Italie . Begin uni denk ik weer thuis to zi1'n . Het weer is verrukkeli1'k, en ik kan J'e Venetie voor een verbliJ' in Mei erg aanbevelen . Veel harteli1'ks ook aan D.
J'e welSen egen
P.C.B .
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Noten
I

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, sign . 134 c49.

2

Van deze re$esten heb ik $ebruik $emaakt voor mi1'n artikel "M1i'n blond-omduind
Zeeuwsch eiland" . P.C . Boutens en Zeeland' in Zeeland, Ti1'dschrift van het
KoninkliI'k Zeeuwsch GenootschaP der WetenschaPPen 1 1998 I , p . 1-1 .

3

De brieven berusten biJ' mevrouw W.M . L'Honore Naber-Kakebeeke $eb. I9 I8
to Bilthoven . Graa$ wil ik haar bedanken voor het eit dat ik inza$a kree$ in de
brieven voorts voor haar toelichtin$en en voor haar toestemmin$ de brieven se

p ubliceren . Tevens dank ik mevr. . Adriaanse-de Klerk to Middelbur$ voor haar
toestemmin$ als auteursrechthebbende de brieven van Boutens to publiceren .
4

Zie voor $a$evens over Boutens' leven en werk vooral : Karel de Clerck, Uit het leven van PC Boutens Amsterdam 2 1969 • en Ik heb lets bi1'na schoons aanschouwd . Over leven en werk van PC . Boutens 1870-1943 ed. a n Na
et
al .

Amsterdam/Den Haa$ I993 .

5

Zie Zeshonderd jaar Stedelijk Gymnasium Middelburg, [Middelburg 1965], p .
154-155 .

6

In de Delftsche Studenten-Almanak van 1901 tot en met 1904 words .M . Kakebeeke vermeld als `technoloo$'. Hi1' was lid van het Del tsch Studentencorp s en
zat in tal van commissies .

7

Mededelin$ van mevr. W.M . L'Honore Naber-Kakebeeke Bilthoven .

8

Mededelin$ van mevr. W.M . L'Honore Naber-Kakebeeke, Bilthoven .
In het Adresboek van Middelbur8 wordt .M. Kakebeeke vans 1912, het ster 1jaar van ziJ'n vader, vermeld als `p rocuratiehouder' van de irma wed . .H.C. Kakebeeke Gz . In Nederland's Patriciaat 13 1923 wordt h1i' vermeld als oud-directeur van de Meel abriek der Nederlandsche Bakkeri1'en to Middelbur$ p . 179 .
Zie voor een foto en een beschriJjving van de fabriek : Peter SJi'nke en Anneke van
Waarden-Koets, Bewo8 en jaren . Middelburg in de 20ste eeuw, Zaltbommel
(1994], p . 122 . BiJj deze oto staat: `Langs het Kanaal door Walcheren stand de
meel abriek met ernaast een grote silo . . . . In 1889 werd aan de irma wed.
H.C . Kakebeeke Gz . uit Goes een vergunning verleend tot het oprichten van een
stoommeel abriek op het terrein biJj de zwemschool aan bet Kanaal door Walcheren. Twee 1jaar later werd de abriek ink uit$ebreid . In de loop van 1916 werd
de stoommeel abriek overgenomen door de NV.
.
Meel abrieken der Nederlandsche Bakkeri1jen, waarbiJ .M . Kakebeeke deel uit ging maken van de directie .'
z

9

0 een oto uit november 1889 van `Nihil sine labore' staan zowel PC . Boutens
als .C . Kakebeeke . Ik heb lets bi1'na schoons aanschouwd noot 4), p. 9; zie
voorts De Clerck Uit bet leven van PC . Boutens noot 4

10

z
Q
Q

.20-26.

Zie over Boutens en NoortheY : De Clerck, Uit bet leven van PC . Boutens noot
4),
.44-63
p~; aanvullend hiero h : Harry G.M . Prick, "Oude die p verzonken da $ en".
PC. Boutens, LodewiJ'k van De Yssel en A.C . Moennoz in a p ril 1900 to Voorschoten', in Maatstaf 36 1988 3, . 2-16 .
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II

In aril 1998 hebben de dochters van E.E . Menten een aantal bundels met o drachten en manuscri ten van Boutens uit het bezit van hun vader geschonken
aan het Letterkundig Museum . In deze collectie bevinden zich oak enkele bundels
die, bli1'kens de o pdrachten eerst aan Anton baron van Herzeele hebben toebehoard. Ik noem hier alleen de bundels waarb1i' handschri en van Boutens z1i'n gevoegd: Verzen 1898 met een handschri van het gedicht `Laatste zomerdag';
Verzamelde sonnetten 1907 met een in a lakt handschri van Boutens' sonnet 'Minnen is beter don bemind to warden'; Platoons Phaidros 1909 met een
ingap lakt handschri met enkele door Boutens vertaalde ragmenten van Plato en
Sapp ho•~ de Beatri1's-uitgave van de Vereenigingaan Blaeu uit 191 I met een brie
van Boutens aan E .E. Menten, gedateerd 16 oktober 191 I,• Verzen tweede druk
1914 ; nr. 4 van de 11 ex . o Hollandsch a ier met een inga plakt handschri t
van het edicht `A scheid' • Praeludien tweede druk 19 I I ; nr. 2 van de 50 ex . o
Hollandsch p a pier, gebonden in p erkament met een ingaplakte brie sort van
Boutens aan Anton van Herzeele, verstuurd vanuit Heidelberg op I8 april 1906 ,;
o deze brie sort hee Boutens het gedicht `Heidelberg' 8eschreven . B1i' de brie
aan Kakebeeke van 3 J'uni 1906 br . 1 stuurde Boutens eveneens een a schri t
van dit gedicht.

11

Kunstenaarslevens . De briefwisselinS van Albert VerweY met AIPhops DieP enbrock, Herman Garter, R .N . Roland Hoist Henriette van der Schalk en
J .Th . TooroP ed. Mea NJi'land-VerweY > Assen 1959 > p .101 .

13 Zie De Clerck, Uit het leven van P.C . Boutens (noot 4), p. 73-74.
14 LetterkundiS Museum, Den Haag> collectie-PC . Boutens sign . B .786 B .I .Deze
brie dateert waarschiJ'nlJi'k uit 19 I0 .
I S Landheer, Inventaris [. . .] (nooi I), map VIII, p. 103 .
I6

Zie Karel de Clerck, 'Walcheren weers ie eld in Boutens' oezie' in De Nieuwe
Taal8ids 56 1963 1, p. 91-99; A .L . Sotemann, `Domburgsch uitzicht van P.C.
Boutens. Analyse en inter p retatie van een 'gebroken' s Ymbolisch gedicht' in Over
Poetica en Poezie ed. W. . van den AkkerIG. . Dorle1i'n , GroninSen 1985, p .
117-118; Marco Goud, "M1i'n blond-omduind Zeeuwsch eiland". PC . Boutens en
Zeeland' noot 1 .

17 Boutens schree dit gedicht o p de achterkant van een gedrukte kaart met de volgende tekst: `De Firms oh . Enschede en Zonen betui8t U b1i' deze haven op rechten dank voor het bewJi's van belangstelling dot z1i' van U mocht ontvangen ter gelegenheid van het 100-1'arig bestaan van haar bedriJ' 0p 11 uni 1l. , en veroorloo
zich U het bi1g' aande daarop betrekking hebbende aan to bieden . I Haarlem uli
1903.' B1i' deze gelegenheid verscheen de CataloSus van voorwerPen betrekkinS hebbende op de Seschiedenis van het bedri1'f der firms oh . Enschede en
Zonen en van voortbrenSselen van de verschillende takken harer werkzaamheid . TentoonSesteld ter Sele8enheid van het 200-1'ari8 bestaan van het
bedri1'f der firms op 21 uni 1903 Haarlem I903 .
18

48

Het Sedicht is niet ondertekend door Boutens, moor wel in ziJ'n handschri t 8eschreven . Boven het Sedicht hee t Kakebeeke in p otlood 'Aug. 1903' geschreven.
Het Sedicht werd voor het eerst onder de titel `Veere' gapubliceerd in De Gids 67

1903 12 december , p . S 19. Het werd o p genomen a!s sonnet L Veere in de
bundel Verzamelde sonnetten 1907 . In de a ubliceerde versies van het sonnet stoat telkens `Veere' . Zie PC . Boutens, Verzamelde IYriek (fed. .B .W. Polak
en P van Eeten , Amsterdam 1968, dl. I, I~. 334 .
19

Het gedicht is niet ondertekend door Boutens, moor wel in zi1'n handschri t geschreven . Het werd voor het eerst gapubliceerd in De Gids 61 1903 I2 december
. 520, met de o dracht `Voor .D.' =ohan Drabbe en is door edateerd: `Domburg, 23 Aug. 1903'. Later werd het opgenomen als sonnet LVI in de
bundel Verzamelde sonnetten (1907) .
erzamelde I riek dI. I . 340; v I.
"Mi1'n blond-omduind Zeeuwsch eiland" . PC . Boutens en Zeeland' noot 2), p. 2 .

20

Bli1'kens onder meer een brie aart aan Albert Verwe Y van 4 oktober 1904 woonde Boutens eerder aan het arres Noordeinde IOSa to Den Haag . Universiteitsbibliotheek Amsterdam Verwe -archie ma Boutens sin . AV XXV 107 . 0
Westeinde 9a huurde Boutens kamers van ohan Klaus .

2I

De naam van de toren van de Abdi1' in Middelburg. Boutens' kamer in Den Haa g
was gelegen in de nabi1'heid van de Grate o St . acobskerk .

22

an Salberg was een 1jeugdvriend van Boutens, met wie hi1 ' in Zeeland dikwi1'Is gin g
zeilen . Salberg was een nee van .M . Kakebeeke . In de periode I90I-1904 studeerde Salberg evenals Kakebeeke aan de PolYtechnische School to Delft en hi'J
was, bl1i'kens de Delftsche Studenten-Almanak uit die J'aren lid van het Del tsch
Studentencor s . o Landheer, Inventaris . . . noot I ma III . 163 .

23

De Bodega was niet ver van het Westeinde gelegen op de driesprang van Papestraat Hoogstraat en Noordeinde .

24

Albert Verwe Y was na oneni gheld met Lodewi1'k van De Yssel uit de redactie gagaan
van De XXe Eeuw en zou in 1905 starten met De BeweSinS. Boutens schree
o p I6 oktober 1904 aan Van DeYssel : `Uwe oneenigheld met VerweY behoort tot
de droeve eiten, die weer een vermeerdering der T1i'dschri ten noodwendig maken .' De Clerck, Uit het leven van PC . Boutens noot 4), . 68; zie voorts De

briefwisselinS tussen Lodewi1'k van DeYssel en Albert VerweY (3) : aPril I8981'anuari 1905 ed. Harry G.M . Prick), 's-Gravenhaga I986 .
25

Kakebeeke deelde o Landheer mee dot de `Roman en gedicht1'es die B . door .K.
wou laten schriJ'ven' ongeschreven bleven . Inventaris . . . noot I), map III, p . 6 .

26

In het Adresboek van MiddelburS uit de periode 1900-1915 heb ik geen vermeldingen gevonden van gelegenheden genaamd Hesselink o Gernler ; wel als namen van knechten en werklui . Volgens mevr. . Adriaanse-de Klerk hee t er echter
wel een ca a Gernler bestaan in Middelburg . Wat Hesselink betre t hee t Boutens
zich mogeli1'k in de schri1' wi1'ze van de naam vergist; in Middelburg bestond het
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cafe-restaurant `De Zon' van F Hessling, gelegen aan de Lange DeI t H 3 .
Adresboek van Middelburg voor 1900, p .59 .
2 7

Kakebeeke deelde o Landheer mee dot dit slechts een vluchtiga reiskennis van
Boutens was . Inventaris . . . noot I), ma III, . 6 .
Wellicht doelde Boutens op de OostenriJ'kse Mathilde Soll Y. In de Zeeuwse Biblio-
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theek bevindt zich een ortret van haar met de vol8ende opdracht : 'Herrn Dr.
Boutens I zur reundlichen Erinnerung! I Meran 713 1905 l Baronin Mathilde
SoilY'.Zie De PC . Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek to Mid-

delburg ed . R.M . RiJ'kse Amsterdam 1997 > p . 141 .
18

Le crime et le chatiment . Traduit du russe par Victor Derel Librairie Plon Paris 1884 • L'idio Traduit du russe par Victor Derel et recede par Ie V 1e E. Melchior de Vogue, Librairie Plon Paris 1887 troisieme edition; Le 'oueur et Les
nuits blanches Traduit du russe par E . Hal erine Librairie Plon Paris 1881
Krotkaia Traduit du russe par E . Hal erine Librairie Plon Paris f18863 ; Les
freres Karamazov Traduit et ads to par E . Hal erine-Kaminsk et Ch . Morice
Librairie Plan, Paris, 1888 .
Boutens' exem laren van de eerste twee Senoemde titels zJi'n bewaard gebleven
en bevinden zich in articulier bezit.

29

`De tJ
i'den veranderen en wiJ' met hen'. De oorsprong van deze Lat1i'nse spreuk
stoat niet vast; z1
i • wordt we! toegeschreven aan keizer Lotharius .

30

Wat Kakebeeke in Dresden gedaan hee , is niet preties bekend . ZiJ•n dochter
W.M . L'Honore Naber-Kakebeeke decide mJi' mee in een brie van 18 mei 1998:
`HI
i' hee niet in Dresden gewerkt, moor ginS een poor maanden per lets en trein
naar Duitsland am alles to bekiJ•ken, gebouwen, muses enz . Toevallig vond ik dot
in een aantekening, want hiJ ' hee alles opgeruimd .'

3I Boutens vertrok eind maart 1904 naar het Zuid-Tiroolse stad1'e Meran voor een
rustkuur in de berSen. H1 i' verblee door tot eind 1•u ni in Pension Lichteneg8.Zie
De Clerck Uit het leven van PC . Boutens noot 4
. 65) . Hi' schree naar
aanleiding van dit verblJ i' het gedicht 'MorSen in Meran' dot verscheen in De

Gids 68 1904 11 december , p . 411 en werd Sebundeld in Stemmen (/907) .
erzamelde IYriek, dl, l, p . 253.
31 Deze persoon heb ik vooralsnog niet kunnen achterhalen .
33 In de Koniglithe GemaldeSalerie to Dresden hinSen `Die Madonna mit der Familie des Burgermeisters Meyer' van Hans Holbein 1497-1543 en de Sixt1i •nse Madonna van de Italiaanse schilder Ra ael (1483-1520) .
34 0 dit uitstapJ 'e is doorgagaan, is m1i' niet bekend. In I9 I0 maakte Boutens een
refs naar Berlin
en Weimar. H1 i• schree naar aanleiding van die refs de gedichten
1
'Rosengarten' en `Inslapen in Weimar' beide gapubliceerd in december 1910 in
De Gids 74 1910 11 december res . . 377 en . 318 . Deze edichten werden opgenomen in de bundel Carmina 1911 .
erzamelde IYriek, dl. I, p . 455457;• zie voorts Harry G.M. Prick, `Inslapen in Weimar', in Maatstaf 18 1980
I 0 . 70-18 .
35 Dit Sedicht werd voor het eerst gapubliceerd in De BeweSinS 11905 1 ebruari
g228-130, met de vermelding `I8 Nov. 1904'. Boutens nom het op in de bundel Stemmen 1907 . Ten opzichte van de gapubliceerde versie vertoont dit handschri tai van a w1 i'kinSen.
erzamelde IYriek, dl. I, p . 208-210.

50

36

Homeros Od ssee I, 261 . Zie PC . Boutens, Verzamelde werken, dl. 6 Haarlem/
's-Gravenha e 1951,

3 7

. 12 .

De schilder an Toorop 1858-1928 werkte en woonde vans 1898 vr1i'wel elke
zomer in Domburg . TooroI~ ~ ortretteerde Boutens meer dan eens en Boutens
schree op zi1'n beurt een aantal gedichten bi1 j werken van Toorop, waaronder `ReSenboog' zie br. 9). (Vg!. miJ'n artikel "Mi1'n blond-omduind Zeeuwsch eiland" .
PC . Boutens en Zeeland' foot 2 .

38

De broer van an Salberg, en een nee van .M . Kakebeeke . Ik heb over deze persoon geen nadere gagevens gevonden .

39

an Salberg studeerde scheeps- en werktuigbouwkunde .

40

hr. Constant Willem Feith was leerling op NoortheY van I S september 1898 tot
I9 Jjuli I904 . Wellicht hee t hi1j no Boutens' vertrek in 1904 van NoortheY no g
privelessen van Boutens gehad . Gedenkboek Noorthe Y 1820- 1920, Haarlem
/920, nr. 393 .

41

De gapensioneerde generaal ohan Drabbe 1839-1916 woonde in Domburg en
was de vader van de schilderes Mies Elout-Drabbe . Hi1 ' was een Soede vriend van
Tooro en schree enkele aan Tooro o edra en edichten . Ook aan Boutens
droeg Drabbe een gedicht o I~~
nameli1'k het in 1908 geschreven gedicht `Herleving'. Het in De Gids 67 1903 12 december, p. 520 gepubliceerde sonnet
`ZondagmorSen aan zee' had Boutens aan Drabbe opgedragen ; later werd dit
met weglating van de opdracht - opgenomen als sonnet LVI in Verzamelde
erzamelde IYriek dl. I> p~
. 340 ; vSI. "Mii'n
'n1
sonnetten 1901 .
blond-omduind
Zeeuwsch eiland". PC . Boutens en Zeeland' noot 2),

. 2.

42

De zangpedaSoog Eduard Bellwidt, gestorven in 1924 . Nadere gagevens heb ik
niet achterhaald. VgI. noot 44) .

43

Anton van RooY 1810-1932 was operazanger en studeerde in Frankfort . HiJ ' debuteerde to BaYreuth in de rol van Wotan . arenlang heeft Van RooY tot de meest
gevierde Wagner-vertolkers behoord .

44

De sopraan Emma Bellwidt 18 79-193 7 studeerde zang biJ' onder anderen de
pedagoog Eduard Bellwidt, met wie ziJj later getrouwd is . K. . Kutsch/Leo Riemens,
GroBes SanSerlexikon . ErSanzunSsband, Bern (1991], kolom 65 .

45

De bundel Verzamelde sonnetten verscheen pas in 1907 en bevatte geen door
Toorop gemaakt portret . De bundel werd gedrukt bi1' Eduard Verbeke to BruSga in
een oI~laga van 60 exemplaren . In de bundel Stemmen 1907 zou wel een reroductie van een door Tooro in 1905 etekend ortret van Boutens worden a gebeeld .

46
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In april 1905 was de prive-uitgave van Boutens' vertaling Platoons Phaidoon gedrukt door de irma . Hoekstra & Co to Den Haag in een oplaga van SO exemlaren .
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47 Boutens' vertaling `De zaligaJ'onkvrouw' van Dance Gabriel Rossetti's gedicht `The
blessed damozel' verscheen in De Gids 69 1905 12 december , p . 430-434.
Zie Boutens, Verzamelde IYrie dl. I, p. 500-504.
Boutens vertaalde nog vier andere gedichten van Rossetti en bundelde deze in
1906 in z1i'n uitgave Vi1'f Sedichten van Dance Gabriel Rossetti, gedrukt door
Eduard Verbeke to Brugga in een o plaga van 32 exemplaren .
Deze vertalingen werden op genomen in de bundel Carmina I9I1 . Zie ook Mach1i's Smit " Schoonheid als een absolute macht ...". Dance Gabriel Rossetti in Nederland' in Literatuur I5 1998 1 . 75-83 .
48 In J'anuari 1909 werd de p rive-uitgave van Boutens' vertaling Platoons Phaidros
gedrukt door Eduard Verbeke to Brugga in een o plaga van 60 exem plaren .
49 Waarschi1'nliJ'k bezocht Kakebeeke meel abrieken in Duitsland om zo kennis o p to
doen voor de Middelburgse Stoommeel abriek .
50 Geschreven o brie a ier van de Nieuwe o Litteraire Societeit 's-Gravenha e .
51

an Saltierg.

52

Over deze persoon heb ik vooralsnog geen nadere gagevens gevonden.

53

In De Gids 69 1905 12 december , p. 411-434 zouden de gedichten `Goede
flood' `October' 'solus in aedibus amoris' `Geluks boodscha 'Sonnet LVIII 'Mi'n
kind, ik ben niet rJi'k' en `De zaliga J'onkvrouw' van Boutens worden opgenomen .

54 Welke `lolliga verzen' Boutens hier preties bedoelt , is mJi' niet bekend. Wellicht het
`Lo -, eere- o heldendicht tot de gelegenheid van de doorluchte benoeming des
welachtbaren heeren Hendrik Willem Bosch, Seboortig uit 's-Hertogenbosch tot
opRermachtig directeur en SezaSvoerder der Nutsspaarbank ter stede van 's-Gravenhaga i geschied den dertienden van Bloeimaand in het J'aar O.H. MDCCCCV.'
Het auteurschap van flit gelegenheidsgedicht, een snort parodie op de OdYssee,
staat niet vast, maar volgens een brie van .FH . Bosch aan mevr. C.CV
. . van LierSchmidt Ernsthausen van 24 J'anuari 1964 hee t Boutens flit gedicht gemaakt
voor zi1'n `borrelclubvriend' Hendrik Willem Bosch ter gelegenheid van z1i'n benoeming tot directeur van de Nutssp aarbank to Den Haag in I905 . VrJi'e Universiteit, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme I800heden , Amsterdam, Boutensdocumentatie van mevr. C .C .V
. van Lier-Schmidt
Ernsthausen, inv.nrs. 2145 en 2I89.
55

Pinksteren viel in 1906 op zondag 3 J'uni.

56 Met Kakebeeke sprak Boutens herhaaldeliJ'k over `Narcissus' maar deze hee het
gedicht nooit onder ogen gehad en vermoedde flat het onvoltooid is gebleven • eerder schree Boutens in brieven van 28 november 1904 en I0 november 1905
aan Lodew1i'k van DeYssel over `Narcissus'. Volgens A. van Herzeele is `Zoo hee
Aprils goudenste bloem verteld' een fragment van flit gedicht. o Landheer Inventaris . . . noot 1
ma III . 16) ; res . W. Blok PC . Boutens en de nalatenschaP van Andries de Ho8he, Amsterdam 1983, p . 139 .
Er is een p roe vel overgeleverd van een gedicht van Boutens met de titel `Opdracht van "Narcissus " . Dit gedicht is opgenomen onder de titel `0 p dracht' in de

52

bundel Stemmen 1 907) . Zie S .A. . van Faassen "Een zeker amateurisme" . PC .
Boutens als boekverzorSer', in Ik heb lets bi1'na schoons aanschouwd foot 4
126-149, i.h.b . . 134.
In een brie aan mevr. A . Willemse-Bi1'Isma van 7 april 1907 in Letterkundig Museum) schriJ' t Boutens hierover : `De " 0p dracht" is oorsp ronkeliJ'k bedoeld voor
"Narcissus", maar hee t met tat gedicht zel niets meer uit to staan tan met de
avenge verzen die in dien zel den ti1jd ontstonden . Zoo goat het nu voora aan den
bundel "Stemmen' waarin Narcissus misschien o pgenomen worth.'
57

hr.mr.dr. .R. Clifford Koc9 van Breugel I882-1957 woonde in die tiJ'd ook in het
huffs aan Westeinde 31 . Hi1j werd een van Boutens' belangri1'kste mecenassen .
Boutens was later vaak to gash op Van Breugels landSoed `Bornia' to Driebergen .
Zie De Clerck, Uit het /even van PC . Boutens

58

noot 4),

. 71-72 .

Wie deze p ersoon was, is miJj onbekend . Misschien was het de Duitse kunsthistoricus Felix Oswald Heinrich Grae e 1871-1952 met wie Boutens in de periode
I907-1910 contact had. Grae e woonde in 1910 in Weimar, maar romoveerde
in 1908 in Heidelberg.Zie Blok, PC . Boutens en de nalatenschaP van Andries
de Hoghe noot 56), p . 148 .
Een andere mogeli1'kheid is de Duitse kunsthistoricus Edwin Redslob (1884-1973) .
Deze stuurde samen met zi1'n vriend Grae a een in de collectie van het Letterkundig Museum bewaarde p rentbrie aart aan Boutens op 21 december 1901
vanuit Heidelberg. Redslob studeerde kunst- en literatuurwetenscha p in Heidelberg en promoveerde aldaar in 1906 o p de dissertatie Die frankischen EPitaPhien
im 14 . and IS . ahrhundert .

59

Mr. A .A . de Veer to Middelburg was advocaat en p rocureur, hlaatsvervangend
kantonrechter en directeur van de Zeeuwsche HY potheekbank . Adresboek van
MiddelburS voor 1906, h. ISO.

60

0 p 2 en 3 1'uni werden er internationale worstelwedstri1'den gehouden in de Dierentuin in Den Haag. De uitslag van een van de wedstri1'den o p 3 1'uni luidde: `Dirk
van den Berg legt Brenno in 13 minuten'. Het Vaderland S 1'uni 1906 Ocht. .

61

Van tit gedicht bestaat nag een vroeger manuscri pt. In de nalatenscha p van E.E .
Menten, out-leerlinS van Boutens van NoortheY, beyond zich een exemplaar van
de tweede druk van Boutens' Praeludien 191 I met daarin gaplakt een brie kaart van Boutens aan Anton van Herzeele, o I9 aril 1906 verstuurd vanuit
Heidelberg . 0 p deze brie aart hee t Boutens tit Sedicht met daaronder `Heidelberg, alte Brucke, I8 A p ril 1906' geschreven . Inmiddels bevindt de bundel met de
brie aart zich in de collectie van het Letterkundig Museum, dankziJ' een schenking van de erven-Menten .
`Heidelberg' verscheen in De Gids 70 1906 I 0 oktober , p . 38 . De twee handschri ten vertonen ten o>~ zichte van de Gids- publicatie eniga varianten, waarvan
ik hier alleen de woordvarianten vermeld . 0p de brie aart aan Van Herzeele
stoat in regel 4 'smartverzacht' in p /oats van 'smartontroerd' ; in regel 5 stoat o p
de brie aart aan Van Herzeele `Mi1jn venstren o p enen op onverwacht . .j' in
/oats van `Min venstren open o het onverwacht
' in de brie aan Kakebeeke terwiJjl i n de Gids-p ublicatie in regel 5 `oop nen' stoat . Boutens nom tit gedicht
o p in de bundel Stemmen 1907 in de a deling `In den vreemde'.
erzamelde
Yriek, dl . I, p . 255)
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In de drukproe stond onderaan het gedicht nog de vermeldin8 `a pril 1906' maar
Boutens hee dit geschrap t. VrJi'e Universiteit Amsterdam Historisch Documentatiecentrum van bet Nederlands Protestantisme 1800-heden , Boutensdocumentatie van mevrouw C.C.V. van Lier-Schmidt Ernsthausen, inv. nr. 2111.
62

Bedoeld is de Leidse uitSever HE. Sten ert Kroese 18 79-1950 . Deze was een
Semeenschap p eliJ'ke vriend van Boutens en Kakebeeke . o Landheer Inventaris
. . . noot I), map III, p. I 7.)

63

Het betre t een vertalinS van een maallied1'e dat Thales van Milete een der Zeyen Wizen
door z1i'n waardin bJi' de molen hoorde zin8en in Eresos o p lesbos
J
Plutarchus Septem Sapientium Convivium, 14, 157D . Pittacos was eveneens
een der Zeven Wizen
en wetgever van M Ytilene . (Vg!. G. .M . Bartelink 'Werk1
lied'es uit de Oudheid', in Hermeneus 35 1963-1964 1 .35-39 i .h .b . . 38 •
met dank aan dr. A.M .M. Dekker to Utrecht die zo vriendel1i'k was mJ i' deze gegevens to verscha en.

64 Tentoonstellin8 van schilderi1'en en teekeninSen van an TooroP, Kunsthandel
Kruger en Cie , 's-GravenhaSa 1907 .
65 Het Sedicht "ReSenbooS" . Aan .Th. Tooro p, na bet zien van z1i'n krJi'tteekening
van dien naam' werd o pSenomen in Boutens' bundel Stemmen I901 . erzamelde I Y riek dl . I, p. 277~• zie voorts "M i'n
J blond-omduind Zeeuwsch eiland".
P.C. Boutens en Zeeland' noot 2), p .3-5 .
66 Anton van Herzeele (1882-1960) .
67 Verzamelde sonnetten werd in maart 1907 Sedrukt door Eduard Verbeke to
BruSga in een o p laga van 60 exemp laren.
68 Vi1'f 8edichten van Dante Gabriel Rossetti werd in 1906 Sedrukt door Eduard
Verbeke to Bru a in een o la a van 32 exem laren o a ansch pa pier.
69 Kakebeeke zond Boutens a fen toe een p art1i' nesters vanuit Zeeland .
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70

'De ast' verscheen in aril 1907 in De Gids 71 1907 4 aril , . I I-I 7. Het
werd o pSenomen in de bundel Stemmen 1907 . erzamelde IYriek, dl. I, p .
230-135 .
Boutens schree in een brie van 7 a pril 1907 aan mevr. A. Willemse-BJi'Isma: `Het
vers de "Gast" is niets dan een verbeeldinS, hoe een J'ong zanger die met z1i'n lied
de wereld is doorSetrokken aan de grenzen van die wereld een broederscha p vindt
in wie hi) medezangers herkent, met wie hJi' vraagt to blJi'ven tot z1i'n flood d .i.
voor hem z1i'n op gaan voorSoed naar de Schoonheid . Het is een visionair, dock
zeer eenvoudi vers .' Letterkundi Museum Den Haa collectie-Boutens sin .
B.786 B . I .

71

Boutens' gedicht Aan zee' stond in april 1907 in De Gids 71 (1907) 4 (april),
p . 8-9 . Het werd opgenomen in Stemmen (1907) . (Verzamelde lyriek, dl. 1, p.
241-242 .)

72

De OranJ'ezon was een uits panning o l~Walcheren, dichtbiJ' zee tussen Dombur g
en Vrouwen older. o Landheer, Inventaris . . . foot I), ma III, . 19 .

73

De `Stro en Geschreven na een wandeling naar den waterval van den Sinichbach'
werden voor het eerst ge r~ubliceerd in De Gids 71 1907 I I november , p .
249-259. In een foot hierbiJ' stand : `De Sinichbach valt in de Etsch ten Z .O . van
Meran. De val bevindt zich nabi1j bet kasteel Fragsburg .' De 'stro en . ., ' werden
opgenomen in de bundel Stemmen

74

1901,

erzamelde I Y risk dl . 1 , 257-210 .

In De Gids 71 (1907) 12 (december), p . 402-412 zouden enkele van Boutens'
`Vergeten liedjes' warden gepubliceerd . (Verzamelde lyriek, dl . I, p . 361, 365,
368-371,373-374, 400 en 409 .)

75 `Lorenzo de Medici' vormde het thema van het twaal de Iustrum van het Del tsch
Studenten Corps in 1908 . Boutens hee t voor dat Iustrum drie teksten geschreven :
SPel van Platoon's levee, Tafereelen uit het leven van Lorenzo de' Medici en
`Welkomstlied aan Lorenzo', dat gezongen werd aan het slot van de maskerade .
76

In J'anuari 1909 werd de p rive-uitgave van Boutens' vertaling Platoons Phaidros
gedrukt door Eduard Verbeke to Brugga in een o plaga van 60 exem plaren.

77

Dit plan is niet doorgagaan . In 1908 verscheen de eerste druk van Beatri1's wel
bij' de uitgever C .A . . van Dishoeck to Bussum, maar met een tekening van Rie
Cramer 1887-I977 .
Herman Teirlinck (I879-I967) was een Vlaamse schri1'ver en illustrator. . 0 p 15
december 1907 deed Teirlinck Van Dishoeck een gedetailleerd voorstel voor de
uitvoering van Beatri1's, hiJ' stelde onder meer voor om bij' elks bladzi1'de een tekening to plaatsen . In een brie van I3 1'anuari 1908 schree Van Dishoeck aan
Teirlinck: `Beter ware bet, zooals ga zel voorstelde, dat gi1' schree t en eens van
gedachten wisselt met Boutens .' Waarom Teirlincks plan uiteindeli1'k niet doorging,
is niet bekend. Zie Marloes van Buuren en Marie
J de ong, C .A . . van Dishoeck,

mercator en mecenas . De 8eschiedenis van uitSeveri1' Van Dishoeck, 1898I 931 Amsterdam 1985 on e ubliceerde doctoraalscri tie

. 2I7.

78

Met a eelding van `Duisburg-Rathausbogen' .

79

In maart 1909 verschenen 'lien liedjes' in De Gids 73 (1909) 3 (maart), p. 440458. (Verzamelde lyriek, dl. I, p . 352, 357, 363, 381, 392-397 en 403-404 .)

80

Met a eelding van 'Gezicht o p de Graanbeurs en den AbdiJ'toren van a den Dam
Middelburg' .

81

Twice-told tales van de Amerikaanse schri1'ver Nathaniel Hawthorns (18041864) verscheen voor bet eerst in 1837 . De door Boutens genoemde uitgave verscheen in 1813 bij' Frederick Warns to London als 11de deel in de reeks Chandos Classics . In 1893 was deze uitgave voor de vierde maal herdukt .
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Wellicht doelde Boutens o p zi1'n gedichten 'se ptember-dag op Walcheren' en `In
de manteling bijj Domburg', verschenen in res pectieveli1'k De Gids 73 1909 12
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(december), p . 422 en De Gids 74 (1910) 12 (december), p . 375-376 . Ze werden beide opgenomen in de bundel Carmina (1912). (Verzamelde lyriek, dl. 1, p .
424-425.)
83

VerSeten lied1'es 1909 en Een Florenti1'nsch treursPel 1909 Boutens' vertaling van Oscar Wilde's A Florentine tragedy. Beide werden gedrukt door Eduand Verbeke to Brugge, oplaga res pectievelJi'k 60 en SO exemplaren . Zie over Boutens en Wilde: Marco Goud, "Zoo vindt elk zJi'n gading". P.C. Boutens Robert
Ross en Oscar Wilde', in De Parelduiker 3 1998 I . 61-70.

84

In het voorJ'aar van 19I0 was Boutens van Westeinde 3 I naar Westeinde 19 verhuisd.

85

WaarschJi'nliJ'k de naam van een hond.

86

In I9 I1 bezorgde Boutens De heiliSa tocht van Ar1i' Prins 1860-I922 . Het
boek werd gedrukt door Eduard Verbeke to Brugga in een op laga van 11 exemplaren . Zie ook het nawoord van Harry G .M . Prick biJ' de otogra lsche herdruk
van Boutens' uitgave van De heiliSa tocht Amsterdam 1976 , p. 183-I96.

81 De bundel Carmina verscheen in 1911 bJi' RN . van Kam p en en Zoon to Amsterdam . Het eerste gedeelte van Boutens' vertaling `Prometheus geboeid naar het
Grieksch van Aisch los' stond in De Gids 16 19 I1 2 ebruari . 201-113 het
slotdeel in 3 maart , p . 488-508.
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88

`Drie liederen van Isoude' stonden in Elsevier's Geillustreerd Maandschrift 21
1912 , dl. 43, p. 73-78 . erzamelde IYriek dl. I, p . 6I 1-613.

89

ens Peter acobsen 1847-1885 Deens schri1'ver en dichter. ZJi'n roman Niels
LYhne verscheen in 1880 voor het eerst . De vertalingen waarop Boutens doelt,
zJi'n : Niels LYhne, Ubersetzt von Anka Mann -Matthiesen , Inset-Verlag, Leipzig,
191 I ; Sechs Novellen, Autorisierte Ubersetzung aus dem Danischen von M .
von Borch, Reclam, Leip zig, 1891 Universal-Bibliothek nr. 2880) .
In de roman Niels LYhne zJ i'n eniga homo-erotisch getinte p assages to vinden .
Mogeli1'k raadde Boutens daarom Kakebeeke aan dit boek to lezen. Een van die
ragmenten Iuidt, in de Nederlandse vertaling van N . Boelen-Ranne t, als vol8t:
`Zou er onder alle gevoelsverhoudingen van het leven wet lets zi1'n, dat teederder,
edeler en inniger is, dan de hartstochtelJi'ke en toch zoo volkomen timiede verlie dheid van den eenen 'on en o den anderen? Zoo'n lie de die nooit s reekt
zich nooit dur t uiten in een lie oozin een blik o een woord zoo'n lie de met
o p en oogen, die bitter verdriet hee t over elk gebrek o out biJ' dengeen die bemind wordt, en die zoowel verlangen en bewondering en zel vergetelheid is als
trots ootmoed en rusti g ademend g eluk .' Niels L Y hne, Uit het Deensch vertaald
door N. Boelen-Ranne t Amsterdam 1944 . 50) . acobsen werd desti'ds ook
door andere homoseksuele schriJ'vers bewonderd . Zie Marita Keilson-Lauritz Die
Geschichte der eiSenen Geschichte. Literatur and Literaturkritik in den
Anfangen der SchwulenbeweSung am BeisPiel des ahrbuchs fur sexuelle
Zwischenstufen and der Zeitschrift Der EiSene, Berlin 1991, p. 304.
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Boutens' gedicht 'Amor vindex / Aan Bernard Zweers' verscheen voor het eerst in
Groot Nederland 9
aan Zweers - o
dl . I, p . 460-464 .

