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Max Nord

Ter herinnering aan
H .A . Gomperts'

eH t wa s o Pvallen
P errs op

I8

bil~ de onverwachte dood van H .A .Gom-

sePtember

1998

dat in de herdenkingsartike1en

met bil'na geen woord aan zi1'n dichterschaP werd herinnerd .
Kees Fens als grote uitzondering natuurliljk . Toch was GomPerrs als
dichtor gedebuteerd voor de oorlog al . De bundel Dingtaal kwam in

1939

uit in De Vri1je Bladen, waarin ook de eerste verzen van zi1'n geest-

verwant R van Lier ve rschenen datzelf e r aar, evenals een novelle van
Adriasn van der Veen . Die manifestatie van een nieuwe schri1'verse
gne1
ratie twee dichtbundels van L .Th . Lehman versche
nen~'anuari

I94o,

e'en

ok in De Vri1'e Bladen ging goeddeels verloren in het luide geweld van

oorlog en bezetting .

GomPerrs kwam in
een tweede bundel

1946

met

Van verlies

en dood en een l'aar later met
een vermeerderde herdruk van

Dtintoal
Zi1'n P"tische
oe
verg
raakte wat in de vers chi'ning
~
getelheid door zi'n

aanbre-

kende essaistische
en kritiY
sc he arbeid en omat zijn
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insPiratie op dit terrein kenneH .A. Gomperts, ca . 1958. (Foto Edith Visser ;
collectie Letterkundig Museum .)
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lil'k geen afronding kon vinden . Dat houdt evenwel niet in dat die verzen zonder betekenis of `mislukt' zouden zil'n . Komrilj nam er een op in
zi'n
~ befaamde bloemlezing, maar to vrezen is dat de bekendheid daar
oPhoudt . Dat is l'ammer want ze geven, niet onverwacht voor wie zi1'n
essayistische 1oopbaan heeft gevolgd, een g ~ oed inzicht in zi'n vroeg ontwikke1de denktrant in zi1'n rake, d ikwil'1s ironische formuleringn
e en in
zi'n
~ speelsheid . In togenstelling tot de vroege verzen van Van Lier toont
GomPits
e zich soms aanmerkelil'k traditioneel in zil'n vormeving,
met
g
zil'n als biljna ofgeschafte assonanties en velerlei maniert1'es van de toenmalig Poezie `zwaluwen en zevelingenlzil'n gezanten van de zee') . De
vermeerderingen in de tweede druk van Dingtaal betreffen verzen uit
'31 en '3z - hil ' was toen dus i6 en 17 las r, bil'na nog de leeftil'd om asn
`Winnetou' verslaafd to zi1'n - die hil ' in een nawoord stamelingen
noemt en als puberteitsverzen aanduidt . Uit het karakteristieke slofver s
Slinger citeer ik ter ondersteuning van mil'n betoog de vil'fde strofe :
ik kan eroan denken dat ik
een kleine J'ongen geweest ben,
die s eelde o straat en over de velden
zwier en bi1' zo heel veel ernstiga din Sen
zo heel ernstig gekeken hee t
en zo druk en verSetend met zichzel
is beziS Seweest, zonder to weten,
dot ik nu naar hem ki1'k
en Slimlachend over hem waak
en dat alle angst en bezorgdheid
overbodiS zijn tot aan vandaag .

1aat een ri'pre
~ e dichter zien ui tge aIanceer ar en
vormvaster dan in de vroeste
g verzen masr niet minder speels en m et
een nog versterkter ironie en spot die de grote mate vanzip
"n ernst toont .
Van ver ies en

o0

De thematiek in de titel aangageven en geformuleerd in de slotregel
van het tiende ver s uit de rijke derde afdelmg - `de d roefheid van ver-

z

lies en dood l die nimmer ons verlaten zal'- geeft er alle aanleiding toe .
Wat zo Sevonden, words zo verloren
en uit de verliezen bliJ' t ons de tiJ'd,
de weerzin te8en de schamelheid,
de zuchten van to ziJ'n Seboren .

Dit is ook de bunde1 waarin Gom ep rt s a l s diohter oyer e dood va n
Ter Braak en die van Du Perron komt to sPreken in De leerling. Hi'l
voert de Vogel Dood op die hem zi'n `twee ma to rs' afnam .
Hi1' opende 't roam en ik bracht hem ziJ'n sloop,
zie het beest . Het stuk nom ik mee voor J'ou .
"Het Seheim van de leeuw en het schaap" ,
stand er op . HiJ' Sa het aan miJ' met zi1'n klauw.

Ik geloo niet, dot 1'iJ' weet wie J'e nom
zei ik toen . Hi1' sprak niet zo snel over plicht.
Toen hi1' tot 1'ouw macht en plechtigheld kwam
zag hiJ' oak J'ouw tweede Sezicht .

Met Ter Braak had GomPerts een s
Peciale verstandhoudingIn
o
a
PrPri
Cures had hi1' in '37 een essay Uzzelt1'e over Ter Braak geschreven dot
de laatste zeer hoog had gewaardeerd . Een persoonlil'ke kennismakin g
was gevolgd, over de verzen van Dingtool had hil ' met instemmin g
g eschreven en als redacteur van De Vri~je Bladen was his' medeverantwoordelil'k voor de Publicatie, nog in 1940, van GomPerrs' grote essay
Catastro e der scholastiek • Anton van Duinkerken contra Menno ter
Braak . Geen wonder dat hil', over Gomperts' Poezie schril'vend in veran met de eerste bundel van Lehmann van mening was dot men zich
`gmakkelil'k
e
kan voorstellen dat hil ' oak een denker is, misschien wel
voor a11es een denker .' Toen a1 had Gomp erts zich duideli'k
~ een `leerlingg ' etoond van het beginsel van Forum, at tegen e vergoding van
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de vorm had gestreden en de Persoonliljkheid als eerste en laatste crite-
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De 'Heledele leer D. A. I,i. Sinnendijk,
~ransvan ~ierisstraat 6 9,
wS'r;m:::>A..'ol - Z.

Beste Dick,
Tot mij.l spijt moet ik je h:?t ~tu.k over "0penbaarlllsking
van brieven" terugsturen. De boofdre'.isctellr yond het ond ·~ r
wer p bijzonder intere';sant, maar llIeende, .lat ;Je u.1 tvoerige
behandeling er van in jOllW art1kel te veel plaats in de krant
ZOIl vergen. Je begrijpt, dst hij deze ~'3sl1ssing betreurt,
~aar vooral ook 1n verband met het ontstellende rlli~te5ebrek,
waarmee wij op het ogenblik te ka~pen hebben, was zij onver::lijdelijk.
Ik hoop van ~arte, dat plaatsing elders niet op der-elijke
bez',Jaren zal stili ten, want het () ~l enen van e ,~ n discussie over
dit onderwerp bl1jft voor mijn gevoel belangrijk en act~eel.
Ik ben je ook danlbaar, dat je 3e stuk 'let eerst aan clet 'Parool
hebt willen aanbieden en juist dssrom vind ik het 20 ja!!lr:; er,
dat het zo gelopen is.
',-et hartel i, jke <;roeten,

H. 1\. Gom;: erts
Letterkunde -redactellr

Brief
alsredacteur-letteren
redacteur-Ietteren van
van Het
Het Parool
ParoDI aan
Briefdoor
door H.A.
H .A .Gomperts
Gomperts als
aan DAM.
D .A.M .Binnendijk.
Binnendi1'k,2222februari
februari1956.
I956.
(Letterkundig
(LetterkundigMuseum.)
Museum.)
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rium had g ~ esteld bi' de beoordeling van een kunstwerk . Dat deze leerling geen ePigoon was maar de Persoonlil'kheid bezat die voor Forum
onvoorwaardelil'k was, was toen al duideliljk .
GomPerrs, in die dagen student in Amsterdam, ik redacteur van het
dagblad Het Vaderland in Den Haag, ik had hem voor io mei 1940 niet
ontmoet . Maar zi1'n verzen en zil'n essay waren niet aan mil' voorbil'gegaan, dus toen ik na de bevril'ding hoorde dat hi1 j naar Amsterdam was
ternggekomen zocht ik contact met hem om to proberen hem to strikken
voor een redacteurschap aan de kunstredactie van Het Parool . Dat mislukte . GomPerrs kwam bil' milj thuis in dean LuYkenstraat, gesecondeerd ik weet niet waarom door Huib van Krimpen, om mil' uit to leggen dat Van Heuven Goedhart politiek niet deugde, dat had hi'~ als
minister in Londen laten zien . En hil', Gomperrs, wilde natuurliljk niet
onder zo'n hoofdredacteur werken . Ik herinner me flauw wat de controverse was ik geloof dat het ging om Van Heuven Goedharts to dikke vriendschaP met Prins Bernard, die op ziln beurt niet degde
u
wegens
een comPlot om bil' terngkeer uit Londen zonder Parlement to regeren .
Dat de naam van acques Gans viel, verbaasde milj niet, die had tegen de
sn0de k0 ninkli'ke
~
plannen actie gevoerd en Hans had hem daarbij
gesteund . Een indianenverhaal leek me, lammer maar niets aan to doen .
Het kwam toch goed . Toen Het Parool als vriljwel enig dagblad stellin g
nam tegen de koloniale oorlog die de Nederlandse regering op Java was
begonnen en het standPunt van onafhankeli1'kheid van het toenmalige
Nederlandsch-Indie voloP steun gof, belde Gomperrs mil' op dat hil ' zil'n
bezwaren tegen Van Heuven Goedhart en Het Parool introk en graag bi'l
Het Parool wilde komen werken . Ik naar Van Heuven Goedhart legde
`het geval Gomperrs' aan hem voor en mil'n wens om hem aan de kunstredactie to verbinden als redacteur letteren . Van Heuven Goedhart zou
het bezlen . Mask masr een as
fPaak,
r
zei hi'1 . Hil witde h et
et knneli'kl uitvechten . Dat g ebeurde . Het gesprek duurde driemaal zo lang als geschat
en Gompris
e kwam me daarna oPzoeken op de k unstredactie . Ik ga a1s
correspondent naar Paril's, zei hilj .
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We weten dat van dat correspondentschap niets terecht gekomen is . Het
1ukto hem niet om telef0on to kril'gn
e . Hi1' bleef dus moeilil'k beraikbaar .
Toch was het voor hem een gelukkige til'd . Hil' ontmoette er Huikl'e, met
wie hil' trouwde en hun earste kind werd in Paril's g ebo ren . Hil' woonde
in de Rue de Valence 5ieme op de flat van de enge1se graficus John
Buckland Wright, die veel voor Stols had gwerkt
e
. o Boer had met hasr
vriendin offer Roelofswaart in de oorlog op zil'n flat gePast en lieten
Hans een stevige duit betalen totdat Buckland Wright ingreeP en hil ' er
met de officie"1e voor00rlg
o s ehuur afkwa m . Een kl eme hand zame flat
in een klein niet g oed vindbaar zi'straatje
~
. We hebbna er in augustus
1946 een keer gelogeerd toen treinstakingen terngkeer naar Amsterdam
onverwacht in de weg stonden . Buckland Wright b1eef na de oor1 og bli'
nader inzien toch maar in Englandmasr
e
zede
g
de hu
u r vazi
n ~n pa~
r i'se aPPartement niet op . Sa1 Tas heeft er als oP volgr
e van Gomerts
o0k
P
nog gewoond .
Het viel niet mee de hoofdredacteur van Het Par00l opnieuw ervan to
overtuigen dat Gomp errs een waardevo11e redacteur-1e tteren zo u zi~"n ,
maar ook dit keer lukt het . Hoe hil' zich in `de beste 'aren
van zi"n
l
l
leven' zoals hi'~ ze g enoem e hee ft, o otwikke lde i n Het Parool en m het
door hem en Huyck van Leeuwen opg erichte ti'dschrift
~
Libertinage tot
een essayist, criticus en Polemist van zulk een onomstreden niveau dat
hem in 1965 een hoogleraarschaP in Leiden ten deel viel heb ik ais
oPPerhoofd van de toenmalige kunstred actie dus 1arenlg
a n van n ab i"l in
hartiga en alti)'d goedgeslePen discussies meegemaakt . Hi1 ' was een snel1e en g e e ge n waarnamer, een spitse etrouwbare en vee1a1 verr assende
commentator met een gr oot gevoe1 voor humor en van onbuigzame
oPvattingen en oPrechthei De kwaliteat van zil'n artike1 en, niet altild
zonder moeite tot stand g ekomen en de inzet wasrmea hi'~ werkte ,
maakte samenwerking met hem tot een a1til'
oeien e v e r stan houding
die op den uur tot een vriendschpp
a elik
~ vebond
r
heelt geleid wasrasn
ik graag an met ewon ermg en genegenheid ter ugdenk

6

Een l'ear na de oPrichting van Libertinege bundelde hil' zi1'n vooro0rlogse en naoorlogse essays in agen om to leven . Deze verzamelin g
bevatte natuurli l'k het van 1937 deterend Uzzelt7'e en een in '4 6 geschreyen vervolg, ken men zeggen, daaroP . Daarin behandeld hil' twee misverstanden die het werk van Ter Break oPrtePen en betoogde hil ' gtoedvol dat Ter Break de poezie niet alleen van haar wierook had ontdasn
en daarmee allerminst had gedegradeerd, maar zelf een `Poezie van het
essay, de Pezie
o
van een formulering'e
en `de Poeezie van de intellignti
e
die lichamelil'k -is geworden, die ademt en beweegt' beoefende . Hil' gin g
nog verder: `Het Poetische in de geschriften van Ter Break is niet alleen
voortdurend aanwezig in de stil'1, het ligt ten grondslag aan zil'n gehele
problematiek hetrondtoon
is devang zi'n
~ wezen' . Ik citeer deze karakteristiok zo uitvoerig o andat ik ervan overtuigd ben dat GomPrts
e hiermee heel sterk zijn verwantschaP met Ter Break onder woorden heeft
gebracht . Ook zil'n Poezie is er een `zonder wierook' en zi1'n essaYistisch
Proza mag opo de zelfde Poetische gevoeligheid en stil'lvolle elegantie die
hi'~ Ter Bra ak terecht toeschri'ft
~
aansprack maken .
De dikwil'ls brill'ante literaire beschouwingen en die over toneel > vindt
men gebundeld in de Stoa-reeks van Van Oorschot tussen '63 en '79,
het ~'aar van zi'n Grandeur en misere van de literaire wetenschap - de
P olemiek met Karel van het Reve - en daarna in de serie Intenties
(1981) van Meulenhoff . Dan houdt het op, tot twee 1'ear na zijn dood
het door EeP Francken en Herman Verhaar verzorgde Een kern van
waarheid verschil'nt, in hoofdzaak gewil'd aan een sPeurtocht near het
antisemittsme van Menno ter Break . Titel van het essay is een citaat uit
het werk van Ter Break zelf, togeli1'k de aanleiding van het onderzoek .
Dat is niet ofgesloten en het postuum gepubliceerde manuscript is den
00k 0nv otoo
1 id . Gom eP rts' betoo g~ dat voorbil'geat aan Ter Breaks `vulo erop n eer dat Ter Brask met
ga ite onge1 ijk der aniisemie ton' kmt
onverzoen a tegen st
ri jg
dl hedn
e ' 1eefde, g es p 1etenheid dus . Eig enli'k
~
estaat E en er n van w aarhei uit t wee niet yer on en delen . Het eerste, ee n algemene en sterk filosoflsche in hoofdzaak op Nietzsche
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etr okkn
e inlet In g, neemt de helft van de tekst in eslg
a . Het is een

W

diPgnde
e as
analyse die in heldere
betoogtrant en met overvloedig materias1 de vraagstelling van Gomperrs aan
de orde stelt . Een verbindende overgan g
naar het tweede aan het werk van Ter
Braak gewil'de deel dat Ter Braak
plaatst in de `catogorie van gespleten of
dubbele personen' ontbreekt helemaal .
Dat is o ok merkbaar aan de sti'1,
~ die
van krachtig, rustig en overtuigend in
het eerste deel overgaat tot dikwil'ls
onbedwongen uitbarstingen van, laten
we zeggen een genuanceerd en klankri1'k
stemgeluid tot een overs1aande, hes e
stem .
In dit deel is het veelal niet in de eerste
plaats het materiaal maar de sours aanvechtbare interpretatie ervan die de conclusie moet rechtvaardigen . Zo

Eerste druk (1949) .

karakteriseert Gomperrs hem onmiddellil'k al als `hartgrondig antisemiet' hetgeen `kan worden aangetoond' P . i o 6 , waar verderop, in `Een
inleiding als ePiloog' over Ter Braak en E . du Perron to lezen staat dat
zijl 'voor 1933 niet vri1 ' zilj n van het antisemitisme dat zil ' bestreden .'
Tussen die twee begriPsbepalingen is de afstand wel erg groot en ik kan
mil' niet aan de indruk onttrekken dat Gomperrs bi1' voltooiing van deze
voor hem Pil'nli1'ke studie dit tweede dee1 asn aantienlil'ke correctie z ou
he en onderworpn
e . Ik word asrin g esterkt door de torughoudin g
die hil ' betracht ten aanzien van zil'n toch meesta1 met vee1 stellighei d
glanceerde
e
uiisraken
die ik a flees uit e ova11end
alriike
e n blj hem
p
p
t
ong eb ruikeli'ke
~
reserves a1s •. ik vind unkt me, geioof ik ureen ik ,
mi'ns
~ inziensneem ik asn het is aa nn eme li'~ k .
Ook de uitsPrack van de bezorgers dat het antisemitisme het leven van
GomPerrs tekende, roePt bilj milj twiljfels op . Wie van zil'n generatie heeft

8

die Pil'n niet in hoge mate beziggehouden! Maar uit zi1jn oeuvre blil'kt
niet dat deze dramatiek in zil'n leven en zi1'n schril'verschaP overheersend
is geweest . Eerder moet nu
d worden
gezeg
dat zi'n
~ onvoltooid gebleven
essay een treurig afscheid van Ter Braak inhoudt, eens ziJ'n `meester' . En
dat overigens aantoont de levendigheid en onverzettelil'k oPrechtheid
van de grote schriJ'ver die hil' was .

Noten

I

0P vri1'daS 24 maart 2000 werd door mevrouw W. GomPerrs-Huikeshoven
het belanSwekkende archief van wi1'len haar echtSenoot, de essayist, criticus
en dichter prof. H .A.GomPerrs (1915-1998), aan het LetterkundiS Museum
overSedraSen . Bi1' die 8eleSenheid werd tevens zijn Postume, fraSmentarisch
sebleven beschouwinS Een kern van waarheid, `een sPeurtocht naar het antisemitisme van Ter Braak', verzorSd door EeP Francken en Herman Verhaar,
8ePresenteerd . De redactie vroeg Max Nord, evenals GomPerrs 1'aren Ian S
verbonden aan Het Parool, in aansluitinS op zijn recent verschenen memoires Achterwaarts zijn herinnerinSen aan zijn colle8a op schrift to stellen en
zijn meninS to Seven over GomPerrs' Postume Publicatie .

Q
I
z
Q
Q

z

W
z
z
OC
W
I

W

9

I0

Nap Maas
Maas
Nap

Hij kleedde
zijn muze
In het
het
Hij
kleedde zijn
muze in

hoerenpak
hoerenpak'l

Tijdgenoten
over Jacob
' enoten over
Jacob van
van Lennep
Lenne
Ti1g

In I8
1839
van Lennep
Lennephet
hetvolgende
volgendegrafschrift
grafschrift op
opzichzeif
zichzelf:
In
schreef Jacob
Jacob van
39 schreef
Hier ligt
ligt Van
dood,
Hier
Van Lennep
Lenne p dood

En rot
rot inin's
aardrijks schoot.
En
's aardri1'ks
schoot .
De man
manisisSecretaris,
Secretaris,
De
Inspector, Commissaris
Inspector
Commissaris

En ridder
ridder ook
En
oak geweest
Seweest
Van 't
't Nederlandsche
beest..
Van
Nederlandsche beest
Rijks-advocaat daarneven,
RiJ'ks-advocaat
daarneven,

En ook
ook tot
tot Lid
Lid verheven
En
verheven
Van meen'
meen'ge
Maatschappy,,
Van
a Maatscha
Van 't't Instituut
Instituut daarby.
Van
daarbY .

Hy
heeft
ook veel
veel geschreven,
HY hee
t oak
geschreven,

Zoodat
leven
by zi
zijn
Zoodat hhyY by
J'n leven
ersen zwoegen
De ppersen
zwoegenlies
liet ..
De

Professor was
was hY
hy niet.
niet. 22
..... . Professor
o
I

J

acob van
n hij dit versje
~n hi' ditschreef.
vers'e schreef . Hij
Hij
acob
van Lennep
Lennepwas
was3737jaar
jaartoe
toen

populairste auteurs
daarwas een
een van
van de
de populairsto
was
auteursvan
vandie
diedagen,
dagn
e maar
maar daarnaast had
maatschappelijke
zich.
naast
hadd hij
hi'
~ ala1een
eenhele
hele
maatschapp~
eli'ke carriere
carriere achter
achter zich
wat
publica tieseoenfuncties
functies volgen
volgen..
En er
er zouden
zouden ng
nog
heelwat
En
o heel
Publicaties

I

Z
z
w
N
N

:J

Ie

z
Z
N
N
w
o
0
o
0
W
W
J
Y

I
I

I
I
II

Maar het was niet alles rozengeur en
manesc~
hi'n in Van Lenneps leven .
Het eciteerde
versl'e schreef Van
g
Lennep vlak nadat het gewenste professoraat asn bet Athenaeum Illustre
to Amsterdam hem onthouden was .
Nu kan men natuurli1'k zeggen dat
iemand die van zoveel humor, zelfspot en relatwering svermo gen li1'k
g ft niet beP aald geschikt geacht
kan worden voor bet pofessoraat
r
.

z,

Y

Maar er is meer aan de hand . Ook
meer dan de l'aloezie die Van Lenneps
kleinzoon bi1 ' Van LennePs bestril'ders
steeds te pas brengt in de biografie
de hil in I99
o aan ziln grootvader
wil'dde .
In dit verhaal klinken enkele togenstommen van til'dgenoten van Van

Fles duinwater ( 1853) met de naam van Jacob van Lennep op het etiket. Als voorzitter van de DuinwaterMaatschappij had hij zich beijverd voor de aanleg van een
waterleiding van de duinen bij Haarlem naar Amsterdam .
(Ri!'ksmuseum, Amsterdam.)

L e nnep . D atmask t m isschie n nlet zo'n feestelil'ke indruk maar we kril'g en zo wel een aardig inki1'k1'e in de polemische cultuur van de vorige
eeuw . Het geeft ons een indruk van de activiteiten van Van Lennep die
bil ' zil'n ti)'dgenoten opzien baarden . En verder kan men zich troosten
met de overweging dat het niet de slechtste vruchten zil'n waaraan de
wesPen knagen .
De eIangri1'kste ron wasrasn ik mil'n gg
e evens ontleen is het week l ad
at vanaf 1854 Nederland onveilig maskte voor autoritoiten
Ie e n van het komg n' s huis, po lichte rs, co nervatieve
s
pol itici en de rglil'e
Asmodee

ken . Asrnode'e was een schandaalbladmasr ook een stril'dschrift . Zil'n
a n mnke u i vel, die door
n as
m o f1 nee nt het week lad as ndie van e e
muren en daken been kan ki1'ken en voor wie dus niets verborg en blift
l .
De belangril'kste redacteuren waren achtereenvolgens an de Vries A .H .
van Gorcum en A .A .T . Visscher . Het waren personen met verschillende
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opvattingen, maar ze hadden met elkaar gemeen das ze tegen het Oran1'ehuis en de heersende klasse waren en das ze opkwamen voor de belang en van het yolk . Het blad richtte zich tot de arbeidersklasse en de kleine burgeril en het werd gretig gelezen •in kroegen en koffiehulzen . 3 De
redacteuren van het blad moesten zich menigmaal voor de rechter verantwoorden . Wie de kolommen ervan doorneemt > merkt > das het blad
niet in zil'n eerste herhaling gestikt is en attesteert ook alleraardigste
inconsequenties . Niet zelden komt het voor das iemand getuchtigd
words voor gedragingen die de manke duivel zelf uitbundig tentoon
sPreidt .
Van Lennpe wordt door Asmodee bekritiseerd als vaderlander, als
p1agiator, ais politicus en als schri1'ver .
De vaderlander
T 0en Asm 0d ee in 1 854 0 p het toneel verscheen leverde Jacob van Lennep meteen kopiJ' op . HiJ' publiceerde in die dagen in afleveringen het
humoristische werkJ'e Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands .
Daar1'n werd in woord en beeld een loople genomen met de vaderlandse gesch iede nis . Normaa1 gesroken
zou Asmodee wasrschi1'nli1'k gesYmp
p athiseerd hebben met een dergeliJ'k werk1'e, maar nu het geschreven
werd door een conservatief Tweede Kamerlid lag de zaak anders . De
her en der heersende verontwasrdiging van humorloze droogstoPpels
werd flink oPgestookt . 0P 17 mei 18 54 P ubliceert Asmodee de bil'drage `Een stomp in het oog'een allusie op Van Lenneps inleiding biJ ' de
Tafereelen waarin deze het gebruik van Plaatl'es verdedigt met de stelling das een stomp in het oog langer heugt dan een draai om de oren .
Een voor de hand liggnde
e tactiek om iemand of to breken is een contrast c ree"ren tussen wat Je van hem zou mogen verwachten en was hi' J
doet . Asmodee too it Van Lennp
e daarom eerst met een aantal kwaliteito n (die v o o r e z e gee
eIg nhei d bove n iede re ver enking gesteld wore naam
en .• Van Ln
e ne p he ef t zi ch doorr zil'n ewrk een 1etterkun ig
fg e m askt, hil hoort bil e asnzien11l kste 1nwone rs v an N eer1ands hood
hij
heeft
ois
volksvertegenwoordger
i
een
pcats
1
in
's
lands
ver
gasta ,
deasl
rz . H et

oet zeer > huitt Asmodee met kroko illentranen > om zo

W
I
Z
W
N
7
I
Z
N

I

r3

iemand `zich to zien verlagen tot de onwaardige tack, de geschiedenis
ziljns vaderlands in een besPottelil'k daglicht to stellen' : `Wanneer er een
ander zich zoo iets vermeten had zoude men hem een onverla at
genoemd hebben die zich nier ontziet aan te randen wat ieder we1denkenden heilig is ~• maar thans nu een van LenneP het doet bewasrt men
het stilzwi~g' en of men vindt het zelfs aardig, e n die het niet asrdig noemen worden als vitters beschouwd .-'
Als voorbeeld citeert Asmodee de manier wasrP
o Van Lenn ep de
invoering - in de achtste eeuw - van het christendom in Nederland belachelil'k maakt . Het P1aatla ve rtoont enkele diakens met een Pak traktaatl'es onder de arm . Van LenneP s versel luidt :
Geen Fries kon noS A van B onderscheiden
En was nier veel meer dan een blinde Heiden,
Toen Wil ried, Aelbert en anderen meer
De kennis hier brachten der Kristli1'ke leer.

Lees nu maar bran traktaatJ'ens
Dan zi1'n we g oeie maatJ'ens .

Aan de hand van andere voorbeelden worden Van LennP
e s taal - en stl ll
kennis en zil'n Oranl'eliefde verdacht gemaakt . Het stuk eindig t met de
toePassing van twee regels van Van LenneP op hemzeif en zil'n medewerkers :
Maar 't vlaamsche geze gde hee t het waarliJ'k nier mis
d'een is vu yI borer en d'ander vu yI visch .

Toen Van LenneP in l'uni 1 854 es1 oot de ugave
it
van de

Tafere elen

to

staken was het weer niet goed . De verontschuldlgnde
e
vera ntwoordmg,
waarin hi'~ verklaar e at abs o1uut geen be1eig en e bedoelingen voorzaten schreef Van Len neP volgens Asmodee a11e n masr al ss een bedelbrief om tezil'nerti1'd weer herkozen to worden als kamerli d .
Men blil'ft in her vervolg bil ' diverse gelegnheden
ver slesm de trant
e

Bet '

isten ocn i gevoer . 117 .

Dickens met een pak traktaatjes onder de arm . Illustratie uit Ta fereelen uit de 8eschiedenis
des vaderlands ( 1854) door Jacob van Lennep . (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag .)

van Van LenneP s Tafereelen P ubliceren . 0 P zz november 1854 b il'voorbeeld wordt het Weekblad van den Helder en Ni euwediep geciteerd dat bil' de herPrichting
o
van het Koninklil'k Instituut voorste1 de
op de eerste medaille als randschrift to zetten het ver she
Thorbecke op nuttig gebruik van 's lands centen gesteld
Hee t het koninkliJ'k Instituut ternedergeveld ;
Maar Iang lee de roiJ'ale minister van Reenen,
Die het met 's lands geld weer zet oI~ de beenen . . .

Van LennP zeif figureer e in een woordenlil'st van Asmodee ode
n r h et
lemma `amPhibie' : `tweeslachtig wezen ;~ hiermede kan men iemand verg e liken,
als Mr . Ko van LenneP, die zich de koninklil'ke diners goed la at
l
smaken in de tweede kamer de hofkliek voorstaat on eindelil'k door allerlei ril'mPles de Prinsen uit het huffs van OranJje in een bePttelilk
s o
dglich
a t
Pog
o to
f stellen om later to verklaren dat het "zonder arg o f list"
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geschied was . Eene actrice in mannenkleeren heeft er ook veel van weg . '4

In de gfineerde
beschril'ving van een oudel'aarsavondParti1't1'e met
e g
politieke geestverwanten words Van Lennep het volg ende verse
l op Willem I in de mond gelegd :
Toen WiIIem I to ScheveninSen aan kwam Ianden,
Rie

men hem uit tot souvereinen vorst der Nederlanden,

Moor toen men later kwam biJ ' ziJ'ne zinnen,
ZaS men, dot men zich bedroSen had en toen had WiIIem de duiten binnen
Nadat hi) den boel behoorliJ'k in het net had gestuurd,
Is hi) Setrouwd en hee t h1i' ziJ'n pick geschuurd. 5

De PlaSiator
Beha1ve ais be zw ad e rasr van de vaderlandse geschiedenis wordt Von
Lennep door Asmodee weggezet als plagiator .
Nu was het aanwi1'zen van al dan niet vermeende plagiaten in het
werk van Jacob van LenneP in de negentiende eeuw een populaire sport
in into11ectuele kringen . Het begon a11emaal in het ti1'dschrift Braga .
. .L . ton Kate zeif ook niet vies van een navolgink1'e meer of minder ,
Publiceerde in Braga van i l'anuari 1843 het bekende versel `Als' :
J

Als in het dichtrenri1'k de stra wet geldig was,
Die moord en die stal loon naar werken doer ont angen,
Wat aakli tuchthuis wierd de Hollandsche Parnas :
Beets werd gaSeeseld en Van Lennep wend SehanSen .