191 17 Juli , p. I-I I . Het wend - zonder de opdracht

enomen in de bundel Carmina (19/2) .

erzamelde (riek

De componist Bernard Zweers 1854-1924 zette later onder meer de volgende
edichten van Boutens o muziek: 'Aan de schoonheid' `Last mi' nimmermeer'
'Een out lied' 'Leeuwerik' 'Invocatio amoris' 'Maanlicht', 'Kind der aarde' 'Zonnekus', 'Avond-licht' en 'Rozen' .
91

Romain Rolland Vie de Michel-AnSa

191 I

was verschenen bij" Librairie Ha-

chette et C1 e to Pari1js in de reeks Vies des Hommes Illustres . In de 'Zes-en-twintigste Strafe' in Boutens' Strofen uit de nalatenschaP van Andries de HoShe
1919 worth verwezen naar de schilder en dichter Michelan elo .
erzamelde
Yriek, dl. II, p . 1072 ; en vgI. W. Blok, PC . Boutens en de nalatenschaP van Andries de Hoghe noot 56), p . 348 .
92

Bedoeld is Hendrikus Elias Roodenburg 1895-1987 . In 1912 verschenen 13
exem laren van Carmina o Hollandsch pa pier, waaraan was toe evoe d een o
apansch apier gedrukt ortret eetst door HE . Roodenbur naar een otloodtekening van . Th . Toorop uit 1908 . Zie voor een a eelding van de ets : MarieCornelie Roodenburg en Frederieke Trouw, HE . Roodenburg 1895-1987 . ToPografisch etser, Ni1'megen 1997, p . 83 .
Roodenburg werd in de 1jaren 1909-1910 opgeleid tot etsdrukker bijj de drukkeri'J
Mouton & Co to Den Haag, daarna was hi1' tot 1914 leerling van Philip Zilcken .
Het contact tussen Boutens en Roodenburg verliep vermoedel1i'k via Zilcken o
Mouton & Co, waar enkele van Boutens' bundels waren gedrukt . Ook later blee
Boutens nog contact houden met Roodenburg . In een brie van 17 mei 1914
schree Boutens aan AriJj Prins : 'Wat de etsen van Roodenburg aangaat : zend 1je
de porte euille eens terng? Dan kan ik eerst deze gedane zaken met hem regelen wanneer hiJj hier komt .' Letterkundig Museum, Den Haag, collectie-Boutens,
sign. B .786 B .I .
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.M . Kakebeeke woonde toen aan de Nieuwlandsche weg U I Oa. Adresboek van
MiddelburS voor 1914, p. 89.

94

Ik heb niet kunnen achterhalen wie tit was .

95

De tentoonstelling van Toorop bijj Kunstzaal KleYkamp in Den Haag werd op 5 ebruari 1914 eo end .
De acteur Willem RoYcards 1867-I929 droeg bij' die gelegenheid verzen voor
van de dichteres-schilderes Miek anssen I890-1953 , een vriendin van Toorop .
Zie A.H. Huussen jr., 'Jan Toorop en de dichteres-schilderes Miek anssen', in uffrouw Ida 12 1986 I, . 1-39, i.h .b . . 10-I I .

96

In 1914 woonde Boutens met onder meer 1'hr .mr. . LunsinSh Wichers (1875-

F
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I 93 7 in hetzel de pand aan het adres Westeinde 19 to Den HaaS . Daarvoor
was Wichers ook al woonachtig op Westeinde 31 . Adresboek voor 's-Gravenha8a en ScheveninSen (1913-1914), p. 356)
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0p 2 ebruari I9 I5 trouwde Kakebeeke met de in I89I to Zierikzee geboren
Wendilia Elisabeth Kronenberg.

98

De tweede druk van Boutens' bundel Verzen verscheen in I9 I4 bij P.N . van
Kamp en & Zoon to Amsterdam . De eerste druk was in 1898 verschenen bi'J
Maison Blok to Den Haag .

99

De prive-uitgave van Boutens' vertalinS van AischYlos' Prometheus geboeid werd
in I 9 I 4 gedrukt in zeventig exem p laren b1
i' oh. Enschede & Zonen to Haarlem .

I00 Dit is zeer waarschJi'nlJi'k Anton baron van Herzeele . Albert Plasschaert noemde in
een artikel over het culturele leven in Domburg `Boutens den dichter, met den
ona scheideli1'ken van Herzeele' . Zie Fransisca van Vloten, 'Dromen van weleer.
Kunstenaars in DomburS 1898-1928' in Rei nie op 't duin . Mondriaan en ti1'dS enoten in Zeeland ed. Ineke S paanderlPaul van der Velde , Zwolle-Middelbur S
1994

I0I

. I 1-11 citaat o

. 58 .

Het Schuttersho was een hotel in DomburS dat aanvankeli1'k een herberS voor
daSverbli1'ven was Seweest. Het was minder s1iek dan het Badhotel .

102 J.C . Verseput was hotelhouder van het Grand Hotel van
Middel6urg. (Adresboek van Middelburg voor 1908, p.

de Lange

Delft

133 to

188 .)

I03 In I9 I6 was Boutens verhuisd naar de Laan Copes van Cattenburgh 49 to Den
Haag.
I04 Boutens vierde o p 20 ebruari 1930 zi1'n zestiSste ver1'aarda g. Er werd een eremaalti1'd SeorSaniseerd in De Witte Brug to Den Haag.
105 Boutens maakte in de maanden mei en J'uni van 1930 een refs naar Italie .
I06 Diel, roepnaam van Wendilia, de vrouw
nore Naber-Kakebeeke, Bilthoven .

van

Kakebeeke. Med. mevr. W.M . L'Ho-

I01 De p rentbrie aart bevat een a eeldinS met het onderschri `Padova - Basilica di
S . Antonio vista dai Bastioni' en een stempel van `Grand Hotel de Londres et Beau
Rivaga Venise'. In dat hotel toSeerde Boutens in Venetie .
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Paul van Capelleveen

P.C. Boutens en de band
van Praeludien
(Fen bibliogra ische voetnoot

ver het leven van P .C . Boutens weten we heel weinig, over zi1'n

O

boeken weten we nog minder . De uiterli'kel'ke verzorging van zi1'n
dichtbundels heeft hem alti1'd na aan het hart gelegen maar niet

zo na dat zi1'n mond ervan overlieP . Wie zi1'n dichtbundels vormgaven en wie
verantwoordeli1'k warm voor `de keuze van het lettertYPe, de zetwi1'ze het
formaat de o
pmaak van de Pg
a
ins, de pP ietsoort
a
on de bindwil'ze'
s
i
doorgaans in nevelen gehuld . Nu komen de tYPografische bemoeienissen
van Boutens zelf - in de betaamde woorden van Stols 2 - ` een zeker amateu
risme' met to boven toch kan het interessant zi1'n hierover meer to weten .
Tenslotte maakte de Nederlandse tYPografie 1'uist in de 1'aren van Boutens'
Publicaties een revolutionaire ontwikkeling door met Prestaties van internationaal formaat . Maar uitgeversarchieven excelleren in onvolledigheid en de
kans dat onbekende verzamelingen brieven of contracten bevatten die verduideli1'ken hoe de boeken van Boutens het brachten van schets tot herdruk
words met de 1aren kleiner . 3 Toevalligerwil's kunnen we nu over twee van
zi1'n uitgaven lets meer vertellen . Een volgend artikel zal de band van Stemmen

onder de loeP nemen . Deze eerste `voetnoot' heeft alleen betrekking oP

de uitgeversband van
drukt in

~

19 02 .

Praeludien,

een bundel die voor het eerst werd ge-

Het ontwerP van deze eerste band is afkomstig uit Engeland .
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Herbert Granville Fell

Met de band van Praeludien kan P .C . Boutens zich hebben willen afficheren
als een 'lyric poet' . De band is oorsPronkeli1'k ontworPen door Herbert
Granville Fell (187z-1951) en een eerste toePassing daarvan is ofgebeeld bi'1
een artikel van .W . G1eeson White in The Studio van oktober I894 . 4 Tot
1910 was Fell voornamelil'k werkzaam als illustrator voor verschillende uitgevers . Zil'n voornaamste oPdrachtgever was

.M . Dent & Co, wiens werk-

terrein voor een deel Precies dat van Fell besloeg : sProok1'es en bi1'belvertellingen . Een voorbeeld daarvan is The Book of Job (1896), waarvan de
bloem- en diermotieven zwaar beInvloed waren door de aPanse esthetiek .
Wie nu een indruk wil krilgen van zijn werk kan de vroege ljaargangen van
her Engelse kunstti1'dschrift The Studio willekeurig oPenslaan : de redactie
ruimde de kolommen met regelmaat in voor zi1'n werk dat een modieus samengaan van Pre-Rafaelitische, sYmbolistische en art nouveau-achtige kenmerken vertoonde . Het is Puur illustratief en in niets extreem . Hil' ontwier P,
als iedere ontwerPer in de l'aren negentig van de vorige eeuw, enkele ex libris een uithangbord en boekbanden, maar werkte in de eerste Plaats als tekenaar en schilder . 5 Fell schreef ook artikelen zoalsm augustus 1903 een
artikel in The Studio over de `vellucent' boekband een term die is samengesteld uit de woorden `vellum' en `translucent' . Aan een zekere PoPulariteit
ontbrak her hem niet : zo werd hi1' ingehuurd om coatig verkoPende boeken
in een nieuwe l'as to steken .b
Maar als zil'n naam nu sPoradisch oPduikt is dat steevast in verband met
W .B . Years : band en titelPagina van de eerste uitgave van Years' Poems
r895 zi1'n door Fell ontworPen . Het is een notoire band geworden waarover gezegd is dat her een demonstratie is van een ri1'Pe en ingehouden verbeeldmg . De Ierse dichter zelf dacht daarover, net als veel anderen > heel andens . In een op `l'aPanese vellum' gedrukt exemPlaar van de eerste druk in
1904 geschonken aan zi1'n Amerikaanse weldoener John Quinn, schreef Years :
`Van de man die dit maakte zag ik een Prachtige tekening op een tentoonstelling, 8 masr naderhand heeft Dent hem met a11erlei klusseno Pgzadeld
e
en
toen hil' dit maakte, was hil' al oPgebrand . Ik haat deze karakterloze engel
van hem . ' 9 Eigenli1'k had Years gewild dat Charles Shannon her bandontwetP zou maken, zoals deze dat in 1893 had gedaan voor Oscar Wilde's
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toneelstuk Lady Windermere's Fan, maar daarvan is niets gekomen . Voor de
herdrukken van Poems werd H . Granville Fells ontwerP - na verhit overle g
- met oPnieuw
ebruikt
g~• daarvoor werd op verzoek van Yeats de ontwerPster Althea GYles ingeschakeld .
Het Nederlandse publiek maakte in 1905 kennis met het werk van Fell : in
All Baba en de veertig movers droeg Fell z S zwart-wit tekeningen bil' . 1 °
Vanuit ons perspectief, een eeuw later, was Fell slechts een van de vele eclectici zonder ruggengraat en vallen ziljn kwaliteiten in het niet bil ' het werk van
de belangrilj ke vernieuwers van die ti1d : de robuuste Walter Crane de decadente Aubreyy BeardsleY en de renaissancistische kameleon Charles Ricketts .
Na zi1n periode als illustrator werkte Fell als kunstredacteur voor uiteenloPende tiljdschriften als The Ladies Field, The Strand Magazine The Queen
en, van i>3S tot zi1jn flood in i9S1 voor The Connoisseur, en schreef hi j
over andere illustratoren in The Print Collector's Quarterly .

The Lyric Poets
De Londense uitgever .M . Dent 1849-19zG koesterde de Arts and Craftsbeweging en vooral het werk van William Morris en T . . Cobden-Sanderson .
Hi1j volgde een oPleiding tot boekbinder en in zil'n l j onge lj aren werkte hil' in
de werkplaatsen van Rutherford in Darlington en Hipkips in Londen . Des to
meet bevreemding wekt het flat Dent nooit luxe banden ontwierP in die
door hem bewonderde stijl . Wel kregen de door hem aangetrokken kunstenaars een goed idee van wat de uitgever voor ogen stond : biljna altiljd legde
hilj hen, met het contract voor een omslagontwerP, een schets van het omslag voor . 1i . Of Fell ook een dergeliljke behandeling moest accePteren

is

met bekend . Uitgeveri1 . .M . Dent & Co . heeft Fells omslag gebruikt voor de
reeks The Lyric Poets . De redactie van de reeks werd gevoerd door Ernest
RhYs, die later de befaamde en veeldelige reeks EverYman's Library voor
Dent zou redigeren . Over de langdurige samenwerking met de uitgever
schreef RhYs met zonder humor . `Het eerste project flat ik aandroeg, was
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een reeks 1Yrische dichters - handzame boek1jes die alleen de beste gedichten zouden bevatten . Hi1 toog aan het werk met een aanstekeli1jk enthou-
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siasme . Een verkooPsucces werd het niet : het lettertYpe was to klein en de
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lichtblauwe en de verg ulde bandjes waren to mooi voor dagelil'ks gebruik .
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Intussen was wel de fraaiste Engelse 1y riek bi'eengebracht
~
: Burns, Wordsworth, ShelleY, CamPion en anderen . De reeks oPende met The Prelude to
Poetry, een verzameling oPstellen en aPologieen van dichters over hun yak .

Voor J .M .D . was het werk enerverend en menigmaal lieP de discussie hoo g
op . 'IZ Een YPrend
ot
e stri1'dunt
P was de yraag of sonnetten onder de 1Yriek
vallen . De 14 delen verschenen tussen november 1894 en maart 1900, steeds
in twee uitvoeringen : een goedkoPe> in lichtblauw linnen met goudoPdruk
Prils Zs .6d ., en een luxe in heel Perkament, ook met goudoPdruk, Pri1s 55) 3
Het is de luxe band van Fell die voor de luxe edities van Praeludien werd gebruikt . Niet alleen voerde Dent deze deeloPlage van de reeks The Lyric
Poets uit in Perkament de delen werden bovendien voorzien van een rood
leeslint en van een striksluiting met rode linten . De gelil'kenis met de in soePe1 Perkament gebonden exemPlaren van Praeludien is fraPPant des to
meer, omdat ook hier het voor- en achterPlat zil'n voorzien van overhang ende zi1'den die de frontzi1'de voor een deel afdekken sours de helft sours
de hele frontzi1'de , net als bi1j Praeludien waarvan de editie op Japans papier een geheel ofgedekte frontzi1'de heeft . De kleur van de Engelse linten is
wi1'nrood, die van Praeludien eveneens . Meestal echter zi1'n de linten verdwenen of ofgebroken, of vervangen . Net als bil' Praeludien is het achterPlat
van de delen uit The Lyric Poets onbedrukt en van alle genoemde boeken is
de koP verguld . Bi1' Praeludien vertonen, waarschi1'nli1'k de latere bindoPlagen varianten . Deze band is niet gebruikt voor exemPlaren van de eerste
en tweede druk van Praeludien die in linnen danwel in PaPier zi1'n gebonden .
Daarvoor zil'n twee andere ontwerPen benut .

Het ontwer P
Het binnenwerk van Praeludien vertoont in togenstelling tot de band nauweli1'ks overeenkomsten met de reeks The Lyric Poets . De Dent-delen werden gedrukt door Turnbull and Spears in Edinburghh •; ze zil'n gezet uit een
onbekende letter . De titelPagina's doen bePaald negentiende-eeuws aan met
een Portret als frontispiece er togenover . Binnen een smal floraal kader is de
mute van de Poezie, zittend en sPelend op de lier, ofgebeeld . Zil' is rechtsboven geflankeerd door een naakte, gevleugelde amor . Daartussen linksboyen is in getekende letters de titel in rood en de redactionele verantwoor-
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ding in zwart gedrukt . Onder de mute is het imPressum in dezelfde letters,
in rood vermeld . Links naast de mute is de signatuur H&SC zichtbaar
waarschi1jnli1jk de signatuur van de graveur of het graveerbedri1f

rechts de

letter `F' van Fell . Het Engelse vlechtwerk met ranken en hartvormige bladeren van het vioolt1je dat het omslag siert, is op de titelPagina veel smaller
en luchtiger en hevat char ook bloemen (bet omslag heeft alleen knoPPen .
Van andere bloemen zi1j n sierranden als vignetten boven en onder de inleiding en de gedichten oPgenomen . Deze reeks is een van de eerste waarmee
J .M . Dent zich manifesteerde als een uitgever die towel de idealen van de

Arts and Crafts-beweging in acht nam, als de commerciele zi1jde van het bedri1f, door in togenstelling tot The BodleY Head grote oPlagen to vervaardigen . Het betekent ook de eerste aanzet tot vervlakking van diezelfde idealen .
Een andere reeks van Dent uit deze Periode de Bon-Mots, gelllustreerd met
grotesken van Aubrey BeardsleY, is speelser, maar de delen zijjn wat betreft
bandmateriaal en PaPierkeuze veel goedkoPer uitgevoerd . De reeks The LYri ~• Poets is weliswaar met een zekere fabrieksmatige zorgeloosheid in serie
vervaardigd, toch is de luxe oPlage gedrukt op diverse fraaie gevergeerde
papiersoorten . 14
Van de eerste druk van Praeludien zi1jn de meeste exemPlaren gedrukt o P
Hollands PaP ier van Van fielder Zonen •~ enkele exemPlaren werden gedrukt
op Japans PaPier . De tweede druk is een verhaal apart .

De eerste druk van Praeludien

De titelPagina van Praeludien houdt geen verband met het ontwerP van de
in Perkament gebonden exemPlaren . Wat dit betreft toPen de oPvattingen
die ten grondslag liggen aan de Nederlandse en de Engelse uitgave niet uiteen : in beide gevallen is gePoogd een mooi boek to maken zonder to streven
naar een boek als eenheid in absolute tin . Wel oogt de Nederlandse titelPagina, met ziJjn bescheiden eenvoud hetekenisvol moderner dan het in lettertype en ornamentatie Victoriaans gestemde voorbeeld . Hoewel slechts enke-
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le 1aren verlieP en tussen The Lyric Poets

i895->90o en de bundel van Bou-

tens bevinden we ons daarmee duideli1jk in een antler tYPografisch ti1dPerk .
Het moet ovengens gezegd worden dat het bi1 ' oh . Enschede en Zonen uit
de Fleischmann gezette binnenwerk een weliswaar rustige indruk maakt
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minder oPdripgerig en deftiger, maar dat toch de Plaatsing van de strofen
zowel saai als willekeurig is to noemen . Het wit tussen de strofen is in de
laatste katernen ouderwetser gewoonte, evenredig verdeeld in de eerste katernen is standaard de interlinie tussen de strofen zeer ruim en worden strofen ofgebroken our op de volgende Pagina to worden vervolgd bil'v . P . zzz3 ;~ de beginregels van de gedichten reg isteren niet met elkaar ~• en vanwege
de smalle zetsPiegel worden de regels storend en veelvuldig ofgebroken zodat kwatril'nen sours het aanzien kril'gen van een ingestort sextet . Het is wel
zo dat Boutens zulke uiteenloPende versvormen bezigde, dat men in bil'na
geen enkel formaat zi1'n dichtregels niet ergens moest afbreken : de Verzamelde werken en de Verzamelde 1Yriek zil'n daaroP fraaie uitzonderingen .

Het zetwerk van The Lyric Poets is, vergeleken met Praeludien, eleganter en
compact.
Van Praeludien werden de exemPlaren op Japans PaPier gebonden in Perkament bedrukt in goud naar het ontwerP van Fell . Sommiga exemPlaren
op Van Gelder Zonen kregen dezelfde band, andere werden eenvoudig in
wit linnen gebonden, dat bedrukt werd in gril's . Die laatste exemPlaren hebben op het voorPlat een tekstblok in gril'ze inks dat op het eerste gezicht een
fotografische uitvergroting van het overeenkomstige deel op de titelPagina
li1'kt . Er is echter een ander ornament toegePast dan op de titelPagina : een y vormig blad in Plaats van een dubbelkruis en bovendien is er een andere
letter gebruikt . Dit zou, naar aanwil'zingen van drukker of uitgever, door de
binder kunnen zil'n gedaan, net als de rugoPdruk, eveneens in gril's : auteursnaam en titel in een kleine afwi1'kende, schreefloze letter . Het voorPlat is
ontworPen als een tekstPag

•~ina de band is niet als een geheel ontworPen .

Het bindwerk is zorgvuldig, met boven- en onderaan een kleuri g
Paars/geel kaPitaal . De koPsuede van deze exemPlaren op Van Gelder Zonen is niet verguld, in togenstelling tot die van de in Perkament gebonden
exemPlaren . De laatsten hebben geen kaPitaal . Ook de wil'ze van naaien
verschilt per deeloPlage het aantal naaigaten en binnensteken varieert wat
niet wegneemt dat het bindwerk van alle exemPlaren in dezelfde binderi'1
heeft Plaatsgevonden . De naam van de binder is onbekend maar het zou een
aan Enschede gelieerde firma kunnen zi1'n .
Boutens heeft misschien het ontwerP voor de Perkamenten band aange-
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dragen . In

1901,

de ti1jd dat de gedichten van Praeludien ontstonden en wer-

den gerangschikt, maakte hi1j een refs naar Engeland waar hem delen van de
reeks onder o ~e nkunnenziln gkomen
e
. 15 Masrin de reconstructle van Boutens ' bibliotheek we rden~
een delen van The Lyric Poets e1
gnoemd . 16 Als hi'
dit ontwerP heeft voorgesteld, is daarvan geen spoor achtergebleven . Van
een correspondentie tussen Boutens en Dent is geen bewi1's . Ook is geen
briefwisseling hewaard van Boutens' uitgever Maison Blok of zil'n latere uitgever P .N . van Kampen met de oorspronkelijjke uitgever
Blok gof zulke luxueus uitgevoerde bundels in de reg

.M . Dent) 7 Maison
;~elnitu wel zag het

drukwerk er zeer verzorgd uit . Ook de drukker, oh . Enschede en Zonen > zal
zich met in de eerste Plaats om de hand bekommerd hebben . De binder en
Boutens komen als enige instigatoren in aanmerking . De binder zou het als
een voorbeeld hebhen kunnen tonen . Het meest waarschi1'nlil'k is dat Boutens
aan de uitgever zi1j n wil om deze hand na to volgen heeft oPgelegd . De aldus
in Perkament gehonden exemPlaren zi1n kenneliljk een Prive-onderneming van
hem geweest : er is geen pri)s voor vastgesteld ze waren niet in de handel .
Voor de overname van het Fell-ontwerP is allicht geen toestemming gevraagd :
die gewoonte om Engelse ontwerPen over to nemen in Nederland en, omgekeerd Nederlandse ontwerPen in Engeland, is een oude : voorbeelden gaan terug tot de ePriode 185o-18boJ 8 Bilj wie het initiatief voor deze imitotie ook
lag, de band is in elk geval nauwkeurig nagevolgd .
0P bet omslag is de sierrand tot aan het binnenkader gelil'k ; daarbinnen is
de nieuwe titel en auteursnaam in andere letters getekend, wel zi1'n de regels
uitgevuld met identieke kleine hartvormige ornamenten . Dit gebeurde in Engeland ook met de verschillende delen van de reeks The Lyric Poets door
een foto blt' to werken, waarvan een nieuwe foto werd gemaakt die als basis diende voor een nieuw cliche . Niets wilj st er op dat er twee losse cliche's
zi1'n gebruikt . Het titelschild op de rug van Praeludien is uiteraard aangePast
en onderaan de rug is de uitgeversnaam verwi1'derd . In Plaats van .M . Dent
staat er nu een ster bi1 de tweede druk komt er een ster bil' en de Pennen-
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streken daaronder, die & Co . aan heide zi1'den omgeven, zi1'n ook verwi1'derd
om to worden vervangen door andere versieringen, die er overigens voor
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zorgen, dat het oorspronkeli1jke ontwerp ziljn balans niet heeft verloren . De
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indruk is er no€~J steeds een van luchtigheid en natuursYmboliek . Ook het
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Voorplat van deel I 2 uit de reeks The Lyric Poets,
gebonden in perkament, 1898 . Midden rechts is
het striklint zichtbaar .

Titelpagina van dccl I 2 uit de reeks The Lyric
Poets.

PRAELUDIEN
VERSPREJD} GEDICIffEN
+ + *

VM4

P. C. BOUTENS

Titelpagina van de eerste druk van
( 1902). (Bibliografie, a .)

Praeludien

Titelpagina van de tweede druk, gebonden in perkament. Het laatste cijfer ' I ' in het jaartal van deze
deeloplage is gezakt in het zetsel . (Bibliografie, 2c.)

verguldprocede zal bi1'na hetzelfde zi1n, als we mogen ofgaan op de staat
waarin de meeste exemplaren nu verkeren : het verguldsel is deels verdwenen dichte vlakken vertonen schrale of zwarte plekken . Voor dit snort
duurdere Pro1'ecten werd ovengens steevast een mengsel van goud en zilver
of minder gangbaar, koperl gebruikt omdat het goedkoPere goudfolie
`Dutch gold' op perkament groen zou uitslaan .

De tweede druk
In

1911

van

Praeludien

kwam Maison Blok kenneli1jk niet meer in aanmerking als uitgever

van Boutens die al vier 1j aar eerder een goede uitgever vond in P .N, van Kampen en rond

1910

in C .A . . van Dishoeck voor de bundel Vergeten liedI'es .

In 1907 had Van Kampen de bundel Stemmen uitgebracht in de bi1'na
vierkante hand die in de wandeling de distelband is gaan heten . Dat ontwerp is, sinds oktober

1 9 11

een tweede druk van Stemmen verscheen ook

g ebruikt voor Carmina (191z), voor de daaro p volg ende herdrukken van
Verzen en Praeludien voor Sonnetten 119zo en voor Zomerwolken

1 9 zz

en dat g ebeurde tot en met 1933 .
Kenneli1jk was men begin
Stemmen

1911

nog niet op hergebruik van de band van

ekomen want de tweede druk van Praeludien is niet zoals de

derde en latere drukken in dat grotere formaat uitgegeven . In plaats daarvan
heeft men getracht de eerste druk in alles na to apen, inclusief de tYpografische beperkingen van de eerste druk, zoals de veelvuldige afbrekingen .
De titelPagina van de tweede uitgave is aangepast de ornamenten onder
de gedichten zi1n geheel andere (net als bi1 de eerste druk valt hier geen sYmj

boliek to ontdekken in het verband tussen decoratie en tekst en de gedichten

zi1j

n voorzien van titels . Achterin is een `Aantekening' toegevoegd .

Daarvoor is het register van beginregels opnieuw gezet . Het zou voor de
hand hebben gelegen als dit register vervangen was door een register op titel maar dat is niet geheurd . De tekst van alle gedichten is eveneens opnieuw ezet uit een andere letter, waarbi' ook voor de initialen een andere
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letter is gebruikt .
De vraag is : waarom heeft Van Kampen de eerste druk willen imiteren?
Hi1

j

had ook band en formaat van Stemmen kunnen aanpassen . Kennelil'k is

dit boek om financiele redenen met uithesteed aan oh . Enschede en Zonen
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I

Rug van deel I2 van The Lyric Poets, en alle uitvoeringen
van Praeludien (eerste en tweede druk).

2

Voorplat van de eerste druk, gebonden in linnen, bedrukt
in grijs . (Bibliografie, I a.)

3

Voorplat van de eerste druk, gebonden in perkament,
bedrukt in goud . (Bibliografie, l b .)

4 Voorplat van de eerste druk, gedrukt op Japans papier en
gebonden in perkament . (Bibliografie, I c .)
S

Voorplat van de tweede druk van Praeludien (I 9I I), ingenaaid in papier . (Bibliografie, 2a.)

6

Voorplat van de tweede druk, gebonden in linnen . (Bibliografie, 2b .)
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7

Voorplat van de tweede druk, gebonden in perkament.
(Bibliografie, 2c .)
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maar aan een onbekende drukker> die niet over de Fleischmann beschikte >
noch over dezelfde ornamenten . De uitgever heeft ook op de bindwi1'ze willen beknibbelen wat schri1'nend duidelil'k is bil' de goedkooPste oPlaga, in
een PaPieren omslag rechte rug : slechts i binnensteek twee naaigaten en
natuurli1'k veel li1'm in de rug moest het boekl'e bi1'eenhouden . Deze PaPieren
oPlage is op hetzelfde PaPier gedrukt als de in linnen gebonden oPlage : Palinen . Er is een aParse oPlaga van
Pier zonder watermerk en zonder kettingl
vi1'ftig genummerde exemPlaren verschenen op Van Gelder Zonen : deze
exemPlaren zil'n gebonden in Perkament en die luxe band is oPnieuw versierd naar het ontwerP van Fell, met een kleine wi1'ziging : onderaan de rug
staan twee sterren in Plaats van een enkele ster . De beide gebonden deeloPlagen hebben een ronde rug en een vergulde koPsnede . De linnen oPlage
heeft bovenaan een wit kaPitaal, de Perkamenten oPlage heeft boven- en onderaan een wit kaPitaal . Het bandontwerP van de PaPieren en de linnen oPlage is afwi1'kend .
Samenvattend : er zi1'n drie ontwerPen . Ten eerste het ontwerP van Fell
driemaal toegePast , vervolgens het tYPografische ontwerP eenmaal toegePast , en ten slotte dit derde ontwerP tweemaal toegePast

dat net als het

binnenwerk een imitatie li1'kt van de eerste druk .

H .C.A. van KamPen

Dit derde ontwerP draggt onder aan de rug de initialen HCAvK . Het bandontwerP is van Hermann Carl Anton van KamPen z881z946
19 bekend
om zil'n boeken over de zeilkunst . Het heeft dezelfde oPzet als dat van de
Maison Blok-uitg ave •~ ook het formaat van band en boekblok zil'n bi1'na
identiek met deze uitgave . Dit ontwerP is minder flamboyant . De sierrand
heeft niet die dramatische verschillen van licht en donkey die het Fell-ontwerP diePto geven . Het is een niet trapsParante en statische tekening van
smalle ranken met eenvormige blaad1'es en kleine levenloze en karakterloze
bloemetl'es, misschien een Poging om de gestYleerde banden van CobdenSanderson to imiteren . Waarschil'nli1'k is ook hier het vioolt1'e ofgebeeld . Het
binnenvlak is vril'wel voor de helft leeg en inconsequent ingericht . De belettering is minder sPeels maar daarmee ook ontdaan van de manierismen van
de eerste druk . Het is, al met al een braaf boekl'e geworden . Zi1'n er daarom
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- mogelil'k op verzoek van Boutens - vijftig exemplaren voorzien van het
oudere omslag? Voor die luxe oPlage, die ovengens ook in de handel is gebracht is het eerste katern apart gebrukt, met togenover de titelpagina een
colofon . Die exemplaren hebben gemeen dat op de titelPagina het laatste ci1'c
fer in het 1 aartal i ~ i i in het 1etsel is gezakt . 20 Waarom is het bandstempel
niet ook gebruikt voor de rest van deze editie? - technisch was dat mogeli1'k . Het verschil duidt op een specifieke keuze . Wellicht heeft Dent de oorspronkeli1j ke uitgever, bezwaar gemaakt en dacht men dat een hergebruik
voor alleen de luxe oplage aan liens aandacht zou kunnen ontsnappen? Het
is, gezien het veelvuldig en straffeloos naapen van modellen een verwaarloosbare optie . Een heel andere benadering is nog to overdenken : zou het
kunnen zi1j n dat aanvankeli1jk Maison Blok een heruitgave overwoog en dat
uit financiele overwegingen, besloten werd niet nogmaals Enschede in to
schakelen, maar een goedkoper drukkeril, die de opdracht kreeg het boek1'e
in alle details na to volgen? In een later stadium zou de uitgave kunnen zi1'n
overgn
e~ouren door Van Kampn
e 2' te laat om formaat en op maak nog i ng rilpend to veranderen, maar nog wel op ti1d our het familielid H .C .A, van
KamPen een nieuw omslagontwerp toe to vertrouwen . De luxe oplage zou
dan - ondanks het feit dat deze in de handel is gebracht - een particiiliere zaak van de dichter zelf kunnen zi1n geweest, die het oorspronkeli1'ke
bandstemPel gebruikt wilde zien voor de vi1jftig genummerde exemplaren .
A .A .M . Stols memoreerde met voor mess dat Boutens in zulke gevallen
veelal de beschikking hield over deze exemPlaren, welke hil ' zelf van een
inscriptie en een nummer voorzag en aan zijn vrienden, biJ ' wil'ze van hooge
gunst, verkocht of zelfs een enkele maal ten geschenke of in ruil voor andere kostbare uitgaven gaf .' 22 Boutens' longe vrienden Anton van Herzeele en
E . Menten hehoorden tot de uitverkorenen ; nummer

1

is van een opdracht

voorzien aan W .A . van Koni1jnenburg .
Boutens boog zich voor de tweede druk opnieuw over de inhoud van zijn
bundel en nam de gelegenheid to baat 3 1 kleine sours echter beduidende >
wi1jzigingen aan to brengen in ii gedichten .
De bezorgers van Boutens' Verzamelde werken merkten in hun `Verantwoording' op `dat Boutens zilj n boeken zeer zorgvuldig corngeerde en dat
wil'zigingn
e en drukfouten bi1 j hem zeldzaam zi1'n' . 23 In verglil'king
e
m et de
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bundels van anderen is dat wellicht waar, oPvallend is nu dat van Praeludien de tweede druk zorgvuldiger is dan de eerste die ontsierd words door,

voor Boutens niet licht to begri1'Pen, zetfouten als `rei' voor `rli'' e `getrouwen' voor `getouwen' , `nil'gen' voor `neigen' en `groene' voor `groenen' .
Bil' het corrigeren werden deze fouten rechtgezet, iets to il'verig, want in de
regel `En taste ze op tot peel' kreeg `taste' nu een `t' teveel een four die
Boutens in latere drukken heeft hersteld . De meeste veranderingen bePerken zich tot samenvoeingn
g e 3

en intorPu nctie z r 24 De drukker ge

bruikt in de tweede druk doorgaans meer gedachtenPunten . De bezorgers
van de Verzamelde werken hebben nu eens de eerste dan weer de tweede of
een latere druk gevolgd, waardoor de interPunctie in die uitgave onbetrouwbaar is .