In masrt r43
8
vestige Ten Kate ef initief Van Lennp
e s rutati
ep
e a! s
Pfgiator
a
in a vermakeli1'ka il'a rg
e `Merkwaardig voorbee1 van lti
t erarischen diefsta1 door Robert SouthY
e asn Mr . Jacob van Lenn e P
gePleg'
e Daarin etoog thil' dat uitonlandse cuteurs als BYron, H ugo ,
Scott en Heine e gschriften van Van LennP
he en . H et
e gPIunderd
e
merkwasr ige is, da t zi1' at eden al 1'aren vo' 'or at Vsn LennPe zil'n
werk schreef en Publiceerde .

z6

Beide Bra ga-bil'drag en werken door Asmodee te pas
as en to onPas togen
Van LenneP in stelling gebracht . Het blad sPreeks over `de werken die
•
hil in het licht gegeven heeft, - geschreven valt moeifelllk
to zeggen' 6
Het plag ieren is ook besmetteli'k
~ . Als de Amsterdamsche Courant van
Van Lenneps vriend A . . de Bull zonder bronvermelding een hoofdartikel overneemt uit het Journal des De'bass wordt dat toeeschreven
aan
g
geestverwantschaP tussen Van LenneP en de dichterlil'ke redactie van
die kraut .

words als een navolging van Scott e n Ferdlnand Hul1c k als een dito van Dickens geklemeerd . 8
Van Lenneps kleinzoo n schri'ft
biografie dat Jacob van Lenne p
~ in zi'n
~
De Pleegzoon

van l'ongsafaan een driftig lezer was, die een uitmuntend geheugen Paarde asn de onbedwingbare lust om het gelezene na te bootsen . 9 Zelf koos
Van LenneP in 1858 voor de vlucht naar voren door op een congres
Provocerend to verklaren : `Seders bYna veertig laren heb ik voornameli1k geleefd van roof en diefstal' lo . Kwaadwilligen zoals de manke duive1 Asmode'emaskten zich meester van die bekentenis onder weglatin g
van de nuancerende toevoeging, das het het goed recht van een dichter
is om zich het werk van anderen toe to eigenen, als hi1• er maar een
eigen schePPing van maakt . Asmodee wil niet weten van het verschil
tusse n na vo1g ing e n p1giast
a
. In de door het weekblad uitgegeven almanak words Van LenneP oPgevoerd in discussie met een collega over letterdieveril' . Ik Plagieer niet, maar volg na i zegt Van LenneP . Waaro P
zlln collega riPosteert : a, )il volgt de dieven na . II
Met genoegen debiteerde Asmodee de volgende anecdote : Jacob van
Lennep hee ft een zoon die vri'~ lang . De alti'd
~is geestige vader zei een
keer toen die longn
e binnenkwam : `Mil'ne heeren, ik stel l'e, zoo niet het
beste, zeker het lang ste miner
werken voor .' WaaroP de zoon, enigszins
l
geraskt, maar niet ongeestig antwoordde : `Het is zoo, papa,• dock
etwist men u dasrvan het a
ut heua
rschp even als van de an ere ~.' 12
A sm odee is ov erige ns niet het enige blad das wees op Van Lennep s vri'e
~

om gang met a ndermans literaire g oed . Zo me1dt De Banier bi'voorbeeld
l
at Van
Va LenneP Passages ult Fer Inand Hu1i ck o ntl ee nde asn de Holland-
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e ~ en nno gg in z 9 o acht het Humorissc e Spectator van ustus van Effn
u
scoren met het volgende gra sc hrift op Van Lenn e p
t1 sch Album to knnen
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Had Walter Scott ziJ'n historische romans niet Seschreven
De miJ'nen waren waarschi1'nliJ'k oak altiJ'd in de pen gebleven . 14

Van Lennep werd trouwens zelf 0ok besto1en . De Vondel- uitgave die
ohannes van V1oten in 1863 bezorde
g yertoonde kenneli1k erg vee1
overeenkomst met die van Va n Lenne p . 15
De Paskwillenschri!'ver
De politieke stri1'd in de eede
ngntien eeuw werd niet altsld op de meest
f il' nzinnige wilz e gestreden . Menig schotschrift Permitteerde zich onder
dekking van de anonimitoit dubi euze rosin uaties ton opzichte van togenstanders . Het heeft er alle schil'n van dat ook Van Lennep zeif zich daaraan heeft schu1dig gemaskt.
In mei 1854 verschenen enke1 e afl everingen van De Klok een tijdschriftl'e waarin diverse li berale Polioci in een kwaad daglicht werden
gesteld . Hoewel het definiti eve bewils van zi1n auteurschaP, geloof ik ,
nooit geleverd is, werd a1gemeen aangnomen
e
dat Van Lennep de auteur
of een van de auteurs van De Klok was . Onder andere werd in h et blad
gesuggereerd dat het libera1e k amerli d W .R . van Hoeve11 zi ch in zijn
studententil'd zelf niet bePaald zo zedelil'k g edagen
r
had als deze politicus van de in Delft op to leiden Indische ambtenaren eiste . 0p 14 luni
1 854 ontmaskerde Asmodee Van Lenn ep a1s een van de auteurs van De
Klok . Met een heuse ljil'- bak drukte het b1ad een bildrago af on der de

kop `Een goed verstaander heef t maar een half w0ord n oodig , beginnend met :

De klok. . . Born, barn!.

Mr.

, van Lennep!. . .
RINGELING!
LeiJ'dschegyacht biJ' de HeerenSyacht
Stoomboot to Rotterdam .

Ig

Dat sloeg op een affaire uit 1834 . Van Lenn eP was toen teen 1aar
gehuwd en vader van zes kinderen van wie een overleden en gi ng toen
bil'na De Schoolmeester achter na naar Engeland . Hil was ve rli efd
geraakt op zil'n buurmeis1'e Doortl'e Ringling
e e n was met haar heimell1k
op de vlucht naar het buitonland . In Rotterdam west de f amllle het ste1
to achterhalen . Waarschi'nlijk
~ ~ is deze aff acre een belangrijke factor
geweest in het afwiljzen van Van LennP al ss hoogleraar .

i ;'t56
Jacob van Lennep, 1866 . (NIWI, Amsterdam .)

De Politicus
Zonder twi1fel de belangri)'kste reden waarom Asmodee zo geton
eb
was
W

op Van Lennep
~ was zi'n optreden in deKamer
Tweede. Bi'
~ de verkiezingen van 1853 werd Van LenneP - ook tot zil'n eigen ver azing namens het district Steenwil'k afgvaardigd
e
. Aangzien
e
hi1' hetc 0nservahoorde hi1' voor Asmodee in
tieve ge achtengoed vertegnwoordigde,
e
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het kamP van de viand
.
1
0P 18 oktober 1854 gisPto het weekblad Van LennePs tussenkomst
in de Kame r waarin hi'~ stelde dat gezanten een goede kok moesten hebben het schone geslacht voor zich moesten innemen mooie dochters
moesten hebben en goud moesten kunnen uitgeven om de belangen van
het land v0or to staan . Asmodee vraagt vraagt meteen maar om een
standbeeld voor Kootl'e van LenneP .
Enke1e weken 1ater 16 kwam Asmodee naar aanleiding van de bgroe
tingsdebatten nog eens terug op de zaak . Volgens Van LenneP moest de
stast eerst vragn
e wat nodig was voor ziln eer en wasr igheid en zich
daarna pas afvragen hoe de uitgaven gedekt moesten worden . Van Lenne P> a 1 dus Asmodeezou een slechto huishoudster zil'n . Vo1gns h et
et
weekb1ad Probeerde Van Lennep ede diPlomatie zo asn zich to verPlichte n dat ze i'
~ geen diner zouden verzuimen hem uit to nodigen : `Van
Lennep is huiverig om aan eenige afschaffing van belasting zie'ne stem
to g even~
even; doch eenszints
om aan de diPlomatieke diners meer luister bi' l
g
to zesten en etteli1'ke duizendeu g1dens meer voor buitonlandsche zaken
toe to staan, 'a
0 gil' gro0ten
l zelfs die verhooging to Provoceeren
en magtigen der aarde! Waarom kept gil' den toestand niet van onze zo
arme bevolking? - Neen, gil'lieden weet niet hoe zuur, hoe bitter zuur
dikwerf, het eerli'ke
~
penningsken verdiend wordt dat door den ni'veren
ambachtsman door den vli'tigen
~
arbeider, door de arme weduwe, naar
het kantoor worth gebragt van 's ril'ks ontvanger!'
Gesuggereerd werd ook dat Van LenneP als kamerlid uit baatzucht
het conservatieve ministerie van Hall ondersteunde . Hi'~ heeft zi'n
~ zoon
17
het aant'e
~ van ri'ksadvocaat
~
bezord
g
mara daar li"ft~ he tt ni et b~ .
0P 2.0 december 1854 schetst Asmodee het vo1gende scenario :
`Amsterdam is hoofdeloos en vriend Ko is gehuwd met eena juffrouw
Roell . . .Zekere heerRoe11is dit pstjetoeg
o
eda cht en vriend Ko kan d i t
bewil's van welwillendhe id niet on asngna
e ma zil'n . . . Masr ook voor hem
zelven moet iets gedaan worden want hi1' hef
o t in 1848 b i"1 ze ker faillis
Is
sement . . . veel geld verloren waarom men hem dan ook in alla m oge like
l ondernemingen gewikkeld ziet, ten einde zi1'n vermogen to herstellen . . . De komieke histo rieschri'ver
~
moet niat afkeerig zi'n
~ van een e

20

ministorie"ele prtefeuille
. . . Men zou er dasrom op bedacht zi'n
o
~ den he
er
Pahud als gouverneur generaal naar Oost-Indien to zenden - vriend
Rochussen die van Vlissingen naar Oost-Indien gevaren is om met den
Land-mail to retourneeren en dus nog al tamelil'k iets van de marine
afweten moet met de Portefeuille van dat dePartement to belasten en
amice Ko zil'nen intrek to doen nemen in het mat-glazen-huffs van kolomen . . .'
Dat is allemaal niet doorgegaan, maar als dat wel het geval was
geweest, dan had Multatuli niet Rochussen, maar Van Lennep als minister van kolonien getroffen en wie weet of we dan ooit de Max Havelaar
onder ogen gekregen hadden .
In hetzelfde stuk van Asmodee wordt gesuggereerd dat de ministerraad dan erg gezellig zou worden omdat Van Hall Van LenneP en
Rochussen de behandeling van ernstig e taken konden vervroli'ken
~
met
`geestige kwinkslagen van den koddigen historieschril'ver of in de herinnering aan de vriendschaPPelil'ke feestPartil'tl'es bil' deze of gene flamme
van dien til'd . . . en o, die herinnering is zoo ril'k! . . .' Even later valt uiterasrd weer de naam Ringelfing .
0P 27 december 1854 ging Asmodee er eens rustig voor zitten . Hil' had
een Patroop ontdekt in de werkzaamheid van Van LenneP, namelil'k dat
hil' voortdurend van zich wilde doen sPreken . Zo ging het met zil'n letterkundige activiteiten~• zo werkt hi1' ook in de Politiek . Bil' de begrotingsdebatten was bil'na iedereen van mening dat de begroting to hoo g
was . Zo niet Van LenneP . Om de aandacht op zich to vestigen rteP die
dat de begrotingssom l'uist to laag was gesteld :
`De Kamer vond deze woorden van Ko zoo komiek dat zil j lachtte . . .
Dit was Ko op eene grove manier in zil'n fatsoen getast, en in zil'ne
ver on twa ardi
g ig
n o ne
td kt hi j~ as de kamer eene gave te bezitton die hi'~
tot hiertoe geheim gehou en had .
De gaaf er pofetie!!!
r
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ee r of minder da n een Profet,
e het gkst
e van de hisaan zi'ne
torte is echt r, dat in em and g 1oft
oe
~m profetie, maar hem uit1acht . . . K o zegt he t ze if en elivergj~
"kt zic
i' Cassandra - een ~jonge
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dame die van AP110
o de gaaf der Profetie ontvangen had maar met het
onzalig voorbehoud, dat niemand haar ooit gelooven zou . . .
Na deze vergelil'king zil' het Asmodee vergun
Mr . . van Lenne P
voortaan Ko Cassandra to noemen .
Ko Cassandra verklaart zich to g
en de afschaffing van de p
be1asting o
het gemaal en op de brandstoffen . Volgens zi1'n oordeel zouden er de
levensmiddelen toch niet goedkooper om worden, en waarom ook goedkooper levensmidde1en?
Ko Cassandra ziet als profeet een oorlog togemoet, en luister nu eens
wat Cassandra No . z zegt .
De soldaten hoeven om to vechten volstrekt niet sterk en goed doorvoed to zi1'n . Neen, het vet moet ze niet in den weg zitten, hoe magerder
hoe beter ; wilt gil' er een bewil's van? En nu komt Ko Cassandra met zil'ne historische kennis weder voor den dag en zegt .: waren het krachtyo1le wel doorvoedde lieden, waren het niet levende geraamton, die de
SPanl'aarden van voor de wallen van Haarlem en Lei1'den afstietten?!!
Dus vechten vol g ens Ko Cassandra, levende geraamten het best en is
een leger van levende geraamten het zekerst de overwinning te behalen . . .
Hil' heeft gelil'k . . . Het vette der aarde behoort aan de ril'ken der aarde . De armen kunnen het doen met de beenderen die de grooten ofgekluifd hebben opdat zij' geen hinder kril'gen van het vet . . .
Asmodee dwee p t met die levende geraamten . . . Dikke v ette ambassadeurs en flood magere soldaten! ! ! - Men moet er een Ko Cassandra voor
wezen om zulke dikke en magere denkbeelden to vormen . . .
Als eens die toestand zoo wenschelil'k voorgesteld door den man die
heet het yolk to verto
za1 Inetre
en ziln dan o gelukki g
gen woor ien,
g
g
Nederland dan rig tt een stad ee1d p v0or Ko Cassandra
ra van Lenn e p
en maak gebruik van flit opschrift .
Om ons vaderland Soed to representeeren
Moeten de ambassadeurs heel veel geld verteren ;
Maar soldaten vechten en kunnen het best weerstand bien
Wanneer ze zoo mager ziJ'n, flat men door hen heen kan zien . . .

z2

Dit hee t Ko van Lenne p in de kamer klaar en duideli1'k bewezen .
Verhongere dus het yolk dan hee t men van g een viand
lets to vreezen .'
J

Zoals steeds borduurde Asmodee langdurig voort o p Van Lenn eps
gewraakte uitsPraken . De opmerking over de mgre
a e so1daten worth
gePresenteerd als een eye-opener in de vaderlandse g eschiedenis . Zo
bli1'kt flu dat de Leidle burgemeester Van de r Werf, toen hiJ til dens de
belegering door de Sp~
an'aarden zijn
~ eigen lichaam tor consumptie asn
zil'n burgers aanbood, geen ander oogmerk had dan de benarde mensen
eens goed aan het lachen to maken . Als dapperste Leidenasr moet Van
der Werf de magerste der mageren g eweest zi'n
~ . Da t hi'~~
zi'n vlees aanbond was een graPle .
Volgens Asmodee bracht Van LenneP niets zinnigs tot stand in de
Kamer . Hij~ beet zich wel vast in de kwestie van de staatsloteriI, masr hi' I
kon zelf niets bedenken . Vandaar dat hi'~ - typisch Van Lennepiaans het plan van iemand antlers
t het
to zi~ j ne to maken . Maar ja, zi j~ n opzet
viel in het water : `Ergo heeft Mr . van Lennep thans nog niets verrigt om
zich het lidmaatschap der kamer waardig to maken . . . En het zal ook wel
bil' dat niets blil'ven, want reeds in unilj a .s . is zilj ne beurt van aftreding
en de kiezers van Steenwil'k zullen wel niet dol genoeg ziljn om eenen
man to herkiezen die drie l'aren lang zulk een allerbespottelil'kst figuur
in de kamer heeft gemaskt . . . Men heeft toch in die kamer geen naryen
noodig . . . X19
Bil' gelegenheid van de eventuele herverkiezing van Van Lennep gof
Asmodee op 18 l'uni 1856 een beschril'ving van ziJ'n staatkundige loop-

baan, gesteld in bil'belse taal en geillustreerd in de stil'1 van de Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands . Die loopbaan komt kort samengevat hieroP neer : Toen Van Lennep de til' ding van zil' n verkiezin g
kree g~ ging hil' op weg naar Steenwi1jk om de kiezers to bedanken . In
HsseIt
a
nam hi'~ zijn
~ intrek in e herberg De Schoone Herderin . Vandaar
lies hil' zich in een ril'tuig naar Steenwil'k voeren . De Steenwil'kers waren
le ~ met zi'n
~ komst . Ho ewe1 he tt
in de week was, zetten ze allemas1 een schone slaapmuss op . Vervolgens toog Van Lennep naar de
hofsta . In e Kamer zo n hi'
~ o p een middel om zich staande te houden
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Karikatuur van Jacob van LenneP gaPlaatst in Asmodee van 18 1'uni 1856 . (Koninkli1'ke Bibliotheek, Den Haag.)

en besloot toen zich op to stellen als de komiek van de vol ksvertegenwoordiging . De Steenwil'kers echter trokken steeds 1angere gezichten
terwil'1 men in de Kamer lachte . Temeer omdat Van Lennep zich verzetto tegen de door hen gewenste afschaffing van de acctjns op het gemas1
en op de brandstoffen . Toen Van LenneP tenslotte nog een lofzang hie1 d
op het to t de verbeeding
1
s p reke nde drankgrulk
eb
van e r oemrllke
voorva eren werd hil' tot e harlekil' n van e Kamer . Voor e herver
kiezing begof Van L ennep zich weer nasr Steenwijk . Maar e ontvangst
was lauw . D e Steenwi'kers
~
kozen een ander en een ver togenwoordiger
van Asmodee g af Van Lennep een stomp m de ogen en een dr aa 1 om de
oren .
Van LenneP zelf kon wel om zi1'n mis1ukto herver kiezmg lachen . In de
door hem geredigeerde almanak Holland rijande hij erover .
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rull voo r dat lmle
t schreef Van LennP
e
eb
n ierbuiken die hil' vroe ger uitschold .

flu

een gedicht op de bandieten

De PornoSraaf
Ook de dlchter Van Lennp kon
e niet altil'd Asmodee's hoge goedkeurin g
wedage
g r n . 0p S nove mbe r 1856 be richtte het lad over een lees eurt
die Va n L ennePo P 2 7 seP tembe r in Alkmasr vervulde in de rederil'r aer Bi1 derd 1 l k Hi j"l 1as daa r zil'n gicht `De dochteren van Prek~eskm
tus . In P laats van to 1ghen
a c waren al de toehoorders ten zeerste veron f wa ar digd over de sc hasmto1oosheidwaarmede Ko van Lennep een
der onz e delilk ste, vuilsto Pruldichten, welke ooit vervaardi gd zi'Jn durfe voord rag en~ in tog en woo r iheid
zeifs van verschei ene dames die
g
hinkiesche
J door zi1ne o ri1'me1aril' menigen schaamteblos op de wangen
no geen tweeden Boddaert to
Joe g . . . Kootle van Lenne p sc hil'nt flu o0k ng
worden . . .'
Te r toe l~cht mg m oge d ien en dat Pieter Boddaert gedurende de hele
ne gentiende eeuw gold a1s h't
e voorbeeld van een lichtzinnige dichter,
zowel wat zil'n 1even a1s wat zil'n gschriften
e
aangaat . Nu, zo erg was dit
gicht
ed van Van LenneP niet . Het werd in de almanak Aurora o Pgenom en en he rd rukt in dee1 VII van de Poetische Werken . 22 Het gaat over
een stel il'dele koningsdochters die door toedoen van de godin uno
betoverd worden en naakt bet paleis uit stormen om zich in de wei als
koeien to gedragen . De dienaressen en de dochteren van den laude volgen het voorbeeld van de Prinsessen . Het verwil't van BoddaertschaP is
overigens wat merkwaardig . In de kolommen van Asmodee werd met
een herdruk van Boddaerts Proza en Poezie druk geadverteerd . De
redacteur en de uigver
te
van Asmodee waren dezelfde Persoon die de
herdruk van Boddaert op
o de markt bracht
In 1859

0f

z86o bereikte Asmodee een voorloPig hoogtoPunt in de Van

Lennep-bestril'ding . De uitgever van het blad lies een bundeltl'e erotische
: 0fferanden op het altaar van Amor en Venus
g edichten verschinen
l
23
door Ko Cassandra . In het weekblad werd week in week ult voor het
werkl'e geadverteerd . Het is natuurli1'k mogelil'k dat het auteurschap van

26

Van Lennep een mYstificatie is, maar het is waarschil'nli1'ker dot de vers1'es wel degelil'k door Van Lennep vervaardigd zil'n en dot ze - bil'voorbeeld door toedoen van onvoorzichtig e vrienden - in handen g eva11en
zi'n
~ van onbevoegden . Om een indruk te geven van deze poezie citeer ik
twee strofen uit de `Voorzang aan alle schoonen' :
BliJ'ven ook uw' p oez'Ie diJ'tJ'es,
Even mollig, even zacht!
't Is zoo p rettig voor de biJ't1'es,
Die ga in 't heiliSdom verwacht!
Words steeds teerder! words steeds schooner!
Words steeds liever door en door!
Sp ieSelt elken aardbewooner,
AI den glaps der houri's voor!

Neem' uw teeder wierookvaat1'e,
Steeds in schoon, als 't roos1'e, toe!
Kom! een bi1't1'en in zi1'n SaatJ'e,
't Sluit zich dan, als 't roos1'e, toe . . .
't Bi1't1'e huist dan in een woninS,
Als 8evoerd met hermeliJ'n ;
En het eet en drinks haar honing,
En het schenkt er witte wi1'n!

Een ander verse l heet `Het vinkl'e' :
`MiJ'n Lise, 'k heb een vinkJ'e ;
`Ei loots het in uw kooil . . .
`Daarin slechts wil het

uiten,

`Moor 't slaat don o zoo mooi!'
En lagchend g o het meis1'e,
Fiat op deze bee,
En 't vinkje sloeS zoo lusti g,
Als ooit een vinkje deel . . .
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Door riep de maagd : `Uw vinkje
'Heeft we! een teer bestaan,
'WI)I het, na Iuttel slagen,
`Reeds moet aan 't spuwen gaan!'

Men zoekt in de recenserende dagbladen en maandwerken uiteraard
tevergeefs naar besprekingen van deze verzen .
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Advertentie voor Offeranden op het Altaar van Amor en Venus door Ko Cassandra, geplaatst in
Asmodee van 30 mci 1860. (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag .)
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Klaas1'e Zevenster
Toen Van LennePs Politieke rol was uitgesPeeld was er voor Asmodee
. In het beg in van de jaren
ni et zo veel r eden m eer o m hem to bestri'den
~
~
zest
i g liet het blad zich zeifs tweemasl zeer positief over Van Lenne p
uit . Eerst in 18 6z in het ghil
esc tussen Multatuli en Van LenneP over
het kPlrecht
oi
van Max Have1asr . Hoewel geneigd om het voor de
zwakkere Parts 1 o P to ne men moet Asmodee toch concluderen dat het
gehlk geheel aan de kant van Van LenneP is . Van LenneP komt uit de
discussie tevoorschil'n a1s een edelmoedig en voortreffelil'k mens . 24 Een
laar later oo gstte Van Len nPe zo mglil'k
o e nog meer adhesie in de kwestie over de herdenking van Neerlands herstelling in 1813 . Toen Den
Haa g het nato
lnale g edenkteken as n zich wilde trekken men kan het
n og steeds bewonde ren oop het Plem 1813), betoogde Van Lenne P dat
Amsterdam en niet Den Haag asnspask
r
kon maken o p het monument,
o mdat de hoofdstad het kernPunt van de omwenteling van 1813 was
ad
. Hil' vertolkte Precies
g eweest . VanL enn eP sto Pto o P uit de ve rgering
de o P mi e va n Asmodee~ sc hreef het vroli1jke weekblad . Van LennePs
o Pt r eden he rmn erde hem aan `den ouden Coo' alsof die `oude Coo' niet
voortdurend beschimPt was . Ineens was Van LenneP `een man van eer
en karakte r~ ddie zi lne meen Ing, zonder aanzlens des Persoons durft
u1tspreken en kenbaar to maken asn geheel de natie' .
Lag duu rde dez e P ositieve houd ing ten oPzichte van Van Lenne P
Lang
van Van LenneP zil'n intrede in de
niet . In 1865 deed een oude viand
l
redactie va n het blad .• A .A .T . Vissc her, de zo0n van een Nederlandse
hoo gleraar, die zich naar zlln geboortePlaats `A . van Brussel' noemde .
Van Lenn e P had V isscher ee n dozi ln ke ren voor de raad van discipline
ghad,
e
toen Visscher nog advokaat was 25 Deze Visscher, die we verder
Van Brussel zullen noemen zou zich onder andere manifesteren in het
rumoer rond Van Lenneps geruchtmakendste roman
.
Klaas1e Zevenster die m 1865 begon to ve rschi'nen
l

De 1ofgevallen van

rak een rel uit toe n in het derde ee1 van de roman de t itolheld~n m ee n bordee1 verzeit raskto en daar bljna verkracht werd door
ee n we1u
1st1ge baron . Misschien was het allemaa1 wa t minder een proe in ruk
bleem geweest zon er Van LennP
e sverleden . Maar men a
In

1866
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Brochure door A. van Brussel . (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.)

dat de beschril'vingen to veel hun realistische gehalte ontleenden aan
eigen ervaringen van de auteur . Misschien was het ook allemaal minder
een Probleem geweest als Van LenneP aan het begin van de roman niet
exPliciet verklaard had dat er niets in zou voorkomen at het gevoel
van maise'es en vrouwenzou eleigen . Pauwels Foreestiet, het alter ego
van A Al erding k Thi'm
~ chree
s
f : `In ien er voor K1aasje Zeven se
t r
maar twee namen warm : een zedeli1'k boek of een onzedeli1'k boek - dan
z ou ik geen oo enblik
asrzelen het an eersten titol waar to k euren
g
evenmin ar aesthetische ver iensten in to huldigen [ . . .I .: ik veroor eel
alleen de meening, at het boek geschikt zou wezen voor e klrisen en
leeftil'den, waar romans voor geschreven worden, voor de l'onge meisl'es
die het NB . op het goede pad zou moeten houden . X26

Een van de felste bestril'ders van de roman wordt A . van Brussel . 0 P
8 maart 1866 heeft de redacteur van Asmodee het derde deel nog niet
gelezen maar hi' ~ rapporteert alvast dat de Nieuwe Utrechisthe Courant
klaagt dat Van Lennep zich in de eerste hoofdstukken daarvan wat to
veel bloot heeft eggven
e
aan de kritiek van `vaders die hunne doch tes
r
het rood niet op de wang en willen 'agen
~
.' Asmodee zou niet verbassd
zil'n als die kritiek terecht was, want : `Lubriciteit en gril'ze haren gaan
bil' sommige lieden hand in hand .'
0 P r9 a P ril i866 schril'ft Asmodee dat Van LennPe ziekto voorwendde om niet aan een diner aan het hof to verschi1'nen, omdat hil ' niet durfde . `D e "groote romancier" heeft den cooed niet gehad om onder de
oogen der koningin to komen na de ergernis welke ook ten hove is
opgewek t door zekere scenes in Klaasje Zevenster, eenromann wlk e
men de onbeschaamdheid had aan H .M . toetezenden en waarin tooneelen geschilderd worden uit bordeelen en redenz-vows, gelil'k Paul de
K0ck of Sue die niet op het PaPier zouden durven, wat zeg ik willen
brengen .
Men sPrak in der ti1'd over de indignatie, welke ten hove oPwekte een
stuk van Busken Huet 27 > welnu ik kan u verzekeren dat die indignatie
niets was in vergelil'king met de verontwaardiging over dit geschril'f van
mr. van Lennep . En ziedaar waarom de dichter niet ten hove verscheen ,

ziedaar waarom de dichter ziek is .'
0P diezelfde z9de aPril adverteerde Asmodee dat 23 aPril Van Brussels brochure Een bestraffend woord aan Mr . . van LenneP over `Klaas1'e Zevenster' verzonden zou worden . Enkele fragmenten daaruit :
`Van Lennep, wiens geschriften ieder echtgenoot en vader tot heden
vril' aan zil'n vrouw of dochteren kon in handen geven kenneli1'k was
Van Brussel `De dochteren van Pretus' en de Offeranden van Ko Gase ee n boek geug pliceerd at elk man
sa nda ver
reten va
npenL heft
va n er n karator,
ke
elk
lk mn
manvan evoe1
g
en betameli'kheid
~
moet ten
vure doemen a1s hi j" 't oop de tafel vindt van zi1'n kind of de vrouw zi1'ner keuze .Van LenneP heeft een boek g eschreven verderfeli'ker
dan e
l
zede1ooste roman, wel o s i ke n mmer tor hand kwam . . . Honderdmaal
rif e n van Pgault
i
le Brn
u to saen
m . Dub el
ge vaa r11l ke r da n a11eg e scht
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gevaarlil'k, omdat men op den naam des schril'vers ofgaande niet aarzelt
er de eerste deelen van in handen to geven aan alien welke na tuurli'k
~
ook het derde deel verlangen - en dat derde deel het is een leersch o0l

voor de laagste onzedeli1'kheid, een handleiding tot de kennis van het
bordeel-wezen en de dierlil'kste imPudiciteit . . .' P . 6-7 Van Brussel siddert bil' de gedachte dat hi1' zi1'n vrouw of dochter dit boek zou hebben
aangeboden . Hil' houdt namelil'k van zi1'n dochter en hasr 1aten kennisnemen van dit boek zou een zedeli'ke
~
moord zi'n
~ .Vervolgens gast Van
Brussel uitgebreid in op het onoorsPronkelil'ke van veel van Van Lenneps werk . Masr tot zi'n
~ lof kon men toch zeggen at hij nooit i ets
onzedeli'ks
~ uitgegeven had . Wat weer niet wilde zeggen dat Van Lann ep
een man van strenga moraliteit was . In bedekto bewoordingn
e he rmner t
Van Brussel eraan dat de affaire Ringelfing Van Lennep het hoog1arasrschap aan het Athenaeum gekost had Weliswasr schreef Van Lennep m
de l'aren dertig
met Adriaan van der Hoop en
e enbundel 1ubriek e
verzen maar die had hi1' nooit willen uitgeven misschien was deze bundel de bron voor de Offeranden op het aItasr van Amor en Venus) . Nu
aan het eind van zil'n carriere maakt hil ' zich in K1 aas1e Zevenster schuldig aan bordeeltaal en vuig eliederli'kheid
en
~
jongelmg
. Een o nervr
a
en
een zestienl'arig meisl'e die dit boek uitlezen, `zullen gedemoraliseerd zil'n
tot in 't merg van hun gebeente .' En men zou een auteur met de positi e
van Van Lennep niet terecht mog en wizen?
~
`Neen, ik vat van Lenn ep
bil' het oor, sleep hem zonder omwegen voor het voetlicht en geef hem
dan een schoP op die Plaats, waar de rug een andere ben ammg krilgt ,
als een rechtmatige straf voor de schandelil'ke daad die hil' verrichtte
terwi'~ ik allen die e an uiisiasnn aar it verderfelijk oek waarschuwend toe roehier
p.
ligg en voet-angels en klemme n!'
. p . 13)
Van Lennep litoraite
s
r oem is een strovuur zijn boeken worden ni et
glezen
elaatste
. In een
pgmg o m effect to maken zoakt hij het nu m h et
schilderen van iuriek e scenes . Het gerekte en langr adige zit nu eenmaal in Van Lenn ePs natuur, evenals het 1 u riek e dat men op zijn
gelaat, in de P1ooien van zil' n gzich
e
t kan lezen . D e leugd en be P as 1 de
ouderen zijn dol op zedeloze geschriften . Als boekverkP
o e rssPeculatie is
Klaas je
~ dus een es
g 1 asgd boek . Maar het geld dat Vsn Lann ep ermee
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verdient is zoiets als de oPbrengst van een hoerenkast . Trouwens ook
in K1aas1'e Zevenster toont Van LenneP zich weer de Plagiator die hi' l
altil'd geweest is . Men vindt diverse scenes terug bil' Paul de Kock, zil' het
dat De Kock zich terecht beledigd zou achton als hi'
~ met Van Lenn ep
vergeleken zou worden .Van Brussel besluit zil'n Bestraffend woord met
een strafdicht waarin hil' Van LenneP een gr0othandelaar in sli1'k
noemt die zil'n mute in het hoerenPak kleedde en die de lezer naar het
bordeel drift
l .
0 P 3 r mei z866 becommentarieerde Asmo dee het ggeven
e
dat de eersto
druk van iooo exemp laren van Klaas'e
~
was uitverkocht .~
Dit bewi'st dat
hi1' wie het om geld to doen is niet beter sPculeren
e
kan dan op de lieder1i'kheid
~
van de mensen : `Mooie triomf voor e e n schri'ver
~
a1s Van
LenneP, die met al zil'n tobben op dat terrein toch de vlag moet stri1'ken
voor wil'len Piet Boddaert, zedeloozer gedachtenis van wiens verachteliken
bundel meer dan zestien oPlagen werden verkocht .' Ook Van
1
Brussel had geen klag en : in drie weken ti'd
~ werden 1600 exemplaren
van zi' n brochure verkocht. Enkele maanden later waren er
kocht en was een nieuwe druk oPgelegd . 28