Lyrisch dichtersch ap
In de tweede druk bracht Boutens ook twee tekstuele wi1'zigingen aan die tYPisch 1Yrische kwaliteiten als klank en ritme ten goede komen : `ge' werd `giJ''
en `van strand' werd `van 't strand' . Door de band van de reeks The Lyric
Poets over to nemen koos hi1' voor een affichering als 1Yrisch dichter, niet
om zich of to zetten tegen de ePische of dramatische dichtkunst maar om
zil'n Poezie duidelil'ker dan voorheen in een internationaal kader to Plaatsen .
Het nationals kader, rond 1902 nog altil'd beheerst door de beweging van
Tachtig, heeft hi1 ' wellicht als to bePerkt beschouwd : hil' koos niet voor niets
voor deze bundel een muzikale term en niet de algemene titel van zi1'n debuutbundel Verzen die ook Willem Kloos voor zil'n verschillende sonnettenbundels gebruikte . Zil'n keuze voor een exPliciet en exclusief 1Yrisch dichterschaP ligt vast in de `muzikale' titels vanaf r9oz : Praeludien Stemmen >
Vergeten lied1'es, Carmina en later nog de Liederen van Isoude . Veel gedich-

ten liken
op muzikale comPosities in hun gebruik van de themata vooral
1
als we kil'ken naar de natuurmotieven seizoenen en weersomstandigheden
vaak in combinatie zoals in `VoorJaarssneeuw' . Sommige gedichten gri1Pen
vooruit op een meer beschouwende 1Yrisk, vooral de langere gedichten met beslissende titels als `Bewustwording', `Bekentenis' of `Herkenning' . In deze Periode zagen ook Boutens' critici dat zi1'n Poezie zich bewoog in de richting van
een individualistische zoals de aardse zintuiglil'kheid van Herman Gorter
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naar een metafYsische, algemener sYmbolische 1Yriek, een beweging die niet
alleen samenhangt met Boutens' aan Plato ontleende filosofische inzichten
maar ook met `de noodzaak van homoseksueel verlangen in het streven naar
kennis van de absolute sc

~ hoc nheid' .
25 itst de homoseksualitoit
~
vans
Bouten

draggt bij j aan de 'transcendentie' die in de metafYsische gedichten een crudale rol sP eels . Boutens waakte er in i

902.

echter wel voor zich als homo-

seksueel to manifesteren .
Recent werd over Boutens geschreven : `Van DeYssel moet zeer wel hebben
begrePen dat deze "nieuwe dichter in Holland" zich zowel in nationaal als
in internationas1 gzelschP
e
a heeft willen afficheren' 26 - en dan ging het Boutens er misschien wel juist om - Van DeYssel biljvoorbeeld - eroP to wizen
l
dat de invloed van de Franse dichters Paul Verlaine Charles Baudelaire en
daarmee van het svmbolisme voor hem niet alleenzaligmakend was en dat
daarnaast hem vooral de En€~7else Poezie inspireerde, met de meer metalYsische inslag .
Zo kon het gebeuren dat voor Boutens Praeludien de aanzet werd tot een
lYriek die eerder metafYsisch dan sYmholistisch genoemd moest worden en
die dit tot uiting wilde laten komen niet alleen in de gedichten zelf, maar
ook in de tYpografie en vooral het omslagontwerp . De Engelse invloed o P
zi1J n ideeen over tYPografie is duideli1jk via Morris tot hem g ekomen •~ de 1Yrische metafY sische bronnen zijn niet sYstematisch onderzocht maar Boutens reikte ons met het bandontwerp, indirect een lange rli' dichters aan :
SPenser, Burns, ShelleY, Sidney, Campion, Wordsworth, Herrick Beaumont >
Fletcher, Keats, Browning en Tenny-son . Als een l'ongere tildgenoot van Boutens opsomt wat hem in liens Poezie aantrekkeli1'k voorkomt, noemt hi1' :
`ziJjn bijj uitstek lyrisch talent' en `het sierli1jk uiterlil'k van zi1j n bundels' in
een adem . 27 Dat het Iy risch talent en het sierlijk
~ uiterli'k
~ van Praeludie'n z o
dicht bij elkaar liggen, geeft wel aan dat met alleen Boutens, maar ook zi1'n
Publiek deze verbinding als togisch en wenseli1k ondervond . De band van
Praeludien is aldus bezien een signaal .
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Bibliogra fie Praeludienz8

I . EERSTE DRUK,

1902

PRAELUDIEN Vil'f maal een stervormig ornament
Vier maal ornament
NEN

VAN P .C . BOUTENS

Ornament II in Haarlem voor

VERSPREIDE GEDICHTEN

Gedrukt door

MAISON BLOK

I

OH . ENSCHEDE EN ZO-

Drie maal ornament

II

Zes

maal ornament to 's-Gravenhage 1902

Letter: een Fleischman Van Faassen 1993] .
Decoraties binnenwerk : 0P de titelPagina en in de Beginregels is als regelvuller een van de `Ouderwetsche ornamenten . 0P 6 Punten' gebruikt, nameli1'k
nummer 1448 : een dubbel kruis ofgebeeld op bl . 8o in Dee III. Ornamenten
van Letter roe van oh . Enschee en Zonen . Letter$ieteri1j to Haarlem .
( Haarlem 1891) . De bloemen-ornamenten komen daarin overigens niet voor . Er

zil'n i6 verschillende ornamenten : I Vroegelfing, Erophila verna ( P . 2, 6 4 )~ 2
RidderPoor
s
l
(?), DephI'nt'um
( P 7 62 66 )> 3 Hop, Humulus lupulus (P 9
21, 46, 72, 84> Io6 > 4 Palmet P . io, 44> I12 > 5 ( P . I2, 896
)> Meidoorn > Crata og us laevt$ata PI4, 24> 6088126 > 7 Eenbes, Paris 9ua ri olio ( P . I6,
34, 52, 102, II7 > 8 RooS ?

Rosa P . I8, 32, 74, 96), 9 RooS ? , Rosa P . 27,

77, 103), 10 P 37 , 98), II K1aver Traoftum pratense P 40, II4I2
Oole)

vaarsbek Geranium san$uineum P 4 2, 92), 13 Wi l'ndruif

, vitis vini era

P 49> 82 I4 VeerPalm P . 69), 15 Wingerd ? , Partheno-cissus inserta P .
70), I6 A merikasnse eik

uercus rubra ( P . Io8) . (Voor de determinatie waar-

van ik dank verschuldigd ben aan Sam Segal .
Drukker : oh. Enschede en Zonen in Haarlem .
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Datum van Publicatie : februari?

1902 . Een exemPlaar met oPdracht aan

K .J .L . Alberding k Thijm is gedateerd : 9 februari 1 9 oz . Veilingcatalogus The
Romantic Agony (Brussel) r6-r7 oktober 1998, nr . G9o . )
Recensles : De Nieuwe Courant

ze 1aargang, nr . 95, zS februari i9oz

Avondblad P6( `Dicktor-ontwaken'),; Het Va erland, nr . 1 33~ 8 en 9 1 uni
r9oz Eerste Blad 13, p .

(in `Letterkundige Beschouwingen' door v .N . W .G .

van NouhuYs)) ; De Nteuwe Gtds i7e l r g . (r9of-i 9 oz), aPril z9oz P 496
1 vermeld in `Laatst ontvangen boeken') recensie in : 1j uni 190Z], P . 6zo-6z4 `Literaire kroniek' door Willem Kloos( .
Ontvan st : i . ' . .alit keen e bundeltje . . .' (De Nieuwe Courant), z . `Het
boek1je is een model van frame tYPografische uitvoering en doer de firma Enschede eer aan .' (Het Vaderland) .
la . GFBONDEN IN LINNFN
0Plage : ?
PaPier : Van Gelder Zonen watermerk : Van Gelder Zonen + waPen ; schutbladen : dik PaPier aan een zi1de griljs .
Band : Heel wit linnen voorPlat titel ondertitel en auteur met 4 ornamenten
(ongeli1jk aan die op de titelPagina) en ronde rug 1 achternaam auteur, titel1 bedrukt in grils . Aan boven- en onderzi1de is een Paarslgeel kaPitaal aangebracht .
KoP ofgesneden, andere zi1jden onafgesneden .
C,ollatie :

1

z°

m2 a 2 h-i 8 z~ 2

70
o bladen :

PP

4,

4 ,

1-i z6 , [21, 4 . De

schutbladen (it en zit) en katern a zljn niet genaaid maar gehjmd . De overige
katernen zl1n met wit garen genaaid ( S naai ~paten ( 4 gebruikt), i lange, z korte
binnenstekenl .
Formaat : Band : 158x 1o5 mm ; boekblok : 1Sox97 mm ; doorsnede incl . band :
1

S mm .
Prijj s :

z . s o l Brmkman

1901-191o

1

AutoPsle : Particuliere collectie (3 exemPlaren) .

ib . oe VAN GEI DER /ONEN, GI PONDEN IN PERKAMENT
0Plage : ?
PaPier: Van (;elder Zonen watermerk : Van Gelder Zonen + waPen . Varianten : exemPlaar gezien met schutbladen van tweezi1jdig bruin PaPier . Ook gesignaleerd : goudkleurige schutbladen aan een zi1jde versierd met Franse lelies . Er
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g eillustreerde schutbladen de latere uitmaken .
Band: Heel slap Perkament, voorPlat en ronde rug bedrukt in goud naar een
ontwerP van H . Granville Fell als is met z wil'nrode bindlinten
en met een leeslint

4

9

mm breedte

mm) . KoP ofgesneden en verguld, andere zil'den onafgesne-

den . Variant : ook exemPlaar gezien met koP niet ofgesneden en niet verguld .
Collatie : 1 z° ~2 z1t2 a2 h-i8 372

bladen : PP [41, [4], [41, 1-126 2 4 .
De schutbladen it en 3n zil'n gelil'md, evenals katern a . De overiga katernen zi1'n
. 74

met wit garen genaaid 8 naaigaten, 4 binnensteken . Deze bindwi1'ze en collatie
komen overeen met de op Japans PaPier gedrukte exemP!aren .
Variant : Het exemPlaar met brume schutbladen heeft 4 naaigaten, 3 binnensteken collatie : 1z ° tt2 a 2
Formaat : Band :

-i 8 z 2 j . 70 bladen : PP [41, [41, 1-iz6 z

154X101

mm ; boekblok :

1S1x96

4 .

mm ; doorsnede incl . band :

II mm waarvan aan frontzi1'de zx3 mm bedekt .

Pri1's : ? niet in Brinkman,

I901-I910

AutoPsie : Antiquariaat Swertz-1 herbonden : het slaPPa Perkament om stevige
Pfatten gevouwen . Brede, grove, niet authentieke oudrose oorsPronkeli1'k Paarse . 1inten gli1'k
a
aan die van een ongineel exemPlasr van Platoons Phai o0n
I9oS>;

leeslint ontbreekt • witte kaPitalen boven en onder • schutbladen van Con-

cordia ; katern 9 is eveneens g elil'md ; overige ingenaaid met geel garen • Antiquariaat Swertz-z (schutbladen vernieuwd, linten ontbreken) ; Antiquariaat Huil'er linten vernieuwd schutbladen met verticals kettingllinen op z mm ; koP niet
ofgesneden en niet verguld) ; Particuliere collectie tweezil'dig bruins schutbladen
hebben France tits!Pagina verkleurd ; linten ontbreken) ; Particuliere collectie
(deel leeslint bewaard) ; Anti quariaat Alfa Ha ganum (linten vervangen) ~• Catalog us Antiquariaat Aioloz (Leiden) 40 (februari I998), nr. 6z : 'Orig . verg . dec .
Perkament kleine vlekl'es . KoP verguld . Onafgesn . Met franse lelies versierde
g ouden schutbladen' .
Locaties : Zeeuwse Bibliotheek

1997,

P

35,

nr . z .6 signatuur : 1 I 1 z L z 1 lin-

ten ontbreken ; Universiteitsbibliotheek Amsterdam siSnatuur : KK

70- 9 .

IC. OP JAPANS, GEBONDEN IN PERKAMENT

0Plage : enkele exemP!aren Stols X

1925]

Ongenummerd

PaPier : aPansch PP
a ier Stols X 192.5]
Band : Heel slap Perkament, voorPfat en ronde rug bedrukt in goud naar een
ontwerP van H . Granville Fell als Ib met z wi1'nrode bindlinten en met een lees-
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lint van 4 mm breedte . KoP en frontzi1de ofgesneden, onderzi1'de onafgesneden .
Kop verguld .
2 z~4 a2 b-i8 1t44 7z .78~
Coilatie : 1z0 ~
bladen : pp [41, 8 [41'
>
1-iz6 8
4De schutbladen (it en 411) en katern a zi1jn met genaaid, maar geli1jmd . De
overige katernen zi1
~ n met wit 7aren genaaid (8 naaigaten, 4 binnensteken) .
Formaat : Band : iS 6x i o i mm ~; boekblok : I S zx97 mm ; doorsnede> incl . band :
1o mm waarvan aan frontzi1de zxS mm bedekt .
Pri js : ? met in Brinkman, 19 01- i 910
Autopsie : Particuliere collectie ( I exemPlaar .
2 .TWEEI)E I)RUK, I911
PRAELUDIEN VI1f maal - van de eerste druk verschillend - stervormig ornament]
Vier maal ornament VAN P .C . BOUTENS
VtRSPRtii) (EllI(,IITFN
TWEEue DRVK, uitgegeven door Vier maal ornament

P .N . VAN KAMPEN &

ZOON to Amsterdam, 1 i9 I
Letter : ?
Decoraties : Er zijn 2.4 verschillende ornamenten : I Wintereik

uercus etraea (P . z, 44 burnum 5Z,
e
opulus (P I1z)z Akelei A9uilgis
vul$arzs p 7 3 S neeuwba1> Vi . >> Io8), 4 Klaver, Tri olium repens (p . Io 16 11 7), S
Vlier (?), Sambucus nigra (1' . i z,.~l,6o74 3~ 6 Klaver Tri olium pp ratense ( . 14,
lupine, Lupinus vulgaris (P . 7
18 46, liggend : 103)> >
8 Valeriaan
)~
Valerians o icznahs lp . z i 1, 9 KlimoP, Hedera helix (p . z4), 1o Passiebloem
~, 1 I Viooltje, Viola tricolor( P 3z), 1 z KlimoPHedera
(?), Passi lora (P . z),
helix (P 34), ii Goudsbloem, Calendula o icinalis p( 40)> 14 Korenbloem >
Centaurea cyamus (p . 4
z), I - LamPionPlant,
alkekengi p 49>
88,
~ Physalis
(
>
Ioz), 16 Heggcrank Clematis vttalba (P . 6z 89), 17 Paarse dovenetel Lamium purpureum (P . 64, 70), i 8 Palmet (P . 66, 8z) 19 Palmet ( P . 69, 9z), zo
Palmet P . 72, 96), z I Wilde kastan e Aesculus hippocastabum p 77zz
~ z 3 Vioolt1e (?), Viola tricolor P . 106
Wi1ndruif Vitis vini era ( ~' . 84, 9 8),
Z4 p . 1 r4z5 Tongvaren Asplenium scolopendrium P . 1z61 . Ornament 6
lijkt op i>9oz-I I . Ornamenten i>9, zo en zi li1jken op 19oz-4 . )
Drukker : onbekend
Datum van hublicatie : mei 191 1 Mededelingen 19771
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2a . INGENAAID IN PAPIER

0Plage : ?
PaPier : geen watermerk, geen ketting1
linen als 2b .
Band : Heel wit PaPier gladder dan binnenwerk voorPlat en rechte rug bedrukt
in goud naar een ontwerP, dat onderaan rug de signatuur HCAvK draggt als 2b .
De ontwerPer is Hermann Carl Anton van KamPen . Alle zi1'den onafgesneden .
Collatie : I2 ° a 1

-i 8 j21 . 68 bladen : PP [41, I-I26 [6j . Katernen a en 7j zil'n

niet genaaid, maar gelil'md . De overige katernen zi1'n met wit garen genaaid

2

naaigaten r binnensteek .
Formaat : Band en boekblok : rS 6 x 98 mm ; doorsnede r2 mm .
Pril's :

i , So Brinkman, I 9 II-I 9 i S

AutoPsie : Particuliere collectie 2 exemPlaren, waarvan r gestemPeld : recensieexemPlaar .

2b. GEBONDEN IN LINNEN
PaPier : geen watermerk, geen kettingl
linen als 2a .
Band: Heel wit linnen met aan bovenzi1'de wit kaPitaalt1'e, voorPlat en ronde
rug bedrukt in goud naar een ontwerP, dat onderaan rug de signatuur HCAvK
draggt, als 2a . Aan bovenzi1'de is een wit kaPitaal aangebracht . KoP ofgesneden
en verguld, andere zil'den onafgesneden .
Collatie : r 2 °

~1

a 1 b-i8 1

.1
211 1 .

72 bladen : PP

4 ~> 4

r-I26

4 > 4 . De

schutbladen (1t en zit) en de katernen a en 1' zil'n niet genaaid, maar geli1'md . De
overiga katernen zijn met wit garen genaaid 6 naaigaten

3 binnensteken) .

Formaat : Band : 157 x 103 mm~; boekblok : 1S2 x 9 6 mm;~ doorsnede 13 mm .
Pri1's :

2 .-Brinkman, I 9 II-I9 1 S

AutoPsie : Particuliere collectie • Museum van het Boek/Museum Meermanno
Westreenianum signatuur : K 098 A oio .
Locaties : Zeeuwse Bibliotheek > 1997, P 47nr . 2 .3o signatuur: II I2 L 3 ) .

2c . GEBONDEN IN PERKAMENT

0Plage : vi1'ftig genummerde exemPlaren
PaPier : Van Gelder Zonen watermerk : Van Gelder Zonen, Holland + waPen .
Band : Heel slap Perkament, voorPlat en ronde rug bedrukt in goud, naar een
ontwerP van H . Granville Fell met 2 striklinten kleur als eerste druk? . Het ont-
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werp verschilt van ib/c : de rug-oPdruk is gewilzigd : onderaan in plaats van

1

ster : z sterren . Aan hoven- en onderzitde is een wit leaPitaal aangebracht . Kop afgesneden en verguld, andere zi1 den met of ~>esneden .
Collatie :

i 2.

~2

schutbladen (it en

a 2 b-i 8 1 2

72

l

bladen : PP 4

4i-1z6

4,

4 . De

it) en de katernen a en 1 zi1n met genaaid, maar gelijmd . De

ovenBe katernen zi1n met wit garen genaaid (6 naaigaten 3 binnensteken .
Formaat : Band : i~ ^5 xloo mm ; boekblok : 1S3x95 mm doorsnede > incl . band :
13

mm, waarvan aan frontzi1de zx4 mm hedekt . Er zilj n kleine onderling e afwij-

kingen tussen de exemplaren .
Tekst colofon : VAN DEZF.N TWF.EDFN DRUK ZIIN VIIFTIG GENUMMERDE EXEMPLARFN ~ ) GLDRUKT OP HOLI ANDS( H PAPILR ~) FN GEBONDEN IN PERKAMENT . DIT ~~ EXEMPLAAR IS HIERVAN II N" . Arabisch nummer handgeschreven in zwarte inlet .

Prilj s :

4, 5o Brinkman, i 9) i

i- i

9 i
~

5

Auto Psie : Particuliere colleens No . 4i (linten ontbreken) •~ Koninkli1'ke Bibliotheek No . ~38

(si~ natuur : 50 G8

linten ontbreken) ~; Antiq uariaat Huijer
No .
1

(linten ontbreken) ~; Anti9 uariaat Swertz No .

10

(

linten ontbreken ver-

nieuwde schutbladen met verticals ketting1
linen op z7 mm afstand ; vernieuwde
leapitalen),; Particuliere collectie No .

I

handgeschreven oPdracht in zwarte inks

op Franse titelPagina : "aan W .A . van Konijnenburg II van P .C . Boutens II
schuine streeP . " linten ontbreken) ; Letterkundig Museum No . 16

linten ont-

breken de bladen 9/12., 121/124, i2.5/1z8 zi n niet los gesneden .
Locaties : Zeeuwse Bibliotheek, 1997, ~ 47~ nr, Z .30 sig natuur :

1

i i z L zo :

nr . z i, linten ontbreken) ; Letterkundig Museum (No . z1 (signatuur : B .786 V .1) .
Bi1j zonderheid : Net laatste ci1fer `i' in bet 1aartal

1911

o Pde titelPagina is in

bet zetsel naar beneden gezakt (in nr . i, 3, 10, 16, 38 en 41) .
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Noten

I S.A . . van Faassen "Een zeker amateurisme" P.C. Boutens als boekverzor er' in
Ik heb iets bi1'na schoons aanschouwd . Over leven en werk van PC . Boutens

1870- 1943 ed. Jan Na

80

et al. Amsterdam-Den Haa 1993

. 128.

2

A .A.M. Stols, 'P.C . Boutens als uitgever ; in Halcyon nr. I 1112 (1942) .

3

Een recent voorbeeld betre en de Boutens-aanwinsten van de laatste 1'aren van
het Letterkundig Museum, waarbi1' zich documenten bevinden die een licht werpen op de uitvoering van de Verzamelde werken 1943-1954 . Volgens bet prospectus z1 i'n 120 exemplaren op Hollandsch velJ i'n met speciale watermerken gedrukt waarvan 100 in de handel en bestaan daarnaast 940 exem laren o
houtvri1' papier, waarvan 900 in de handel.
Uit brieven van uitgever .
.C Boucher, drukker/mede-uitgever oh . Enschede en
L
Zonen en binder . Brands & Zoon uit de 1'aren 1949-1954 blJi'kt nu dat voor de
meeste delen er ziJ'n per deel kleine a wi'kingen de editie op houtvr1i' papier bestond uit 908 in linnen gebonden en 32 gebrocheerde exemplaren en dat de editie op Hollandsch veliJ'n als volgt was samengesteld : 17 gebrocheerde exemplaren
79 exemplaren gebonden in hal perkament en 22 exemplaren gebonden in heel
perkament. Die 22 in heel perkament gebonden exemplaren zJi'n genummerd IXXII. Daarnaast bestaat er een 23ste set, genummerd: NI (bet eniga van de h .c .exemplaren dat op deze wJi'ze is gebonden . Dit exemplaar bevindt zich thans in de
Zeeuwse Bibliotheek to Middelburg.Zie De PC . Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek to MiddelburS ed. R.M. RJi'kse , Amsterdam 1997, p . 92-93.
Met dit snort archivalia - en met nog meer speurzin - moet het, ondanks hiaten,
mogelJi'k zJi'n een volledige, beredeneerde bibliogra ie van Boutens to schriJ'ven .

4

.M . Dent & Co . adverteerde voor de nieuwe reeks in The Publisher's Circular
van 6 oktober 1894: `A New Series o Volumes o English Lyrical Poetry, care fully printed on specially prepared deckle-edge paper, bound in a limp cover designed by H . Granville Fell' p . 393) .
Zie voor een a eelding: J. W. Gleeson White, `The artistic decoration o cloth
book-covers' in The Studio IV No. 19 October 1894
. 19 .

5

Zie voor een incompleet overzicht van door hem geillustreerde boeken : R .E.D .
SketchleY, English book-illustration of to-day. APPreciations of the work of living English illustrators with lists of their books London 1903, . 126 • en Bibliography of British book illustrators 1860- 1900 ed. Charles Baker Birmingham 1978, p.60-62 .

6

De twaal delen van de door Grave RhYs Seredigeerde Banbury Cross Series of
Children's Folk-Lore Stories werden ter gelegenheid van kerstmis 1895 door
uitgeverJi' Dent aangeboden in een linnen cassette, bedrukt in goud naar een ontwer van Fell. he Publishers' Circular. Christmas 1895, . 114.

7

R.E.D . Sketchley, English book-illustration of to-day (noot S), p . 28 .

8

Waarschi1'nliJ'k zag Yeats werk van Fell o p een tentoonstelling van de uitgevers
Dent in 1894 . Dent schree in zi1'n herinneringen : `we had the opportunity o hiring the Institute o Water-Colour Painters' Rooms in Piccadilly or a few weeks in
September and October 1894, and we decided to attempt it d .w.z. : `an exhibition o black-and-white drawings made or our publications']. There were drawings
by several men whose work was exceedingly interesting and whose names are now
well known . Among others were .D . Batten, R. Anning Bell, Arthur Rackham Walter Crane etc, but some did not fulfil the promise o the work there exhibited' .

The memoirs of .M . Dent 1849-1926 . With some additions by Hugh R .
Dent, London-Toronto 1928, . 70.
9

Allan Wade, A bibliography of the writings of W.B. Yeats, London 1951, p . 34-35 .

10

Ali Baba en de veertiS roovers . Verhaal uit de Duizend en een Nacht . In
het Nederlandsch vertaald door . W. Gerhard, Amsterdam 1905 . De 25 zwartwit tekeningen werden door Fell geleverd voor de Engelse uitgave Ali-Baba uit
1895 .

II

The memoirs of J .M . Dent 1849-1926 (noot 8), p . 14 en p. 43 .

12

The memoirs of .M . Dent 1849-1926 noot 8), p. 71 . RhYs beweerde dat hJi'
halverwega de reeks door de uitgever werd verzocht Senoegen to nemen met een
drastisch verlaagd honorarium . RhYs schriJ' t dit voorstel toe aan Dents overtuigin g
dat redacteuren een snort gratis artiesten willen ziJ'n en aan liens p rovinciale
koopmansgeest . De reeks staakte in 1900, andere redacteuren werden aan getrokken voor nieuwe reeksen, en pas vi1'1aar later keerde RhYs als redacteur terug biJj Dent. aren later vertelde de dichter Edward Thomas hem dat toen hiJ ' z1i'n
vrouw ontmoette, bleek dat zowel ziJ ' als hi1j het ShelleY -deel uit deze reeks bi'J zich
droeg . Ernest RhY s, EverY man remembers, London-Toronto 1931, p . 238 en fi .
273 . Uitgerekend lit deel werd in The Publishers' Circular van 29 1'uni 1895
get Ypeerd als ` i n a form at once handy and attractive' en 'this pretty little volume' .

13

I The Prelude to Poetry . The English Poets in the defence and praise of
their own art november 1894 geen vellum editie vermeld]) ; (2) The Lyric
Poems of Edmund SPenser november 1894 Seen vellum editie vermeld ; 3
The Lyric Poems of Robert Burns ebruari 1895 geen vellum editie vermeld
4 Lyrical Poetry from the Bible 2 delen res p. april en december 1895 • 5
The Lyric Poems of ShelleY Juli
I895 g een vellum editie vermeld ; 6 The I Yric poems of Sir Philip Sidney november 1895 geen vellum editie vermeld 7
The Lyric Poems of Thomas CamPion ebruari 1896) ; 8 The Lyric Poems
of Wordsworth mei 1896 geen vellum editie vermeld, maar wel gezien bJi' anti9uaar Vincent Barlow ; 9 The Lyric Poems of Robert Herrick november
1896) ; 10 The Lyric Poems of Beaumont & Fletcher mei 1897) ; I I Keats
december 1897) ; 12 The Lyric Poems of Robert Browning 1uni 1898 . 13
English Madrigals in the Time of Shakespeare november 1899) ; 14 The LYric Poems of Alfred Lord TennYson maart 1900 .
De uitgaven in p erkament 'vellum' werden sours `large paper edit .' genoemd.
Deel I, 2, 1, 10, 12 en 14 zi1jn door miJj onderzocht . De titels van de delen worden
in verschillende bronnen verminkt weergageven . In bovenstaand overzicht zJi'n ze
waar nodig aangevuld na autop sie, danwel op basis van gaSevens in The Publishers'

Circular o The British Library General Catalogue of Printed Books to 1975 .
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De luxe exem laren kon ik road le en in een articuliere verzamelin . De ewone exem p laren die ik zag, bevinden zich in de collectie van de University Libraries,
University o Arkansis Fa Yetteville, Arkansis .

I5 Karel de Clerck Uit het leven van PC . Boutens Amsterdam 1969

.61 .

I6

Brie d.d . 22 ebruari 1998 van Marco Goud Utrecht .

I1

Het archie van de irma Dent bevat geen brieven van o aan Boutens noch van
o aan de irma's Maison Blok oh. Enschede en Zonen of P.N . van Kampen, en
eveneens niet van o aan de latere ontwer er H.C .A. van Kam en . Het Dent-archie bevat evenmin in ormatie over de reeks The Lyric Poets . (University o North
Carolina at Chapel Hill .
De enkele ontwer en in het archie van P.N. van Kam en bevatten evenmin relevant materiaal . Ri'ksprentenkabinet,
R i'ksmuseum
Amsterdam .
J
1

18

Fons van der Linden In linnen Sebonden . Nederlandse uitSeversbanden van
1840 tot 1940 Veenendaal 1981 . 18-79 met een a eeldin o
. 80 .

19 Zie voor de o lossin van de initialen: A .S.A . Struik `Een voorlo i overzicht van
si naturen o industriele boekbanden' in De Boekenwereld 11 1995-1996 3
. 153 .
p

20

Naast deze ezakte `I' vertoont het zetsel een o vallende eilen behalve o .
80, waar het zetsel in regel 13 zo is opgedrukt, dot de drie $edachten-p unten uit
de liJ'n vallen , een slordigheld die niet voorkomt in het zetsel van de eerste druk .
Die uit ave echter bezor de oh . Enschede en Zonen o hun beurt enoe roblemen met de 8ekozen letter, want de veelSebruikte letter `a' en de kwetsbare 'f'
vertonen mankementen : . 4 reel 2 I `waar' : de eerste `a' is ka ot; . 8, reel
I I `aan' : de tweede `a' is kapot ; p. 54, regel I 0 ` antasie' : de stok van de 'f'
is aSebroken .

1I

Maison Blok was aanvankeliJ'k gevesti8d in de Prinsestraat 11. Van 1894 tot 191 I
was de irma o p nr. 48 Sevestigd . Met inSanS van J'oargang 191111912 verdwenen boekhandelaar . Blok en Maison Blok uit het Adresboek voor 's-Gravenha8a en ScheveninSen .

12 A .A .M . Stols, `P C. Boutens als uitSever' noot 1, p . 5.
13 PC . Boutens Verzamelde werken . Eerste Deel ed. C.L. Sche , A . Rut ers van
der Loe en . van Krim en Haarlem!'s-Gravenha a 1943 .361.
14 In dit overzicht van de verschillen tussen de eerste en de tweede druk van PraeIudien is eerst de titel van het gedicht uit de tweede druk vermeld, vervolgens
a ina-en-reel en tenslotte de weer ave tekst eerste druk evol d door de weerSave tekst tussen ronde haken .
`In een roeiboot' 2-3 : rieelen rieelen 2-6 : een een .
`Aubade' 6-I : terzJi'staat terzJi'staat, .
`VoorJ'aarssneeuw' 8- 10 : stervensbliJ', stervensblJi'. .
`Moan boven sneeuw' I 1-5 : kou kou .

`Schoonheids belo te' /3-I : ge ig1 .
`Amor inevitabilis' 20-1 : Van (,,Van) .
`Thuiskomst in Holland' 30-I I : van strand van 't strand) .
`acht' 38-I0 : toogt ; . . .toogt;
`0 elken dag. . .' 42- I : sterven, sterven ; 42- 10: diep o p getogen diep o p getogen .
'In het park' 55-4 : vrucht? -vrucht? ; 56-12 : vuur? . .vuur?. . . ; 59-2 : weer weer .
`Levens geheim' 63-13 : uitgezet
uitgezet
'Ti1'deliJjk nest' 65-7 : inn'ger innger .
`Bewustwording' 69-13 : slag p slag p. .
`MorgenliJ'k verwachten' 70-8 : bee t. ., bee ft. . . .).
'Bekentenis' 77-8: voor voor .
`Herkenning' 79-18 : rei r iJ ; 79-24 : lief . . (lief .. .) ; 80-15 : getrouwen getouwen .
'Sneeuw' 91-13 : taste tastte .
`Avonddauw' 100-2 : boven boven, ; 100-3 : uur uur, .
`Droe vermaan' /04-I I : Voor Voor .
`Bezinken' I I4-4: ni1gen neigen .
`HYmnos aan de zee' I2I-I4 : groene groenen ; I22-I : geloo geloo > > I23-8:
oogehaard, oogehaard ; 123-9 : hartekool hartekool, .
25

Ernst van AIpen, `Miskend en uitverkoren . Homoseksueel verlangen in de gedichten van PC. Boutens' in Ik heb jets bi'na schoons aanschouwd noot I
. 95.

26

Ben Pe erkam

"Een nieuw dichter in Holland" . Aanzet tot een oeto ra le van
noot I
. 13 .

PC . Boutens' in Ik heb lets bi'na schoons aanschouwd

21

E.B . de Bruin
1 , `Van Prikkebeen tot Boutens en terng', in Maatstaf 32 1984 I ,

28

Het lemma `Locaties' in de `Bibliogra i e' is beperkt tot de in de Bronnen en de GGC
beschreven exem laren .

p.

34 .

Bronnen :
Brinkman, 1901-1910
Brinkman's cataloSus der boeken, Plast- en kaartwerken, die Sedurende 1901 tot
en met 1910 in Nederland zijn uitgegeven of herdrukt . . .

• Geeft formaat en p riJs van de eerste druk (alleen de gewone o plage : p . 160 .
Brinkman, 1911-1915
Brinkman's catalogus der boeken, Plast- en kaartwerken, die gedurende 191 I tot
en met 1915 in Nederland zi1jn uit8a8even of herdrukt . . .

• Gee ft formaat en pn1s van de tweede druk (alle uitvoeringen : p . 110.
Stols, 1925
A .A .M . Stols, BiblioSraPhie van het werk van P .C . Boutens 1894-1924, Maastricht
1925 .

• Over de band worden geen gagevens verstrekt . Hiermee is een eerdere biblio gra fe
van Stols vervallen, welke eerst in De Witte Mier verscheen . Een aanvulling, met ondertitel : Eerste aanvullinS : December I924-Februari 1930, verscheen biJ' Bezelfde
uitgever in 1930. In 1953 me/den Stols en G.H . `s-Gravesande wezenliJ'k hetzel de in
de biblioSrafe in deel VI van : P.C . Boutens, Verzamelde werken, Haarleml's-Gravenhage 1953 ]
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De Clerck, 1969

Karel de Clerck, Uit het leven van P.C. Boutens . Tweede, herziene druk, Amsterdam
1969 .

• De Clerck gee Seen ga8evens over de p ublicatiegeschiedenis van Praeludien.
MededelinSen, 1977
Mededelin8en van het Nederlands Letterkundi8 Museum en Documentatiecentrum, sub Boutens : A zonderli1'k verschenen werken I-IXVI, I977 .
• Kaart ii en ix bevatten gaSevens over Praeludien .
Schuhmacher, 1983

Catalogus Anti9uariaat Schuhmacher Amsterdam 1 I0 Boutens & LeoPold ,
1983 .
• Praeludien igureert in verschillende drukken en uitvoeringen I1 maal in deze catatogus, waarvan S de eerste en tweede druk betre en p . S, nr . 81-82a, 83-85) . Van de
eerste druk warden 3 exem laren beschreven, van de tweede druk warden 2 exemlaren beschreven .
Van Faassen, 1993
S .A. . van Faassen, '"Een zeker amateurisme' ; P .C. Boutens als boekverzorger', in Ik
heb jets bi1'na schoons aanschouwd . Over leven en werk van P .C . Boutens I870I 943 ed. Jan Nap et a!.]), Amsterdam/Den Haag I993, p . I26-I49 en p. I6I-I63 .
• Geen nieuwe gagevens over Praeludien . A Sebeeld is van de eerste druk, 1902, p.
40-41 Van Faassen, I993, p . 131-133 . Van Faassen suSSereert dat de uitgever het
back hee ft onderSebracht bi1' oh . Enschede en Zonen 'o p verzoek van de dichter' p.
141 , lit omdat liens dissertatie oak biJ' hen was gedrukt .
Zeeuwse Bibliotheek, 1997
De P .C . Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek to MiddelburS . SamenSesteld en ingeleid door R .M. R1i'kse met b1i'dra8en van B. Pep erkamp en M . Goud . Amsterdam, Schi houwer en Brinkman, I997 .
Beschri' ft 2 exem laren van de I e druk en 1 van de 2e druk : . 35-36 nr. 2 .6); . 47

nr. 2 .30 . Illustreert nr . 2 .30 : . 45 ex . n r.11 .
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August Hans den Boe f

Reflectie, restyling, recycling
Over Gerrit Krol

en boeiende karat aan het werk van Gerrit Krol is de grote diversiteit en samenhang . Van de literaire genres heeft hi1' tot nu toe
alleen nog met het terrein van het toneelstuk en libretto betreden . Maar in bet genre van de roman, bet essay, het korte verhaal en de
Poezie words hi1j na vier decennia gerekend tot de belangriljke Nederlandstallge auteurs . Zo is hi1 met veel gedichten aanwezig in de PoPulaire antholog ie van Gerrit Komrij .
De samenhang binnen zi1j n oeuvre is zeer hecht al was bet alleen al door
bet oPtreden van essaYistische passages in de romans en bet terngkeren van
romanPassag~,
es - Jezet als Poezie - in een dichtbundel .

Wanneer we ons bePerken tot Krols fictionele Proza vinden we daarbinnen
dezelfde combinatie van diversiteit en cohesie . Het valt to verdelen in drie
(of vier?) Periodes . Krol hegon zi1j n carriere met de novellen De rokken van
O Y CC

ScheePmaker (> ~9 6z en De zoon van de levende stad i9 66

halenbundel Kwartsla€~1

19
.
l~ 64)

en de ver-

Proza waarin bet leven van een 1'on eman in

een stall als Groningen een belangri1jke rol sPeels .
Toen kwam Krols doorbraak als auteur in de Periode van het `schriJ'ven in
ara rafen' in 7ezet met Het emillimeterde hoofd . Schri jven in sommen
(1967)! en De ziekte van Middleton (i96y, zeer los oPgebouwde romans

die Krol voorziet van formules tekenin en en antler visueel materiaal maar
waarin hil ook korte passages over een Groninger lj eugd niet schuwt . De ver-

teller in de Periode is meestal een comPuserProgrammeur die in dienst van
een oliemaatschaPPi1' over de aardbol treks .
Van hieruit evolueerde Krols Proza naar een was ingevulder, traditioneler
kader, naar de hi1'-vorm en naar een afwisselende thematiek . Al is de hoofdPersoon van Okoka's WonderPark (1994) toch weer een Programmeur en
exPerimenteerde Krol in deze derde Periode in Omhelzingen i 993 bil'voorbeeld met het Reigen-schema van Arthur Schnitzler .
In zi 1'n laatste boek, De oudsteI'ongen z998

doer Krol weer iets anders :

met deze herinneringen aan zil'n l'eugdl'aren in Groningen sluit hil ' thematisch
weer sterk aan bil' het werk uit het begin van zil'n literaire carriere .

Behalve deze cirkelbeweging is er nog een andere in Krols oeuvre to ontdekken : zil'n voortdurende neiging om reeds gePubliceerde romans to herschri'yen waardoor ze niet alleen een sPeciale visie op het ongineel geven maar
ook weer een nieuwe samenhang met de rest van het oeuvre vertonen . Over
dit aspect van Krols diversiteit wil ik het hebben .

De ziekte van Middleton

Sinds het eind van de l'aren zeventig verschi1'nt het oeuvre van Gerrit Krol in
twee caregorieen : naast nieuwe romans ook oude in herschreven gedaante .
Het gaat om Het gemillimeterde hoofd, De laatste winter r 970) en De weg
naar Sacramento (1977) .

Zi1'n meest recente herziening, Middletons dood (1996), is bovendien togelil'kertil'd ook een vervolg op de oorsPronkelil'ke roman De ziekte van Middleton .
De ziekte van Middleton is waarschi1'nli1'k Krols meest exPerimentele

boek . 1 Hi1' hanteerde bil ' deze roman eenzelfde aanPak als voor Her gemillimeterde hoofd met nog grotere verscheidenheid aan tekstsoorten en illus-

traties . Naast een anekdote over een Groninger l'ongen die niet durft toe to
geven dat hiI ziln slaal bil een schoolvriendle heeft laten hangen, 3 i s er bi'1
voorbeeld een intrigerend sProok1'e over een man die met een vrouweli1'ke
kakkerlak trouwt • het doer beurtelings aan Kafka en Grimm denken . Ook
was er nog meer beeldmateriaal - cartoons advertenties > technische tekeningen en damesfoto's - dat een onmisbare functie vervult in het geheel . Die
functie hebben vooral de foto's van de grootboezemige vrouwen uit het blad

86

BustY en de vrouwen in het leven van de verteller : Regina Annie Noris >
Kathy, Judith .
Over de functie van deze foto's onthulde Krol in 1985, in het oorspronkellJ k als 1ezing g eh ouden essay `De abstracts roman', 4 het volgends :
Wat Jje nooit most doen, als romanschriJ'ver, is p reties, tot in de details, beschriJ'ven hoe iemand eruitziet . Wat ik in De ziekte van Middleton

heb gedaan , is dus niet : p reties beschri1'ven hoe iemand eruitzaS . Toch wilde ik dat mi1'n lezers p reties wisten hoe de vrouwen die ik beschree eruitzagen . Daarom heb ik van elk van die vrouwen een oto gahlaatst . Oat kan
natuurli1'k niet literair, maar in dit boek kon dat wel . Het waren ictieve oto's en dat het kon, kwam doordat het boek handelt over lctieve oto's en
over het gebruik dat ervan wordt gemaakt . Vorm en inhoud waren hier, o p
een even ongewone als gelukkiga wi1'ze, een .

De foto's onthullen daardoor ook veel over de verteller, . PiPPer . Want de
aantrekking skracht die zij volgens PipPers verhalen op hem uitoefenen zinlen niet veel lezers met hem hebben gedeeld . De dames op de plaatl'es zi1'n
ondanks (of door?) hun grote maten niet aantrekkeli1'k . Ook onthullen de
foto's dat een tweeds caregorie dames, die van de Potentiele echtgsnots er
anders uitziet : Regina heeft een dank figuur, net als het personage Kathy,
op wie Pipl'er later verliefd is en met wie hi1' een nieuw leven zou willen beginnen . Ook zi1jn Amerikaanse vriendin Judith is dank .
De ziekte van Middleton is dan ook met zozeer het verslag van een personage met een obsessie voor extreem grote maten . De ziekte uit de titel duidt
op een bePaalde eigenschaP van de man : ti1dens het vri1jen met ziln geliefde
denkt hi1 j aan het li1jf van een anders vrouw . Het gaat over een man die
zoekt naar vrouweliljke gensgenheid, vooral ook een geborgenheid in het
huweli1jk . PiPPer is noch een Casanova noch een Don Juan, maar een academische kantoorman die een beschermd leven leidt een echte `Angestellter'
als in veel hoeken van Krol .
Tot nu toe heb ik me hePerkt tot de verhalende laag in De ziekte van Middleton . Er is nog een tweeds laag . Behalve aan zi1j n verhalen over de dames
geeft PipPer zich geregeld over aan allerlei filosofische bespiegelfingen . En hi'l
heeft nog meer in zijn mars . Zo bliJjkt hilj een voorkeur to hebben voor
avantgardistische schilderkunst uit de ti1jd van de Eerste Wereldoorlog . Fraai
is ook de vondst van Krol om hem in San Francisco to laten studeren aan de

Omsiag naar ontwerp van Ary Langbroek voor De ziekte van Middleton door Gerrit Kroi, 1969.
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`c .s . Peirce Universiteit' . Met doze naam verwi1j st Krol naar de rond 1969 in
de mode rakende vader van de semiotiek .
Belangriljk is de manier waaroP Krol de karaktertrekken van zi1'n verteller
vorm geeft . Sours via Pseudo-citaten uit boeken die PiPPer zelf heeft geschreven althans volgens dims titelbeschri1jvingen . Die zi1'n duideli1'k vats
want ze dateren towel uit de achttiende eeuw als uit 1990 zl l'aar nadat de
roman verscheen ! Er staan ook oP zettelijk fouten in hot book : de one keer
werkt Annie bi1 eon schoenwinkel, een paar bladzi1jden verder bil ' een vestiging van de Spar . De ziekte van Middleton is ook in dit oPzicht zo postmodern als maar kan .
Een exponent hiervan is ook de rol van de ti1'd in de roman waarover
Krol zelf in I~9i
de volgende toelichtin~~ gof :s
~
In miJjn roman De ziekte van Middleton hob ik hot p robleem vormgegeven door de eenzelviga hoo d p ersoon ink to Iaten reizen . Door die reiten komt wat hiJ j to verteller hoe t in een quasi zinvolle volgorde to staan :
`De week daaro tat ik o Bonaire .' 0 Bonaire denkt hi' aar Texel Amsterdam, aar Euro p a in hot algemeen ; hiJj vliegt ternS naar Cura~ao corres ondeert met San Francisco, vlie t naar hot eiland Margarita, wacht vervolgens in Caracas o p weer een antler vliegtuig , dat hem naar Cali ornie zal
brengen, terwi1i zijn gedachten intussen naar Peru gaar en Bolivia . En dit
alles zonder ook maar iemand aar to s p reken, vier bladzi1'den lang . Maar
zo verstri1kt de ti1jd .
Binnen hot oeuvre is bet bovendien interessant dat er een sterke relatie bestaat tussen De ziekte van Middleton en De laatste winter en de Poeziebundel Over hot uittrekken van een brook die Krol in 1970 uitbracht . Tusson de poezie staan foto's van dames, maar ook passages uit de romans, gezet als gedachten .
Achteraf lees Jje de moord op Sheila in De weg naar Sacramento als een
versterkte echo van Pippors direct uitdovende oPwelling our Annie to doden en later zi1n wat krachtiger wil our de Amerikaanse Kathy to vermoorden . Ook dit is een element dat de samenhang in Krols oeuvre illustreert .

Herzieningen

Krols p rozadebuut uit i 9 6z, de novelle De rokken van Joyce Scheepmaker,
verscheen in 1971 in herziene vorm met een aantal niet ingrilPende wil'zigingen . Maar in

978,, bi1j de tweede druk van zi1'n roman Hetgemillimeter-

de hoofd was er meer aan de hand en voelde Krol zich ook geroePen aan
zi1'n lezers een verklaring to geven :
e zou een boek as moeten uit even, als het manuscript, oak no herhaalde Iezing, niet meer verandert . Veel boeken warden to snel Sedrukt. Dat
gold oak voor Het g emillimeterde hood. Deze herdruk gee ft miJ' de gelegenheid alsnoS correcties aan to brenSen o stukken to schrapp en . De veranderin en betre en voornameli'k de ara ra en 17

18, 57, 18 en 86 . Pa-

ragraa I I is vervallen • ara raa 90 is herschreven . De p araSra en 20, 71
en 84 zi1'n geheel nieuw.

De geinteresseerde lezer wist uiteraard niet uit zi1'n hoofd wat er in de oorsPronkeli1'ke Paragrafen werd beschreven en hield meteen de oude versie
naast de nieuwe om to vergelil'ken . Wat was het verschil? Sommiga passages
bleken wat verhalender geworden en verder heeft Krol verhalende beschouwingen vervangen die los van de rest van het boek staan . Het effect hiervan
was ongetwi1'feld een sterkere cohesie binnen de roman .
Daarnaast heeft Krol gedateerde elementen verwi1'derd . Het betoog over
de togenstelling tussen kerk en wetenschaP bi1'voorbeeld . In 1978 nam immers geen zinnig mens de kerk nog serieus . Zo heeft Krol ook toenmaals actuele verwi1'zingen naar de door een schandaal gevallen minister Profumo
de Britse Premier MacMillan, de Tweede-Kamerverkiezingen en de aanwezigheid van kamerleden bi1 ' het eindexamen weggelaten . Het vraagt ook weinig verbeeldingskracht om la voor to stellen waarom Krol de volgende passage schraPte : `De man die ik in mi1n 1'onge l'aren het meest bewonderde was
Adolf Hitler . Hi1' is het voorbeeld van mi1'n stelling dat een woord de wereld
kan veranderen hoe krankzinnig dat woord ook is .'
Meer samenhang > minder formules minder controverse > zou dat conform
de wens geweest zi1'n van de uitgever? Want ook is de ondertitel `Schri1'ven
in sommen' weggelaten en het schitterende omslag van de eerste druk is vervangen door een commercieler ogend geheel . Krol leed immers nog steeds
onder het imago van een `moeilil'k' auteur, ondanks het feit dat hi1' intussen
romans had gePubliceerd die er veel toegankeli1'ker uitzagen dan zi1'n Proza
uit de 1'aren zestig .
Toch lil'kt de herziening van Het gemillimeterde hoofd niet ingegeven
door een commerciele behoefte aan lichtere verteerbaarheid . De nieuwe
versie bevat nameli1'k meer passages over togica en bil'voorbeeld een Para-

Vel kopij voor De ziekte van Middleton.
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get was een lange brads wed met alleen ik er op : de w&uielasz 1axxg
de roe tweeiingbomen vol bloesein . De luiken zijn gesloteu, ieder
slaapt zodat wear hit plan voor eon schilderij ontstaat : bier kn
2:
uTh_a Een sc hil derij thAt heel hat Levee set in een
enke1 straat . Zolang 1k besta wil ik datchi1deren, verf en Iin-

i

nen kopen want pas als ze eewnaal op het doek genet zijn, pie
huizen, zul je zien mat 1k bedoel .
Ja, afgezien van die twee bomexa die werkelijk van onderen tot bovei
L z

de ro te p luis zaten,verschilae Guadeloupe in wezen niet van
en dat stelde mij gerust, want je blijft aan het reuse .
p dezeUde inanier stelde bet niij gerust dat, oen 1k was thuis
gekonien en :nijn positie achter haar wear had ingenoxnen, omdat zij
hit vroeg, baar machtige kont in riiijn bunk gezet odat 1k beon
to brullen van genoegen (zij ook) en ik haar, orndat zij met de neu
teen de wand aan lag, op hear bulk gooide enz . - dat bet inij
voorkwain dat, net als de straten, eien1ijk alle vrouwen op elkaar
lijken .

ant bewijst daiL niet, eindelijk, dat cje aan ~~n vrouw ge-

I

:en keer zei ze ie, terwi1 ze hear sigaret doo2de, dat ze graag
bi me vas . ax ; iii b ;recp haar . Ondut ik baar bereep had ze nij
, alles' veite1d . . .
rnoment dat
1k zel haar mat ik, 1a, vual haar was aan houen op hit
;o
LYaC
zo, paarse junk, z iiveren t ase in de hanc ,
binnengekomen was . C:tdat o je :iooi geniaact had .'

,o1

graaf over `komedie' is vervangen door een beschouwing over de man die
de term `involutie' muntte .
De inhoud is enigszins veranderd, maar de vorm bli1'ft min of meer dezelfde . Een oPPervlakkige herlezer zal de verschillen nauweli1'ks oPmerken .
Daarentegen zal het geen lezer ontgaan dat Krol, eveneens in 1978, bil' de
herdruk van De laatste winter de figuren en Plaatl'es weglies waarmee hil' het
`denkwerk' van zi1'n Protagonisten Placht to illustreren en dat hi1' de afwi1'kende tYPografie verwi1'derde . Visuele verschillen toPen nu eenmaal eerder
in het oog . Bi1' de herziening van De laatste winter is vooral de vorm veranderd . Of liever gezegd, de vorm is aangePast aan de manier van schril'ven die
Krol aan het eind van de l'aren zeventig het Prettigst vond . Ook de in 1977
verschenen roman De weg naar Sacramento, waarin immers ook geen illustraties meer voorkwamen 6 is daarvan een voorbeeld .

Ingevuld
In 1987 verscheen De weg naar Sacramento o Pnieuw, maar nu onder de titel De weg naar TuktoYaktuk . Deze versie telt 76 Pagina's, 42 minder dan
het ongineel . De herziening was niet alleen een kwestie van schraPPen • bierbil' vergeleken vallen de veranderingen in Het gemillimeterde hoofd in bet
niet . Zelf deed Krol daarover de volgende Paradoxale uitsPrack :
Nadat 'De weg naar Sacramento' was gapubliceerd 118 bladziJ'den heb ik
nag vele bladzi1'den 93, welgeteld erbi1' moeten schriJ'ven voordat ik het geheel in de vorm van 'De weS naar TuktoYaktuk' tot 76 bladziJ'den had teru gg eb racht . 7
Omdat deze ingreeP veel radicaler was dan tevoren bij ' herdrukken, gof hi1' de
roman bij' de verschil'ning in 1987 ook een vri1'wel nieuwe naam : De weg naar
TuktoYaktuk. Naar Krols overwegingen bij' de herschril'ving van Het gemillimeterde hoofd - over coherentie narrativiteit - moesten we gissen, maar bij ' de-

ze gelegenheid vergezelde hil' het geheel van een verantwoording .
Overigens zi1'n de verschillen tussen de twee versies van De weg naar Sacramento toch niet zo ingri1'Pend als Krol suggereert . Het schri1'ven van die 93 Pa-

gina's betekende voor een deel ook overschriI'ven in een andere ordening : veel
is vertrouwd voor de lezer die de eerste versie kept . a moest sours echt de twee
edities Paginagewil's naast elkaar leggen our de verschillen to ontdekken .
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De roman vormde in 1977 het relaas van een eenzame man die trouwde
scheidde verhoudingen met dames begon en ten stone een Amerikaanse
vriendin Sheila vermoordde, geobsedeerd als hil j al vroeg was door een aantal dramatische sterfgevallen in zi1jn omgeving .
De verantwoording bi1j De weg naar TuktoYaktuk is uit literair oogPunt
hijzonder de moeite waard . Vol met onginele ideeen over literatuur, met interessante opmerkingen over de achtergrond van De weg naar Sacramento

Omslag naar ontwerp van J . Tapperwijn voor Middletons dood, 1996 .

en de bewerking daarvan, maar ook over Krols roman die het 1'aar daarvoor,
in 1986, was verschenen : Maurits en de feiten .
Om zil'n ideeen to ondersteunen, verwi1'st Krol naar een heterogeen gezelschaP van auteurs als Nicolaas Matsier A . Alberts Stendhal Harry Mulisch
Richard Brautigan, Viktor Sl'klovski en Paul ValerY . De fraaiste passages zil'n
tYPisch Krol : Perfecte en misleidend simPele formuleringen of formules .
In zi1'n verantwoording is Krol nuchter en kritisch over zi1'n eerste Pogin g
uit 1977, wanneer hil' vertelt hoe hi1' Passages die sterk naar reisleidersProza roken to licht beyond . Ook de moord op Sheila waar nota bene het hele
boek om draaide oordeelde hi1' to zwak . De nieuwe oPlossing bleek inderdaad een verbetering, evenals de beslissing om de oPmerkingen over doodstrof en slachtof fers to schrPPn
a e .8
Maar is De weg naar TuktoYaktuk in zi1'n totaliteit beter dan De weg naar
Sacramento? Een belangril'ke oPmerking van Krol - ook in verband met vo-

riga herzieningen - heeft betrekking op zil'n verlangen om de hiaten of de letter `x' dan wel door Punt1'es aangageven elementen in het ongineel in to
vullen . De weg naar TuktoYaktuk is inderdaad meer ingevuld c .9 . toegankeli1'ker en verhalender dan de eerste versie .
Dit aspect van de herziening beschouw ik als een verlies . Want de eigenschaP van Krols werk uit de l'aren zestig en zeventig om dingen oningevuld
to laten vond ik 1'uist zo boeiend . Ik denk dat Krol ook in 1987 met een herziening Probeerde aan to sluiten bil ' wat hem op dat moment in zijn nieuwe
werk de Prettigste aanPak leek .

Middletons dood

In 1996 verscheen Middletons dood, waarmee Krol in zil'n herzieningsProces
nog een reuzenstaP verder is gegaan . Aanvankelil'k lil'kt deze roman een grondige herschri1'ving van De ziekte van Middleton, waarbi1' . PiPPer is vervangen door Wouter van der Pi1'l . Tot halverwege . Vanaf dat moment echter beginnen er zoveel nieuwe ontwikkelingen dat 1'e wel van een vervolg moet sPreken . En dan blil'ken veel elementen in het voorgaande, herschreven gedeelte de
lezer l'uist op dit vervolg to hebben voprbereid . Fascinerende lectuur.
Het heeft dan ook weinig zin om to bePalen welk van beide Pro1'ecten het
meest is geslaagd . Dat heeft ook met de factor til'd to maken : er zil'n nu geen

94

tien 1'aar verstreken, zoals bi1 j de verschiljning van De weg naar TuktoYaktuk
maar z7 . [)e wereld van 1996 is met meer die van 1969 en dat geldt ook
voor Krol en

zi1j n

lezers . De Plaat1es vervullen in 1996 niet meer de functie

die ze in i 969 vervulden . Ze zouden

flu

eerder een historische betekenis

krilg' en . 9 Maar het effect zou ook zi1j n verdwenen wanneer Krol ze had vervangen door recentere damesfoto's uit het siliconenti1dPerk .
Middletons dood heeft ~Teen verantwoording . Geen nood : voor degene
die wil weten door wat voor overwegingen Krol werd gedreven volstaat
het nawoord hi1j De weg naar TuktoYaktuk . Misschien is dat zelfs no g
meer van toePassing op de relatie tussen Middletons dood en De ziekte
van Middleton .
Wat de structuur betreft zou 1je kunnen zeggen dat De ziekte van Middleton uit honderden fragmenten bestond die op verschillende manieren met
elkaar warm verbonden . Horizontaal door de geschiedenis van Pipper, verticaal door de beschouwin en voorbeelden en illustraties die de verteller
ons verschafte . De verteller vormde het kruispunt van deze verbindingen . De
geschiedenis van PiPPer was laPidair, vooral omdat die telkens door de verticale elementen werd onderbroken . Er was geen plot en geen slot : de PiPper-geschiedenis loste op in een beschouwing en een aantal biljlagen .
Voor Middletons dood heeft Krol vrijwel alle verticals elementen geschrapt . De lapidaire geschiedenis die overbleef, heeft hilj niet alleen maar
verbonden en van een plot voorzien, maar ook aangedikt ; en last but not
least, gewi1zigd en ontwikkeld .
Een eenvoudig voorbeeld van ontwikkeling vormt de rol van de zuster van
de verteller . In De ziekte van Middleton vernemen we weinig meer over
haar dan dat ze met een dominee is getrouwd en dat in de P astorie Playboy
op tafel ligt (een herenblad van een gematigder kaliber dan BustY . In Middletons dood ontwikkelt de zuster zich nadat de Predikant-echtgm oot zi1'n
toga aan de wilgen heeft gehangen, tot de succesvolle eigsnares van een pornovideotheek die geregeld met haar broer van gedachten wisselt over haar
negotie . Van der Piljls belangstelling bePerkt zich nameli1 j k niet tot foto's
maar strekt zich ook uit tot pornofilms .
Gecompliceerder, als voorbeeld van zowel ontwikkeling als wiljziging, is
het personage Regina, de vrouw met wie de verteller aan bet begin van het

boek is getrouwd . 1 0 Bil de Presentatie van de roman Middletons dood op 7
november 1996 in Amsterdam, onthulde Krol dat hi1 ' vond dat Regina to
weinig uit de verf was gekomen . Daarom heeft hi1' haar in Middletons dood
gePromoveerd tot de tweede hoofdPersoon naast de verteller Van der Pi1'1 .
De ontwikkeling in het Regina-Personage zit hem in het feit dat ze na de
scheiding een belangril'ke carriere maakt . Ze studeert of als l'uriste en voert
vervolgens in de Verenigde Staten een voortdurende stril'd tegen de doodstraf waarbil' ze zich ontPoPt als een `Prison groupie' . TYPerend voor de
reeds genoemde aanPak van Krol is dat zo'n carriere al in het begin van
Middletons dood words aangekondigd .
Bi1 ' het personage Annie is vooral sPrake van een wil'ziging . Annie Vogelaar is van een mollige blondine veranderd in een dito Surinaamse en Van
der Pil'1 vindt haar deze keer al direct ongeschikt als oPvolgster van zil'n
vertrokken echtgenote . Ook Annie kril'gt een kort naleven : de verteller ziet
haar in Bonaire terng als een succesvolle bordeelhoudster . De andere geliefden Noris Kathy, Judith) houden min of meer dezelfde f unctie . Overigens
de route die de verteller over de wereldbol aflegt is in de eerste helft niet helemasl identiek . Afrikasnse bestemminen
g ontbreken in Midd1etons dood. I I
Een geheel nieuwe figuur aan het damesfirmament is Herta de tweede
echtgenote van de verteller, een was losse vrouw die sterk doer denken aan
Krols creatie Willeke uit De Hagemei1'ert1'es (1990) . Eveneens nieuw is de
noordeli1'ke Lieke, met wie de verteller een gaPassioneerde briefrelatie aangaat, waarna Herta en hil' voor enige til'd uit elkaar gaan .
Margaret Middleton, de godin van de foto's en het witte doek words in
Middletons dood bil'na een personage . Hoorde PiPPer van haar buren in
Boston dat zi1' dood was, bezocht hil ' haar graf waar het even leek of hi'l
haar geestverschil'ning zag en legde hil' zich erbi1' neer dat zil'n godin niet
meer leefde zo niet Van der Pil'l . Het moge inmiddels duidelil'k zil'n dat er
met de verteller meer is gebeurd dan de verandering van de naam . Van der
Pi1'1 weigert to geloven in Middletons dood . De passage met de geestverschi1'ning is dan ook in Middletons dood uitgebreid met verscheidene andere waarin Van der Pi1'1 haar meent waar to nemen .
Het verschil is Paradoxaal genoeg dat hi1', in togenstelling tot zil'n `voorganger' na eniga til'd `van Middleton genezen' is : clean . Een verdere invul-
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Gerrit Krol, I994 . (Foto: Roeland Fossen ; collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)

lipg van de `ziekte' van de verteller is dat Krol er in Middletons dood oediPale trekl'es aan verbindt .
De ontwikkeling van de verteller zelf is - nu de verticals elementen zil'n
verwil'derd, bevat de roman immers geen beschouwingen voorbeelden en illustraties meer - dat hi1' niet meer Peinst en boeken schril'ft waarin hil' het
wereldraadsel Probeert to op to lossen . Van der Pi1'1 reflecteert echter no g
wel op zil'n ourgeving, vol humor sours .
Het li1'kt eroP dat het personage Van der Pi1'i meer is ingevuld en daardoor
meer contouren krilg' t dan PiPPer . Maar daarmee words hil' nog geen round
character. Waarom Van der Pil'1 na een relatieconflict met zil'n tweeds echt-

gsnots nu Precies in de Berlil'nse boheme blil'ft hangen, was hil' vindt van de
Wends hi1' keert terng naar Nederland omdat er niets meer valt to beleven

bil'voorbeeld, daarover worden we zeer schaars gemformeerd .
De suggestie dat door deze veranderingen en toevoegingen Middletons
dood een traditioneel realistisch relaas is geworden, is onl'uist . Het blil'ft

een Postmoderne roman . Bil'voorbeeld de manier waaroP Krol zi1'n personages elkaar laat togenkomen, ziet er oPzettelil'k georkestreerd uit . Zo ontdekt
Van der Pi1'l dat Regina in Amerika ooit een relatie heeft gshad met de man
van Kathy en looPt hi1' zi1'n ex-vrouw aan het eind van de `roman' toevalli g
tegen het li1'f in Venetie overigens zonder een verzoening ~; Middletons dood
is geen kasteelroman .
De dogestad kril'gt hiermee een cirkelfunctie : was Regina immers niet in
Venetie toen haar echtgenoot met Annie oversPel Pleegde? Evenmin realistisch zil'n de nadrukkeli1'ke Parallellen tussen de personages : Van der Pil'1 met
zil'n Middletons naast Regina met haar gedoodstraften, Lieke wier Passie
slechts op PaPier kan bestaan naast Van der Pil'l met zijn onbereikbare Margaret Middleton .

Misdaadroman
Het plot van Middletons dood staat in de traditie van de misdaadroman
sterker dan antler werk van Krol . Zo sterk zelf s dat ik de ontknoPing - we
moeten de titel letterli1'k nemen - niet helemaal wil onthullen omdat de vorm
daarvan een deel van het leesPlezier b ePaalt . l k zou hoogsteps kunnen aangeven dat een videofilm de hoofdrol sPeels en dat degens die Krols essay
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' Solidariteit'

uit 1995 heeft gelezen

11

d aaruit de clou zou kunnen halen .

Misschien ten overvloede : Krol houdt met Middletons dood geen literair
Pleidooi voor zil'n ideeen over misdaad en doodstraf . Het zou best kunnen
dat zit'n roman bil' de lezer een bePaalde stellingname oProePt, maar die bevat het boek zelf niet exPliciet . Daardoor is Middletons dood in dit oPzicht
geslaagd . Geen Pamflet in de vermomming van een roman .
Met terngwerkende kracht antPoPt Krol zich steeds meer als een auteur die
in literaire vorm reflecteert op vroeger werk .1k vind `literaire reflectie' een be. Vooral omdat Krol in zil'n restyling en retere omschril'ving dan `herschri'ven'
~
cycling alt~

~ i'd aansluit bi' de manier waarop ~ ~ hi' zi'n nieuwe werk aanpakt .

We kunnen in de toekomst nog meer literaire reflecties verwachten . Bi'~ de
Presentatie van Middletons dood onthulde Krol dat hil' De laatste winter
ging herschril'ven en dat de raadselachtige dood van Che Guevara daarin een
belang~
ri'k thema zou warden . Bovendien wil hi'~ Scheve levens ontdoen van
de essaYistische passages en vervolgens de personages wat meer uitwerken .
Deze voornemens sluiten nauwkeurig aan bil ' het Principe van de veranderingen in Middletons dood .
lk ben benieuwd .

Noten
I

Wanneer ik bJ i' een prozatekst van Krol het genre niet expliciet vermeld, gaat het
om een roman .

2

Zie voor de rece ptie van deze roman : Ad Zuiderent, Een dartele geest. AsPecten van De chauffeur verveelt zich en ander werk van Gerrit Krol Amsterdam 1989, p. 19-136 .

3

Zo is het fragment `De sJ'aal' p . 30-31 ander Bezel de titel grotendeels ternS to
vinden in De oudste 1'on8en p. 40-44) .

4

In : De schrifteli1'ke natuur. Essays over kunst en wetenschaP, Amsterdam
1985, . 109.

5

`Meesters over de ti'd' in Wat mooi is, is moeili'k Amsterdam 1991, . 114 .

6

Anno 1978 leek het also het p roza van Krol in Bit opzicht een traditionele richting uit8in8. De dartele geest van Krol bleek echter niet to van$en in voorsfiellin-

gen . Weliswaar werd biJ' een herdruk van De ziekte van Middleton een 1'aar later in 1979, oak weer het p rachtiga omslag vervangen en had Krol de 19 p ara,
gra en geordend in zeven delen . Maar het boek bevatte alle illustraties bovendien
scherper a gedrukt; in een nag latere Salamander-herdruk keert zel s het imp osante torso van Middleton weer terng . Bovendien : de `nieuwe' Krol Een Fries
huilt niet 1980 verscheen vol met tekeningen . Echter, anno 1995, biJ' het lezen
van een essay van Krol , kreeg ik het idee dat Krol de mitie voor de traditionele
tekstuele aanI~ ak hee t gekozen . uist omdat het om een het essay ging `De
schr1i'ver als ilosoo ' in De mechanics van het lieSen (1995), p. 91-2) . Wat is
daar nameliJ'k aan de hand? Krol beschri1'ft daar de cartoon van pagins 135 uit

De ziekte van Middleton overigens zonder bronvermelding integraal : `Een tekening van een sterrenwacht waarin twee geleerden naar het scherm kJi'ken waar
hun, voor het eerst in de historie, de achterz1 i'de van de maan worth getoond . Ze
zJ i'n enigsuns verbaasd. Want wat zien ze daar : een welgevormde vrouweliJ'ke
bip s, in zi1jn tweedeligheld mooi rond . Volgens het onderschri t zegt een van de geleerden dat hi)j wel wilde aannemen dat `it wasn't unusual' maar dat het `somehow1just wasn't what he exp ected the backside o the moon to look like .' a vraagt
1je a waarom Krol niet gewoon die cartoon hee t o p genomen?
7

In : `Het verhaal dat zichzel organiseert . Notities bJi' het voorgaande'~
De we
8
naar TuktoYaktuk, p . 135 . Met het voorgaande bedoelt Krol: `Wanneer is een
boek of? Een verantwoording', p . 85-I I0 .

8

De lezer wist al dat Krol de o pmerkingen in De weS naar Sacramento over
doodstra en slachto ers inmiddels had uitgewerkt in de euilleton Scheve levens
1983 uiteindeliJ'k zouden ze in een nog meer uitgewerkte vorm o p hun de mitieve plasts terechtkomen in het essay Voor wie kwaad wil . Een besPieSelfin S

over de doodstraf (1990) . Zie verder ook : oris van Groningen, 'De weg van Sacramento naar Tukto aktuk' in Bzzlletin 230 november 1995
.31-42 • over~gens re pt Van Groningen niet over deze recycling.)
9

Zie ook : Douwe Draaisma `De ouster eliJjke geest van Margaret Middleton' in
Bzzlletin 230 november 1995), p . 29-32.

10

Voor de lezers van De ziekte van Middleton was het al interessant dat een personage dat eveneens Regina heet, in de novelle De zoon van de levende stad
1966 vri 1jwel de zel de achterSrond en unctie had. Een van Krols eigenaardigheden is nu eenmaal een voorkeur voor Bezel de namen, vaak Seko pp eld aan dezel de undies . Oak Annie, Marie, Sanne en Herta komen in verschillende romans
voor.

II

Krol was zel overigens in 1969, toen De ziekte van Middleton verscheen, ook
nog niet in A rika geweest . Enkele elementen van Pi pp ers NiSeriaanse p eriode
hee t Krol verschoven naar Okoka's Wonder P ark 1994 . Van deze gerecYclede
elementen zien we overigens in deze nieuwe roman meer terng Ban van de bundel autobiogra lsche Nigeriaanse reisverhalen die Krol in 1992 publiceerde onder
de titel De revs van Afrika . Dat hee t, denk ik, to maken met de grote verschillen tussen de p ersoon Krol en zi1jn treaties . Van de relatie tussen de geschiedenis
van een personage en de biogra ie van de auteur is een boeiend voorbeeld to yinden in NRC Handelsblad van 2I Jjanuari 1991 . In ziJ'n column, deze keen `Isla
Margarita' geheten, vertelt Krol over het vakantiehuisJje op Isla Margarita, waar-
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heen hi1' b1i'na dertig 1aar geleden het meisJ'e Maria meenam, maar o p het Iaatste
moment bovendien haar vriend1'e kreeS opSedrong en. Om de ti'd
J to doden las hi'J
in het werk van Chris van Gee! . Onlangs was h1i' er weer met z1i'n vrouw. Drie daSen later zei Krol in een interview met HP De Ti1'd : -ZoJ'uist heb ik in een column
beschreven hoe ik het slachto er ben van een irtende vrouw . Ik trap erin en het
eindigt ermee dat ik me beklaag . . . Maar later dacht ik: verdomd ik neem er
Seen genoegen mee in zo'n situatie aan het kortste eind to trekken . Dus dat stuk
heb ik herschreven . In dat geval kies ik de weg van de meeste weerstand .' In dit
interview betrekt Krol deze houding oak op het herschr1i'ven van De ziekte van
Middleton .
12

Bzzlletin 230 ( november 1995), p . 27-28 .
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Sjoerd van Faassen

P.N . van Eyck en de opbouw van
de Zilverdistel-uitgave van Willem
Kloos' vroege poezie'

n de in Jjanuari 1915 verschenen prospectus 'Zilverdistelboeken :
Uitgegeven en in bewerking? MCMX-MCMXIV' was een aankondiging oPgenomen van een uitgave van de Gedichten van Willem
Kloos 18S9-198)
.~ . De samenstelling van die bundel was in handen van
P .N . van EYck . BiJjna vi1jf 1jaar later werd de bundel uiteindeliJ'k gedrukt door
J

.F . van RoYen, met wie Van EYck sinds 1913 de redactie van De Zilverdis-

tel vormde . Van RoYen beschikte sinds eind 1914 over een eigen drukPers
en kort daaroP over twee sPeciaal voor hem ontworPen lettertYPen . Voor
die ti1jd maakte De Zilverdistel gebruik van commerciele drukkeriJ'en .
De kleine bibliofiele uitgeveri1 ' De Zilverdistel was eind 1909 of begin 1910
gesticht door . Greshoff (1888-1971) en .C . Bloem 1887-1966 beiden
net in de twintig . Nog voor er een deel uit de reeks bet licht had gezien
voegde bun leeftildgmoot P .N . van EYck 1887-19S4 zich bi1 j hen . Diens
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bundel Worstellng ~ en zou in 19 i 0 als eerste uitgave van De Zilverdistel verschiJjnen . In de loop van r9z0 kwam de Kloos-uitgave als de laatste uitgave
van de pers . Gedurende bet bestaan zouden er - ofgezien van prospectussen
ed . - negentien uitgaven van De Zilverdistel vers
J chinen .2
Ook al was bet een prive-onderneming waarbiJ ' keuze van de teksten en de
vormgeving nadrukkeliJjk warm voorhehouden aan vooral Greshoff en Van
EYck, De Zilverdistel was aanvankeliJjk toch geen zgn . `Private press' met
een eigen drukpers, zoals er met name in Engeland en Duitsland een aantal
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ermalen isaaasluiting
door alien,aanwien
de bew+cgingr,
de ontvvikketi
die

e
en bpi der Nedrarlandsche boekdrwkkaast .
harte gaat, dc vvensch tdtgesproken een etg
letter to bezittea, vutworpen door eea NecL
landea. in
overige
nijvere 1iiasten, nu eea gaede lien
M
jaren gcleden, uit den doanmel der karaktedoaze stijI .imita
heeEt $eschud. Dit vertanqet is o,as vaak ter core gekomen
hit is ntet once onwil am daze beweging to steuaen, dat ,
eerat been in dew vaorloopige proef, met eea ciergdi ;ke ien
ontworpee door +cmzen medewerker S. H. de Roos voQr d
dag kcm+en . Wat wig sedan de laatste jaren u voor niew
brachten bewijst z+xiks voldoende. Hoezeec ook doordccong
van 't rechtmatige vertangea near eea letter die~rs Hollaadsc
en modem. bowanal gemalckeiijk Ieesbaar accede zajit, aeht
wij, en onze me#eweekar nie# mimder, dat ovecijlimg craze b
doetingea sheer sleclit zau dieuen .Waat&tstoad wel vane
dat motet its lets anciers, mane vocal Iets bates daa rei
bestaande cypen ge+aveascht weld, vrij u .in bct canzen volksaa
t taance bnitenlssfgee cat de to zt~v mat aaatad en ve
seidenheid in den handei gebrachte tersoc+rdeuu der leers

Exec papa's uit 'A undi onzer
F#zllandschc Medixval' (njeuwja' r4z i} .
Ue tckst van deae letterprxf behoart bii bet
artikel van Dc Rows .
Zetspecihcatie : corps xn (DidoPunten}, geen
tnterlinie ; aetbreedse zz a ustijn, is wtgevuld, nj.cuwe abnea's ro n ro rin en.
P ier : esch
ier i G7. watermark
`Eenhoorn', inrmaat ;ra,g x q cin . ~rnlCt
boekdruk; alleen schoondruk, vcn n van vier
pagma's . Klrur: aranje (u-a. voor itdtiaal) en
zwart, Mwerking : eweet gevauwen
( ESA x arcs cm), niel scb esneden,
rahicrsteck . tnlegvel: gextecken pa pier,
format 14,5 x 21,1 cm ; tekst als eers~te
pages van letterproef, xonder initiaal .

en tevens de be.staansmog ;dijkhefud tegeaover diraader reds
trachttte to geven .
In overeenscemmi»g met de eischen die ooze tijd met on
wikkeldec kunstver : • ens stett aan ~jebrullc en schoonhei~
traEhtte onze inedewer ac dus een bets letter to onhwecpa
De leesbaar6efd rnoc.& nYct door era mooien vaa
de media vcn m van hit enkete type macht niet v+erkregen to
kcste van d~1e~n~t~o~~t~e~d~-inct~n_x~_k~e~eae~r bJ~ZiJde . Daze mcet ee
T~$ ' i en S~`C - ~CY1l1fdCV~GI~ing Ya11 LrcWJ .t opwit geVen. Zoc
als reeds bij d~ oudste drukkers voor het kenmerk de
voortreffeljkheid van een schrift aft olden
.
Bid hit vaststellen van den
d&.
ins, glng d+
4ntwsrger ex niet van +aLt, mgt behulp eat construcf3e dies b

zufvece bepalng car ver1iouiiagen. sue# eeii vre vorm'

was . 3 De Zilverdistel zou pas later over een eigen Pers kunnen beschikken
maar op dat tildstiP hadden Greshoff en Bloem zich al van De Zilverdistel
ternggetrokken . Afhankeli1'k van de gekozen letter werden de eerste uitgaven
van De Zilverdistel gedrukt bi1. oh . Enschede en Zonen to Haarlem of in
een enkel geval bi1j G .W . van der Wiel & Co to Arnhem . Wel op een handPers, maar door emPtoYes van de betreffende firma en niet door de Zilverdistel-uitggivers zelf.
In een enigsuns hoogdravende besPreking van de Ilias-uitgave (19z3) van
de Bremer Presse 4 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van

1

maart 1924,

schreef Van Evck dat deze uit ave `het bestaansrecht en de onmisbaarheid
van dergeliljke op de handPers gedrukte en met de hand gebonden uitgaven'
bewees . Van EYck maakte van de gelegenheid gebruik om to Polemiseren
met de uitgever K . Groesbeek - directeur van de Amsterdamse uitgeveri'l
Scheltema & Holkema - die had beweerd `dat onze ti1jd met meer de ti1'd van
handPersen is, dat wil zeggen, dat volgens hem het beste werk der machinePersen voortreffelilk genoeg is om de hoogste verlangens to bevredigen' . Van
ck erkende weliswaar dat
een roede machinePers voortreffelil'k werk kon
EY
~
leveren maar hi1 stelde : `De handPers . .] maakt een "strengere kleur" een
"scherPeren afdruk" mogeli1jk . Alleen op de handPers kan het registers gePerfectionneerd worden .