3000

ver-

0P het verwil't dat Asmodee stelselmatig Probeerde Van LenneP `in
minachting to breng en bi'~ de natie' reageerde het blad op z 6 augustus
z866 met een ontkenning : `wil ' bestriljden mr . van LenneP niet stelselcoatig, wil' bestril'den hem slechts als hil ' de zedelil'kheid in 't aangezicht
slaat> de kunst schoffeert of zich besPottelil'k maakt op Politiek terrein •
en zelfs daarbilj handelen wil ' met gematigdheid .'
Velen namen het overigens voor Van LenneP op . Van LennePs kleinzoon citeert in zil'n biografie met name getuigenissen van dankbare
dames . De PoPulariteit van de roman moet zeer groot zil'n geweest . Er
' vervogen
l
onsto
t nd e e n he 1e mdu strlo rond het boek . Er wer en diverse
oop de roman eschreven,
er werden drie tonee1ewerkmgen gemaskt .
g
Af gaa n e op ka rkatue
i
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Klaasla Zevenste r wals . 29 H et Hu
s s ch Album yoe gde daaraan
ren'
an
de `Klaas'ezevensterantirumanogg toe
t de
zevenstersiga
~
30
tiekewatte n
Voo r in do famillekring was er het Klaas1e Zevenster
gnznbo
a e rd . Sommiga van deze dingen zil'n misschien verzonnen maar
het tokent wel de steer van een hype.
A s m odee

b 1eef intussen morren . In de aflevering van 27 september
r86 was hi1' ontoyreden omdat de uitgevers van Klaas1'e in de kraut haddenn 1atn
late n zetten dat ze David Bles opdracht gegeven hadden een tafereel
het boe k to schilderen om dat asn de gevierde auteur cadeau to doen .
Am
s odee vin t het o nbelefd
e
om een eschenk
zo asn to kondigen en
g
heeft de stellig indruk dat het erom to doen is nog eens de aandacht op
de roman to vestigen . Hil' herinnert eraan dat Piet Boddaert indertil'd ook
een childeri1'
s
cadeau kree g van een uitgever van zil'n vuile liederen .

Het Nieuw Gezelschaps-spel Klaasje Zevenster . Uitgegeven door Hk. Vieck, Amsterdam .
(Gemeentearchief Amsterdam.)

Postuum
Nadat Asmodee op z 3 augustus 1868 Van Lennep al kinds verklaar d
had, kon hil' P 3 P setomber hetoverlil'den van zi1n oude vila n d aankondigen . Volgens Van Lenneps kleinzoon roemde biJ' Van Lenn ePs
overlil'den iedereen zonder onderscheid zil'n voortreffelil'ke eigenschappen van hoofd en hart . 31 Maar dan heeft hil toch bulten de manke duivel gerekend . Zil'n necrologie luid de
`Ik zal geen woord spreken over Mr . . van LennP,
e bil' g eeed
1 gnhei
van zijn sterven .
Bil' een oprechte waardeering zil'ner veelvuldige talenten behoorde ik
nimmer tot zi1'n onbepalde
bewonderaars, 0 f gel0ofde ik dat hil' o P
a
z00'n hoog voetst uk paste, als wasrp
o camaraderie hem st1
e de . Masr
om die meening behoorliJ'k toe to lichten acht ik thands niet h et
geschikte oogenblik . Aan den voet van een pas gesloten graf vindt men
zelden een onbevangen gehoor . Later zal ik wel gelegenheid hebben om
en van LennP to sche sen
zoo ais hi'
o
p dat anderwerP terng to komen
e
tl
was niet zoo als de vriendschap hem voorstelde want ook voor hem
moet gelden : de mortuis nil nisi vere . Van de dooden slechts waarheid!'
Een half laar later 32 vond Van Brussel het een teken van gezond verstand dat de natie zich niet door vrienden van Van Lennep had laten
opwinden om een groot mounument voor hem op to richten . Hil ' noemt
Van Lennep een ril'k man, `wiens talent men voor genie verkoopen wilde' . Van Brussel geeft een interessant antwoord op de vraag waarom hi'1
zo onverzoenlil'k blil'ft togenover van Lennep : `Van LenneP heeft mi'1
eenmaal onverdiend schandelil'k en karakterloos gegriefd . Wat hil' zich
togenover miJ' vermeette was lafhartig van zil'n standpunt, - nog erger, 't
was meer dan oneerli1'k . Van LenneP wist dat ik de middelen in handen
had om hem zedeliJ'k to vermoorden, dock daar hil ' de overtuiging bekomen had dat ik mil' in spil't der schoonste aanbiedingen, deze waPenen
nlet u it e hand w itde 1aten nemen trachtte hiJ' mil' weerloos te maken
W

voo'r hiJ', van Lennep zeif, in alley schatting was vermoord en met eer-

I

like
t waPenen vermoord . Ziedaar mil'n positie togenover Co van Len-

w
N
3
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n ep , die i k va

i1' n piedesta1 za l rukken, met bewil'sstukken in de hand .

Maar ik he eerbied voor zil'n betrekkingen of liever medelil'den met lie-
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den aan zil'ne handelingen onschuldig, en daarom zullen eerst in mil'n
Gedenkschriften de feiten worden meegedeeld, die ik tegen Co van LenneP heb aan to voeren.Die Gedenkschriften waaraan ik rusteloos arbeid

en welke den sluier zullen oPheffen over vele gebeurtenissen wensch ik
echtor no
ng gniet uit-to-eve n . Tandem bona causa triumPhat.'
De gedenkschriften van A . van Brussel zi1'n nooit in druk verschenen .
We blil'ven daarom zitten met de vraag of er in inderdaad een geheim in
Van Lenneps leven was en van welke aard dat was . De affaire-Ringeling
kan het niet g eweest zi'n,
~
want die was bekend en daar werd in Asmoe'e
aan gerefereerd . Het zal ook niet to maken hebben met de disreputabele
dame Fie Fiedeldei',
~
want ook haar naam words enkele malen door
Asmodee in zijn kolommen oPgevoerd . Of was het toch bluf van Van
Brussel? Wat is er eig enli'k
ge aur me t zi'n
~
~ papieren, toen van Brusse1
zich in i 8 8 T In zijn geboorteplaats een kogel door het hoofd oe
Jg X33
. Het
idee das ergens op een Brusselse zolder nog het manuscript van zi'n rusteloos neegeschreven memoires zou liggen, is zeer oPwindend .
Het laatste woord das Van Brussel bil' mil'n weten over Van Lenn e p
Publiceerde dateert van 19 december 187z, toen hil ' zich verzette tegen h et
voornemen om in Amsterdam een straat to vernoemen naar Van Lenne P
`Was heeft van LenneP gedaan, om zil'n naam aldus to verheerlil'ken?
Vreemde letterkundigen gePlunderd en de kroon op al zil'n arbeid
gezet door Klaas1'e Zevenster, een roman waaruit het vuilst cYnisme
sP reeks ~• dubbel verachteli1'k, omdat das cYnisme vloeit uit den mond van
een gril'saard. Neen, over van LenneP zullen onze kinderen niet meer
sp reken tenzi'~ om hem de hulde to brengen welke eens aan Pigau1t 1 o
Brun 0f Piet Bodaert to beurt vielen .' In at 1 aatste heeft Van Br usse1
zich in ie et geval vergis t . De kritiek van Asmodee
' heeft de reputatie
van Van Lennep niet klein gekr egen .
aco van LenneP was een il'zon er veelzil' ig e n us o0k omstreden
man, die schreef, die van innemen e humor en z elfs P of lilk gf, ddie
Von e1 uigf,
t a a rieven us propageer e e dumwaterleimg mogelljk
maakte standbeelden Prichtte en die, zoa1s zijn klemzoon m eedeelde
op hoge leeftil'd nog in staat was zil'n hoed met de voet van het hoofd to
lichten .34 Vogens
1
dezelfde zegsman werd in huize Van LennPe slech t
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gegeten, werd er een bil'zonder zure wil'n gescho nk e n r ookte de dichter
mferieure sigaren en gmg hil schier in lomPen gekleed . 35 Van Lenne P
was dus een echto Nede rlandse s c h"rilyer .

Noten
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Dit is de eniSsuns bewerkte tekst van de toesPrack bij de opening van de
Van LennePtentoonstellinS in het LetterkundiS Museum op 28 aPril 2000 .
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17 Asmodee van I4 'uni 1854 .
18
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I9 Asmodee van I2 maart I856 .
20
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Asmodee van 27 december I854 .

22

Poetische werken VII, p . 245-263 .

23

Ik citeer dit bundelt1'e uit een door .H . Moesman in 1987 vervaardiSde herdruk, die bewaard words in de universiteitsbibliotheek to Amsterdam . Het
bundelt!'e zou verschenen zi1'n in 1859, maar advertenties ervoor verschi1'nen
pas vanaf 30 mei 1860 in Asmodee.

24 Asmodee van 12 februari 1862.
25

ME van Lennep, A .w., Tweede deel, p . 235 .

26

Dietsche Warande 7 ( 1866- 1868), p . 596 .

27
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29 Hollondsche Illusiratie 3 (1866-1867), p . 269 .
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`alien, zonder onderscheid, ook zi1' die hem bi1' zi1'n leven het felst hebben
bestreden, roemden thans om stri1'd zi1'ne voortreffeli1'ke eiSenschaPPen van
hoofd en hart' M .F van LenneP, A .w., Tweede deel, p . 305) .

32 Asmodee van 25 maart I869 .

38

33

Dat Visscher zelfmoord PleeSde words vermeld in een necroloSie die aan
hem Sewi1'd werd in het AIgemeen Dagblad van Nederlandsch Indie van 29
oktober 1881 .

34

M .F van LenneP, A.w., Tweede deel, p . 226 .

35

M .F van Lennep, A .w., Tweede deel, p . 313-314 .

Jessica Voeten

't Dunkt mij zoo eene decadence
van mij
Brieven van Lucie Broedelet aan Annette VersluysPoelman,r892-7895

H

et moet een il'zondere bil'eenkomst zil'n geweest, de dag dat

Lucie Broedelet eindelil'k de man ontmoette die haar had
voorzien van het wufte Pseudoniem Stella Violantilla .
`Lieve Mevrouw Nog wel hartelil'k bedank ik u voor de heerlil'ke

prettige dage n bij~ u doorg ebracht . Al eerder had ik willen schri'ven
~
,
maar steeds kwam er iets tusschen beiden . 't Was mil' een groot genot
bil' u to zil'n', sc hri1'ft zil' vanuit Den Haag - het l'aar 8z94 is een maand
op streek - aan de gastvrouwe in Amsterdam . En ze vervolgt : Blijde
ben ik kennis gmaakt
e
to hebben met u en u alien met den heer Kloos
en verdere medewerkers der Nieuwe Gids . Ik hoop maar dat ik u niet to
veel drukte heb veroorzaakt . 't Was anders wel zeer vermoeiend voor u .
Milnheer 2 bedank ik nog wel voor 't corngeeren ik heb Viola 3 maar
as n Mi'nheers
~
adres ternggezonden dat is zeker wel goed?'
Lucie schreef verzen en dramatische teksten en ze was onder de
indruk van de dichter Willem Kloos `die men steeds hooger leert stellen naarmate men meer van hem leest en hoort' zoals ze voor de ontm oet ing had !ate n wete n in ee n b riof4 a a n ezeif e correson em e, e
uitg eversechtenote
A nnette VersluY-Poelman
s
. Ze yroeg of ze `eene
g
nach't kon komen 1o geren, want ze wit eo op zaterdagvon
a
30 decemn
heer
RYaards
verzen
h0oren
voordragen
.'
be r 1893 g as me de
o
Ee r e r die m aa nd had e toe
n e lPler
s e Willem RoYarils
a
toen z6 > 5
D iee
aan e compon ist Aphons
1
p nbrock 6 e richt van zijn kennismakin g
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met `dat geniale kind, dat in de laatste afleveringen van de N.G . debuteert > met Stella Violantilla als Kloos haar genoemd heeft . Heel aardige familie een lieve mama ook de papa niet onfrisch . Zil' een brunette,
met Pracht oogen, waarachter l'e een eeuwige zomer droomt .'
Ook Willem Kloos bli'kt
~ g echarmeerd van zi'n
~ `Ste11a' want na hun
ontmoeting beschri1'ft hi1' de i8-l'arige dichteres in een brief asn de schi1der Willem Witsen : `Donderdag hebben Hemn en ik een bezoek opo de koff ie gehad van Ste11a, g eca hpronneerd door Menheer en Meyrouw Versl uys .
Stella is een heerlijk melsje, zonder de min ste pretentie of aanste11e~
ri ., . 7
GechaP eronneerd door haar ouders of door het echtasr
Vers1Y
u s za1
P
Lucie weinig kans hebben gzien
e
in to gasn op vleierile n . Maar ongevoelig was zi'~ er niet voor .
AIIeen ziJ'n aanblik hee t weder
Mi1'n binnenste binnen naar buiten Sebracht ;
Oude wonden vloeien riJ'keliJ'k .
Wonden, die sinds IanS geheeld ik dacht .