Alleen de handPers stelt in staat togemoet to
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komen aan de onregelmatigheden der handgeschePto, over het algemeen de
schoonste en duurzaamste PaPiersoorten .'
De dichters Greshoff> Bloem Van Evck
~ en de tYPograaf an van KrimPen
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hoorden tot een vriendenkring van schri1jvers van de zgn . `generatie van z910'
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en van beeldende kunstenaars die daaromheen cirkelden . Ondanks onderlinge

3

verschillen hadden zij alien een rote belan stellin voor het `schoone boek'
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en streefden zi1 een pure tYPografie na die in dienst van de tekst moest staan .
Voor hun tYPografische voorbeelden richtten zilj zich voornameli1'k op Duitsland en Engeland . In een aankondiging van het Programma van De Zilverdistel schreef Van EYck in december

1~~ i z in Greshoffs ti1'dschrift De Witte Mier :
`De Zilverdistel wit althans aanvankeli1k naar zuivere onversierde boekkunst
streven . Wanneer er voorbeelden mochten gesteld worden, dan zi1'n dit alter-

eerst minder Duitsche meer En elsche dan zi'n dit onder de laatste minder de
werken der Kelmscott- of Vale-press maar die der Doves-Press .' P 48) .6

Eerste blad uit de aankondiging van de Hollandsche Mediaeval
van S .H. de Roos door Lettergieterij 'Amsterdam' vlh N. Tetterode,
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nieuwjaar 1912 .
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De rond de eeuwwisseling oPkomende belangstelling voor een betere tYPogra fische boekverzorging bracht met zich mee, dat niet langer de versiering hoofddoe! was maar de onderlinge eenheid van de samenstellende delen . Aandacht
voor de kwaliteit van het PaPier, nieuwe letters oPmaak van de Pagina versierde initialen en derge!i1'ke zi1'n van dit streven een min of meer !ogisch uitvloeisel . Rond 1900 verschoof het accent definitief van de versiering naar de
tYPografie . Toen deze herleving van de Nederlandse boekdrukkunst inzette
was er echter nog nauweli1'ks modern lettermateriaal beschikbaar .
Pas in 1912 zou S .H . de Roos 1877-I962 met zil'n Hollandsche Mediaeva! voor de Lettergieterilj 'Amsterdam' vlh N . Tetterode de eerste eigentil'dse Nederlandse letter ontwerP~
en • De Roos had vier l'aar tevoren al
eens een overzicht van de in die Periode beschikbare moderne drukletters
gPliceerd
e ub
. 7 De Roos'!etter werd bi1'na on middelli l k door De Zilverdlste! verwelkomd en benut voor de uit gaven van Les leurs du ma! (1913)
van Charles Baudelaire en een tweede bunde! van Van EYck, Bevri1'din g
1913 .
De uitgever A .A .M . Stols - die zich in geschrifte regelmatig een chroni9ueur van de contemPoraine boekverzorging toonde - was van oordeel dat
wie voor 1912 een goedverzorgd boek wilde laten drukken, uiteindeli1'k
we! terecht moest komen bit ' de firma Enschede, 8 die kon bogen op het bezit van een immens aanta! lettertYPen, maar 1'uist niet van modern lettermateriaal . Merle door de heersende animositeit tussen Enschede en Tetterode kon Enschede niet beschikken over de lettertYPen van moderner snit
die door de Amsterdamse gieteri1' werden gevoerd . 9 Er waren in die til'd we!
andere drukkeril'en die kwalitatief hoogstaand drukwerk konden leveren zoals IPenbuur & Van Seldam in Amsterdam, Corns . Immig & Zoon to
Rotterdam of Mouton & Co in Den Haag - dus Stols' oPmerking is een
beet1'e overdreven . Greshoffs ervaring was zelfs dat Enschede beslist niet
vooroP lieP bi1' de vernieuwing . In een terngblik op de eerste Publicaties
van De Zilverdiste! sPrak hil' over Enschede als een `conservatieve firma'
waar men vril'wel niets afwist van de Britse boekkunst . 10 Enschede ' zou pas
in de l'aren twintig met de komst van Greshoffs toenma!iga zwager an van
KrimPen
huffs halen .

io6

1892-1958 een moderne letterontwerPer en boekverzorger in

Willem Kloos, 1889 . (Foto Willem Witsen; collectie Letterkundig Museum, Den Haag .)

In

19IZ

trokken Bloem en Greshoff zich uit De Zilverdistel terng . Er warm

inmiddels vier delen verschenen . Volgend op de door Van EYck zelf vormgegeven bundel Worstelingen

(1910)

publiceerden de uitgevers van De Zil-

verdistel bundels van hun generatiegenoten an van Ni1'len en Geerten Gos-
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saert en van hun leermeester Albert VerweY . De bundels warm alle gedrukt
bi1j Enschede met Jebruikmaking
van achttiende-eeuwse letters van
~
Fleischmann

.M .

J
Y

van Hendrik Claesz .

of nit de gieteri1
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Van EYck bet zich na bet terngtrekken van zil'n merle-redacteuren terzi1jde
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staan door de lien 1 aar oudere .F . van RoYen (1878-194z) . Van RoYen was
werkzaam op de uridische
afdeling van het hoofdbestuur van de P .T .T . en
1
had in mei c y 1 Z in De Witte Mier de staf gebroken over `De tYPograPhie

z
d

van 's Riljks drukwerk' . Zi1n visitekaart1je op tYPografisch gebied zou hij1
verder ofgeven met een beschouwing over nieuwe uitgaven van Lucien
Pissarro's EragnY Press waarmee De Witte Mier van oktober

1912

oPmile

en met een enthousiaste beoordelin van De Roos' Hollandsche Mediaeval
in Onze Kunst van januari

~ i 3 . Aanvankelilk gof Van RoYen alleen tYPo -

i 9

~ rafische adviezen aan Van Evck maar in 1913 trail Van RoYen toe tot de
redactie van De Zilverdistel .
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QC}VER BOEKKLiNST .
T•

E ZIGVERDISTEL,
WIL BOEKKiINST
SEVEN. QIN DEZE
VERSCHIJNT HET
BOEKONSALSEEN
EENHEID,'WELKE
HET BUITEN HAAR
nietbereiktendiehernochcans,wilheceeri
kunftwerk zijn, bereiken m6et. Deze eenn

held is die van geeft en macerie, bepaald
daordeuithetbegrip'boek'afteleidenwere
tenendoorhetkaraktervandengefchreven
inhaud. Vruchc eener kunftarbeid, is het
boekin ditfaamtreffen van geefc en materie
eennieuwefchepping,eennieuweperfoonn
lijkheid,diedoordevolmaaktheidvanhaar
lichaam to becer de valmaakcheid van haar
innerlijkdoererkennen,Alszoodanigmoec
het in deeert'te plaacs voor de canfcicutieve
vereifchten der faort eene technisch en aes,
thecifch op het valmaakte gerichce verwer,
s

Begin van Over boekkunst en De Zilverdistel van J .F . van Royen & P.N . van Eyck, 19I 6. Dit was de eerste uitgave van De Zilverdistel die werd gezet uit de Zilvertype en werd gedrukt op de eigen handpers .

Het eerstvolgende deel van De Zilverdistel - het al genoemde Les leurs
du mal van Baudelaire - werd net als het daaroPvolgende deel, gezet uit de
Hollandsche Mediaeval van De Roos en g edrukt bi'
~ Van der Wiel . Vervo1gens keerde De Zilverdistel voor de druk van zi1jn uitgaven weer terng naar
Enschede tot het moment waaroP Van EYcks toenmaliga comPagnon

.F .

van Royen zelf een handpers aanschafte . Was voor de eerste de1en van D e
Zilverdistel gebruik gemaakt van letters uit de achttiende eeuw,

flu

werd ge-

kozen voor de vi'ftiende-eeuwse
Schoeffer von Gernsh im
~
eaan Peter
toegeschreven letter, die door Enschede aan het begin van de twintigste eeuw
nieuw leven was ingeblazen, en waaroP De Zilverdistel op verzoek van Van

11
RYen
0 vermoedeli1'k enige ti1d exclusivitoit werd verleend .
D

e handPers die Van Royen zich eind 1914 door bemiddeling van de En-

~lse
e boekverzorger Lucien Pi ssa rro verwierf, was een Albion-hand Pers . 11
Pissarro zou in 1916 voor Van Royen ook een eigen letter ontwerPen maar
dit DisteltYPe is slechts voor de Zilverdistel-uitgave van Een boecxken gemaket van Suster Bertken 1918 benut en vanaf 1923 voor een aantal uitg avers van Van Rovens Kunera Pers .
De eerste uitgave die op Van RoYens handPers werd vervaardigd was het
Programmatische Over boekkunst en De Zilverdistel (1916) . Vanaf die daturn werden de deters in De Zilverdistel met uitzondering van Suster Bertken) alle gezet uit de op verzoek van Van Royen in 1915 sPeciaal voor de
reeks ontworPn
e ZilverYP
t e van S .H . de Roos . 13

Van EYck kondigde half december

191Z

in het til'dschrift De Witte Mier zil'n

Plannen voor De Zilverdistel aan . Hi1 hooPto - na de in 191zverschenen
bundel Het eigen ri1k van Albert VerweY - met een zekere regelmaat `om
eenige reden uitblinkende moderne werken' uit to geven maar verbond aan
die mededeling toen nog geen namen . In Van EYcks corresPondentie met
drukkeri1j Enschede is echter al op z ~~ 1anuari 1913 sPrake van uitstel van
een Kloos-uitgave ten gunste van de uiteindelil'k in 1915 verschenen uitgave
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van de gedichten van Novalis . Over de Kloos-uitgave berichtte Van EYck bi'J
die ge 1e enheid dat die zes vet zou ~~mvatten . 14
Dat een uitgave van Kloos' vroege Poezie in l'anuari 1913 al op Van EYcks
verlang lijstlje stond, words ook duideli1jk uit zi1'n briefwisseling met VerweY .
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Verweyr was aan het begin van beider looPbaan als dichter intiem bevriend
geweest met de vi1jf Jjaar oudere Kloos en had het ontstaan van veel van

z
Q

liens gedichten van nabij meegemaakt . Hilj had dus enig gezag waar het
Kloos' Poezie b etrof.l s Kloos had zilj n vroege Poezie bi1'eengebracht in de in
1894 verschenen bundel Verzen . Die bundel geeft zi1jn dichterlil'ke ontwikkeling gebrekkig weer, omdat Kloos in de bundel zi1n gedichten oPnam in
in De Nieuwe Gids en niet naar ontstaan .
volg orde van verschenen
1
In zi1'n brief aan VerweY van

1

augustus 1913 ontvouwde Van EYck de

P lannen voor De Zilverdistel •~ hi1' maakte op dat moment echter nog geen
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melding van de voorgnomen
e
Kloos-editie . 16 Pas m oktober van dat laar benaderde Van EY ck Kloos zelf ~• bil' die gelegenheid legde hi} ' Kloos een v00rtopige keuze voor .f 7
Kloos kon zich in g rote
rote linen verenigen met de keuze die Van Eyck ui t
zi}'n poezie had gemaakt en ging er - op een enkel geval na - ook mee akkoord dat Van EYck de titels die de gedichten bil ' de oorPronkelil'k
s
e Publlcatie droegen, maar die door Kloos in zil'n bunde1 Verzn
e (1894) waren we ggelaten, in De Zilverdistel-editie zou herstellen . Enke1 e oPdrachten mochten
van Kloos worden hersteld maar wat de in Verzen gesuPPrimeer de oPdracht
aan Frederik van Eeden bi1' het gedicht `Van de Zee' S3 b etr of hi e1d K1oos
voet bi}' stuk .
Blil'kens de bewaard gebleven brieven tussen Van EY ck en Kl oos behoorden
op dat moment in elk geval tot de gekozen gedichten : `SaPPho' [ii ; `0 yrouwe ik weet niet of de starren weenen' S,; `Phoibos Apolioon'
I7 ~• `0P dracht' [221 ;~ `Aan . . .'

I4,; `Eva'

24 •~ en het al genoemde `Van de Zee' S3 .

Van verder contact tussen Kloos en Van EYck over de inh oud van de bundel is niets bekend .

Van EYck overlegde wel nader met VerweY over de indeling van Kl oos bundel : `Kloos heeft toegestemd . In mil'n antwoordbrief, heb ik nu duidelil'k genoeg gezegd waar 't om gaat, en het plan laten vallen . Ook onze keus vindt
hil' g oed .' 18 Naast de a1 hierboven oPgesomde gedichten I , [ s ], I4 , I 7,
Zz z 4 en [53]), oPPerde Van EYck aan VerweY op S november I9I3 de
volgende : `Ik denk altoos aan u als aan die droomen' [z] ; `Zooals daar
grods, aan stille blauwe lucht' 3~• `Ave Maria' 4~; `Ik weep om bloemen in
den knoP gebroken' 9 •~ `Ik hield u dierder dan mil'zeif . Ik had' [ii] ; ` Lente-Droefenis' I 3~; ` Lilith TriumPhatrix' [i6] ;

t Gewoel op s levens heir-

weg wierPt ge u togen' [i8] ;~ `Ik ben een God in 't diePst van mi)'n g edachton'
I9,• ` Avond' zo • `Okeanos' zI • ` Moisa' `Gi}', Die mi}' de eerste wasrt in
't ver Verleen'

23 •~ `Het Boek van Kind en God' 25-34 ; `Herinnering'

6 • ` Dood-Gaan'
3S - 3~

8 • ` Doodslied1'es'
z-1
"n' [4837-3~
47_~; `Patho1giee
o4
491 ; `Snikken' S~
o • `Homo Sum' SI-S z ~; ` Voor Hans en Paul' [541 ; ` Toen
ik rozen kreeg' [SSl ~• `Toen ik de rozen oP nam' [s61 ; `Herfst-Geneurie' 57

`Alle Zeven' S~
8 • en `Christus na 't Verraad' 6S . Over de gedichten [ii],

IIO

1 3 en

18

zei Van E Yck nog in dubio to verkeren .

VerweY vond Van EYcks keuze een beet1je een `rat1jetoe' en zou zelf andere
gedichten van Kloos willen zien oPgenomen om liens ontwikkeling beter tot
uiting to laten komen . Hi1j suggereerde daarom de uitgave even to laten rusten .
Van Evck
, wilde echter met uitstel geen genoegen nemen . Een aanzienli1'k aantal van de later in de Zilverdistel-uitgave oPgenomen gedichten kwam in lit
stadium kenneliljk nog met voor oPname in aanmerking . Waarschil'nliJjk heeft
dat to maken met de cYclische oPbouw van Kloos' bundel die Van EYck voor
ogen zweefde en die hi1j op

r6

november 1913 aan VerweY ontvouwde .

Hi1j onderscheidde bil' die cYclische oPbouw drie groePen sonnetten die
zouden worden ofgewisseld door resP . `Okeanos' en `SaPPho' . Als naschrift
voegde hiJj toe : `de bouw is dus sYmmetrisch, ook boekkunstig staan de
grootste gedichten op de beste Plaatsen, en het

drama

van Kloos' J'ongere le-

yen komt duideli1jk in de bouw tot uiting . De slotverzen v .d . afdeeling ziJ'n
karakteristiek .'i 9
Van de op S november aan VerweY genoemde gedichten zil'n in deze oPbouw door Van EYck de volgende gedichten niet verwerkt : `0 vrouwe ik
weet niet of de starren weenen' S •~ `Phoibos APolloon' 14 •~ `Lilith TriumPhatrix' 1161 ; `Moisa' `Gi1Die mi1' de eerste waart in 't yen Verleen'
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23 ~• en `Aan . . .' 1241 . Daarentegen waren de gedichten waarover Van EYck
toen nog in dubio verkeerde `1k Meld u dierder dan miJ'zelf . 1k had'
`Lente-Droefenis' 131 en

"t

i1

Gewoel op 's levens heir-weg wierPt ge u tegen'

0
0
J
Y

i 8 } nu definitief Van Eycks zeef gepasseerd .
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De cYclische oPbouw die Van EYck in zi1jn brief van

november 1913 aan
VerweY had voorgesteld, lies hilj al snel los . Dat Meld verband met de date16

z

Q

ringen die hi1 j later in november 1913 van Kloos ontving . Kloos' reactie
bracht hem en toe nu een strikt chronologische ordening na to streven . Of
Kloos' reactie op Van EYcks keuze invloed heeft gehad is niet bekend : de
eerder door Van EYck gekozen gedichten werden alle gehandhaafd, maar hi' 1
breidde ziJj n keuze hovendien uit . Of lit aan Kloos' interventie to danken is
is echter niet duideli1'k .
Aan VerweY schreef Van EYck daaroP

24 november 1913 : `De gmote
gedichten 20 mogen niet achterin want ze eindigen zoo fragmentarisch dat h et
0P
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boekje
op de
de meest
meestbrokkeliga
brokkeligemanier
manier
uitioopt,terwi)'1
terwijl ik
ik nu
boe
k'e dan
dan op
uitlooPt,
flu de
de Judasudas11
kus als
als sl
sluitstuk
Het is
is merkwaardig
merkwaardig
eerste
kan hebben.
hebben . [.... .J Het
datdatal aldedei 10
o eerste
kus2
uitstu k kan

meer
in zich
zich bebeLiefdesgedichten
zijn,22 en
edlchten Liefdes
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dat zij
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' veel
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dus
aan
de
groote
B.v.K.e.G.cyclus
voorafgaan.
Daartrekken.
Zij
trekken . Zi1 ' moeten dus aan de groote B .v .K .e .G .cYclus voorafgaan . Daardoor kri)'t
krijgt:
I en II (Laat mij nog eenmaal) in het boekje een
La t mil ' nog e nma l in het boekl'e dsPre b te k nis
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)g : Herin ering I en I Herinnering
23 Het
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. . . J..23
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J .F . van Royen bij zijn handF

W

Italie voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant was geworden . Noodge-

W

0

dwongen bePerkte zi1jn bemoeienis met De Zilverdistel zich vervolgens tot
een minimum . Door de Eerste Wereldoorlog moeten de verbindingen moeizaam zijn geweest . December 1915 keerde Van EYck voor een Periode van
ruim drieeneenhalf 1'aar in Nederland terng, om in sePtember 1919 voor de

0
0
J
Y
z
W
J
J

NRC naar Londen to vertrekken . Na zi1jn terngkomst uit Italie eind 191 5
Pakte Van EYck de activiteiten voor De Zilverdistel weer op .

z

a

In die til'd moet ook de beslissing gevallen ziljn de Kloos-uitgave op de eigen
Pers to drukken, want nadat Van RoYen ziljn eigen handpers had gekregen
werden de delen voortaan met gebruikmaking van het eigen lettermateriaal
van De Zilverdistel op de eigen Pers gedrukt en niet langer bilj Enschede . 0 P
22

november 1915 informeerde Enschede enigszins kregelig bilj Van RoYen :

`Zoo U bekend is hebben wi1' nog steeds de gedichten van Kloos in zetsel
staan . Mogen wil' even van U vernemen of dit werk ofgedrukt moet worden

W

0
z

W

0
I13

of dat wil' het kunnen distribueeren? Wil' zi1'n dripgend verlegen om het
wit . X16 In de Zilverdlstel-prospectus van lanuari 1915 was nog vermeld dat
de Kloos-uitgave met de Schoeffer-letter bi1 ' Enschede zou worden gedrukt •
en ook aan VerweY had Van EYck op 30 december 1914 nog gemeld : ` a De
Zilverdistel words "anders" . Bil ' voldoende kooPers zal na Novalis en Kloos
door Enschede alleen de voortzetting Lanceloet-serie gedrukt worden met
onze Schoeffer1etter . De rest drukt van RoY en .' 27 Ook de Kloos- uitgave ver huisde echter van Haarlem naar Den Haag .
Na Enschedes vraag gof Van RoYen de oPdracht het zetsel van de Kloosuitgave to distribueren • voor de kosten van zetten en distribueren van Kloos'
gedichten bracht Enschede eind november 1915 aan Van RoYen, na wat gesteggel over de hoogto van het bedrag, 84,- in rekening .
Het is een beett'e een tantalus-kwelling to weten dat Enschede nog in november 1915 over het zetsel van de Kloos-uitgave beschikte maar dat daarvan geen snipPer Proef is achterhaald, waardoor een vergeliljking van het
oorsPronkelil'ke zetsel met het uiteindeli1'k op Van RoYens Pers gedrukte resultaat niet mogelil'k is . De rekening die Enschede eind 1915 stuurde voor
het zetten van de Kloos-uitgave, geeft geen uitsluitsel over de omvang van
het zetsel .

Vanaf het moment dat Van RoYen bil ' De Zilverdistel was betrokken nam
hil ' een steeds groter deel van de werkzaamheden voor zi1'n rekening . Van
midden 1914 tot l'uni 1916 was Van RoYen enthousiast doende De Zilverdistel om to vormen tot een werkeli1'k `Private press' . Hi1 ' stortte zich met
geestdrift op de installatie van de eigen Pers met handzetteri1 ' in zil'n huffs aan
de Van Boetzelaerlaan in Den Haag> de letters van Pissarro en De Roos > en
het voor De Zilverdistel ontworPn boekmerk van K .P .C . de Baze1 . 28 Bi1 ' h etet
drukken van de Zilverdistel-uitgaven overvleugelde Van RoYen bil'na geheel
zil'n merle-uitgever . Uiteindeli1'k zou dat leiden tot een ontbinding van de
maatschap, waarna Van RoYen in 1923 alleen voortging met zi1'n Kunera
Pers . In 193 S was Van EYck nog zo verbitterd over de door Van RoYen verbroken samenwerking in De Zilverdistel, dat hil ' daarover aan De Roos zou
klagen als `de wil'ze waaroP zil'n betrekking met mil ' zelf door hem tot einde
29
g eforceerd is' .

I14

De na het overlijden van J .F . van Royen in 1942 geconserveerde inrichting van de drukkerij in ziin
woonhuis aan de Van Boetzelaerlaan 43 to Den Haag.

Maart 1916 verscheen als uitgave van De Zilverdistel een verantwoordin g
door Van EYck en Van RoYen gezamenlil'k van de uitgangsPunten van hun
pers . Het was de eerste uitgave die gedrukt werd met de door De Roos ontworPen ZilvertYPe . Het auteurschaP van Over boekkunst en De Zilverdistel
werd voor het oog van de buitenwereld gedeeld, maar het is waarschi1'nlil'k
dal Van RoYen zi1'n stemPel op de tekst heeft gedrukt . Bi1' de voornemens in
Over boekkunst en De Zilverdistel stond over de Kloos-uitgave to lezen :

W

N
W

0
a
W

Q

`Van onze moderne dichtkunst ziet uit den eersten bundel Verzen van Wil-

W

0
d

tem Kloos reeds binnenkort een bloemlezing het licht'

P . I1-12 .
VermoedeliJ'k zag Van EYck met lede ogen aan dal hi1 ' in een orderge-

0
0
J

schikte rot werd gedwongen en de tYPografische vormgeving van de Zilver-

Y

distel-uitgaver steeds meer moest overlaten aan Van RoYen . Die veryu1de

W
J
J

doordat hi)' de beschikking had over de Pers en het tettermateriaal natuurtil'k
een cruciale rot binnen De Zilverdistel .

Z
Q

Het is niet ondenkbeeldig dal Van EYck daarom midden 1917 het Plan
oPvatte een eigen uitgeveri1't1'e to beginner, dal zou fungeren als uitlaatkleP
voor het werk van de schri1'versgroeP rond het ti1'dschrift De Beweging van
Verwe y, wasrtoe ook hi1' behoorde, 30 Niet alleen de toenemende rol van
Van RoYen bil' De Zilverdistel was daarbiJ' van invtoed a maar vermoedelil'k
ook concurrentie-overwegingen ten oPzichte van an van KrimPen i die in 1917
in eigen beheer een reeks bibtiofiete boeken startle . Vanaf 192.0 vormden Van
EYcks vrienden Bloem, Greshoff en an van Ni1'len met Van KrimPen de re-

W

0
Z
Q

W

0

dactie van de reeks. Aan Van Nil'len schreef Van KrimPen het `nogal aardig' t e
vinden `dat nu de gexcommuniceerde
e
Zilyerdistellinen
weer blleen z il'n' .
g

31

Van EYck noemde in een brief van 31 augustus

aan VerweY het uiterli1'k

1917

van de Palladium-uitgave van Albert Besnards Sonnetten

(1917)

als voorbee1 d

voor het snort uitgaven dat hem voor ogen stond . Uit zil'n initiatief sPreeks in
elk geval een zekere distantie ten oPzichte van De Zilverdistel .

In Van EYcks corresPondentie met VerweY is tussen de eind
sePtember

1918

gewisselde brieven slechts in december

1914

en half

1913

kort sPrake ge-

weest van de Kloos-uitgave . Ook tussen Van RoYen en Van EYck heerste
sinds Van EYcks terngkomst uit Italie en het door Enschede laten distribueren van het staande zetsel van de Kloos-uitgave een diepe stilte . De uitgave
werd in Over boekkunst en De Zilverdistel
begin februari

1918

Van RoYen lies op

aangekondigd, maar pas

1916

was er weer enige activiteit to besPeuren .
18

februari aan Van EYck weten : `Kloos is ook al een

Drukproef van p . 96 [55] en p . 81 [41] (resp . d e achter- en voorzijde van katern `f) van de Zilverdistel-uitgave van de poezie van Willem Kloos, met handgeschreven verbeteringen door J .F . van Royen,
december I9 I8. (Collectie Museum van het BoeklMuseum Meermanno-Westreenianum, Den Haag)
.
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heel eind gezet . Over de groepeering moeten we het nog eens hebben . X32
Van die beraadslagingen is geen schrifteliJ •k e neerslag achterhaald . Niet onaannemeli1•k is tat ze deels mondeling plaatsvonden, want Van EYck en Van
RoYen werden niet lang hierna in Den Haag bil •n a buurlui : Van RoYen o P
Van Boetzelaerlaan 43, Van EYck schuin aan de overzi1•de op nummer 308 .
Uit een brief van Van Ro Yen aan Van EY ck uit be g in mei 1 9 18 worth echter
wel enigszins duideliJ•k welke uitbreidingen en veranderingen Van EYck voor
ogen stonden . Van RoYen schreef hem : `Ik vind de vermeerdering zeer toe to
1•u ichen ~• 1•e motiveering van een en antler uitstekend . Nauw zichtbaar vind ik

mooier achter Ik ben een God omdat het als het ware het uit xxx is van de
torzinen daarvan 33 - Ik zit flu alleen to piekeren over de marge titels die we
hebben moeten . Het zou zoo goed zi1jn als we daarvoor jets geliJ'kbliJ'vends
hadden biJ•v . : Boek I Sonnet i z > 3 , enz . - De last is nl . tat het eene wel het
andere geen titel heeft . De eerste snort kan na de algemeene titel tan ziJ•n eigen titel kriJgen,• de andere snort tan alleen Sonnet zooveel . Het zouden tan
4 boeken zj1•n , maar tat klinkt zoo Romeinsch en wi1•d sch . En hoe de algemeenen titel van het boek . Het zou goed ziJ •n , als we daarmede het karakter
van het boek konden aangeven . Ik stuur 1je morgen de P ~ roeven • ze zil•n
en gecorrigeerd naar de

gezet

i e druk . Daarin ziljn meer woorden met hoofdletters

en accenten tan in de volgende drukken . . . . Ik heb gelukkjg nog 24 vel
Perkament kunnen kriJgen, zoodat we nu ook voor

W
N
W

0a
W
0
W

0

. . . Kloos gedeelteliJ•k
0
0

v0orzien zi n,'
~ 34
Half september 1918 kon Van EYck aan VerweY melden tat de Kloos-uitgave nu weer onder handen was . Enkele dagen ervoor had hiJ• VerweY om

J
Y

W
J
J

inlichtingen gevraagd over de datering van Kloos' sonnet `0, de begeerie
z

naar genieten machtig' . 35 VerweY gof als zi1•n mening tat het sonnet uit 1892

Q

dateerde en niet tot de vroege sonnetten behoorde, zoals Van EYck dacht .
Van EYck schreef hem daaroP 0p 16 sePtember 1918 : `Ik dank U zeer voor
oYen gezegd ,
Uw inlichting aangaande het sonnet . Ik had het reeds aan v .Rl
tat de heele constructie, om niet to zeggen manier van het gedicht van de
1atere Kloos was . Mag ik U nog een dienst vragen . Hierachter volgen de sonnetten van de eerste cYclus die tusschen SaPPho en Okeanos in komen . Is er
misschien toch nog een later sonnet ingeslopen? Ik denk het niet . Alleen "0
vrouw, o ziel o bleeke . . .

staat in de N Gids in een ander verband . 36 Wanneer

W

0
z
Q

W
0

I17

U dat nongg een

. .] zoudt willen melden, zou ik het zeer op Pril's stellen .' Bi'

edichten terP
s rake dat doorY
Verwe
zl"n
brief bracht Van
E ck een aantal
1
Y
g
nader g

geeft de gedichten bil'na geheel in de volgorrd werd . Het listl'e
l

de die ze uitoindelil'k in de Zilverdistel-uitgave hebben gekregen en die aanzienli1'k afwi1'kt van de volgorde volgens de datering van VerweY ;~ ook de se9 uentie van de Publicatie in De Nieuwe Girls werd door Van EYck verbroken . 37 Bovendien heeft Van EYck in deze fase ten oPzichte van zi1'n oPgave van
24

november 1913 nog een behoorh1k aantal gedichten toegevoegd . 38
Verwe Y a ntwoordde Van EYck op

17

sePtember 1918 : `Vergis ik me niet

dan heb ik le in 1913 mil'n dateering van Kloos' verzen geschreven . In het
li lstle dat le me oPgft
ee staan gedichten van 1881-'85 door elkaar en dan is
er een bi 1 dat ik in 9 2 I93 Plaats, namelilk Gelaat lief als lente .

Dat laat-

ste ge dicht werd door Van Eyck inderdaad in de Zilverdistel-uitgave naar
achtoren geplaatst waar het de bundel afsloot . Het oorspronkeli'ke
~ li'st'e
~ ~
met datering e n schint
l l'ammer genoeg niet bewaard to zil'n gebleven . Merle
met behu1P van deze gegevens kon Van EYck dan eindelil'k de definitieve
volgorde van de Zilverdistel-uitgave vaststellen .

Hoewe1 de imprint het 1'aar 1919 aangeeft was Willem Kloos' Verzen uit de
1jaren 1880-1890 - zoals de bundel uiteindelil'k getiteld zou worden - met
aan zekerheid grenzende waarschi1'nli1'kheid pas medio 19 Zo gereed . Weliswaar noemen enkele contemPoraine bronnen het 1'aar 1919 als verschil'ningsl'aar, maar vermoedeli1'k baseerden die zich gemakshalve op het 1'aar dat o P
de titelPagina en in de colofon staat vermeld .
In een tweetal artikelen over De Zilverdistel in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 3 en 8 oktober

1 99
1

wist de aan het Haagse dagblad Het Va-

de rland verbonden G .H . Pannekoek j r . to melden dat de uitgave van Kloos'
P"zie
oe op
o dat moment bil'na gereed was . Ik neem aan dat hil' zi1'n informatie
ontleende asn zi1'n stadsgenoten Van EYck of Van RoYen . Pannekoek gof
00k

in zi'n
~
overigens goed-gelnformeerde De herleving van de Nederlandse

boekdrukkunst seders

1 9 10

1 9 2 5 het l'aar 1919 als verschil'ningsl'aar, even-

a1s Charles-Leon van Halsbeke achter welk Pseudoniem zich A .A .M . Stols
verschool in L'art typographi9ue dans les Pays-Bas depuis 1892

.
(i2)

Een niet to negeren bron voor het 1'aar 1919 is ook S .H . de Roos' `In memoriam

Rekening van Joh. Enschede en Zonen voor onder meer het
zetten van de poezie van Willem Kloos, eind 19 I5 . (Collectie Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag .)
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Mr .F. van RoYen' in HalcySAPPHO
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drukken' voor De Zilverdistel tekende .
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Er

zijn

echter

andere

bronnen die mil'ns inziens
meer gewicht in de schaal
leggen . an van KrimPen die
gezien zijn eigen Palladiumreeks, de activiteiten van zijn

u

eniga serieus to nemen concurrent vast en zeker op de
voet volgde, schreef op i 8
Begin van `Sappho' in de Zilverdistel-uitgave van de poezie
van WiIIem Kloos, met initiaal van S .H. de Roos, 1919 .

maart I9Zo aan an van Ni1'len : `Zoover ik weet bestaat
De Zilverdistel inderdaad

flog .