Zo luidt de eerste strofe van een van haar verzen die i n De Naeuwe
Gids werden oPgenomen . S Twee drama's en vele Pagma > s Poezie vol
onzegbare smarten en dolende zie1Pil'n heeft zil ' al ss Stella Violantilla
bllgedragen in de tweede helft van8 z93Zevent1en~ achttien laar 9 en al
medewerkster van het be1angil'kste
r
1i teraire tildschrift van het moment,
het podium van de Tachtigers . Eeno Pmerkehlke
" Prestatie .
Wat ewoog Willem Kl oos het mediocre werk van een a o1 escente
dichteres in zi'n
~ ge estes kln d op to nemen . Hij had Luci e toen nog nlet
gezien - e kennismaklng doet zich p as een half jaar na het a uut
voor . Was hil' verlei d door haar lo ng e 1eeft1d
1 .? Hl1 n eemt torzeifder ti1d
e eerste verzen op van Henriette van der Schalk en .H . Leopo1,
twintigers die nasm zu11en mak en . Voelde hij zich gestreeld door h et
epig onisme in haar poezie .? Met zljn werk a1s g1ossarium voor e aankomend dichter put zil' kwistig uit het vocabu1aite van de meester maar
ze mist zi'n
~ taalgevoel en krach t .
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ook van Kloos' melds `Hoogachtend Uw dw . d . H Boeken' aan Annette .
Onder de datumregel, 24 aPril 1892 heeft hilj 'zde vd HeYdenstraat
87' gezet, de straat is net omgenummerd . Volgens de Amsterdamse
wonmgboeken 16 uit die Periode huurde Boeken student er surds
augustus 1889 een kamer op de begane grond . Kloos onder de kolom
words niets vermeld en onder de kol0m GODSDIENST staat een
demonstratief `geen' lies zich in december van datzelf de 1' aar inschril'ven
BEROEP

op de eerste etage .
De straat uit rechtsaf langs de Amstel, de Ceintuurbaanbrg
u over
naar het OosterPark, is het een wandeling van een kwartier . Misschien

Lucie Broedelet. (Foto Willem Witsen; collectie Letterkundig Museum .)
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1anger, als onderweg een hartverstorker 1onkt .
Niet alleen Kloos en Boeken fre9uenteren huize VersluYs, voor een
maaltil'd, de behaag~
li'kheid van het gezinsleven en, ongetwi1'feld
gesPrekken omtrent de actualiteiten van kunst en Politiek . 0P het
moment dat dit overgebleven dossier brieven asn Annette Vers1Y
u sPoelman aanvangt, voorl'aar 1892, heeft zil' alle koPstukken uit de
beweging van Tachtig meer dan eens op haar g astvril'heid onthas1 d .
Buurtgenoot Willem Witsen uiteraard en zil'n comPanen George Breitner
en Isaac Israeels dieoop hetzeifde adres atelier houden . VnzolfPrek
a s en
d
auteurs van de uitgeveril' als Frederik van Eeden Frans Erens > Herman
Gorter en tal van overige medewerkers a a n De N'euwe
z
Gids onder wie
Lodewi'k~ van Deyssel en Albert Verwey .
Naarmate Kloos zich door hoog1Pende
o
conflicten vervreemt van de
stukken
laat
hi'
zich
de
adoratie
aanleunen
van nieuwe discipe1en en
kop
~
aspirant-dichters . 0nder hen de student Pieter 'Pet' Tideman
ui t
Haarlem die zich in de buurtgemeente Sloten vestigt . En de nog jongere Lucie Broedelet . Alleen of met aanhang, familie en vrienden onfmoeten zij ' elkaar in het uitgevershuis . En schril'ven zij ' aan de gastvrouw .
De 33 brieven aan de Groningse Predikantendochter Annette VersluYsPoelman nemen ons mee naar het fin-de-siecle van de negentiende eeuw .
Achter de gePassioneerde kunstoPvattingen van de Tachtigers gaan
huishoudelil'ke besognes en Persoonlil 'ke miseres schuil, liefdesPerikelen
en financiele kwesties, gezondheidsProblemen en de nodig e Weltschmerz .
Ofschoon we Annette's stem niet bil' de hand hebben, blil'kt uit de
brieven die aan haar zi1'n gericht hoezeer zi1' zich de strubbelingen van
haar corresPondenten aantrekt, hen raadt en troost en waar nodig handelend oPtreedt .
IV

In krPa rie 1as r, van voorl'aar 19z
8
tot begin 195,
8
ontroIt zich in de
vrien enkring de ene na e andere droeve gebeurtenis . De brieven, onregelmatig versPreid over die Periode, getuigen ervan .
Zoa1s o p Z1 okto e r 1892, a1s Kloos ragert
e
e op ee n kenne1"k
i ~ in r'm ge nd gesprek met Ann ette van een pasr agen tevoen
r
`Wat ik u zei e was mil'ne levenservaring van twee 1a ren en ik en
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in dien til'd reeds zoovele malen door oognblikkelil'ke
e
stemmi ngen van
Mel' . P . in de war gebracht en dasrvoor door hasr zeif w ede
rin 'teg lilk
gesteld, dat ik volkomen in mil'n recht meen to zil'n, nu ik n'a deze ervaring - ik heb u de feiten verteld - to wachton in dez e totdat Mej . P hare
misvatting in zal zien .'
Het valt hier niet uit
o op te maken wat deze ervaring' inhoudtmas r
bekend is wel dat kinderboekenschrijfster Mieb Pijnappe1 19 ni et
accepteert dat Kloos hun verloving had verbroken en hem za
o ls hi j
imPliceert, bestookt met brieven . Hil ' heeft ze `in de u bekende reden
niet eantwoord' . Me'~
. P . moet Annette Versluys-Poelman
p
om hu1
gevraagd hebben ;~ Kloos blil'kbaar om togenovergestelde reden eveneens .
Hi'~ vraagt haar `verschooning voor den moeite die ik u mocht vero0rzaakt hebben' en zegt in het Postscriptum : `Bil ' gelegenheid - ik ben
twee dagen ongesteld geweest en vandaag nog niet erg funk - hoop ik
weer eens gezellig ~ bi' u to komen . Wilt u nog s .v .p
. aan Mi'nheer
~
zeggen dat de aflevering Maandagochtend komt .'
Die aflevering van De Nieuwe Gids verschin
l t december 1892 . Ziln
indisP ositie - Kloos had van l'ongof
s een zwak este1
an 1 eed vaak aan
g
door overmatig drankgebruik aangewakkerde instortingen - vBrergert in
de wintermaanden . `Zou niet een van u beiden eens event'es bil ' mil' kunnen komen dat ik weer eens een menseli'k~ wezen zie en spreek . Misschien kan een van U nog wel van middag uitsliPP en . U zou mil' g ee n
grooter grooter kunnen doen', schri1'ft hiJ' - zonder zijn kattebelletl'e t e
corrigeren . 20
VerslY
u s e n Witsen

ekostigen in het vr oege voorlaar van 1893 voor
Kloos en Boekan een rais na ar Itolie en al s a refsgezellen terugkeren
komen ze bil' Wiisen asn h et
et OostePark to wonen . De schilder, op 4
mei in het huwelilg
k etreden met zijn vrien in Betsy van Vloten 21 , vorhuist naar Edenasr zil' n kleine villa Zonneber g
In het voIgnde
e
nummer v a n De Nzeuwe Gads debuteert L cie Br u

oe a1et .

Het kan zi1'n dat de vader vo0rwerk v0or de dochter heeft gedaan .
Een ongedateerd verzoekl'e uit 1893 van Willem Kloos aan Annette VersluYs-Poelman lui t namelil'k : `Ik kan den heer Br oedelet onmogelilk
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ontvangen : ik zit tot over miJ'n ooren in het werk . Het spiJ't miJ' zeer .'
Hil' sluit of met het haastig PostscriPtum : `Wilt u zoo
oedg zi'n
l bilgaand
briefJ'e aan den heer B . to geve n?'
.
Ging het over Lucie? Vast wel . In haar eerste brief asn A nnette, van
z6 december 1893, schriJ'ft Lucie immers :. `De brief dlen de heer Kl oos
can pa zond bereidde mil' natuu rlil'k een e goote
r
yreugde .'
Het Haagse afiressenboek van 1893/1894, de Periode waarin Lucie
met Kloos in contact kwam > vermeldt : ` .S . Br oedelet > gep . kaPt . der
genie, comet . en direct . der Cult . MaatschP
a Bandr-R
edlo, BankasJa
tract S6 .' acobus Salomon Broedelet, op 15 lanuari 144
8 in Voor bur g
ge oren, trouwde volgens een huwelil'ksannonce op
o 15 lu li 1871 m Padang-Pandl'ang met de 9-J'car l'ongere Adriana Kerve1, geboren oop Sumatra . 22 Een krantenbericht waarin zil'n militaire 1oo Pbaan bil ' het KNIL
de revue passeert, wil'st uit fiat hiJ' zich n cast de han de1sondernemin g
ook met kunstzinniger zaken bezig hield :. in 1876, het Ja aaLrn ucie'
s
geboorte, Publiceerde Broedelet een `metrische vertolking' van Theodor
Korners treurspel Rosamunda `met een woord tot inleiding van A .
Alberding k Thil'm' de vader van Karel Alberdinkg ThiJ'm later
r Lo
23
wilk van DeYssel .
Het dichten zat dus in de familie . Ongetwil'feld verkeerden de Broedelets we1 eens in het artistieke circuit gzien
e
het vers1gl
ae van RoYcards die bevriend was met medewerkers aan De Nieuwe Gi ds . Z e h ebben het til'dschrift beslist gelezen want de eerste bundel `Verzen' van
Lucie's idool Willem Kloos verscheen Pas in J'uli 194
8 in boekvorm
eveneens bil' VersluYs .
Het is goed mogelil'k fiat Lucie Broedelet zelf haar versl'es had o Pge stuurd . Ze neemt immers ook het initiatief om na hun kennismaking U begriJPt, den eersten keer was ik nog e rg ve rlgn
e e X24 - bll e Ve rsluYsen to gcan togeren . Daardoor kril'gt ze Kloos te zien ongetwiJ'feld
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samen met de onafscheideliJ'ke Hein Boeken . En de Hasrlemse studen t
Pietr`Pet'Tidemn
e
a na ar wi e ze i nhasr bolank b rief va n 2 9 Janua r i
8
e z or g inform eert:. `A 1s u wat na ers hoo rt van den heer Tid e194
man dan witt u mi1' at zeker wel schri1'ven .1k hop
o zoo v0or hem fiat
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a11es goed mag afloop en . 't Zou wel verschrikkeli'k
~ wezen . lk kan no g
niet begri1'Pen hoe de menschen zoo kunnen wezen . Hi1' zoo'n geniale
l' ongen .'
Kloos' nieuwe Paladil'n, die met zi1'n driftige Polemieken de eerste
generatie Tachtigers van het til'dschrift heeft vervreemd, zit in de Problemen . Hil' worth beticht van antisemitische uitlatingen en om een Proces to voorkomen wil dominee Tideman zi'n~ zoon krankzinnig 1aten
verklaren . Bovendien heeft Pet zil'n minder1'arig vriendin Bets Y E man
man
bezwangerd .
Of Lucie daar al weet van heeft blil'kt niet . Zou ze wel op de hoogto
zil'n van de financiele moeilil'kheden waarin De Nieuwe G ids ve
rt .
Annette heeft er kennelil'k aan Willem Witsen over eschreven, want hi j1
antwoordt haar vanuit Ede : ` Wat de daling betreft van het aantal
abonnees van de N .G . tat was wel to voorzien en ik voor mil' vi nd het
niet erg zoolang hil ' kan blil'ven bestaan en Kloos er van !even . Masr tat
is nu ~'uist de kwestie zult u zggen
r
e
. Nu dan, ja da n moe h emasr
gebeuren wat moet - ik voor mil' geloof er heel sterk in in ieder geval
wat er ook gebeurt het zal altsjd goed zsjn zooals hei is . ' 25
Lucie rept er in elk geval niet over . Voor alles worstelt zi'~ met haar
literaire werk en haar `twil'felingen' erover bekent ze Annette op 4
maart 1894, na de Publicatie van het smartelil'ke drama Vi ola : `
Prachtig werk staat er toch in den laatsten Gids van Tidem n a . Wat een
verbazende kracht straalt er in d oor . l k kan hem die benil'den steeds
voel ik twil'fel in mil', na elk werk meer, vooral na Viola een twil'fe1 als
nooit to voren . 't Dunkt mil' zoo eene decadence van mil', eene uitbloeiing . Dit stem de mi'~ natuurli'k
~ wel droef, want de herl"sjkshe
e
momenten
zi'n
~ die oogen likken wasrin men zich zoo gansch kan geven momen
ten van heerli1'k a11es vergeten aan wat is rondom .'
Als Luci e p h et
et tonee1 ni
yerschsje
ss Annette Vrs1 uys- Poelman veerts g .
Dochter van een v0oruitstrevend Gronsng redskant en Prlemenisis
a
d
estiert ze het huishouden van haa r g r ote gazsn, sP ee lt ze een rol in de
uitgeveri'~ en streeft ze daarnaast, juist in deze fase van haar leven, een
belangwekken
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oel na : Annetto houdt zich a tci of bezsg met deopschr

Brief van Lucie Broedelet aan Annette Versluys-Poelman, 29 januari 1894 . (Letterkundig Museum .)

ting van de Vereenigmg voor Vrouwenkiesrecht . 26
Lieve
In een 1ange brief feliciteert Lucie haar eind maart 1894 : `
mevrouw u schre of mi'~ zoo da t 't mi'
~ niet interesseeren zou 't onderwerp omtrent vrouwenkiesrecht . Eerstens moet ik u nog veel geluk wenschen met uw presidentschap, en dan zou ik u nog willen vragen 't
belang, 't nut er van . Ik weet er zoo niets van en u zoudt mil' zoo goed
op de hoogto kunnen brengen . Zoo gaam e zou ik weten, of 't werkeli'k
~
ingril'Pende veranderingen ten goede zou kunnen brengen . Maar ik kan
niet eens trachten mil'zelf een antwoord daarop to geven daar ik zoo
totaal onwetend ben op at punt .'
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0ok uti de rest van e brief va1t o p to maken, d at Annette een enig-s
zins naieve, masr openhartige correspondente aan Lucie heeft . Om de
s1echto recensies over hasr drama bekommert ze zich niet : `U moet toch
niet enken at mil n ownzi'nl to wilten was aan critiek . 1k lees wat
wellicht erg dom is nooit couranten . Als Kloos bet goed vin t niet waar
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.>27
mevrouw>
Nee haar downzijn heeft een andere oorzaak . Ze kr eeg
`schokken' to verduren `die mi1j veel van mil'n vertrouwen benamen
zoowel in mi'zelf
~
als in de mannen .' En ze vervolgt : `

't was een inner-

like
twil'fel, ook veel to wil'ten aan mil'nen toestand . Een ti1'd 1eefde ik 'm
l
voortdurende stri'd
~
met mi'zelf
~
en mine
~
denkbee1den om tr en t't Ieven
en kunst . Nu is mil' alles klaar nu 't voorbil' is . Toen ik streed wi st ik
nauwelil'ks dat ik 't deed en niet waarom . Korton til'd i s er remand
geweest in mil'n leven, dien ik dacht to denken gelil'k a1s ik . Maar nu 't
gansch voorbi'~ is ben ik pas tDt vo11e esef g ek omen hoe wij twee
geheel togengestelde krachten waren in onze 1even sopvattmgen, m
kunst . Dit heeft mi'
~ natuurli'k
~
erg ofgmat
e
. 't Waren droeve gedachton
steeds over datzelfde en ik dacht dikwil'1s of 't nietslecht was van mil of
mi'n
~ levensopvatting niet slecht was . Masr nu de toestanden klasr en
helder voor mil' staan, weet ik dat t niet an ders kon ziln . Ge1ooft u ook
niet dat men zich in sommig a geva11an door ziln gevoel m oet l
atenleaden?'
.