Althans moet binnenkort de bloemlezing uit Kloos verschi1'nen .' 0P i 5

l'uli 1920 leverde Van KrimPen in een brief aan Van Ni1'len commentaar o P

de uitg
ave~• dit is de eerste vermelding van iemand die de Zilverdistel-uitgave van Kloos ook daadwerkeli1'k onder ogn schil'nt to hebben gehad . 4° Albert VerweY bedankte Van EYck pas in december IZo
bert
voor de toen ont9
vangen Kloos-uitg
ave~; lovend schreef hil' : `Als er iets aan mankeerde is het
de buitengewone feilloosheid waarmee klaarblil'kelil'k ieder onderdeel beantwoordt aan 1'ullie bedoelingen . Keus en schikking van de verzen kende ik
en zil'n voortreffeli1'k, en hoezeer verhoogen ze 't genot van de lezing . Een
kritische oPmerking : het is l'ammer dat het boek l'uist met een zwakke regel
bes1oten wordt .' 4 ' De Kloos-uitgve
a was toen al te zien geweest op de door
de Vereeniging ohan Blaeu in oktober-november in achtereenvolgens bet
Haagse Gemeente-Museum en bet Amsterdamse Stedeli1'k Museum ingerichto `Tentoonstelling van oude en nieuwe boekkunst in de Nederlanden' .4 t

J .C . Bloem deed eind I 9 zo bi1 ' Van EYck zi1'n beklag over bet feit dat Van

IW

RoYen - ondanks dat hi1' hem al enige maanden daarvoor een brief1'e daarover had geschreven - hem nog steeds zi1'n exemPlaar van de Kloos-editie
niet had gestuurd . 43 Dat kan aan laksheid van Van Royen hebben gelegen ,
die misschien niet happig was gratis exemplaren weg to g even •; de andere oPrichter van De Zilverdistel > . Greshoff, ontving pas omstreeks io mei 1 9 Z 3
een exemplaar van het hoek, zonder daar erg verwonderd of zelfs maar
enigszins ontstemd over to zi1'n . 44

Ti1j dens de voorbereiding van de Zilverdistel-uitgave vroeg Van EYck aan
VerweY regelmatig hulP bilj het dateren van Kloos' verzen . Begin oktober
1918 schreef hi1 j aan VerweY : `Ook ofgescheiden van onze uitgave e lil'kt het
mi1j toch goed, wanneer U eens een dateering der verzen maakte . Voor later
zal dat een uitnemend bezit zi1jn . Latere Philologen zullen moeite hebben
zich in den tog enwoordigen baaierd ihuis to vin de n .' 45 Ondanks deze v1eiende woorden heeft Van EYck de dateringen van VerweY toch niet zonder
meer gevolgd . Naar later bleek terecht, want Maurits UYldert kwam op ha515

van gegevens van diezelfde Verweyy op een aantal Punten tot andere da-

teringen . Evenmin heeft Van EYck de publicatiedata in De Nieuwe
leidraad g
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EYck grotendeels in het begin van de Zilverdistel-editie gePlaatst tussen de
gedichten uit oktober 188 S . Hil' negeerde daarbi1' echter niet alleen de volgorde in De Nieuwe Gids en in Verzen (184maar
ook op tai van Plaatsen
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de door VerweY verstrekte dateringen . In de Zilverdistel-uitgave ontbreekt
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een verantwoording van de werkwi1jze bi1j de keuze . Van EYcks editie vormde dan ook zeker niet het laatste woord op de ontwikkelinggang van Kloos'
poezie . 46 Dat kon ook niet, want de uitgangspunten van de Zilverdistel-edi-
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tie bli1jven enigszins onduideli1jk . Aanvankeli1'k stond Van EYck een cYclische oPbouw voor og~
en • later zei hi1j to kiezen voor een strikt chronologische ordening . Die g eeft zijn editie echter met . Een anonieme, goed gelnformeerde scribent bet in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 mei z929
weten in een terngblik op de bi1jna tien 1'aar tevoren verschenen Zilverdisteluitgave : `Deze bloemlezing geeft het aesthetisch inzicht van den samensteller
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en die samensteller was de dichter P .N . van EYck . Hi1 ' heeft alleen een keu-
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ze gedaan uit den eersten bundel . Dat wil'st er op, dat hi1j het niet eens is met
Kloos die immers van meening is, dat zi1'n latere verzen - en ook Proza beter zi1'n dan zi1'n 1'eugdgedichten . Hi1' heeft niet de verzen gePlaatst in dezelfde volgorde als in den bundel is geschied, maar ook nagegaan hoe ze in
De Nieuwe Gids zil'n gePubliceerd, waaruit eveneens overgenomen zil'n de titels en oPdrachten . . . . Wanneer men nagaat, welke verzen in de uitgave
van De Zilverdistel zil'n weggelaten

zal men er verschillende vinden > die
men zelf, een bloemlezing samenstellend, zou gaPlaatst hebben . In de eerste
Plaats li1'kt het on1'uist om van Een leven dat uit twee sonnetten bestaat > alteen het eerste op to nemen maar men voelt bi1' nauwkeurig nagaan dat
van EYck dikwi1'ls een sonnet heeft weggelaten omdat Kloos hetzelfde reeds
mooier en beter heeft gezegd . De bloemlezing is daardoor een zeer zuiver geheel geworden en het mooiste van het mooiste kan men er lezen .' De NRCcommentator kenschetste in zi1'n beschriJ'ving de twee groePen sonnetten die
rond `SaPPho' en `Okeanos' zijn gegroePeerd als ten eerste een groeP gedichten `waarin Kloos beelden aan de natuur ontleende'

en ten tweede `de

sonnetten en andere verzen . . . waarin de eigen Persoonli1'kheid van Kloos
onmiddelli1'k tot uitdrukking komt' . Zou Van EYck dan toch stiekem hebben
gekozen voor een cYclische structuur? Het zou goed Passen bi) ' zil'n rePutatie al s cYclusbouwer. 47
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oktober 1888 (p . 73)
oktober 1888 (p . 74)
oktober 1888 (p . 75)
oktober 1888 (p . 76)
oktober 1888 (p. 77)
oktober 1888 (p. 78)
oktober 1888 (p. 79)
oktober 1888 (p. 80)
oktober 1888 (p. 81)
okto6er 1888 (p. 82)
okto6er 1888 (p. 83)
oktober 1888 (p. 83-84)
oktober 1888 (p. 84)
oktober 1888 (p. 84)

p. 1 (1)
p. 2 (N)
p. 3 (tH)
p. 4 {W}
p. S (VJ
p. b (VI)
p. 7 (VII)
~. $ (Yt11)
p. 9 (IX)
p. 10 (1C)
/t. 1 t (XI)
#. 12 {Xtl)
Q. 13 (XII1)
p. 14 (XtY)
p. 15 (XV)
p, ib (XVi)
fir. !7 {XYfI}
p, f$ (XVtil)
p. !9 (XtX)
p. 20 {XX}
p. Z! (XX1)
p. 22 (XXit)
p. 23 (XXitt)
p. 24 {XXl1~}
p. 25 (JfX'l)
p. 26 (XXYI)
p. 27 (XXY/t)
p. 28 (XXYtH)
p. 29 (XXJX)
p. 30 (XXX)

[2J p . 20
[3J p . 21
[4J p . 22
[17] p. 35
[19] p . 36
[20] p . 38
[22] p . 60
[23J p . 61
f24J p . 62
[25J Q . 64
[26] p . 65
X27] p . 66
(28] p . 67
[29j p . 68
[30] p . 69
[31] p . 70
[32] p . 71
(33] p . 72
(34j p . 73
(35] p . 74
[36] p . 76
[37] p . 77
[38j p . 78
(39] p . 79
(40j p . 80
f41 j p . 81
[42j p . 82
(43] p . 83
[44] p . 84
[45] p . 85

oktober 1888 (p . 85)
oktober 1888 (p . 85)
oktober 1888 (p . 86)
oktober 1888 (p . 87)
okto6er 1888 (p . 88)
december 1888 (p . 268)
december 1888 (p . 269)
december 1888 (p . 270)
december 1888 (p . 271)
december 1888 (p . 272)
december 1888 (p . 272)
december 1888 (p . 273)
december 1888 (p . 274)
december 1888 (p . 276)
april 1889 (p . 93)
1894
april 1889 (p. 87-88)
april 1889 (p . 90)
april 1889 (p. 92)
februari 1893 (p . 405)
februari 1893 (p . 406)
februari 1893 (p. 407)
februari 1893 (p . 408)
februari 1893 (p. 409)
februari 1893 (p . 410)
februari 1893 (p. 41 I )
februari 1893 (p. 412)
februari 1893 (p . 413)
februari 1893 (p . 414)
februari 1893 (p . 41 S)
februari 1893 (p . 4/6)
juni 1893 (p . 281)
juli 1882 (p. 252)
februari 1882 (p . 49)
april 1889 (p . 92)
augusws 1893 (p . 357-371)
februan 1893 (p . 399-404)

p. 3 t (XXXi)
p. 32 (XXXti)

p• 33-34 (XXXItI)
p. 3s.36 f+7
p. 3T (XXDEYj
p. 40 (XXXVNl)
p. 4 1 (X)
p. 42 (XL)
A• 43-44 (XLI)
p. 4s-+a {xuI}
p. 47 (XUiI)
p. 48 {XUV}
p. 49 (XLY)
p. 3 t (XlYt!)
p. 32 (XtYlIt)
p. 33 {XUX}
p. 55-S7 (U)
p. 34 (tttt)
p. 81 (LV)
p. 82 (lYt)
p. 63 (tYfl)
p. 64 (tYtN)
p. 65 (ttX)
p. 66 {t})
p.67 {t)C1)
p• 68 (tXlt)
p. 69 {UCti!}
p, 70 (tXI1+)
p. 71 (t.XY)
p. 72 (!.)cVI)
p . 73 (tX4'it)
p . rs rufIxt
p. 83 (EX,XYtt)
A • $$ (LXXIX)
p . 97 (XCI)
p. 141463 (-)
p . 187-E 74 (-)

[46] p. 86
[47j p. 87
[48] p. 88
[49] p. 89
[53] p. 93
[50J p. 90
[51] p. 91
[52J p. 92
[55J p. 96
(s6] p. 97
(57] p . 98
[58] p . 99
[59] p . 100
[60j p . 101
[61] p . 102
[62] p . 103
[54] p . 94-95
[63] p . 104

1641

p . 105 [a]
[7] p. 15
!$7 h. 26
[5] p. 23
[14] p . 32
[18] p . 36
(9] p. 2 7
[6J p. 24
[12] p . 30
[l0] p . 28

w
N
w
0
a
w

(!!]p . 29
[13J p . 31

w
0

[bb]
[65]
[16]
(/5]
[64]

0
0
J
Y

p . 107
p . 106
p . 34
p . 33
p . 105 (b]
(2!] p . 40-58
(!]p . 12-18

z
W
J
J

z

a

w
0

W

0
I3I

Iv

132

Concordantie van de gedichten
in de Zilverdiste!-uitgave gegroepeerd volgens Verzen uit de jaren
1880-1890 (1919)

OORSPRONKELIJKE
PUBLICATIE

VERZEN
(1894)

DE ZILVERDlSTEL
(1919)

februari 1893 (p. 399-404)
oktober 1885 (p. 136)
oktober 1885 (p . 137)
oktober 1885 (p. 138)
februari 1893 (Q. 407)
februari 1893 (p. 411)
februari 1893 (p. 405)
februari 1893 (p. 406)

p. 167-174 (-)
p. 1 (1)
p. 2 (II)
p . 3 (Ill)
p . 64 (LVlll)
p . 68 (LXII)
p . 62 (LVI)
p . 63 (LVII)

[1]
(2]
(3j
j4)
[SJ
(bj
(7j

februari 1893 (p. 410)

p . 67 (LXI)

(9j Q. 27

fe6ruari 1893 (p. 413)
februari 1893 (p. 414)
februari 1893 (p. 412)
fe6ruari 1893 (p. 415)
februari 1893 (p. 408)
februari 1882 (p. 49)
juli 1882 (p . 252)
oktober 1885 (p . 139)
februari 1893 (p . 409)
april 1886 (p. 132)
juni 1886 (p. 292)
augustus 1893 (p . 357-371)
oktober 1888 (p . 63)
oktober 1888 (p . 64)
oktober 1888 (p . 65)
oktober 1888 (p . 66)
oktober 1888 (p . 67)
oktober 1888 (p . 68)
oktober 1888 (p . 69)
oktober 1888 (p . 70)

p . 70 (LXIV)
p . 71 (LXV)
p . 69 (LXIII)
p . 72 (LXVI)
p . 65 (LIX)
p . 85 (LXXIX)
p . 83 (LXXVII)
p . 4 (IV)
p . 66 (LX)
p . 5 (V)
p . 6 (VI)
p . 141-163 (-)
p . 7 (VII)
p . 8 (VIII)
p . 9 (IX)
p . 10 (X)
p . I 1 (XI)
p . 12 (Xll)
p . 13 (X111)
p . 14 (XIV)

(10] Q.
(11 j p.
[l2j p.
tl3) p.
(14j p.
jfSj p.
(16J p.
jl Tj p.
jlBJ p.
(!9) p.
(10] p.
[2!] p.
[22j p.
[23J p.
[24] p .
[2Sj p.
[26] p.
(17j p.
[28J p.
(29j p .

p. EI-18
p. 20
p. 21
p, 22
p. 23
Q. 14
Q. 23

(8j p. 26

2$
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40-58
60
61
62
64
65
66
67
68

oktober 1888 (p . 71)
oktober 1888 (p . 72)
oktober 1888 (p . 73)
oktober 1888 (p . 74)
oktober 1888 (p . 75)
oktober 1888 (p . 76)
oktober 1888 (p . 77)
oktober 1888 (p . 78)
oktober 1888 (p . 79)
oktober 1888 (p . 80)
oktober 1888 (p . 81)
oktober 1888 (p. 82)
oktober 1888 (p. 83)
oktober 1888 (p. 83-84)
oktober 1888 (p. 84)
oktober 1888 (p. 84)
oktober 1888 (p. 85)
oktober 1888 (p. 85)
oktober 1888 (p. 86)
oktober 1888 (p . 87)
december 1888 (p . 268)
december 1888 (p . 269)
december 1888 (p . 270)
oktober 1888 (p . 88)
april 1889 (p . 87-88)
december 1888 (p . 27!)
december 1888 (p . 272)
december 1888 (p . 272)
december 1888 (p . 273)
december 1888 (p. 274)
december 1888 (p. 276)
april 1889 (p . 93)
1894
april 1889 (p . 90)
april 1889 (p . 92)
juni 1893 (p. 281)
februari 1893 (p . 416)

p . 15 (XV)
p. I6 (XVI)
p. 17 (XVII)
p. 18 (XVIII)
p. 19 (XIX)
p. 20 (XX)
p. 21 (XXI)
p. 22 (XXII)
p . 23 (XXIII)
p . 24 (XXIV)
p . 25 (XXV)
p . 26 (XXVI)
p . 27 (XXVII)
p . 28 (XXVIII)
p . 29 (XXIX)
p . 30 (XXX)
p . 31 (XXXI)
p . 32 (XXXII)
p . 33-34 (XXXIII)
p . 35-36 (XXXIV)
p . 40 (XXXVIII)
p . 41 (XXXIX)
p . 42 (XL)
p . 37 (XXXV)
p . 55-57 (LI)
p . 43-44 (XLI)
p . 45-46 (XLII)
p . 4 7 (XLlll)
p. 48 (XLIV)
p. 49 (XLV)
p. 51 (XLVII)
p. 52 (XLVIII)
p . 53 (XLIX)
p . 59 (LIII)
p . b I (LV) resp . p. 97 (XCI)
p . 75 (LxIX)
p . 73 (LX VII)

[30J p. 69
(3 t J p. 70
(32j p . 71
(33j p. 72
[34J p . 73
[3Sj p. 75
(3bJ p . 76
(37j {S. 77
[38J p. 78
E39j p. 74
[4Qj p . 80
(419.81
(41j p . 82
(43j p . 83
[44l p . &t
(45,j p . 85
(461 p . 86
[47j p. 87
(48J p. 88
(4sj p. ss
(S0j p. 40
(511 p.91
(s2j p. 92
(53j p. 43
lS4J p. 9493
(SSJ p . 96
jsb, p. 97
(srJp. 98
(58j p. 94
(S4j p. !00
jboJp. 101
(61 J p. 102
jb2j p. 103
jb3j p . 104
[64J p. 105
[65] p. 106
(66J p . 107
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V

Ontwikkeling van de opbouw van
de Ziverdistel-uitgave 1913-1919

Corr. Van EyckKioos, najaar
1913
[I]

Von Eyck-

Van Eyck-

Van Eyck-

Zilverdistel

Verwey,
S tai. 1913

Verwey,
I6nov.1913

Vet,
24nov.1913

1919

[I]
(2]

[I]
[2]

[3 ]

[3]
[4]

[41 -- - [5]

[I]
(2]
(3]
[4
-- --]-- --

(5]
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[2]
[3]
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P5-341

' 34

--
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[18]
[19]

[17]
[18]
[19]

[20]
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[22]

(20]
121]

[35-36]

[25-34]
[35-36]

[31-38]
[42-47]
[48-49]

[22) --[23]
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[25.34]

[9 ]
[ I 0]
[II]
[ I 2]
[13]
[14]
[IS]
[16]
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[18]
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[20]
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[22]
[23]
[24]

[35-36]

[25-3 4 ]
[35-36]

[37-38]
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p9-41]
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[42-47]
[48-49]

[42-47]
[48-49]

[42-47]
[48-49]

[53]

[501
(SI-52]

[50]
[51-52]

[53]
[5{J

[53]

j53]

[54]
[55]

[54]
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[54]

(55j

[55]

[56]
[57]

[56]
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(Sb]
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Noten

I

In het artikel corresponderen nummers tussen teksthaken met de als bJge
i'Ia
I
opgenomen inhoudsopgave van de Zilverdistel-editie . Ook is consequent gebruik
gemaakt van de in die editie Sebezigde titels danwel beginreSels . In genoemde inhoudsopSave is de precieze herkomst van de gedichten vermeld .
De volSorde van de oorspronkel1 i'ke tJi'dschri publicaties van Verzen

1894 en

van de Zilverdistel-uitgave wJ
i'ken aanzienlJi'k of, ter verSelJi'kinS worden in briogen
1
de oorspronkelJi'ke t!i'dschri publicaties II Verzen 1894 III en de Zilverdisteleditie IV ten opzichte van elkaar vergeleken .
Tenslotte worth in brio8e
V een overzicht Sa8even van de ontwikkeling in de op1
bouw in Van EYcks editie van Kloos' poezie .
1

B1i' De Zilverdistel verschenen de volSende uit8aven :
RN . van EYck, WorstelinSen I9I0
I
1
an van NJi'len, Naar 't Seluk 1911
Geerten Gossaert Experimenten 1 9!!)
3

4
S

6
7

8
9
10
II
11

13
14
IS

16
3

Albert VerweY, Het eiSen ri1'k 1911
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal 1913
RN . van EYck, Bevri1'dinS 1913
Leo old Andrian Der Garten der Erkenntnis

1913

Leo old Andrian Gedichte 1913

Een abet sPel van Lanseloet van Denemerken

1913

Paul Verlaine Romances sans paroles 1913
Novalis, Gedichte 1915
.F van RoYen & P.N. van EYck, Over boekkunst en de Zilverdistel
.H . Leopold, CheoPs 1916
PB. ShelleY, Prometheus unbound 1917

1916

Een boecxken Semaket van Suster Bertken 1918
Willem Kloos Verzen uit de 1'aren 1880-1890 1919 = 1920]).

Zie voor de boekverzorSing rond de eeuwwisseling en het enomeen van de zSn .
private press' in het algemeen : Anderhalve eeuw boektYPoSrafie 1815-1965,

in Amerika, Engeland, Frankri1'k, Duitsland, Zwitserland, Italie, Be)Sie en Netenant, Amsterdam [1965] ; voor Nederland in het bit'zonder : Ernst Braches, Het boek als Nieuwe Kunst, 1892-1903 . Een studie in Art Nouveau ,
Utrecht 1913 en voor de eriode daaro vol end : G.H . Pannekoek 'r. De herlevinS van de Nederlandsche boekkunst seders 1910, Maastricht 1915 .

136

4

Zie ose Lehnacker Die Bremer Presse . Konigin der deutschen PrivatPressen Miinchen 1964, . 9-11 .

S

Bedoeld is het overeenstemmen in de bladspieSel van schoon- en weerdruk en het
Soed op elkaar passen van de a zonderl1i'ke kleurSangen .

6

De vernieuwing van de boekverzorging in Nederland was rond de eeuwwisselin g

vooral gestimuleerd door de uitgaven van de Kelmscott Press 1891-1896 van
William Morris . Diens invloed verlie grotendeels indirect, via de uitgaven van de
Vale Press 1893-1904 van Charles Ricketts de EragnY Press 1894-1914 van
Lucien Pissarro en de Doves Press 1901-1916 van T. . Cobden-Sanderson en
Emery Walker . 0p hun beurt vormden deze ersen weer de ins iratiebron voor
enkele Duitse persen die in sommiga 8evallen voor Nederland als intermediair van
de in EnSeland levende ideeen ungeerden zoals de anus-Presse 1907-1923
van Carl Ernst Poeschel en Walter Tiemann en de Ernst-Ludwi8-Presse 19071937 van de gebroeders F.W. en C.H. Kleukens .
Hoewel met name de Sebroeders Kleukens de Doves Press als voorbeeld voor
ogen hadden, kreeg het werk van de Duitse boekverzorgers en letterontwerpers
o den duur een veel decoratiever karakter. De Doves Press muntte uit in uiterste soberheid het ontbreken van illustraties en eenvoudiga initialen .
7

S .H. de Roos `De togenwoordiga drukletter' in Onze Kunst 7 1908 I
. 26-36
en 2 .66-78 . De niet aan het amiliebedri' oh . Enschede maar als bibliothecaris
aan de Haarlemse Stadsbibliotheek verbonden .W. Enschede had al eerder een derSeliJ'k overzicht het licht doen zien in De boekletter in Nederland 1902 .

8

A .A .M . Stols, Het schoone boek, Rotterdam 1935, p . 66 .

9

Een overzicht - met gagevens over de herkomst - van het lettermateriaal uit de
periode 1604 tot 1851 van Enschede en LettergieteriJj 'Amsterdam' kan men yinden in de bi1'lage bij ' G.W. Ovink, Honderd 1'aren lettergieteri1' in Amsterdam,
Amsterdam 1951 .

10
II

. Gresho

`Schri1'ven lezen en rent'eski'ken' in De Gids 121 1959 8

.88-89 .

Zie voor een overzicht van het bij' de irma Enschede beschikbare lettermateriaal
het oorspronkeli1'k in 1908 in het Frans verschenen: Charles Enschede, Typefoundries in the Netherlands from the fifteenth to the nineteenth century,
Haarlam 21 978,• en voor de letter van Schoe er in het bJi'zonder : Ernst Braches ,

The steadfast tin soldier of oh . Enschede en Zonen, Haarlem . Enschede
English-bodied Roman No . 6, Aartswoud/Amsterdam 1992 .
12

cJean Fran~ois van RoYen 1878-1942, 's-Gravenhage
1947, p . 106-107 . Zie ook ames Moran, Printing Presses . History and development from the fifteenth century to modern times, Berkeley-Los Angeles
1 1978, p . 91-99 .

Zie A .M . Hammacher,

13

Zie over de ontstaansseschiedenis van deze letter : ZilvertYPe, corps I5 . BriefwisselinS tussen F van RoYen en S .H . de Roos over het ontwerP van de ZilvertYP a > 19 14- 16 ed . Jan PBoterman > Amsterdam 1994 .

14

Museum Enschede Haarlem

15

Zie voor de gecompliceerde verhouding tussen Kloos en VerweY : Maurits UYIdert,
De J'euSd van een dichter. Uit het leven van Albert VerweY, Amsterdam I948,

w
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0
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i nv.n r. HBA I455-4 . Met dank aan ohan de Zoete .

m .n . p . 195-232 ; Peter van Eeten Dichterli1'k labirint . 0Pstellen over het werk
van Willem Kloos Amsterdam 1963, p. 68-96 ; en Mea NJi'land-VerweY, `Verwe Y
en Kloos I . Het boek van mYsterie' in De Nieuwe TaalSids 58 1965 2, p. 73-

w
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83 en `Verwey en Kloos II. Van het leven' in De Nieuwe Taalgids 58 (1965) 4,
p. 217-229 .
16

De briefwisseling tussen FN . van Eyck en Albert Verwey (I), juli 1904-april
1914 (ed. H.A. Wage), 's-Gravenhoge 1988, p . 222-223 .

17

De eind I9 I3 aan Kloos meegedeelde voorlo p i8e inhoudsopgave van de Zilverdistel-editie is niet achterhaald . Wellicht is die Kloos mondeling voorgelegd . Zie voor
het contact tussen Van EYck en Kloos over de uitgave van De Zilverdistel : S .A . . van
Faassen, 'RN . van Eyck Willem Kloos en De Zilverdistel' , in TeruSSedaan . Eenen-

vi1'fti8 bi1'dra8en voor Harry G .M . Prick ter 8ele8enheid van zi1'n afscheid als
conservator van het Nederlands LetterkundiS Museum en Documentatiecentrum ed. Th.A .P BJi'voet et a!.]), 's-Gravenhaga 1988, p. I I5-113 .
De briefwisselinS tussen RN . van EYck en Albert VerweY I

18

noot 16), p .146 .
Ten onrechte wordt in een noot ter plekke gesuggereerd dat De Zilverdistel aanvankel1i•k overwoog de gehele bundel Verzen 1894 to herdrukken •~ het 'plan' waarvan
s rake is behelsde echter het herstellen van de o drachten boven de gedichten .

19

De briefwisselin S tussen RN . van E Yck en Albert Verwe Y

I noot I6), p.
254-156 . Van EYck stond de volgende vi1' deling en volgorde voor ogen :
I : `Ik denk altoos aan u als aan die droomen' 121 ; `Zooals daar finds aan stille
blauwe lucht' 13]; `Ave Maria' 14];• `Avond' f20J; `Eva' I 7];• en 'Ik ben een God in
't die st van mi'n edachten' I9 . Dit zi •n res . de sonnetten I II III VI IV en V
uit Verzen (1894) .
II : 'Okeanos' 11
III: '0 dracht. Aan Willem Witsen' (22] ; dan vermoedel1
i'k `Homo Sum' S 1-51
dat twee aan LL van DeYssel opgedragen gedichten omvat • `Het Boek van Kind en
God' 15-34 ,• `Alle Zeven' 158] ;• `Van de Zee' [53] ; `Voor Hans en Paul' 154];
`Toen ik rozen kreeg' S5 ; 'Toen ik de rozen op nam' S6 ; 'He st-Geneurie'
5 7] ; `Herinnering' 135 -36] ; `Dood-Gaan' 3 7- 38]; `Doodslied1'es' f4 2 - 47]; `Pathologieen' 148-49] ; en tenslotte `Snikken (SO] . Dit zJ i'n resp . d e sonnetten VII
XXXIX-XL, X-IX, XLIV, XXXV, LI, XLI, XLII, XLIII, XX-XXI, XXII-XXIII, XXVII-XXXII,
XXXIII-XXXIV en XXXVIII uit Verzen 1894 . Dit ziJ'n in totaal de 31 door Van
EYck voor dit onderdeel genoemde gedichten .
IV: `Sa ho' I
V: "t Gewoel op 's levens heir-weg wierp t ge u togen' 18 • 'Ik ween om bloemen
in den kno ebroken' (9]; `0 last mi' tot uw voeten komen' dat uiteindelJi'k niet
in de Zilverdistel-uitgave zou worden op genomen en dat eerder gapubliceerd was
in De Nieuwe Gids 8 1891-1893 6 augustus I893), p .385 en vervolgens in
Verzen 1894
. 89 LXXXIII • `Lente-Droe enis' 113] ; 'Ik hield u dierder dan
m1 i'zel . Ik had' I I];~ en `Christus na 't Verraad' 165]. Dit z1 i •n resp. d e sonnetten
LX, LXI, LXXXIII, LXVI, LXV en LXIX uit Verzen 1894 . Van EYck opp erde als alternatie de vol orde: LXIX LXV LX LXVI LXXXIII en LXI.

10 Bedoeld zi'n 'Sa ho' I dat in ebruari 1893 in De Nieuwe Gids was ga ubliceerd, en 'Okeanos' 11 dat in augustus 1893 in dat tiJ'dschri had gestaan .

1I

138

De ragmenten dateren uit resp. 1881-1885 . Zie ook Willem Kloos Okeanosfragmenten (ed. A.P. Verburg/Harry G .M . Prick), 's-GravenhaSa 197! .)
Bedoeld is `Christus na 't Verraad' 65 dat in 1'uni 1893 in De Nieuwe Gids was

gep ubliceerd en wat dat betre t chronologisch dus inderdaad het laatste gedicht in
de Zilverdistel-uitgave zou moeten zi1jn . De Zilverdistel-uitgave zou echter worden
agesloten door `Gelaat, lie als Lente, dat met veel s pelen' 66
1893 in De Nieuwe Gids had gestaan.
22

dat in ebruari

Het is niet helemaal duideli J'k op welke gedichten Van E Yck doelde . Gezien z ijn
J
brie van I6 november aan VerweY en de daar gageven inhoud van de Kloos-uitgave, Iigt het voor de hand to veronderstellen dat hJi' het oog had op : `Ik denk altons aan u a!s aan die droomen' 2 `Zooals daar finds aan stille blauwe lucht'
(3], `Ave Maria' 4 en `Eva' 17 die in oktober 1885 in De Nieuwe Gids waren op genomen ; `!k ben een God in 't die pst van mi1'n gedachten' I9 uit De

Nieuwe Gids van ap ril 1886~ `Avond' 10 uit de 1'uni-a evering van datzel de
Jjaar; en tenslotte `!k weep om bloemen in den kno p gebroken' 9 `Ik hield u dierder don mi1'zel . Ik had' I !J, `Lente-Droe enis' 113], en "t Gewoel o p 's !evens
heir-weg wierp t ge u tegen' 18 die in ebruari 1893 in dat t1i'dschri t waren verschenen .
Aan de gedichten die in oktober en december 1888 in De Nieuwe Gids waren o pgenomen, goon behalve `Sappho' I en de genoemde tien lie desgedichten in de
Zilverdistel-uitgave nog de volgende acht gedichten voora . `Li!ith Trium p hatrix' I6
dat in 1882 in Astrea was verschenen • `Moisa' `0 Vrouwe o Ziel o zachte bleeke bloeme'
15 , dat in ebruari in De Nederlandsche Spectator was ga publiceerd; en `0 vrouwe, ik weet niet ode starren weenen' S `Als een een-ze!vig kind
dat telken dog' (6], "Wee mi1j dot ik geen ziel op aarde vond " 7], `!k wil niet zeggen dot ik sterven zal' 18], "t Was niet het op- en neerslaan uwer oogen' 10

23

`Omdat mi1 j andre en ouder banden binden' (12], en `Phoibos Apo!!oon' (!4] die in
ebruari 1893 in dot ti)'dschri t waren verschenen . Vervolgens geeft de Zilverdistel-

w

uitgave `Okeanos' 21 , en pas dan de in oktober 1888 in De Nieuwe Gids verschenen g edichten, waaronder de c Yclus `Het Boek van Kind en God' (25-34] .

0

`Herinnering I-II' 35-36 zou in de Zilverdistel-uitgave -- overigens net a!s in De
Nieuwe Gids en in Verzen - direct vo!gen o p `Het Boek van Kind en God' (2534]. Beide behoorden tot de in oktober 1888 in De Nieuwe Gids opgenomen gedichtenreeks . Zie noot 21 voor de aan de cYclus `Het Boek van Kind en God'
voora fgaande lie fdes g edichten, die in res p . oktober 1885, a p ril 1886, 1'uni 1886
en ebruari 1893 in De Nieuwe Gids waren ga publiceerd.

N
w

W

0
w
0

0
0
J
Y

E
W
J
J

24 De briefwisseling tussen RN . van Eyck en Albert Verwey (I) (noot 16), p . 256 .
De volgorde die Van Eyck op I b november 1913 voor ogen stond was : [2-4j,
[20]. [17], [19] II [Z !] II [2Z]. [51-52J, [25-34], [SS]. [53-57], [35-38], [42-50]
II [I) (I [ 1 8]. [9] . `0, loot mij tot uw voeten komen', [13], [I I], [65j . Op 24 no-

Z
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vember was deze volgorde gewijzigd in : [I) ~f [2-4], [9], [I I], [13], [17-20J II
[2 I ) ~/ [22-b I], [63-65] . In zijn brief van 5 november somde hij zijn keuze uit
Kloos' poezie op conform de volgorde in Verzen (1894) .
25

Museum Enschede, Haarlem, inv.n r. HBA 1455-78 . Met dank aan ohan de Zoete .

26

Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag, Van
RoYen-archie , sign . VR 77a .

27

De briefwisselin S tussen P.N . van E Y ck en Albert VerweY (2), mei 1914-1'uli
1919 ed . H .A . Wage), Den Haag 1995, p . 52 .
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28

A .M. Hammacher, Jean Fransois van Royen 1878-1942, (foot 12) 1947, p. 104121 .

29 P.N. van EYck, Ik kom U even lastig vallen met een kleinigheld . Twee brieven aan
S.H . de Roos ed. C . van Di'k
Oosterhesselen 1985
. 1.
30

Zie voor de plannen van Van EYck en de voorbeelden die hem daarbi1• voor ogen
stonden : S1'oerd van Faassen, `Een uitgeverJ i' voor de groep rond het tJi•dschri t De
BeweSinS: "W1i' hebben een massa bomen hier, moor geen bosch"' in aarboek

LetterkundiS Museum 6
31

1997 , p.23-45 .

Van Krimp en ga tot en met 1910 een in 1918 door pap ierschaarste t i'del
i'k
1
1 onderbroken reeks bundels uit van Albert Besnard .G . Danser M . Ni'ho Jacob Israel de Haan en H. W. .M . Keuls. Deze viJ' bundels zouden later door Van Krimpen alsnog tot de reeks Palladium worden gerekend . Zie voor Palladium : C . van
Di •k De boekreeks Palladium Oosterhesselen 1995 • en voor de bemoeienissen
van Bloem en Gresho bi1• Palladium : A .L . Sotemann, 'Vriendscha p en a miteit.
Bloem en Van Krim en' in Dez. Een dichter en zi'n wereld . Over .C . Bloem
Gronin en 1994 . 163-182 • res . SJ'oerd van Faassen "De heer Gresho is wat
rusteloos & vluchtig". . Gresho en Palladium 1917-1917' in Waardevol oud

PaPier. Feestbundel bi1• het tien1'ari8 bestaan van Bubb KuYPer Veilin8en Boeken en Grafiek 1986-1996 ed. No Maas Haarlem 1996 . 77-88.
31

Letterkundig Museum, Den Haag, collectie-P N . van EYck, sign. E.453 B.2 .

33

Het is onbekend op welke gedichten Van RoYen hier doelde . Tussen I6 november
en 14 november 1913 voegde Van E Yck bli'kens
z i'n
1
1 corres p ondentie met Verwe Y
de volgende gedichten toe : `Moisa' 'GJi', Die my 1de eerste waart in 't ver Verleen'
123] ; `Aan.. .' f243 ; `Het Leven' 39-41 • `Een Leven' S9 • 'Mi'n hoot' 160] ; 'De
Leugen' 61 ; `Menschenwoorden' f63 J ; en `Evoe' (64]. De reden voor deze toevoeging lag mogeli1'k in de dateringen die Kloos hem in die p eriode bi1• z1
i'n gedichten had verstrekt, waardoor Van EYck de aanvankel1i•k gewenste c Yclische opbouw van de Zilverdistel-uitgave losliet en nu o p teerde voor een strikt chronologische ordening.
De door Van RoYen met name genoemde gedichten 'Avond' `Nauw zichtbaar
wiegen op een lichten zucht' 20 en `Ik ben een God in 't die pst van mIi'n g edachten' 19 maakten al deel uit van Van EYcks selectie van S november 1913 .

34

Letterkundig Museum, Den Haag, collectie-P N. van EYck, sign . E.453 B .1.

35

De briefwisselin S tussen RN . van E Y ck en Albert Verwe Y 2

noot 27 , p .

134 .
Dit gedicht is uiteindelJ i •k niet in de Zilverdistel-uitgave terecht gekomen . Het was
oorspronkeliJ•k gap ubliceerd in De Nieuwe Gids 8 1891-1893 3 ebruari
1893 , p. 411, en ging in Verzen 1894
. 74 LXVIII direct voora aan 'Christus na 't Verraad' (66], waarmee de Zilverdistel-uitgave a sloot .
36

140

Bedoeld is `Moisa' `0, Vrouwe o Ziel o zachte, bleeke bloeme' IS dot in ebruari 1881 gap ubliceerd was in De Nederlandsche Spectator . `Moisa' werd
ook o enomen in De Nieuwe Gids 8 1891-1893 6 augustus 1893 p .381
waar het tussen een aantal andere vroega gedichten is ga p laatst.

Naast vier gedichten die in oktober 1885 in De Nieuwe Gids werden gapubli2-4 en 17 ziJ•n tussen `Sa ppho' I en `Okeanos' 11 een gedicht uit
De Nieuwe Gids van a p ril 1886 (19], een uitJ'uni 1886 (20], el gedichten uit
ceerd

ebruari 1893 5-14 en 18 en een uit Astrea van J•uli 1881 I6 ga p laatst .
37

De briefwisselin8 tussen RN . van EYck en Albert Verwe Y 2

noot 27, I~. 235-236 .

B1i' z1 i'n brie bracht Van EYck naast `de 6 eerste uit de bundel' nag met name de
volgende, door VerweY nader gedateerde gedichten ter s I~rake : '0 vrouwe ik weet
niet ode starren weenen' (5], "Wee mJ i • dat ik geen ziel l~o aarde vond" 7 uit
I88I • `Moisa' `0 Vrouwe o Ziel o zachte bleeke bloeme' 15 uit 1881 • `Lilith Trium p

116] uit 1882-84 •~hatrix' `AIs een een-zelvig kind dat telken dag' 6

"t Was niet het o p- en neerslaan uwer oogen' (/0], en `Omdat mij• andre en ouder banden binden' 12 uit 1883 • `Ik ween om bloemen in den kno p gebroken'
9 `Phoibos A olloon' 14 en "t Gewoel o 's levens heir-we wier t e u teen'
18 uit deJ•a ren 1883-84 ~• `Ik hield u dierder dan mi1'zel . Ik had' I I en 'lenteDroe enis' 13 uit 1885 • `Gelaat lie als Lente dat met veel s elen' 66 uit de
J'aren 1893-94~• en `Ik wil niet zeggen dat ik sterven zal' 8 waarvan het ontstaan
kenneliJ•k niet preciezer gedateerd kon worden . Bi1•n a al deze gedichten waren
door Kloos as in ebruari 1893 in De Nieuwe Gids a ubliceerd• een uitzondering daaro p vormden `Moisa' I5 uit De Nederlandsche Spectator van ebruari 1882 en `Lilith Trium phatrix' I6 uit Astrea van 1'uli 1882 .
Met `de 6 eerste uit de bundel' bedoelde hiJ ' dus kenneliJ'k: `Ik denk altoos aan u,
als aan die droomen' 2 `Zooals daar gfinds aan stille blauwe Iucht' (3], `Ave
Maria' (4], `Eva' 17 `Ik ben een God in 't die pst van m1i'n gedachten' 19 en
`Avond' 20 die in oktober 1885, a p ril 1886 en J•u ni 1886 in De Nieuwe Gids

w

waren verschenen.
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w

De dateringen o p het liJ•st)•e van Van EYck w1i•ken o p een aantal l~laatsen a van die
welke Maurits U YIdert op basis van aantekenin g en van Verwe Y hee t weergageven.
Zie Maurits UYIdert, `Willem Kloos en de chronologie van de gedichten uit z1i'n

0
a

eu

d' in De Nieuwe Taal ids 51 1958 2

. 107-I I6 en 3

. 151-157.