Van links naar rechts Willem Versluys, Hemn Boeken, Annette Versluys-Poelman,
Charles van Deventer, Mieb Pijnappel en Willem Kloos. Foto Willem Witsen ; collectie
Letterkundig Museum .)
1

a
1

e
M

a

.a
0
4
5

r
t
e

e

A

48

t

S

Toch vraagt ze

om het adres van Hein Boeken van wie Annette
een bemoedigend woord over haar werk doorstuurde . En voorts
schaamt Lucie zich dat ze `zoo zonder eenige Ahnung ervan kan vo0rtleven als iemand voor wien ik zooveel eerbied en liefde koester als voor
Kloos zoo ernstig ziek is . Dat niet een zeker gevoel in l'e l'e onrust geeft .
flu

Maar ik leefde zoo onbewust voort . U ziet ik kan onmogelil'k buiten uw
rieven en ben blil'de, da t u mil' zoo op de hoge
o f houdt vao de lo ngn
e s
en alien die ik bil ' u leerde kennen .'
Nu is Kloos wel vaker ziek maar wat staat to gabeuren tart alies wat
de kring - zil'n weldoeners Witsen en het echtPaar VersluYs vooroP - tot
dan toe met de bodemdriftige dichter heeft meegemaakt .
Kloos' ineenstorting is niet het enige dat z94
8 in een ramplas r veranert yoor vril'wel a11e correspndenton
o
van Annette . Ook Huize Vers1 uYs
krilg' t het zwaar to verduren . Om to beginnen raakt e uitgeveril' in
moeili1'kheden doordat an VersluYs zich uit de zaak heeft terggetroku
ken . Over de oorzaak van de onmin tussen de twee broers vaIt slechts
te gissen, masr dat Willems oudere broer bil ' zi1'n vertrek ook zil'n financiele aandeel in de zaak opeiste is duidelil'k geworden uit correspondentie die Annette onderhield met familie en v rienden . za Het zal de teloorgang van De Nieuwe Gids hebben versneld .
Maar er is meer . Terwil'l Lucie met haar schilderende roer Andre 2 9 in
Paril's vertoeft `Niet grootsch of indrukwekkend, maar heel vroolil'k en
licht met zilne blauwe Seine, drukke boulevards en groene squares X30
stuurt Pet Tideman een briefl'e aan Annette . Met de hoogzwangere Betsy heeft hil' zil'n intrek genomen in `Meer en Vaart' in de buurtgemeente
Sloterdil'k .
`Wasrde Mevrouw ,
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Met groote vreugde werd u we
we vriendeli'ke ezending do or mine
l vrouw
n v ngn,
ota
e & daokbaar last t zil' u weten at zil' ook zeer gcarne ge ruik
m askt va
n wu aa n od uw we
igle ti1'delil'k voor ons kindl'e of te staan .
Mil'ne vruw
witde
de
flanellen
& andere instrumenten wasrover i'
o
gl
sch ref,
o
zelf maken zoudt gil' voor haar het ged
o willen kooPne en mis-
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schien wilt gil• het edrga van dien inkooP vereffenen bi1' uw eerstyo1g e nd bezoek to Sloterdil•k ?
De Poeten zil'n l'uist hier gearriveerd en beginnen de aandacht van dit
X31
dorPske flu gnschelilk
a
bezig to houden .
Het moet dan en daar zi ~•n geweest dat Kloos een o nfortuinli'ke
~ beslis-

sing neemt, die een maand later worth vastg1e
e d op de g ebo orteakto
van een onwettig kind .
0P i9 mei 1894 evalt Betsy Eman van Pieter .32 De zz-larige vader
heeft a1s beroe P oPg eg eve n ,: `redacteur van deo Nieuwen Gids' . K1 oos
die vanaf oktober 1893 het til'dschrift alleen leidde heeft Tideman en
Boeken enoeand tot redacteuren . 33 Het is een nieuwsfeit wasr het htoraire wereldknarsetandend
op reagee rt .
le
Het kind1'e is ongelukkig, bericht Pet Tideman later in mai asn Ann ette .
`In een ogenblik
van verademing van droefenis neem ik de vril •hei du
o
ng eens oed
e en de vriendelil'ke zorgn edoor u asn h etet
g dank to zggvan
welzil'n van mine
l vrouw en mil•n zoo ongelukkig kind besteed . Wil• zil'n
op dit oogenblik berustend en denken met veel dankbaarheid aan de
verschillende bewizen
van genegnheid,
e
die wil ' onfvangn
e .
Wil' hebl
ben een teere en vriendelil'ke steun van Lucie Broedelet, die bil' ons verblil•f houdt na een bezoek l•1 . Maandag bi)' ons gebracht . Zii' is innig lief
voor Betsy en dat zelve een l•ong meisl•e is, doer in haar omgang met Betsy deze de smart om haar kindle dikwilis vergeten . X34

Veel ti'd
~
om zich met haar literatuur et
bezig to houden zal Lucie ni
hebben gehad . Maar wie zou hebben besloten dat ze voortaan onder
haar eigen nasm Pu liceert? En is een van Lucie's verzen in het mei nucomer de weerslag van de schokken die zi'~ ee rde r o nderon
v
.

Bruten die dur t loochnen al hoog vrouweliJ'k zi1•n, die met uw schennend woord
Ontluistert ontkuischt al 't refine ik zou u willen kastiJ
Mocht mi1•n

•den .

trots slaan met wreede hoonende striemen uw vunze liven
. Gi1•
1

Met uw leeSa breinen, die slechts kept slechte gedachten en !age i1
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•delheid.
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Brief van Willem Kloos aan Annie Versluys-Poelman . (Letterkundig Museum .)

Ondanks de schamPere pers kan ze ongehinderd voortgaan char Tideman
haar rangschikt bil' de medewerkers die van hem mogen blil'ven . Het staat
in een vlugschrift tegen de oude garde dat in l'uni bil' VersluYs verschi1'nt en
waarvan fagmenten
r
staan ofgedrukt in hetzelfde meinummer . 35
Witsen met zlln yrouw Betsy e n hun drie maanden oude baby in Ede
waarschil'nli"k
l ver verwil'derd van het gekrakeel, schrift
l aan Annette :
n
Tldeman
heb
ik
ng
ne
i
'
t
gezienwe1
besteld , maar
D e brochure va
o
nie t ontvanen
g
lk behoef U we1 niet to zggen
e
dat ik zeer verlan gend
ben evenals lk reikha1s naar de volgende af levering . X36
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Een Paar maanden later is hil, door de ambtenaar van de burgelil•k e
stand van Sloten verhasPeld als Witser, op i 8 sePtember een van de
getuigen van het huweli1k tussen Pet Tideman en Betsy Eman . 37 Pieter
kan nu worden erkend . Wie van de andere vrienden erbil• aanwezig is
bli •k t niet uit de brieven . In sePtember verschi1•n t bil• VersluYs het laatste nummer van De Nieuwe Girls al zal niet iedereen aarvan doordropgen zil•n geweest .
Willem Kloos die eerst bi ~• Witsen in Ede dan in huize V re s1 uys en

tenslotte op het atelier aan het OosterP ark verblift,
raskt in een steeds
l
diePere crisis . Hil• worth verPleegd door Annette Vers1Y-Poelman
u s
en af
38
en toe door Isaac Israels . Ook de schilderes Sara de Swart die met
haar vrienden Anna Vis 39 op het atelier woont, helpt waar mogelijk .
Hemn Boeken in Ede bil• de Witsens, houdt zich afzidig
. 0 nvershoorl
baar Probeers hil• restanton to vergren
a
uit de Nie uwe Gids-kPi1
o die i s
bli ~•ven ligg en . In oktober stuurt hi ~• een en ander aan Annette toe . ` Ik
40
ongeveer i 2 Pag vertaling van AP1e1us
u
enn zal daar n og merle
voortgaan een Pagina of * 6 van mi1•zelf, masr tat ng niet af is . D us
op ruim een vel van mil• kan zeker gerekend worden . Van andere medewerkers heb ik niet vernomen . Aan Bierens de Haan heb ik ni et geschreyen omdat ik nog niet zekers wist . Het zal wel goed zi1•n als Kloos aan
hem schreef, daar die lu ist met Tideman heeft on derhandeld en ik er dus
zoo vreemd tusschen zou komen .' Het veelzeggend Postscri P to m 1ui dt .
Wil u vooral nog niet aan Kloos zeggen tat ik hier be n?'
. 41 Twee dagen
later schril•ft hil• zelfs : ` tat ik het ook beter vind vooreerst eene ontmoeting met Kloos to vermil•d en, indien het ni et bePas1d noodgi is . Het
is een uitstekend itee van U at hij nu a11ccn oo zich nu aanwent a11een
voor zil•n zaken to zorgen . Dit is beter z oowe1 v0or hemzeif al s voor het
nu volgens uw plan op to richton ti'dschr
ift . Witsen is het geheel met mij
~
hieroyer eens en kan voor het oogenblik 0nmglilk
oe
van huis . H1l w i l

heel gr asg wat doen als hil wat doen kan, masr op h et et oogenblik zlet hi j
er niets in omdat Kloos op 't oog enblik hoch niet nasr ham z ou lulsteren . Witsen moet nu bePaald voor zil•n huishnuden zorg enhil
e heeft ziln
handen vol werk . Als Kloos ziek is of als hil • hem bePaald noodig heeft
dan zou Witsen a elil•k komen maar K heeft nu meer vertr ouwen m U

5z

en zil'n zorgzame verPleegsters, trouwens zooals het den laatsten til'd
gaat, schilnt het naar alley wensch to gaan . X42
Lucie heeft een dag erna, jets opgevangen dat moeilil'k to controleren
valt . Mogelil'k heeft zilj het over Anna Vis of Saar de Swart als zi'l
schri1'ft : `U begril'Pt dat jk blilj ben dat Kloos nu gelukkig js en als jk er
nog jets toe ka n bi'dragen
~
za1 jk dat met al mi'n
~ hart doen .1k hoop zoo
zeer, dat zil ' eindelil'k 't geluk mogn
e
gevonden hebben, want zil'n leven
was we l1 dikwi'ls droef njet waar . Haar ken ik niet, maar jk hoop veel
van haar to houden . X43 Dat laatste staat er njet erg overtuigend .
Bovendien gaat het in werkelil'kheid zo slecht met Kloos, dat hil', na
met vril'wel iedereen ruzie to hebben gemaakt nu zelfs zil'n beschermster
allerlei leli1'ks toedicht . Witsen, nog altil'd voor Kloos' `materiele behoef-

Willem VersluYs en Annie Versluys-Poelman .
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ten in stitto' zorgend, s chrift
l Annette in november das zil• het zich niet
moet asntrokken Dasr wantrouwen vo1gens Dr elgersma 44 een algemeen ziekte verschi ~•nsel is in gevallen als das van Kloos . De bezoeken van vrienden de vriendelil•k e zorgen van U en zil•n verpleegsters
hebben hem he1Pn
e g e nezen •~ maar hoe

Hil• word t? beklaadg en ver-

zorgd, hil• words zich zelf weer, zil•n oude trots komt terng enz, terwil •1
het gebeurde een harde les voor hem had behooren to zil•n . U plukt de
bittere vruchten van to veel toegevendheid Mevrouw .
Hemn Boeken - in november `heel plezierig ~ ' verbli

X45

•v end

op het adres

van de Broedelets in de Bankastraat - en Lucie Broedelet brengen
elkaars groeten over en beklagen Annette als haar moeder `zoo eensklaps' is overleden . Geruchten over een nie ~ uw ti •d schrift buiten uitgeveril• VerslYs
u om, worden hardnekkiger . Het spil•t Boeken in decetuber
weer in Ede das de voortgang van De Nieuwe Gids `nu niet meer met
X46
U en den heer VersluYs samenwerking zal ziln .
0p dietelfde datum, oudelas rsdag, een las r na hasr beeerde
entree
g
in de kring, schril•f t Lucie : `U denkt toch niet das ik meeschril •f in 't
nieuwe ti •d schrift na al was ik er van hoorde vandaag van Mi1 •n heer
VersluYs , die ons vandaag opzocht . 't Is onbegrilpeli)•k

•a ar 1895

Het l

alles ervan' .

is twee weken oud als Boeken meedeelt niet langer bi l•
X47
Betsy

de Witsens to togeren daar het kindle steeds sukkelende is .

Witsen-Van Vloten geeft Annette een dag later een roerend vers1ag van
het getob om de baby, die `zwakke botl•e s heeft en nog wel 1/2 of 3/4
1•a ar moet liggen, zelfs mag ik hem niet op schoot hebben . Nu is 't goed
das we das weten dan handelt men er na . Ofschoon zil•n vader een
mooie stoel voor hem getimmer en ge eeldh ouwd heeft zal die n u
toch op hem moeten wachten maar das is niets a1s t man netje maar
X48
eerst eter is .
Uit Zaltbomorel bericht Lucie Broede1et eind an
juari hoe f
` risch en
opgewekt'zezich voe1 t tussen haar oude vrlendmnen . A1eida Beekhuffs 49 medestri ~•d ster van Anntte h e

eeft hasr uignod
t o
ig d een yarga e-

ring bil ' to wonenw`at ik natuuil
rlk heel graag wil doen, nu ik u zal
hooren spreken . Ik kan dan meteen van Hemn vertellen en al was u zoudt
willen weton .

54

D ag liefste mevrouw, ik hoop dat ik u niet al te zeer

verveeld heb zoo steeds over mil'zelf to Praten Na mil•n e harteliJkste
g roeten aan alien en eene liefh . kus aan u uwe Lucie .'
Abrupt eindigt hiermee het dossier . Het gzin
e
Broedelet verhuist in mei
1895 naar Hilversum . De contacten zullen na h et verdwi l•n en biJ VersluYs van De Nieuwe Gids zi1'n verwaterd, al maskt Witsen twee laar
later nog een serie Portretten van de `brunette met de Pr acht oogen'die
haar t0nen zoais de mannen van Tachtig hasr zagen een heerliJk meis•e
1 zonder de minste pretentie' . In 1898 verscheen bil' Van L ooY een uitgave van Lucie's dramatische tekst `IdYlie', die in 194
8
in De Ni euwe
Gids had gestoan . Het exemPlaar van de kleine, zac h tgroene bundel met
gou stempel op het omslag op de afdeling oude handschri ften van de
.50
Universiteitsbibliotheek in Amsterdam is niet
oePnesneden
g
0p het adres in Den Hasg waar vandaan Luciehaar bri even stuurde
en waar Boeken togeerde, is een aPotheek g evestid
g . De sierli1•ke kop e ren brievenbus aan de deur van het woonhuis erna ast doet niet 1an ge r
dienst . In het voormalige uitgevershuis in de Tweede Oosterprkstr
a
aat
.3 in Amsterdam bevindt zich nu een kindercre'che . De P oezie is
.1-z2
z2
sinds lang vervlogen . Of ze moest ziJ'n overgrgn
eda e aan een ver familielid van Lucie . Maar desgevraagd weet Rem co Campert zich niets
meer to herinneren van zi1 •n oudtante Lucie de tante van zijn m oederde
actrice oekie Broedelet
Zil•

die hiJ' slechts een enkele keer heeft ontmoet .

is, als laatste van de kring rond Annette VersluYs-Poelman, in
op hoge leeftiJ•d overleden .

1969

Dit is een uitgebreide versie van het artikel dat april 2000 verscheen in het Cultureel Supplement
van NRC Handelsblad .
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Noten
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I

Brief van 29 1'anuari I894 .

2

Willem VersluYs 1851-1937 vestigde zich in 1875 als boekhandelaar en
uitgever in Groningen . Trouwde op 13 maart 1876 in het Groningse Noordbroek met Annette Wiea Luca Poelman 1853-1914 . In 1882 verhuisde het
echtPaar met hun drie zonen Willem, Adriaan en an naar Amsterdam
waar in 1887 de vierde zoon SYnco werd geboren .

3

`Viola' is de dramatische tekst van Lucie Broedelet die in De Nieuwe Gids
aflevering 3, mei 1894 wordt gaPubliceerd onder haar eigen naam, met tussen haak1'es de toevoeging van haar schuilnaam Stella Violantilla .

4

Brief van 26 december 1893 .

5

Willem Cornelis Royaards (1867-1929) .

6

Alphons Diepenbrock (1862-1921) schreef met regelmaat in De Nieuwe
Gids.