38 In Van EYcks brie aan Verwe Y van 24 november I9 I3 worden de vol g ende, wel
in de Zilverdistel-uitgave terechtgekomen gedichten, niet genoemd : `0 vrouwe ik
weer niet of de starren weenen' S ; `AIs een een-zelvig kind dat telken dag' (6];
"Wee mij• dat ik geen ziel o p aarde vond" (7]; `Ik wil niet zeggen dat ik sterven
zal' (8] ; "t Was niet het o p- en neerslaan uwer oogen' (10] ; `Omdat mij' andre en
ouder banden binden' 12 `Phoibos A olloon' (14] ; `Moisa' `0, Vrouwe, o Ziel,
o zachte, bleeke bloeme' (IS]; 'Lilith Triump hatrix' (16] ; `Menschen, ik weet, g1
i•
voelt geen lie de en haat' (62] ; en `Gelaat, lie als Lente, dat met veel s p elen'
(66] . 5 had hiJ ' wel na1 •a ar I9 I3 aan Kloos genoemd en ook in zi1 •n brie van 5
november 1913 aan VerweY, maar in zJi•n brie van I6 november 1913 aan Ver-
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weY overgeslagen . Van deze gedichten worden alleen I5 en 62 niet o p het
liJ'st1•e van sep tember I9 I8 vermeld.
De o pname van `Menschen, ik weet, giJ• voelt geen lie de en haat' 62 is o p merkeli1•k, omdat dit gedicht ook bekend is uit een o p 27 december 1888 aan Aeg .W.
Timmerman o p gedragen overdruk van Kloos' bi1'draga aan De Nieuwe Gids van
december 1888 dat een tweetal niet in die a evering van dat tiJ'dschri verschenen g edichten omvat. Het ene `De Leu gen . Voor ac . van Loo Y ' zou alsno g worden o enomen in De Nieuwe Gids van aril 1889. Het andere `Menschen ik
weet giJ• voelt geen lie de en haat' , dat in de overdruk de titel en opdracht 'ZeI onthulling . Voor H. . Boeken' draggt, is nooit in De Nieuwe Gids verschenen ;
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Kloos nam het zonder titel en opdracht wel op in Verzen 1894 . Van EYck
gee het in de Zilverdistel-editie zonder site/ en opdracht . Maurits UYIdert releveers dat dit gedicht bl1i'kens de aantekeningen van VerweY uit 1889 zou stammen ; dat strookt niet met de datum van de opdracht aan Timmerman van de
overdruk waarin dit gedicht voorkomt. Zie voor de aan Timmerman opgedragen
overdruk: Willem Kloos Gedichten 1880- 1893 ed. Garmt Swiveling), Utrecht
1959, p. 182; en voor de aantekening van VerweY: Maurits UYldert `Willem Kloos
en de chronologie van de gedichten uit zJi'n 1'eugd' noot 38), p. I53 .
39

De briefwisseling tussen RN . van Eyck en Albert Verwey (2) (noot 21), p. 236-137.

40

Zie S1'oerd van Faassen, "De heer Gresho is was rusteloos & vluchtig". . Gresho en Palladium 1917-192 7)' noot 30), p .85 .

4I

Letterkundig Museum, Den Haag, collectie-Albert VerweY, sign . V535 B . I . De Zilverdistel-uitgave van Kloos' poezie eindigde met `Gelaat, lie als Lente, dat met
veel spelen' f66 J, dat als laatste regel hee : `Maar 'k zal zoet-stil en heel geduldig wachten'.

41 Zie cat. TentoonstellinS van oude en neuwe boekkunst in de Nederlanden
Den Haag Gemeente-Museum /Amsterdam StedeliJ'k Museum oktober-november 1920, nr. 259 .
43 J.C . Bloem, Brieven aan FN . van Eyck (2), 1917-1962 (ed . G.J . Dorleijn bet al.]),
's-Gravenhage 1980, p . 287 en 289 .
44

`Beste Sander, Do it now!' BriefwisselinS . Greshoff-A .A .M . Stols I
1941 ed. Salma Chen/S .A . . van Faassen , 's-Gravenhaga 1990, p. I0.

45 De briefwisselin s tussen RN . van E r ck en Albert Verwe r 2

I921-

noot 27, p.

138.
46

Zie voor de voortdurende discussie over de ontwikkelingsgang van Kloos' poezie :
N.A . Donkersloot De episode van de vernieuwinS onzer Poezie 1880-'94
Utrecht 1919, . 109-116 • K.H. de Raa , Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus, Velsen 1934 , p. 113-145,; G. Swiveling, Versbouw en ritme in
de ti 'd
1 van '80, Groningen 1934, m .n . p. 115-113 ; Maurits UYIdert, `Willem
Kloos en de chronologie van de gedichten uit z1i'n 1'euSd', in De Nieuwe TaalSids
51 1958 1 . 101-I 16 en 3 . 151-157 • Peter van Eeten Dichterli'k labirint.
0Pstellen over de Poezie van Willem Kloos Amsterdam 1963 >• Hubert Michael, Willem Kloos . Zi1'n 1'eu8d, zijn /even, Den HaaS 1965 ; P Kralt> De dichter, zijn 8eliefde en zijn mute . Over de vroeSa Poezie van Willem Kloos, Leiden 1985 .

41 Zie b1i'v. Margaretha H. Schenkeveld, `De structuur van de bundel "Voorbereiding"
van RN. van EYck' in Ti1'dschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 83
1961 3, p .115-138 .
48

142

In De Nieuwe Gids luidt de titel `Fragment uit Sapp~
ho'• de eerste regel aldaar is :
`0 lieve, stille straal van 't eerste morgen-licht' ; Verzen See : `0, lieve, milde
straal van 't eerste morSen-licht'. Van EYck volSt in z1i'n editie Verzen .

49

Dit gedicht is ook opgenomen in De Nieuwe Gids 8 (1892-1893) 6 (augustus
1893), p . 381 .

50

Dit gedichi is ook opgenomen in De Nieuwe Gids 8 (1892-1893) 6 (augusius
1893), p. 379 .

SI

0

een a arse titel a ina o
. 39 van de Zilverdistel-uit ave drag t `Okeanos'
de aan De Nieuwe Gids ontleende o p dracht `Voor den broozen, maar grandiosen en onkreukbaren AI hops Die enbrock' .

52

In De Nieuwe Gids is dit gedicht op gedragen aan Frederik van Eeden .

53

Zowel in De Nieuwe Gids als in Verzen zJi'n de twee gedichten uit de Zilverdistel-uitgave als een gedicht a gedrukt.

54

Dit gedicht draggt in De Nieuwe Gids de o p dracht `Aan Mau van der Valk ' .
Zowel in De Nieuwe Gids
. 2 74-2 75 als in Verzen . 4-50 omvat `Een Leyen' twee
edichten
g ~• naast `I. MiJ'n stemming is als sti/staand water' is o p p . 275
`I I . A I Lie de is als een s p el van lucht en water'. In Verzen draggt het tweede gedicht nummer XLVI .
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W .R .H . Koops

Het ontbrekende portret van
Hendrik de Vries ontdekt

n de nieuwe semi-Permanente tentoonstelling van het Letterkundig Museum hangt een nagenoeg levensgroot Portret ten halven
live
van de dichter Hendrik de Vries, geschilderd door de Gro1
ningse schilder ohan Di1'kstra .
Eerder maakte het portret deel uit van de Hendrik de Vries-tentoonstelling `Stuntvlucht : urine feuille morte salto's' die in het na1jaar van 1996 in
het museum was ingericht ter gelegenheid van zi1'n honderdste geboortedag .

Reeds 1'aren was ik bezig met een inventarisatie van alle portretten van de
dichter, vervaardigd door beeldende kunstenaars . Daarbil' bleek mil ' dat al
deze kunstenaars - zi1 ' het in geheel verschillende Perioden - lid waren van
de in 1918 oPgerichte Groninger kunstkring De Ploeg, waarvan De Vries
zelf ook deel uitmaakte . Het oudst bekende dateert van 192 .5 en het meest
recente van 1977 . Alle nog bestaande Portretten waren in de tentoonstellin g

w
0

to zien . Ter begeleiding van de tentoonstelling publiceerde ik de catalogus
Hendrik de Vries gePortretteerd door leden van `De Ploeg', waarvan de

tekst ook verscheen in het viljfde

aarboek Letterkundig Museum P . 1-2 4 ;

in bet daaroP volgende 1j aar gof ik in het zesde aarboek een eerste aanvul-

z
Q

ling op mi1j n inventarisatie P . 162-r64 .
In de door ml1 samengestelde catalogus van de Portretten van De Vries
werden ook de Perikelen beschreven rond het Portret dat zil'n oude vriend
ohan Dijkstra in 1959 heeft vervaardigd . Het is een schilderi1' van grote af-

F
w
I

I47

Portret van Hendrik de Vries door Johan Dgkstra, 1964 . (Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag; bruikleen Stichting Johan Dijkstra, Groningen.)

metingen 114 x 77 , 5 cm), dat Hendrik de Vries staande weergeeft . Het
Portret werd gemaakt in de achterkamer van De Vries' 't Woeste Hoekl'e in
Haren met de tuin als achtergrond . Terwi1'1 Di1'kstra nog aan het werk was
bleek al dat het Portret niet de instemming kon verwerven van Hendrik de
Vries en nog minder van diens vrouw, die til'dens het schilderen telkens cornmentaar leverde . Dit hinderde ohan Di1'kstra dermate, dat hil' zil'n werk
staakte en het Portret mee naar huffs nam . `Maar ik dacht straks thuis doe
ik het nog eens oPnieuw, helemaal lekker vril ' en op mi1'n manier . . .' schreef

148

hijj later aan De Vries . Omdat er een grote opdracht tussendoor kwam
duurde het biljna een 1jaar voor hil' er weer aan kon beginnen . `Toen was 't
opnieuw herfst en vond ik voor 't eerst weer die oude studie . Ik heb een
meer dan levensgroot dock geprepareerd en char ging het

flu

eindelil'k los -

in volkomen vri1jheid. Mi1n Iced was vergeten en ik zag het voor mi)ri gees-

tesoog verschi1nen het " portret" .' En hijj vervolgde : `Meer dan levensgroot
moest natuurlijk het " portret" worden want de dichter is voor mi1' meer dan
"lifesize" .'
Kort nadat het schilderi1 voltooid was, zond Di1 j kstra het in voor de 1'aarli1

~jkseKrtno li r van De Ploeg in `Pictura' waar Hendrik de Vries

en zi1n vrouw het - geheel onvoorbereid - tot hun grote ontzetting voor het
eerst zagen . Een heftige ruzie was het gevolg, voor het verlooP waarvan ik
weer naar mi1n eerdere publicatie over de portretten van De Vries verwil's .
Waar was nu het oorspronkeli1jke schilderil gebleven? Toen ohan Di1'kstra
in 1978 overleed, was het niet in dims nalatenschap aanwezig . Hoe ver was
hil' gevorderd toen hijj besloot bet penseel er bi1' neer to gooien? In de briefwisselin met Hendrik de Vries spreeks hijj over een studie . Het leek een onoplosbaar raadsel, tot het schilderil plotseling to voorschi1'n kwam .
De conservator moderne kunst van het Groninger Museum Han Steenbruggen, die zich momenteel hezig houdt met het traceren van verspreide
onbekende werken van leden van De Ploeg, was geattendeerd op een groot
landschap van ohan Di1kstra in bet bezit van de oud-ri1jksarchivaris in
Groningen Dr . W . . Formsma die hi1 op z8 mei 1998 bezocht . Het bleek to
gaan om een weliswaar goed, maar niet opzienbarend schilderi1j . 0p de achN

terzi1jde van bet schilderi1 Meek pakpapier gespannen, keurig ingeklemd in
de list
J . Na verwi1jdering kwam een antler schilderilj to voorschi1n, een por-
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tret van Hendrik de Vries in letterli1ke zin een ontdekking .
Ik werd onmiddellilk gewaarschuwd en stelde vast dat bet hier ging om
het in 1959 door bet echtpaar De Vries ofgewezen Portret . Het is een voltooid schilderi1j dat helemaal is ofgewerkt - zilj n koninkliljke onderscheidin g

z
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steekt in bet knoopsg at - en zeker Been
studie . Het is ook een goed portret
~
naar mijn mening zeker niet minder dan het portret van `de dichter' dat
ohan Di1jkstra in bet naJ j aar van 1960 schilderde .
Was bet nog een studie toen bet ofgewezen werd en maakte Di1'kstra het
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later of of was het schilderil' > zoals ik vermoed inderdaad a1 n agenoeg of
geheel voltooid? Dat is vermoedelil'k niet meer to achterhalen . Dijkstra heeft
het schilderil' begrilp' eli1'kerwi1'ze niet gesigneerd, maar het gaat ongetwi1'feld
om een interessante vondst : het vult de lacune en het is een belangril'k Portret . Dijkstra heeft kenneli1'k na verloop van til'd besloten de achterzil'de ook
nog eens to gebruiken, zoals hi1' in het begin, toen hil' kraP bil' kas was regelmatig en later maar zelden meer deed .
In de zomer van

z99~ 6

was ik bezig met de voorbereiding van de verschil-

lende manifestaties rond de honderdste gehoortedag van Hendrik de Vries
die in oktober van dat l'aar zouden plaatsvinden en tevens doende bet boek1'e over de portretten van Hendrik de Vries to schril'ven . In die ti1'd bezocht
ik ook de heer Formsma om hetzelfde schilderi1 ' van Dijkstra - een Drents
landschap - to bekil'ken met het o0g op de grote ohan Dil'kstra-tentoonstelling die in december 1996 ter gelegenheid van zi1'n honderdste geboortedag in het Groninger Museum zou worden gehouden . De ironie wil dat ik
het werk bekeek en fotografeerde zonder er weet van to hebben dat bet ontbrekende Portret van Hendrik de Vries waarnaar ik op zoek was zich aan
de achterkant beyond .
Formsma die ik al heel lang goed ken - toen 93 1aar en nagenoeg blind
- vertelde mi1 ' bi1j die gelegenheid hoe hi1' aan lit landschap, waaraan hi'l
zeer is gehecht, was gekomen . Toen hi1' in 1968 met Pensioen ging, mocht
hil' als geschenk zelf een schilderi1 ' van Dijkstra uitkiezen in liens atelier,
maar hi1j vond daar eigenli1'k niets dat hem helemaal beviel . In de woonkamer zag hil' echter wel een mooi schilderi1 ' en daar vie! zi)'n keuze op . Maar
ook mevrouw Dijkstra was erg op lit werk gesteld en het was daarom niet
to koop . Formsma bezit een stifle, vriendelil'ke vasthoudendeheid en bleef bi'

W

0

zil'n voorkeur . Daarom belle ohan Dijkstra hem kort daarna op en zei dat
hil' bet schilderi1' we! mocht lenen om bet enige til'd in zil'n woning op to haugen . En zoals zo vaak, tenslotte werd Formsma toch de gelukkige eigenaar .
Voor de kunstenaar was toen echter we! een Probleem ontstaan, omdat o P

z
Q

de achterzi1'de immers bet portret van Hendrik de Vries was geschilderd .
Daar kwam nog7 bi1' dat ohan Dijkstra towel met Formsma als De Vries bevriend was en dat die beiden elkaar ook goed kenden . Ik stel mil' voor dat
Dijkstra besloot bet geweigerde schilderil' dan maar onzichtbaar to maken en

Portret van Hendrik de Vries door Johan Dijkstra, I959, olieverf op doek, I I4 x 77,5 cm.
(Collectie Dr. W.J .) Formsma, Groningen; foto ; W.R .H . Koops .)
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er PakPaPier overheen to sPannen .
En zo kon het gebeuren dat Hendrik de Vries dertig laar lang bil' Formsma op bezoek is geweest, op een of stand van een of twee meter van de gastheer maar met zijn gezicht tegen de wand en achter PakPaPier .
De verrassende ontdekking leidde tot veel Publiciteit van Pers en televisie .
De nieuwe eigenaar - nieuw, want hil ' wist immers niet dat hil' het Portret
al l'aren bezat - is sinds de ontdekking heel gelukkig met zijn aanwinst al
kan hi' het flu zelf helaas niet meer zien .

De oPzet van het schilderil' is dezelfde als van het latere : de houding, de entourage en achtergrond, evenals de kleurstelling met Paars bruin, groen
geel en rood . Het is meer uitgewerkt en een verschil is ook dat hil' op het
tweede een open boek1'e met schril'fstift in de hand houdt en hier een gesloten boek . Hoewel de kleur rood to fel is zou het een exemPlaar van Toovertuin (1946), zijn belangril'kste en liefste bundel a of van SPaansche volksliederen (1931) kunnen zil'n . Het eerste is rechtstreeks een Portret een afbeelding, het tweede is meer een verbeelding .
0e de ofgebeelde foto, die ik direct heb gemaakt, zit het schilderil' nog achterstevoren in de listl en zi1'n de restl'es PakPaPier nog to zien . Ik heb de eigenaar voorgesteld het zodanig in to listen
dat voortaan beide zil'den beurtelings
l
getoond kunnen worden, waarbi1' zich nog het Probleem voordoet dat het
landschaP in de breedte geschilderd is en het Portret in de hoogte . In de zomer
van 1998 hing de nieuwe vondst in een tentoonstelling van werken van leden
van De Ploeg uit Particulier bezit in bet Groninger Museum, waar het een oPvallende Plaats innam . Hendrik de Vries en zi)'n vrouw keurden bet schilderi'l
of de vele bezoekers van de tentoonstelling dachten er antlers over .
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Ellen Gloudie m .m .v . Lysbert Bonnema

Neder!andse literaire
prijzen 1997
met aanvullingen uit voora Saande 1'aren

Fedde en Martha BerSsma-Priis
pri7/swinnaar : Bauklje Miedema (1955)
bekroond werk : In beslut
geldsom :

1500,-

jury : Tsljitske de Boer Gerrit ter Horst > Roe! Oostra

Anna Bins-Pri1's
pri1jswinnaar : A Ya Zikken (ii)
99
genre : proza
bekroond werk : gehele oeuvre
g eldsom :

lo .ooo -

1jurti : Hella Haasse (voorzitter , Auk1je Holtrop, Helga Ruebsamen
F . Springer

F. Bordewi1'k-P1
ris Pri1's van dean CamPert-stichtin $
p ri1jswinnaar :

. . Voskuil (1926)

bekroond werk : Het Bureau 1 : Meneer Beerta en Het Bureau 2 : Vuile han den
geidsom :

z
s000,-

jury : Harry Bekkering, Hugo Brems, Han FopPe, Auk1'e Holtro P,
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Anton Korteweg, Janet Luis, Leonore van Prool1en Nicolette Smabers >
Ad Zuiderent
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Bruna Gouden Strop
prijswinnaar : Bob Mendes 1 9 28
bekroond werk : De kracht van het vuur
geldsom :

25 .000,-

jury : Ineke van den Bergen Cor Docter Peter Kui1't, Jan Martens voorzitter Mark Vlaeminck
bi'
~z onderheid : de overiga genomineerden waren
Rene ApPel 194S - Geweten
ConnY Braam

1948 - Zwavel

Paul Stather 19SS

- De bank

Peter de Zwaan 1944 - Een keel van glas

C. Buddin8h'-Pri1's
prijswinnaar: Pem Slui l'ter

1 939

bekroond werk : Roos is een bloem
geldsom :

2500,-

jury : Maria Heiden, Judith Herzberg, Ed Leeflang, Henk van der Waal
bi'
~z onderheid : de overiga genomineerden waren
Rien van den Berg i
97o - Wakker
Pies GerbrandY (1958) - Weloverwogen en onoPgemerkt
Astrid LamPe i 9SS - Rib
Hilbrand Rozema 171
- Paradil's
9
os Versteegen (1956) - Voorgoed volmaakt

Busken Huet-Pril's
prijswinnaar: Elsbeth EttY (ii)
9S
bekroond werk : Liefde is heel het leven niet . Henriette Roland Hoist 18691952
geldsom :

i S .ooo -

l'urY : Marisa Mathil'sen, Harry van Wil'nen Gerard van Westerloo

Jan CamPert-Pri1's Pri1's van dean CamPert-stichtin
prijswinnaar : Elma van Haren (1954)
bekroond werk : Grondstewardess

I54

geldsom :
jury :

5000,-

Harry Bekkering, Hugo Brems, Han FoPPe, Auk1'e Holtro P,

Anton Kortewe Janet Luis Leonore van Prooijen Nicolette Smabers
Ad Zuiderent

DebutantenPri1's 1997
De nominatie1'ur ~y koos viljf titels uit een totaal van 54 debuten verschenen
tussen november 1995 en november 1 99 6 . De vi jf
boeken werden voorge1
legd aan een groep individuele lezers . De gemeente Dordrecht en een aantal Nederlandse hibliotheken ziJjn verantwoordeli1jk voor de DebutantenPri1js

pri1swinnaar : Marco Kamphuffs (1966
bekroond werk : De medische encYcloPedie
g eldsom :

10 .000 -

nominatie1urY : Inez van Ei1k Kees van `t Hoff CasPer Markestei n Anton
Oskamp, Brigitte Raskin

bt1 zonderheid : de ovenge genomineerden waren
Anne Adoswa - De verstekelin g
Haf id Bouazza (10)
- De voeten van Abdullah
97
Annelie van Steenhergen (1949) - Wonlja en andere verhalen
Wim van de Woesti1ne

1 940) - Felacci

Johnny van Doorn-prijs
priljswinnaar : Willem Wilmink ( 1 936)
bekroond werk : Poezie
geldsom :

' 2.500,-

Jury : Harry Bekkering > Rik van Hulst > Ton Verbeeten
n
a

Dordt-Pri1js voor biografe
pri1jswinnaar : Hans Goedkoo

P

(1963)

bekroond werk : Geluk : het leven van Herman Hei1'ermans
geldsom :

1 z .S00 -

pri7jswinnaar : Willem OttersPeer (1950)
bekroond werk : Bolland

X55

Seldsom :

i 2 .Soo, -

' : Ton Anbeek Emma Brunt Jan Eil'kelboom H .A . Poeze Harry
1ury
G .M . Prick, Martin Ros voorzitter , Bart Tromp

ECI-Pril's voor Schri1'vers van Nu
pri7'swinnaar : Wessel to Gussinklo (1941)
bekroond werk : De oPdracht
geldsom :

35 .000,-

jury : Fernand Auwera Tom van Deel Adriaan van Dis Maarten `t Hart
Nelleke Noordervliet, Monika van Paemel, Ed van Thin1 voorzitter
genomineerden voor 1999
Hafid Bouazza

(i0)
97 - De voeten van Abdullah

Piet Meeuse (1947) - Schermutselingen en andere verhalen
Maria Stahlie z 9SS - Honderd deuren
Arthur aPin (1956) - De zwarte met het witte hart
geldsom :

S000 -

EssaYWedstri1'd Provins1'e FrYslap
pri1'swinnaar : Durk van der Ploe g (1930) eerste Pri1's
bekroond werk : FrYske literatuer Yn swier waar
geldsom :

i S oo , -

~ ri1'swinnaar :IttY Sluis-Nil'dam r 939

tweede Pril's

bekroond werk : It feest fan de leafde
geldsom :

jury :

1000,-

ants1'e Sikma, Frans SYtsma, Rein Tolsma

Dr. Wi1'naendts Francken-Pril's
pri7'swinnaar : Hugo Brems (1944)
bekroond werk : De dichter is een koe
geldsom :

3 000,-

jury : A .G .H . Anbeek van der Meil'den, Arie van den Berg, D .W . Fokkema
Margaretha H . Schenkeveld, Maril'ke . van der Wal

156

Generate Bank-PriI's

Voortzetting van de AKO literatuur-Pri1js met als nieuwe sponsor de
Generate Bank
pri1swinnaar : A .F .Th . van der HeiJjden (ii)
95
bekroond werk : Onder het Plaveisel het moeras
geldsom :

100 .000,-

jury : Marcel van Dam voorzitter

Ed van Eeden Janet Luis, Marcel van

Nieuwenborgh, Henk ProPPer, Frans Roggen
bi7jzonderheid : de overige genomineerden waren

Elsbeth EttY ('95') - Liefde is heel het leven niet . Henriette Roland
Hoist

1869-195z

A .F .Th . van der HeiJjden (ii)
- Het hof der barmhartigheid
9S
A . apin (1956) - De zwarte met het witte hart
Marcel Moring z 9S 7I - In Babylon
K . SchipPers (1936) - Poeder en wind

Herman Gorter-Pril's
pri7jswinnaar : Nachoum M . Wiljnberg (1961)
bekroond werk : Geschenken
geldsom : ' 15 .000,jury : Dirk van Bastelaere Eva Gerlach > C .O . ellema

Gouden Ezelsoor
pri7jswinnaar : Ineke Holtwi1k (1 9SS
bekroond werk : Kannibalen in Rio
g eldsom :

10 .000 -

bi1jzonderheid : gedurende de eerste zes maanden na verschi1'nen werden

ruim

6ooo

exemplaren verkocht

Gouden en Zilveren Griffel

Met ingang van 1997 words de Gouden en Zilveren Griffel toegekend aan
boeken voor kinderen tot en met i r 1aar

z
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Gouden Griffel
prijswinnaar : Sl'oerd KuYPer r 9S 2
bekroond werk : Robin en God
geldsom : 3 000 Zilveren 8rifl'el
prijswinnaar : Dick Bruna (19z7)
bekroond werk : Lieve oma Pluis
prijswinnaar : Joke van Leeuwen (195z)
bekroond werk : IeP!
prijswinnaar : Ted van Lieshout r 9SS
bekroond werk : Mil'n tuin, mi1'n tuin
prijswinnaar : Ditte Merle I 9 5 z
bekroond werk : Kleine beest1'es
prijswinnaar : urg Schubiger (1936)
bekroond werk : Toen de wereld 1'ong was
I r
prijswinnaar : Toon Tellegen 94
bekroond werk : Teunis
prijswinnaar : Theo Vil'gen i 949
bekroond werk : TiPis totems en tomahawks
jury : Rita BaPtiste,
1 Martin de Bont Judith Eiselin> Herman Kakebeeke
voorzitter > Thea de Leeuwen Margriet Obers Theo de Ruiter
Gouden- en Zilveren Zoen
Pril's voor het beste boek voor de l'eugd vanaf iz l'aare ingesteld in 1997 als
vervolgPri)'s op de Gouden en Zilveren Griffel

ISg

Gouden Zoen

prijswinnaar : Karli1jn Stoffels r 947
bekroond werk : Mos1je en Reizele
geldsom :

3000 -

Zilveren Zoen

prijswinnaar : Ted van Lieshout s 95S
bekroond werk : Gebr

prijswinnaar : SYlvia Waugh
bekroond werk : De MennYns

jury : Harry Bekkering voorzitter , Ingrid Brouwer, Caspar Markestei1'n
Francine Smink Emilie Vermeer

Halewi1'n IiteratuurPri1's van de stad Roermond

prijswinnaar : Laurens Spoor (1953)
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

zooo -

'
: Thomas van den Bergh voorzitter
7urY

Onno Blom > Judith Eiselin

Nienke van Hichtum-Pri1's Pri1's van dean CamPert-stichtin S

pprijswinnaar: Rita Verschuur (1935)
bekroond werk : Vreemd land
geldsom :

S000 -

1/urY : Harry Bekkering, Hugo Brems, Han FoPpe, Auk1'e HoltroP, Anton Korteweg > Janet Luis Leonore van Prooi1jen Nicolette Smabers > Ad Zuiderent
P.C . Hooft-PriJ's

prijswinnaar : Judith Herzberg ('934)

zW
N

genre : poezie
a

bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

75 .000,-

I 59

jury : Robert Anker Wim Bronzwaer, aJan KuiPer Huub Oosterhuis > Mar1'oleine de Vos voorzitter
bi'
1z onderheid : een bedrag van

S0 .000,- words na overleg met de laureaat

bestemd voor een sPecifiek literair doe! dat verband houdt met het bekroonde oeuvre

Het HooSste Woord
KinderboekenPri1's ingesteld door de werkgroeP Christelil'ke Kinderboeken .
Het doe! van de PriJ's is het stimuleren van het christeliJ'ke kinderboek
7'aar: 1996
pril'swinnaar : Raymond van den Berg 1966
bekroond werk : Gevaarlil'k sPel
geldsom :
'
: Els de
1urY

Iooo ong> Aafke van der Mark Frida Mout Anne NiJ'bur g

1'aar : 1997
pri1'swinnaar : Lenze L . Bouwers (1943)
bekroond werk : De PYromaan
g eldsom :
7' urY: Els de

Tooo ong> Aafke van der Mark Frida Mout Anne Nil'bur g

bil'zonderheid : de overige genomineerden waren
Ruth Bell Graham - Midden in de winternacht
Henk Koetsveld z923

- De zwarte KaProenen

A . KorPershoek- van Wendel de oode - RelschoPPers
NBG Nederlands BiJ'be! GenootschaP - Vil'f broden twee vissen

LucY B . en C.W. van der Hoo8t-Pri's
pril'swinnaar : Pies GerbrandY (1958)
bekroond werk : Weloverwogen en onoPgemerkt
geldsom :

5000,-

jury : Hugo Brems Kester Freriks Anton Korteweg, Rudi van der Paardt

Constanti'n
~ HuYSens-Pri1's Pril's van dean CamPers-stichtin
pri1'swinnaar : Leonard Nolens (1947)

I6o

bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

10 .000,-

jury : Harry Bekkering, Hugo Brems, Han FoPPe, Auk1'e Holtrop, Anton Kor-

teweg > Janet Luis Leonore van Prooi1jen Nicolette Smabers > Ad Zuiderent

Rely Jorritsmapriisfraach
genre : verhalen
pri1jswmnaars :

Henk Bok 1yS1 - F1'oer
Dirk van der Veen

(1965) -

Yn it begl'in wie derunskuld

genre : poezie
pripswznnaars :

Albertina Soepboer 1969 - De skul p
Eelts1'e Hetting a (1y5S
- De Woldberch
.
geldsom : ' io .ooo,- 4 I S deel voor verhalen en 11S deel voor Poezie
jury : MariJjke de Boer, SJjoerd Bottema

etske Bilker

Karel de Grote-Pri1's
pri7 swinnaar : H .H . ter Balkt (1938)
bekroond werk :
geldsom :

ehele oeuvre

7000,-

.A . Kiliaan F .W .H .M . Kusters > R . Roukema W .G . ScheepensJ .G .A . Steemers voorzitter G .A . Stuiver > J .W .N .
Jury :

.M .G .A .

Arts

. Kassies

Verberne secretaris) , W .M .G .M . Wiedi1jk

Peter KemPkens-Pri1's

Tweeljaarli1jkse Priljs ingesteld door de Vereniging van Limburgse Auteurs
(V .L .A .) als oPvolger van de Mathias Kemp-Pri)'s . De Pril's words uitgereikt
aan een schri1jver uit Nederlands of Belgisch Limburg .
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genre : poezie
pri1jswinnaar : Mar g riet Ehlen
geldsom : ' I zSo,-

161

genre : proza
pril'swinnaar : Boke Karli l'ns
geldsom :

1250,-

jury : Pierre Bakker, oeP Leersen, Leo Herberghs
bi'
1z onderheid : omdat de kwaliteit van de beste Proza- en de beste Poezieinzending gelil'kwaardig was besloot de jury de pril's to sPlitsen

KerstPril'svraag ProPria Cures

pril'swinnaar : Mr. G . . v .d . Toren v .d . Tax
geldsom :
1urY : Beau

ISo van ,' Erven

Meil'sing, Peter

Dorens Ward Ferdinandusse Rik Lambers > Geerten

. Mulder

KolomkomPetitie ProPria Cures

pri1swinnaar : Anoniem
bekroond werk : zonder titel
geldsom :
jury :

100,-

oep Bertrams Beau van Erven Dorens Ward Ferdinandusse Agnes

Hoogstraten, Bas de Koning > Rik Lambers > Peter . Mulder

Libris LiteratuurLPri1's

pril'swinnaar : Hugo Claus (1929)
bekroond werk : De geruchten
geldsom :

Too .ooo -

'
: Gras Boomsma W . Dik voorzitter J .D .F . van Halsema > Monika
lury
van Paemel Hanneke Wi'lgh
bi'
1z onderheid : de overige genomineerden ontvangen elk
Abdelkader Benali

I79S

S 000

-

Bruiloft aan zee

- De Tandeloze ti1'd 3 Het hof der
A .F .Th . van der Hei1'den (ii)
9S
barmhartigheid en Onder het Plaveisel het moeras
Margriet de Moor (ii)
- Hertog van EgYPto
94
Wands Reisel r 9S5

- Baby storm

J . . Voskuil (1926) - Het bureau 2 Vuile handen

I 62

Libris Woutert1'e Pieterse-Pri1's

prijswinnaar : Joke van Leeuwen (1952)
bekroond werk : Ie
g eldsom :

!

z5 .000,-

jury : HedY d'Ancona voorzitter Peter van den Hoven oost Swarte ac q
Vogelaar

Lira-Pri!'s

prijswinnaar : Ger BeukenkamP (1946)
geldsom :

z S .ooo -

bekroond werk : script voor "1k ga naar Tahiti"
jury : Sonl'a de Leeuw Huib Stam Marl i a Tutert, Kitty Verrips

Literaire Pri1's van de Provincie Gelderland

prijswinnaar : Hester I sselin

g

( 1967)

bekroond werk : En wie mag ik dan wel ziljn?
geldsom :

zSoo -

Pri1's voor het beste Gelderse debuut

prijswinnaar : Mark Schilders r 9 6 S
bekroond werk : De waarheid over de heer Becks
geldsom :
1

jur

rS oo -

Y : Marc Beerens (voorzitter) > Huub Beurskens Hans Vandevoorde > Bert

Vanheste Maria Vlaar
bi1jzonderheid : Het thema was identiteit •~ de bekroonde inzendingen zil'n ge. ~, nr . 4
p ubliceerd in Parmentier, lg,

Geert1'an Lubberhuizen-Pri1's 1996

prijswinnaar : Abdelkader Benali

(i9)
z

bekroond werk : Bruiloft aan zee
g eldsom : f i o .ooo 1

jur

W
N

a

Y : Rudi van Dantzig > Hermine de Graaf Th .A . SontroP voorzitter

Henk van Woerden Gilj s I lander

i63

Lutine-Pri1's

erschellinSer l'eugdboekenPri1's

prijswinnaar : Bauke Boomstra (1944)
bekroond werk : Willem Barents . Terschellinger ontdekkingsreiziger
geldsom :

1500,-

jury : ohan Frieswil'k Douwe de Groot Wim SPanl'er

Meulenhoff VertalersP
- ri1's
aarlit'kse oeuvrepril's ingesteld naar aanleiding van het honderdl'arig bestaan van uitgeveri1' Meulenhoff. De jury bestaat uit een fondsauteur, een
directielid en een redactielid van de uitgeveril' .
pri1swinnaar : Mar1'olein Sabarte Belacortu
bekroond werk : haar l'arenlanga inzet ten behoeve van de Lati1'ns-Amerikaanse literatuur
geldsom :

S ooo -

1'urY : Maarten Asscher Huub Beurskens > Wit Hansen

Multatuli-Pri1's
prijswinnaar : Maria Stahlie z 9SS
bekroond werk : Honderd deuren
geldsom :

r S .ooo -

1'ury : Martin Bril, Oek de ong, Mizzi van der Plui1'm

Nederlandse kinderboekwinkel-Pri1's
prijswinnaar : ac9ues Vriens (1946)
bekroond werk : Grootmoeder wat heb l'e grote oren
~jury: Nederlandse kinderboekwinkels

Pri1's van de Nederlandse kinderl'ury

6 t/m 9 1' aar
prijswinnaar :

ac9ues Vriens (1946)

bekroond werk : Meester as P
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to t/m r2 1'aar
pri1swinnaar : Paul van Loon (1955)
bekroond werk : De Griezelbus
r3 t/m i 6
pri1jswinnaar : Carry Slee (i99)
bekroond werk : SPi1jt!
jury : kinderen in de leefti1jd van 6 tot 16 l'aar
Nieuwe Clercke-Pico BeIIo-Pri1's
pri1jswrnnaar : Rudi Wester (1943)
bekroond werk : haar verdiensten voor de Nederlandse literatuur
geldsom : ' Io,- en een gedicht van Dr . Albert M . Zondervan
jury : Adriaan van Dis Mauk Dolleman Neelt1'e Maria Mm, Jean-Pierre
Rawie Driek van Wissen
Martinus Ni1'hoff=Pri1's
pri7swinnaar : Gerard Rasch 1946
bekroond werk : vertalingen van Poolse literatuur, in het bi1'zonder de
vertaling van het verzameld werk van Bruno Schulz
g eldsom : ' loo .ooo j
1ury : W . Kassies, R . KurPershoek, T . Naaijkens I, van der Poel> K . Verheal C . van der Voort
Ni1'meeSse literatuur-Pril's
genre : Poezie
pri1swinnaars : Herman Erinkveld en Liesbeth Uli1'n tweede Pril's
geldsom : zz S,
zW
N
~ ri1jswinnaars : A . . Ridder en Onno Kastelen derde Pril's
geldsom : ioo 9 PublieksPri1's
p ri1jswmnaar : Wilma Gose1jacobs 147

i65

geldsom :

150,-

jury : Leon Gommers, Ellen Krutwagen, Victor Vroomkoning voorzitter
bi'
1z onderheid : de eerste Pri1's is vanwega de kwaliteit van de inzendingen
niet uitgereikt

genre : Proza en Poezie
pri1'swinnaar: Mari1'ke Hanegraaf eerste Pril's
bekroond werk : Heviger in afwezigheid Poezie
geldsom :

S oo -

p ril'swinnaar: Peter Hendriks tweede Pri1's
bekroond werk : Draaidagen Proza
geldsom ;

z2 S,-

pril'swinnaar : Eisso Post derde Pril's
bekroond werk : Nachteli1'ke boodschaP Proza
g eldsom : roo -

'
: Liesbeth Eugelink Leon Gommers Victor Vroomkoning voorzitter
1urY

P.C .- Onthooft-Pril's ProPria Cures
pril'swinnaar : Phoebe Zeitg eist
bekroond werk : Nelleke Noordervliet
geldsom : 150,jury : Marck Burema Beau van Erven Dorens Ward Ferdinandusse > Theo
van Gogh, Jacqueline Kouwenberg > Rik Lambers > Max Pam

Oolde Pook-Pries
pri1'swinnaar : Anke Hoornstra i 958)
bekroond werk : In et veurbi') ' gaon
geldsom :

S oo -

1'urY : Geke Zanen-Dokter, Griet1'e Bosma-Dil'kstra Frits van der Vinne

i66

E . du Perron-Pri!'s
1/aar : 1996
pprijswinnaar : Hafid Bouazza (1970)
bekroond werk : De voeten van Abdullah
geldsom : ' 1500,jury : H . Bindernagel,

. Goedegebuure W . Shadid

7;aar : r 997
~,
prijswinnaar : Anil Ramdas f 1 958)
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

' 1500,-

jury : H . Bindernagel G . Extra G . Spoormans

Piter ellesPriis
prijswinnaar : Kees `t Hart 1 944
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

5000,-

jury : Tineke Steenmei1jer-Wielenga, HYlke Tromp, Geart de Vries

Plantsga Poezie-PriJ's
prijswinnaar : Albert Megens

1 939)

bekroond werk : November gedicht 1
jury : Ko van Geemert Martin Reints > Eelco van der Waals

PoeziePriJ'svraa8 van de Bond van Friese VoSelbescherminSswachten
prijswinnaar : Lids Di1jkstra

1961) eerste Pril's

bekroond werk : GloarJedel
geldsom :

S oo , -

pri1jswinnaar : BennY Holtrop (1938) tweede Prils
bekroond werk : It like dichts1jen
geldsom :

zW
N
a

300,-
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prijswinnaar :

anneke SPoelstra 1962) derde Pril's

bekroond werk : Ferskinning fan maitYd
g eldsom :

zoo,--

jury : Pieter Breuker Pieter de Groot SYbren van der Vlugt

RABO-bank LentePril's voor Literatuur
prijswinnaar : os de Wit i 9S4
bekroond werk : Turkse koffie verhaal gePubliceerd in De Gids nr .9 sePtember 1996)
geldsom :

z500,-

jury : Siem Bakker, ohan DiePstraten, Philip Vermoortel

Recensie-Pril'svraaS ProPis Cures
prijswinnaar : EllY Korenhof
bekroond werk : Man op zoek naar HP/De Til'd-vrouw
jury : Marck Burema Beau van Erven Dorens Rik Lambers Balthasar Lok >
Reinl'an Mulder

Adriaan Roland Holst-penning
prijswinnaar : C .O . ellema (1936)
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

10 .000,-

jury : Anthony Mertens, Hans Tenti1'e, an van der Vegt voorzitter

RomanPriisfraach KFFB 1997
prijswinnaar : Klaas ansma (1949)
bekroond werk : De slack om Transkei
geldsom :

S000 -

pri7'swinnaar :

acobus Knol (1936)

bekroond werk : Tusken BoedaPest en Burgerheide
geldsom :

i68

5 o00 -

priljswinnaar : Lieuwe Pietersen (19z8)
bekroond werk : It fergrYp
geldsom :

5000,-

jury : Wipkl'e Marra-Tilstra, Pieter Duilff Wim van der Schaaf

Annie Romein-Pri1's
pri7jswinnaar : Doeschka Mei1jsing i~X47
bekroond werk :

ehele oeuvre

g eldsom : ' 10 .000,jury : Mens1'e van Keulen Lisa Kuitert Anke Manschot Aleid Trui1'ens

Mason Uphoff

De Schaduw •PriJ's

DebuutPri1's van het GenootschaP van Nederlandstalige misdaadauteurs .
De prilj s is ingesteld op initiatief van Tomas Ross die de rente van de helft
van

z S .ooo,- het Pri1jsbedrag van de Bruna Gouden Strop 1996) voor de

pril's bestemde . Het GenootschaP vulde dit bedrag aan tot

iooo -

De prijs words elk 1jaar uitgereikt miss er vi1jf debutantes zil'n
pri7jswinnaar : Corine Kisling (1954)
bekroond werk : Satan in de polder
g eldsom :

1000,-

jury : het bestuur van het Genootschap van Nederlandstalige misdaadau-

teurs en Tomas Ross

Aleida Schot-Pri1's
pri1jswinnaar : F . .Th . . van Agt i 9z i
bekroond werk : vertalingen van Russische poezie in het bil'zonder die van

het werk van Alexander Poes1jkin)
z
geldsom :
:
jury
o00,-

W
N

Yolanda Bloemen, Willem S . Western
J

z69

SNS-Bank Drenthe CultuurPriJ'zen
genre: literatuur
prijswinnaar : Jan Veenstra (1951)
bekroond werk : oeuvre van de laatste vier 1'aar
geldsom :

10 .000,-

jury : me Boonstra Ger Kleis > Pim Witteveen

S.N.S . Literatuur-Pri1's
Voortzetting van de Gorcumse Literatuur-Pril's met als sponsor de SNS-bank
prijswinnaar : Paul Katoen eerste Pri1's
bekroond werk : `Haiku' gedicht
geldsom :

S00 -

pri1'swinnaar : A. Catherine tweede Pril's
bekroond werk : `De contactadvertentie' verhaal
geldsom :

300 -

~ ri1'swinnaar: Boris Wanders derde Pril's
bekroond werk : `Hond aan het ontbi1't' gedicht
geldsom :

zoo,--

jury : Ellen du Cloux Han Messie > Bert van Weenen

Taalunie Toneelschri1'f-PriJ's
prijswinnaar: Geertrui Daem (1952)
bekroond werk : Het moederskind
geldsom :

zo .ooo -

1 urY : Els Dottermans os de Kan RezY Schumacher

Theo Thi1'ssen-Pri!'s
prijswinnaar : Toon Tellegen (1941)
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

75 .000,-

jury : Auk1'e HoltroP voorzitter , RudY Kousbroek, Els Pelgrom
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acq Vogelaar Gerard de Vriend

bi1zonderheid : een bedrag van

S0 .000,- words na overleg met de

laureaat bestemd voor een sPecifiek literair doel dat verband houdt met
het bekroonde oeuvre

Trouw-PublieksPri!'s

pri7'swinnaar : Anna Enquist z 94S
bekroond werk : Het geheim
geldsom : 15 .000,jury : lezerspubliek in Nederland
Venz-KinderboekenPri1's

De Venz-Kinderboekenpri1's is in 1994 ingesteld op initiatief van Venz als
sponsor van de Stichting Nederlandse KinderljurY . De pril's worth jaarlijks
uitgereikt en is bestemd voor de auteur van het best verkochte kinderboek
van het voorafgaande jaar

7'aar :

1994

pri7'swinnaar : Carry Slee 1 949 en Da gmar Stam
bekroond werk : Sneeuwman, Pak me dan
bi'
lz onderheid : in het l'aar

1 993 zi 1 fl [8 .991 exemPlaren verkocht

/aar : 1995
pra1swinnaar : Marlja Verburg en Monique Hullgen
bekroond werk : Van Dale uniorwoordenboek Nederlands
bi1jzonderheid : in het 1jaar 1994 zil'n 32.000 exemPlaren verkocht
/jaar : 1996

pri7jswinnaar : Annie M .G . Schmidt
bekroond werk : Beestenboel

1 9 i I-z 99S en Harry Geelen z 939

zW
N

bi1zonderheid : in bet 1jaar

1995 ziljn 2.3 .958 exemPlaren verkocht
a

7jaar : 1997

pra7swinnaar : Paul van Loon

(1955)

'7I

bekroond werk : Griezelbus 3
bi'
1z onderheid : in het l'aar 1996 zil'n z6 .zi8 exemPlaren verkocht

VSB Poezie-Pril's
prii'swinnaar : Gerrit Kouwenaar (19z3)
bekroond werk : De til'd staat open
geldsom ;

50 .000,-

jury : Herman de Coninck voorzitter Tom van Deel Gillis Dorlei'n
Esther ansma HennY Vrienten
bi'
~z onderheid : de overige genomineerden waren
Robert Anker (1946) - In het vertrek
Elisabeth EYtiers 19 I5 - TYdverdrYf/Pastime
Judith Herzber g

I 934

-

Wat zi 1' wilde schilderen

Leonard Nolens (1947) - En verdwi1'n met mate
Kees Ouwens (1944) - Van de verliezer en de lichtbron
Toon Tellegen (1941) - Als we vlammen waren

Register van prijswinnaars

A

Agt, F .J .Th .J . van - Alezda Schot-prijs

B

Balkt H .H, ter - Karel de Grote-pri1js
Benali Ahdelkader - Geert1jan Lubberhuizen-pri7's
~
Berg, Raymond van den - Het Hoogste woord (1996)
Beukenkamp, Ger - Lira-pri1s
Bok Henk - Rely orritsmaprizs mach
Boomstra, Bauke -

Lutme-prt 1s

Bouazza Hafid - F . du Perron-pra s (1996)
L . - Het Hoogste 7BouwersLnz Woord (i7)

Brems Hu go - Dr. Wi7 naendts Francken-pri7js
Bruna Dick - Zilveren Gri el

C

Catherine A . - S .N .S . Literatuur-pri1s tweede pri1s
Claus Hu go - Libris Lzteratuurpri1js

D

Daem Geertrui - Taalunie Toneelschri1' -pri1js
Di1jkstra, Lida - Poeziepri1svraag van de Bond van Friese
Vo elbeschermingswachten eerste pri1s
z
Q
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E

Ehlen , Mar g riet - Peter Kempkens-pril's
En 9uist, Anna - Trouw-Publiekspri1's
Erinkveld, Herman - Ni1'meegse Literatuur-prijs tweede pril's
EttY, Elsbeth - Busken Huet-pri1's

•

G Geelen , Harry - Venz-Kinderboekenpri1's 1996
Gerbrand Y, Piet - LucY B, en C . W, van der Hoogt-pril's
Goedkoop, Hans - Dordt-pri1's voor biogra ie
Gose l'acobs , Wilma - Ni7'meegse Literatuur-prijs publiekspri1's
Gussinklo , Wessel to - ECI-pri1's voor Schri7'vers van Nu

•

Hanegraaf, Maril'ke - Nii'meegse Literatuur-ilril's eerste pri1's
Haren , Elma van - an Cam pert-pril's
Hart, Kees

't - Piter ellespriis

Hei1'den , A .F .Th . van der - Generate Bank-pri1's
Hendriks Peter - Ni1'meegse Literatuur-prijs tweede pri1's
Herzber g, Judith - P. C. Hoot-pri1's
Hettinga, Eeltsl'e - Rely Jorritsmapriisfraach
Holtro P, Benn Y - Poeziepri1'svraag van de Bond van Friese Vogetbeschermingswachten tweede pri1's

Holtwil'k, Ineke - Gouden Ezelsoor
Hoornstra, Anke - Oolde Pook-pries
Hufflg' en, Moni9ue - Venz-Kinderboekenpri1's

1

anima Klaas - Romanpriis raach KFFB 1997
ellema, C .O . - Adriaan Roland Hoist-penning

•

Kam P huffs , Marco - DebutantenPri7's 1997
Karli1'ns Boke - Peter Kern pkens-pri1's
Kastelen , Onno - Ni1'mee$se Literatuur-prijs derde pril's
Katoen, Paul - S .N .S . Literatuur-prii's eerste prii's
Kislin g , Corine - De Schaduw-pri1's
Knot, Jacobus - Romanpriis raach KFFB 1997

Korenhof , E11Y - Recensie-pri1'svraa g
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Kouwenaar Gerrit - VSB Poezie-pri1i s
KuYPer, Sljoerd - Guden Gri el

L

Leeuwen Joke van
- Zilveren Gri el
- Libris WoutertTje Pieterse-pri1js

Lieshout Ted van
- Zilveren Gri el
- Zilveren Zoen

Loon Paul van
- Pri7's van de Nederlandse Kinder1jur Y
- Venz-Kinderboekenpri1's

M

1
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Megens, Albert - Plantage Poeziepri 1js
Mei1jsing, Doeschka - Annie Romein-pri1js
Mendes Bob - Bruna Gouden Strop
Merle Ditte - Zilveren Gri el
Miedema Bauk1je - Fedde en Martha Bergsma-priis

•

Nolens Leonard - Constants'n
7 Huygens-pri7js

•

Pietersen Lieuwe - Romanpriis raach KFFB 1997
Ploeg, Durk van der - EssaYwedstri7jd Provins7'e FrYslap (eerste pril's )
Post Eisso - Ni1jmeegse Literatuur-pri1s derde pri1s

R

Ramdas Anil - E . du Perron-pri7s z 997
Rasch Gerard - Martinus Ni7'ho -pri1's
Ridder A . . - Ni7jmeegse Literatuur-pri1's derde pri1's

•

Sabarte Belacortu Mar jolein
- Meulenho
1

Vertalers-pri 1s

S childers Mark - Pri1js voor het beste Gelderse debuut
Schmidt Annie M .G . - Venz-Kinderboekenpri7js 1994
Schubiger, urg - Zilveren Gri el
z
Q
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Slee Carry
- Pri1's van de Nederlandse Kinder1'ur Y
- Venz-Kinderboekenpri1's 1994

Slui 'ter,
Pem l

C.

Buddingh'-priJ's

Sluis-Nil'dam, IttY - Essaywedstri1'd P rovensJe
' Fryslan tweede priJs
Soepboer Albertina - Rely orritsmaprii s raach
SPoelstra

anneke

- Poezieprii'svraag van de Bond van Friese VogelbeschermT'ng s wachten derde pri1's

Spoor, Laurens - Halewii'n Literatuurpri1's van de stad Roerm and
Stahlie Maria - Multatuli-prit" s
Stam Da g mar - Venz-Kinderboekenpri1's 1994
Stoffels Karlil'n - Gouden Zoen

T

Tellegen Toon
- Zilveren Zoen
- Theo ThiJ'ssen-prii's

Toren van der Tax Mr . G . . van der - Ker stprzJsvraag

U

Uli1'n, Liesbeth - Ni1'meegse Literatuur-pril's tweede pri1's )

V

Veen Dirk van der - Rely Jorritsmapriisfraach
Veenstra Jan - SNS Bank Drenthe CultuurpriJ'zen
Verburg, Marlia - Venz-Kinderboekenprii's 1995
Verschuur Rita - Nienke van Hichtum-pril's
Vilg' en Theo - Zilveren Gri el
Voskuil

. .-

Vriens

ac9ues

F.

BordewiJ'k-pr 1jJs

- Nederlandse Kinderboekwinkel-pri1's
- PriJ's van de Nederlandse Kinder J'ur y

W Wanders Boris - S.N.S . Literatuur-przl"s derde pri1s
Waugh, SYlvia - Zilveren Zoen
Wester Rudi - Nieuwe Clercke-Pico Bello-priJs
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Wi 'nberg, Nachoum M . - Herman Gorter-pri1's
J

Wilmink Willem - Johnny van Doorn-prijs
Wit

os de - RABO-bank Lentepri1s voor Literatuur

I

I sselin , Hester - Literaire Pri1s van de Provincie Gelderland

z

Zeit eist, Phoebe - P. C . Onthoo t-priijs

g

g

Zikken A a - Anna Bi1ns-pri s
Y

1

z

Q

I]]

Register van juryleden

A

Anbeek Ton - Dordt-pril's voor biogra ie
Anbeek van der Mei l'den, A .G .H . - Dr. Wi1'naendts Francken-pri1's
Ancona Hed Y

d' -

Libris Woutert1'e Pieterse-pri1's

Anker Robert - P. C . Hoot-pri1's
Arts

. M . G . A . - Karel de Grote-pri1's

Asscher Maarten - Meulenho

Vertalers-pri1's

Auwera Fernand - ECI-pril's voor Schri1'vers van Nu

B

Bakker Pierre - Peter Kern pkens-pril's
Bakker Siem - RABO-bank Lenteprii's voor Literatuur
BaPtiste Rita - Gouden en Zilveren Gri el
Bastelaere Dirk van - Herman Gorter-prii's
Beerens Mark
- Literaire Pri1's van de Provincie Gelderland
- Pri1's van het beste Gelderse debuut

Bekkering, Harry
- F. Bordewi1'k-pri1's
- an Campert-pri1's
- Johnny van Doorn-prijs
- Gouden en Zilveren Zoen
- Nienke van Hichtum-p~
ri's
- Constanti1'n HuYgens-prii's

178

Berg, Arie van den - Dr. Wi1'naendts Francken-pri1's
Berg en, Ineke van den - Bruna Gouden Strop
Bergh, Thomas van den - Halewi1j n-literatuurpri1's van de stall
Roermond

Bertrams

oe P - Kolomkompetitie

Beurskens Huub
- Litero ire
-

~

Pri js

van de Provincie Gelderland

7 voor het beste Gelderse debuut

Pri js

- Meulenho

Vertalers-pri1js

Bilker, etske - Rely .orritsmapriis raach
Bindernagel, H .
- E . du Perron-pri1s (1996)
- E . du Perron-pri7s (i7)
99

Bloemen Yolanda - Aleida Schot-pri's
1
Blom 0nno - Halever7jn-literatuurpri1j s van de stall Roermond
Boer Mari1jke de - Rely Jorritsmaprusfraach
Boer T 'itske
de - Fedde en Martha Bergsma-priis
1
Bont Martin1 de - Gouden en Zilveren Gri el
Boomsma Graa -

Libris

Literatuur-prii's

Boonstra me - SNS-Bank Drenthe Cultuurpriijzen
Bosnia-Di1'kstra, Griet1j e - Oolde Pook-pries
Bottema , Sjoerd
- Rely orritsmapriis raach
~
Brems, Hugo
E Bordewi1'k-pri1js
- an Cam pert - p~
ri js
-

Nienke van Hichtum-pri 1s
Luc ~y B . en C . W. van der Hoogt-pri7's

- Constants7j n HuYgens-pri 1s

Breuker, Pieter - Poeziepriljsvraag van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten

Bril Martin - Multatuli-pri1js
Bronzwaer Wim - P. C . Hoot-pri1's
Brouwer Ingrid - Gouden en Zilveren Zoen
Brunt Emma - Dordt-pri1's voor biogra ie
Z
Q
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Burema Marck
- P C . Onthoo t-pril's
- Recensie-prii'svraa g

C

Cloux Ellen du - S .N .S . Literatuur-pri1's
Coninck Herman de - VSB Poezie-p~
ri's

D

Dam Marcel van - Generate Bank-pri1's
Dantzig , Rudi van - Geerti'an Lubberhuizen-pri7's
Deel Tom van
- ECI-pril's voor Schri1'vers van Nu
- VSB Poezie-pril's

Die P straten, ohan - RABO-bank Lentepri1's voor Literatuur
Dik

W . - Libris Literatuur-pri1's

Dis Adriaan van
- ECI-pril's voor Schri7'vers van Nu
- Nieuwe Clercke-Pico Bello-pri1's

Docter Cor - Bruna Gouden Strop
Dolleman Mauk - Nieuwe Clercke-Pico Bello-pri1's
Dorleil'n, Gillis - VSB

Poezie-pri1's
Dottermans Els - Taalunie Toneelschrii' -pril's

Dui1'ff, Pieter - Romanpriis raach KFFB 1997

E

Eeden Ed van - Generate Bank-pri1's
Ei l'k, Inez van - DebutantenPri7's 1997
Eil'kelboom, Jan - Dordt-pri1's voor biogra ie
Eiselin Judith
- Gouden en Zilveren Gri el
- Halewi1'n-literatuurpril's van de stad Roermond

Erven Dorens Beau van
- Kerstpril'svraa g
- Kolomkompetitie
- P C . Onthoo t-pri1's
- Recensie-pri1svraag

I$o

Eu g elink, Liesbeth - Ni1jmeegse Literatuur-pri1js
Extra G . - F . du Perron-pri7s (i997)

F

Ferdinandusse Ward
- Kerstpri1jsvraa g
- Kolomkompetitte
- P. C . Onthoo t-pri1js

Fokkema D . W . - Dr. Wi 7 naendts Francken-pri1js
FoPpe Han
- F. Bordewi1jk-pri 1s
Jan Cam pert-pros
- Nienke van Hichtum-pri is
- Constants 1 n Huygens-pri1s

Freriks , Kester - Lucy B . en C . W. van der Hoogt- p~
ri js
Frieswi 1 k, . ohan - Luttne-pri1s

G

Geemert Ko van - Plantage Poezie-priljs
Gerlaeh Eva - Herman Gorter-pri1js
Goede g ebuure, . - F . du Perron-pri1s (1996)
Go g h, Theo van - P.

C.

Onthoo t-pri 1s

Gommers Leon - Nilmeegse Literatuur-pri1js
Graaf Hermine de - Geert7jan Lubberhuizen-pri7's
Grout , Douwe de - Luttne-pri1s
Grout Pieter de - Poeziepri1 svraag van de Bond van Friese Vogelbeschermm swachten

H

Haasse Hella - Anna Bi7ns-pri7js
Halsema , J .D .F . van - Libris Literatuur-priljs
Hansen Wil - Meulenho

Vertalers-pri1/s

Hart Maarten `t - ECI-pri1js voor Schri7jvers van Nu
Heiden Maria - C . Buddtngh'-prt1s
Herber ghs, Leo - Peter Kern pkens-pri1's
Herzberg, Judith - C . Buddingh'-prl1js
Huff , Kees van 't - DebutantenPri1js 1997
z
Q

I8I

HoltroP, Auk1'e
- Anna Bins-pri1's
1

- F Bordewi1'k-pri1's
- an Cam pert-pri1's
- Nienke van Hichtum-pri1's
- Constants1'n HuYgens-pri1's
- Theo Thi1'ssen-pril's
Hoogstraten, A g nes - Kolomkompetitie
Horst Gerrit ter - Fedde en Martha Bergsma-priis
Hoven Peter van den - Libris Woutert1'e Pieterse-pri1's
Hulst Rik van - Johnny van Doorn-prijs

1

ansma Esther - VSB Poezie-pri1's
ellema C .O . - Herman Gorter-pri1's
on g , Els de - Het Hoogste Woord (1996 en 1997)
on g , Oek de - Multatuli-pri7's

K

Kakebeeke, Herman - Gouden en Zilveren Gri el
Kan os de - Taalunie Toneelschri1' -pri1's
Kassies
Kassies

. - Karel de Grote-pri1's
W. -

Martinus Ni7'ho -pri1's

Keulen Mens 1'e van - Annie Romein-pri1's
Kiliaan

.A .

- Karel de Grote-pri1's

Kleis Ger - SNS-Bank Drenthe Cultuurprii'zen
Koning, Bas de - Kolomkompetitie
Korteweg, Anton
- F. Bordewi1'k-pri1's

- an Campert-pri1's
- Nienke van Hichtum-pri1's
- LucY B . en C . W. van der Hoogt-prii's
- Constants7'n HuYgens-pri1's
Kousbroek Rud Y - Theo Thi1'ssen-pril's
Kouwenberg, ac9eline - P. C. Onthoo t-pri7's
Krutwa gen, Ellen - Ni7'meegse Literatuur-pri1's

I$2

Kui P er, Jan - P. C . Hoot- pri1js
Kuitert Lisa - Annie Romein-pri1js
Kur p ershoek,

R. -

Martinus Ni1jho -priljs

Kusters F .W .H .M . - Karel de Grote-pri1js
Kurt Peter - Bruna Gouden Strop

L

Lambers Rik
- Kerstpri1 svraag
- Kolomkompetitie
- P. C . Onthoo t-pri1js
- Recensie-pri1jsvraa g

Leeflang, Ed - C . Buddingh'-pri1js
Leersen

oeP - Peter Kern pkens-pri1s

Leeuw Son1'a de - Lira-pri 1s
Leeuwen Thea de - Gouden en Zilveren Gri el
Lok , Balthasar - Recensie-pri 1 svraag
Luis Janet
- F. Bordewi7jk-pri 1s
- an Campert-pri1s
- Generate Bank-przis
- Nienke van Hichtum-pri ls
- Constants7 n HuYgens-pri1s

M

Manschot Anke - Annie Romein-priljs
Mark , Aafke van der - Het Hoogste Woord (1996 en 1997)
Markesteijn, Casper
- DebutantenPri 7s

1
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- Gouden en Zilveren Zoen

Marra-Tilstra WiPk1je - Romanpriis raach KFFB 1997
Martens, Jan - Bruna Gouden Strop
Mathi ljsen, Marisa - Busken Huet-pri1js
Mei1jsing, Geerten - Kerstpri7svraa g
Mertens Anthony - Adriaan Roland Hoist-penning
rijs
Messie Han - S .N .S . Literatuur-p~
Z
Q
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Min Neeltl'e Maria - Nieuwe Clercke-Pico Bello-pril's
Mout Frida - Het Hoogste Woord (1996 en 1997)
Mulder Rein 'an
- Recensie-pril'svraa g
1
Mulder Peter .
- Kerstpril'svraa g

- Kolomkompetitie

N

Naail'kens, T. - Martinus Ni1'ho -pri1's
Nieuwenbor gh, Marcel van - Generate Bank-pril's
Nil'burg, Anne - Het Hoogste Woord (1996 en 1997)
Noordervliet Nelleke - ECI-pri1's voor Schri1'vers van Nu

0

Obers Margriet - Gouden en Zilveren Gri el
Oosterhuis Huub - P. C. Hoot-pri1's
Oostra Roel - Fedde en Martha Bergsma-priis
Oskam P , Anton - DebutantenPri7's 1997

P

Paardt Rudi van der - LucY B . en C . W. van der Hoogt-pri1's
Paemel Monika van
- ECI-pri1js voor Schri1'vers van Nu

- Libris Literatuur-pri1's
Pam Max - P. C . Onthoo t-pri1's
Pel g rom, Els - Theo Thi7'ssen-pril's
Pluil'm, Mizzi van der - Multatuli-pri1's
Poet I . van der - Martinus Ni1'ho -pri1's
Poeze H.A . - Dordt-pri1's voor biogra lie
Prick H .G .M . - Dordt-pri1's voor biogra ie
Prooil'en, Leonore van
- F. Bordewi7'k-pri1's

- an Campert-pril's
- Nienke van Hichtum-pri1's
- Constants1'n HuYgens-pri1's
PropPer, Henk - Generate Bank-pri1's

i84

R

Raskin Bri g itte - DebutantenPrz1js 1997
Rawie Jean Pierre - Nieuwe Clercke-Pico Bello-pri1js
Reims Martin - Plantage Poezre-pri1js
Roggen, Frans - Generate Bank-pri1js
Ros Martin - Dordt-priljs voor hiogra ie
Roukema , R . - Karel de Grote-lpri1s
Ruebsamen Hel ga - Anna Bi1j ns-priis
Ruiter Theo de - Gouden en Zrlveren Gri el

S

Schaaf Wim van der - Romanpriis raach KFFB 1997
Schee P ens , W .G . - Karel de Grote-prz 7s
Schenkeveld Mar garetha H . - Dr. Wi7jnaendts Francken-pri1js
Schumacher Rezv - Taalunie Toneelschri1-pri1js
Shadid , W . - L .

du

Perron- rt 1 s (1996)

Sikma, ants1e - Essativu'edstri1d Provins'e
l FrYslap
Smahers Nicolette
F. Bordewi1jk-pri 1s
Jan Cam pert-p rt1s
- Nienke van Hichtum-pri s
1
- Constants1j n HuYgens-prtijs

Smink Francine - Gouden en Zilveren Zoen
Sontro p , Th .A . - Geert1an Lubherhuizen-pri1js
SPan1er, Wim - Lutine-lprljs
Spoormans G . - E . du Perron-pri7s (1997)
SPringer, F . - Anna Bi1ns-pri1s
Stam Huib - Lira-pri ls
Steemers, , J .G .A . - Karel de Grote-pri1js
Steenmeijer-Wielin a Tineke - Piter elles- riis
Stuiver, (1 .A . - Karel de Grote-pri1ys
Swarte, oost - Lrbris Woutert1e Pleterse-pri's
S Y tsma ,

T

Frans - EssaYwedstrz 7d Provins1; e FrYslap

Tentsle, Hans - Adriaan Roland Hoist-penning
Thin,
Ed van - EC[-lpri1 s voor Schri1jvers van Nu
1
z
Q

Igs

Tolsma , Rein - EssaYwedstri1'd Provins1ie FrYslap
Tromp, Bart - Dordt-pri1's voor biogra ie
Tromp, HYlke - Piter elles-priis
Trui1'ens , Aleid - Annie Romein-pri7's
Tutert , Mar li a - Lira-pri1's

U

UPhoff , Manon - Annie Romein-pril's

V

Vandevoorde, Hans
- Literaire Prijs van de Provincie Gelderland
- Prijs voor bet beste Gelderse debuut
Vanheste, Bert
- Literaire Prijs van de Provincie Gelderland
- Pri1's voor bet beste Gelderse debuut
Veg t, an van der - Adriaan Roland Holst-penning
Verbeeten , Ton - Johnny van Doorn-prijs
Verberne, J .W.N . - Karel de Grote-pri1's
Verheul ,

K. -

Martinus Ni1'ho -pri1's

Vermeer, Emilie - Gouden en Zilveren Zoen
Vermoortel , Philip - RABO-bank Lentepril's voor Literatuur
VerriPs, Kitty - Lira-pri7's
Vinne Frits van der - Oolde Pook-pries
Vlaar, Maria
- Literaire Prijs van de Provincie Gelderland
- Prijs voor bet beste Gelderse debuut
Vlaeminck, Mark - Bruna Gouden Strop
Vlugt, SYbren van der - Poezieprii'svraag van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten
Vogelaar, ac 9
- Libris Woutert1'e Pieterse-pri1's
- Theo Thi1'ssen-pril's
Voort , C . van der - Martinus Ni1'ho -pri1's
Vos , Mar 1'oleine de - PC . Hoot-prii's
Vriend, Gerard de - Theo Thi1'ssen-pri1's

i86

Vrienten Henn Y - VSB Poezie-priljs
Vries, Geart de - Piter elles-priis
Vroomkonin g, Victor - Ni1jmeegse Literatuur-pri7js

w

Waal Henk van der -

C.

Buddingh'-pri7js

Waals , Eelco van der - Plantage Poezie-pri1's
Wal Mari jke
. van der - Dr. Wi1'naendts Francken-pri1's
1
Weenen Bert van - S .N.S . Literatuur-pri1js
Westei l n, Willem S . - Aleida Schot-pri7js
Westerloo Gerard van - Busken Huet-pri1js
Wiedi 1 k, W .M .G .M . - Karel de Grote-pri1's
Wissen Driek van - Nieuwe Clercke-Pico Bello-pri1's
Witteveen, Pim - SNS-Bank Drenthe Cultuurpri1'zen
Woerden Henk van - Geert7jan Lubberhuizen-pri1js
Wiigh, Hanneke - Libris Literatuur-pri7js
Wi1'nen, Harry van - Busken Huet-pri7's

I

I lander Gi1js - Geert1/an Lubberhuizen-pri1's

z

Zanen-Dokter Geke - nolde Pook-pries
Zuiderent Ad
- F. Bordewi7'k-pri7js
- an Cam pert-pri1s
- Nienke van Hichtum-pri1js
- Constants'n
1 Huygens-pri7s

z
Q
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Eerder verschenen:

Jaarboetc

I (1992)
Het handschrl{t van Martlnus NiJhaffs De wande/llllT
J. Greshoff en de Inse/·Verla, (1914-1915)
Enke/e com/)ositorische 'Ior/onten 'Ian Karel 'Ian de Woestljnes
W/eles/ol am de kim
De oms10, in woorderin, 'Ioor Carel en Ma'lot Scharten.Antlnle
Ovetzicht 'Ion de Nederlandse I/tera/re prijzen in de periode 1986-1991

Jaarboek 1 (1993)
Een Ieorte blolraf/e vail Jo Landheer (1900- I 986)
Charles Nype/s 01. ul1lever von Frons erens
De ,esch/eden;s von De D/stelvincle
Een blo,raf/sche scheu von Mall' Kilzer
H. Matlmans Porta nl,ra (/934)
De correspondent/e ult 1936-1937 van Hendrik de Vries
met H. Matlman en J. Greshoff aver Nerral en Atlantische baUaden
Brieven door A. Roland Holst aCIn W.LM.E. van Leeuwen
uit de jaren 1923·1965
Onbeleende brleven door Louis Couperus en E. du Perron
Een overz/chl van de Nederlandse Iiteraire prijzen In 1992
Jaarboek 3 (1994)
De brie(wisse/ln, IUssen de ulr,evers L}. Veen en
Paul Buschmann over Onze Kunst
Het poezielijdschri{t Orpheus
J. Greshoffen De Witte Mler (1912·1913)
De brinen door F.e. TerlKlr,h aan Axel Huber ull de Jaren 1921·1936
Menno ler 8raak en aNIi·schUnd
MI,uel de Unamuno en ult,everiJ Van LOfhum Slaterus. 1924-1936
Onbekende brleven door Menno ter8raok, Wlllem Elsschat en E. du Perron
Overzlcht van de Nederlandse IIteralre prijzen in 1993
Jaarboek .. (1995)
Hermon HeiJermans en zijn ultrever C.AJ. van Dlshoed
in de jaren 1904-1924
Herman Heijermans en de Duiue Ifertaalster F. de Graoff-Levy
Wybo Meyer als coricaturlst
De re/otie tunen Emmy van LMdJotlt en Martinus NIJhoff
Sinterklaas,edlchlen door Martinus Nijhoff YOlIr Pylee Koch
E.en blo,raf/sche sclteu vtln AJ.D. Iftin Oosten (189~I969)
£en korte blotrof/e van Albert van der Ho0fte (1909-1970)
Olfetzicht van de Nederlandse Iiteraire prijzen In 1994
Jaarboek 5 (1996)
Hendrik de Vries pportretteerd
OlferAu,usto de Wit (1864-1939)
Ed. Hoornik: verbindinl tussen Hellkon en Criterium?
Fred Batten 1910-1980
Onbeleende brleven en ,edlchten door Chris }.'(an Geel,
E. du 'erron en Sonja WiUtein
Ovetzlcltt 'fOn de Nederlandse IIteralre pr'jzen in 1995

Jaarbo<Ik 6 (1997)
Brieven van louis Couperus aan Maurits Wa,eftl'UOrt
De vertao/Sler Else Otten
Een ullgeverij 'IOor het IiJdschrlft De Sewer/n,
Herman de Man en Jeanne Selthout
Onbekend jeufdwerk von Jan Hanla
Oersc~nes In het werle von A.F. TIt. Ifan der HeiJden
Een interview met Miep Diekmann
Overzlcht Ifan de Nederlandse Uteraire prijzen In I 996

Thea

ThlllSen

en ult,everll C.A.J. van Ollhoecle

8rle"en "on P.C. 80utens oon J.M. Koleebeelee
P.C. 8outen. en de bond "on

Proe/udlin

Itefleetle, resty"n,. recyclln,. Onr Gerrlt Krol
P.N. van Eyele en de opbouw "on de

ZlInrd'ste/-edltie

van Willem Klool' "roe,e poizie

8r/even van Hendrlle de Vries oon O.A.M. 8lnnend'}1e onr de bloem/.zln, 'r'lmo
Een weer,eunden portret "on Hendrlle de Vries door Johon Olilestro

Onrz/cht "on de Nederlond .. lieero/re prlJzen
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