7

Brief van 30 'anuari 1894 . Een ong edateerd brief
1 a van Mimi Douwes Dekker, de weduwe van Multatuli, wellicht uit diezelfde Periode aan Annette
VersluYs-Poelman luidt: `Maandagmorgen Lieve Mevrouw, Nadat Willem
PaaP en ik gister het voorrecht hadden !'uffr. Broedelet bi!' U to ontmoeten
zouden we wel wenschen de kennismaking voort to zetten . Zouden u beiden en Uw togee ons het genoegen willen doen een van deze dagen bil'v .
morgen of overmorSen bi1' ons to kunnen theedrinken? Het zou ons heel
aangenaam zi1'n . Met vriendschaPPeli1'ke groeten Van huffs tot huffs Uw dw
Mimi Douwes Dekker'

8

De Nieuwe Gids, afleverin8 2, december 1893 .

9

Volgens geboorteakte 333111875 uit het Bevolkingsregister Den Haag werd
Lucie eanne Broedelet in Den Haag geboren op 13 november 1875 en niet
in 1876 zoals abusieveli1'k words vermeld in het Schri1'versPrentenboek 22
`De Beweging van Tachtig', 1982 P . 107 en `Willem Witsen en zi1'n vriendenkring' van Charles Vergeer, 1985 P . 136 . Zi1' was dus 17 1'aar toen zi1 ' in
het 1'uninummer van De Nieuwe Gids afleverinS 5, 1893 debuteerde met
de dramatische tekst `De Rad1'a's' .

I0

Henriette van der Schalk 1869-1952 had met zes `Verzen' haar debuut in
hetzelfde nummer als Lucie Broedelet aflevering 5, )'uni 1893 .

II

Jan Hendrik LeoPold 1865-1925 debuteerde eveneens in het 1'uninummer
van 1893 met `Zes Christus-verzen' .

12

De 33 brieven en brief 1 es aan Annette VersluYs-Poelman zi!'n van Lucie Broedelet I I), Hemn Boeken (8), Willem Witsen 5 Willem Kloos 4 Pieter

Tideman (2), Mimi Douwes Dekker (I), Lodewi1'k van DeYssel I en Elisabeth Witsen-Van Vloten (I) . Alle zi1'n in 1982 in het bezit gekomen van het
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag . De meeste
zil'n gedateerd, of kunnen door de inhoud bi1 ' benadering worden gedateerd .
13

Witsen 1860- 1923 woonde en werkte op Eerste Parkstraat 438 later
OosterPark 82), VersluYs woonde op 398 later 62) .

I4 Jan VersluYs 1845- 1920 , leraar wiskunde, auteur van schoolboeken en uitgever.
15

Nu Tweede Ooster Parkstraat. VersluY s kocht nummer 223 in 1888 en kocht
in 191 I de aangrenzende etagewoning op 221 .

I6

Gemeentearchief Amsterdam .

17

Pieter Tideman (1871-1943) .

I8 De eniga brief van Karel Alberdingk Thi1'm/Lodewi1'k van DeYssel uit het
dossier staat door de inhoud enigsuns apart van de rest, maar hiJ ' geeft een
beeld van Annette VersluYs-Poelman . Hi1' antwoordt haar op 3 I 1'anuari 1893
uit Bergen op Zoom nameli1'k : 'Ik dank U zeer voor Uw vriendeli1'k schri1'ven .
Met belangstelling heb ik daarin uw oPvatting van De Kleine Republiek gelezen . Het verheugt mi1' das het boek U heeft mogen bezighouden en das U
het niet afkeurt . Ik kan mi1' best begri1'Pen das sommi8en lets minder goed
met den vorm overweS kunnen, maar volgens mi1'n kunstoPvatting kon het
niet in een anderen vorm Seschreven worden . U is trouwens ook van die
meening en ik ben het geheel met U eens .
Ik kan niet zeggen das ik bePaald bedoeld heb ik dit werk to leSgen was U er
in gevonden heeft. Daarom kan het er echter toch wel zeer goed in aanwezig zil'n en op uw vriendeli1'k Seze8de das U niet hooPt das ik deze uwe
vondst naar vind, antwoord ik das ik er veeleer lets aangenaams in heb
besPeurd . Toch ben ik niet in 't alSemeen tegen kostscholen . Dit hangt
geheel van de omstandi8heden af . In sommiga gevallen is het, dunks mi1',
goed, das een l'ongen een beet1'e op zich zelf leers staan voor het even hem
daartoe misschien in eens zal noodzaken zonder das hi1' voorbereid is .
Ik dank u voor de welwillendheid waarmee U mi1' uwe togeerkamer in herinnering brengt. Zeer gaarne zal ik bil' gelegenheid van uw heusche uitnoodiging gebruik maken . Ik heb echter een zwaren zenuwaanval gehad en
ben nog niet weer oPstreek . '
19

Marie Elisabeth Pi1'naPPel 1859-1925 . In een ongedateerd brief1'e over
Kloos van Witsen aan AVP staat : ` Een brief van Me1' . P zou hem op oo8enblik veel kwaad doen, - Iaat zij ' toch in 's Hemels naam ons moeili1'k werk niet
komen bederven : hi1' maS nu niet van haar hooren . ' Vol8ens Miriam Everand `Annette VersluYs-Poelman en haar kring' in : 6de aarboek voor Vrouwengeschiedenis, 1985 heeft zij' gedacht tot 1894 met Kloos verloofd to zi1'n
geweest, toen is ze oPgenomen in een inrichtinS voor zenuwzieken .
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Ongedateerde brief .
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21

Betsy's zusters Martha en Kitty waren getrouwd met resPectieveli1'k Frederik van Eeden en Albert VerweY .

22 Gemeentearchief Den Haag .
23

58

Verschenen bij Van Cleef, Den Haag 1876 (UBA 691 B35)

24

Brief van 26 december 1893 . Annette VersluYs-Poelman heeft haar in een
brief kenneli1'k over haar gezin verteld, want Lucie Broedelet schri1'ft : `Ik ben
erg benieuwd eens kennis to maken met uw vier zoons en hoop sPoedi 8
goede vrienden met hen to worden . 't Treks mi1' 1'uist zeer in hen aan das zij1
zoo vri1' oPgevoed zi1'n . Bi1' ons is dit, misschien niet in zoo'n Sroots mate,
ook 't Seval . U beSri1'Pt den eersten keer was ik no8 erg verleSen . Vreemde
menschen sPreek ik zeer weinig en ben dan steeds erg zenuwachtiS . Uw
schri1'ven echter heeft mi1' 8eheel op mi1'n Semak 8esteld :

25

Brief van I 1'anuari I894 .

26

0P de oPrichtinSsvergadering in maart 1894 words zij' tot eerste Presidento 8ekozen . Zie Miriam Everard : `Annette VersluYs-Poelman en haar kring'
in : 6de aarboek voor Vrouwengeschiedenis, 1985 . De dag na het overli1'den
van AVP stond op de voorPa8ina van het AISemeen Handelsblad woensda S
I I februari 1914, Avondblad het volSends bericht : `Het hoofdbestuur der
VereeniSin8 voor Vrouwenkiesrecht heeft gemeend de nagedachtenis der
eerste Presidents niet beter to kunnen eeren, dan door de leden to verzoeken in zoo Sroot mo8eli1'ken gstale bi1' de uitvaart togenwoordiS to zi1'n
en ten teeken van rouw een omfloersten band met het oPschrift „vrouwenkiesrecht" om den arm to draSen . leder die zich oPSeeft bi1' mevrouw
W ilhelmina . Drukker, Roelof Hartstraat I3I, vindt Plaats in een der ri1'tuigen die om een uur ZaterdaSmiddaS van het WeesPerPlein naar het sterfhuis
2e OosterParkstraat 223 vertrekken .
'

27

Kloos heeft zich in zi1'n brief van 30 1'anuari 1894 aan Willem Witsen uitSesProken over `Viola' : `Ook is er sen suPerbe dramaat1'e van Stella inSekomen :

28

Brief van Kee Avis-De Graaf van 23 sePtember 1894 aan AVP : `Was heb 1'e
toch al dikwiIis gevreesd dat an VersluYs met al ziI'n sluwheid Willem tot
slachtoffer van zi1'n hebzucht zou maken, maar das hi1' a1 zoo mooi op we g
was om tot das doel to Seraken kon I'e niet denken en is een ellendiga ontwikkelin S

29

Andre Victor Broedelet Batavia 7 auSustus 1872 - Leiden 14 februari 1936
was de oudste van de vier kinderen Broedelet . Hi1' studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, werkte eniSa ti1'd in AntwerPen en werd vooral bekend vanweSa zi1'n voorstellingen van kinderen met
fluiten en ballonnen . Hi1' was lid van Pulchri . Trouwde in 1901 in Rotterdam
met de schilderes HettY Henkes (1878-1966) .

30

Brief van 17 april 1894.

31

Brief van 21 april 1894 .

32

Ge8evens uit het Gemeentearchief Amsterdam . Anna Elisabeth Eman werd
0P 30 1'uni 1874 in Amsterdam Seboren als onwettiS kind van Anna Elizabeth
GoePPinger en de journalist Petrus oannes Eman . Na het huweli1'k van haar
ouders op I5 mei 1879 werd de 8eboorteakte op 24 mei 1879 aangePast .
Datzelfde is gebeurd met de Seboorteakte van haar onwettig zoon Pieter .

33

Vanaf de mei-afleverinS 1894 .

34

Datum ontbreekt.

35

`Een 1'onSste Seneratie en De Nieuwe Gids' door PTideman .

36

Brief van 141'uni 1894.

37

Tidemans tweede 8etuiSa was een andere vriend uit de 8eslonken Nieuwe
Gids-krinS : Jan Hofker 1864-1945 `oud derti8 1'aren, van beroeP ambtenaar,
wonende to Amsterdam', aldus de akte .

38

Isaac Israels 1865-1934 betrok in 1888 een atelierruimte aan de Parkstraat
nu het Witsenhuis aan het OosterPark en kwam er of en aan tot I903 .

39

Sara C . de Swart 186 I - 195 I en haar vriendin Anna Vis 1860- 19?? . Kloos
heeft in die Periode eniSa sonnetten Sewi1'd aan het tweetal .

40

Boeken was in afleverinS 4, mei 1894, begonnen met de vertalinS van het
eerste boek van Herscheppinge o De gouden ezel van Lucius APule1'us en
in aft 5, 1'uli 1894 gin8 hi1' er mee verder.

41 Brief van 26 oktober 1894 .
42

Brief van 28 oktober 1894 .

43

Brief van 29 oktober 1894 . In twee andere brieven uit het dossier words
aan Sara de Swart Serefereerd . Boeken schri1'ft AVP op 22 november 1894 :
`
Lucie kreeS Sisteren toch reeds ter haare Sroote verbazin8 een brief van
Me1' . de S . of zi1' eens hier mocht komen : Lucie heeft het mo8eli1'k over deze
brief als zi1' in 1'anuari 1895 aan AVP schri1'ft : `
't Was mi1' toen erg verwonderli1'k, in die stemming nu een brief van u ffr. d e Swarth to kri1'8en, das
beSri1'Pt u . Zichzelf in twee verschillende Perioden naast elkaar to zien staan,
to vergelil'ken . 't Was in 't begin zoo 'n botsinS van denkbeelden en gevoelens in mi1' . 't Was toch al een chaos in mi1', maar toes was 't 8eheel gedaan
met mi1'n evenwicht: Wat er Precies achter deze woorden schuilt is moeili1'k to achterhalen . Was Lucie Broedelet 1'aloers op Sara de Swart?

44 De PsYchiater dr. Gerbrand . el8ersma I859-1942 , een
Frederik van Eeden, behandelde Kloos . De dichter werd
nomen in het Sanatorium voor Zenuwli1'ders in VelP waar
heer-directeur was . Zie : Jan Fonti1'n TweesPalt . Het even
Eeden tot 1901, 1990 P. 120 en 239 .

studieSenoot van
begin 1895 oPSeel8ersma Seneesvan Frederik van
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45

Brief van november 1894, geen datum .

46

Brief van 31 december 1894 .

47

Brief van 13 januari 1895 .

48

Brief van 14 januari 1895 .

49 Aleida Beekhuis (1866-1945) .
50
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Idylle : UBA port .ton 97 .6 .

Paul van Capelleveen

P.C . Boutens en de band

van Stemmen
Een bibliogra fische voetnoot

O

mstreeks

1900

was de vormgeving van de Nederlandse uit-

geversband deels gebaseerd op buitonlandse voorbeelden
waarbil' een belang ril'ke rol werdg eseeld
door The Studio .
P
Dit kunsttil'dschrift, dat vanaf 1893 maandelil'ks verscheen en in
Nederland verwoed werd bestudeerd besteedde regelmatig en uityoeri g
aandacht aan de decoratieve kunsten . Zo kwam alles waaraan een decorateur zich kon wagen, van tYpografie tot porselein en zilverwerk binnen het bereik van moderne kunstopvattingen . Het blad stelde zich eerder nieuwsgierig dan kritisch op en richtte zich zowel op vakmanscha p
als op vernieuwing . In die geest deed de redactie verslag van wedstri1 'den
en tentoonstellingen en ook werd werk van Professionele en amateur
binders bekend bil' een breed Publiek en dan ging het zowel over handboekbanden als uitgeversbanden . Redacteur van het eerste uur, .W .
Gleeson White, publiceerde nu en dan een beschouwing over de nieuwsto sti'1en
~
en toegep aste technieken . Zi'n
~ belang~
ri'kste artikel in dit
oPzicht toonde in 1894 zestien nieuwe boekbanden . Van veer van deze
boekbanden zil'n in midde1s NederlandseDeense of Zweedse imitaties
bekend . Zo werd een band van Charles Ricketis voor In the key of blue
an otherp rose essays,
Y g es ch reven door John Addington SYmonds, nagem as kt door binderil' Elias P . van Bommel voor een boek over Het ri1'k

zQ
0
z
Q
m

der vr uw va n baronesse Staffe . AangePast aan andere titels auteursna-

W

men en
o uitgeversvignetten, vielen de ontwerpen in Nederland op door

z

0
W

U
a

6r

hun moderne Presentat1e .Orig meet waren ze natuurli'k
l niet en doordat
uitgave en de
er enkele laren wa ra n verstr eke n tussen de oorpronkelil'ke
s
nagemaskte band was de verrassing e raf en liep en ze feiteli'k
~ al weer
achter o p de mode . Boyendien bleef het geimiteerde ontwer p in de regel
kwalitatief ver ac hter bi'~ het ongineel .
Voor Praeludle"n van Boutens 19oz is de Engelse band van H .
tl dvoo r ee n ori gineel
Granv111e Fell zo subtie1 nagemaakt, dat het lan ge i'
m asr an onie m Nedea
rlnds oontwerp kon doorgaan, hoewel die band in
The Studio b il White's a rt ike1 was afgebeeld . 2 Ook voor de band die in

dti atr ke1
i ce nt ras1 staat, g e 1dt niet dat er s1asfs of slecht is nagevolgd ~•
rvuldig als het voorbeeld . Van Stemmen
het ni euwe ontwe rp is eeven zog
verscheen de eerste uitgave in 1907 . Het bandontwerp werd meerdere
malen toe gP
a ast voor de dichtbundels van Boutens : een bil'na vierkant
formaat met opo voorP1at en rug een geometrisch P atroon van linen
en
l
ve1den met verschillende afbeeldingen van distels in goud gedrukt o P
hnn e n de a ie ren oms1gn
a e hebben afwil'kende kleuren . Van deze
band is de ontwerPer onbekend en dat hoeft niemand to verwonderen .
pp

0m niet voor P1giaris
a
te worden uitgemaakt, zal de ontwerper de anonimitoit verkozen hebben . De basis van het ontwerp is niet Nederlands ,
maar afkomstig uit Duitstand .
Walter Tiemann
De band van Stemmen gaat terng op een ontwerp van Walter Tiemann .
Deze Duitse kunstenaar en tYPograaf 1876- 1951 verzette veel werk
voor de uitgeveril'en Inset Verlag en ulius-Zeitler-Verlag en richtte in
1907 met de rukker Carl Ernst Poeschel 1874-1944 de eerste Duitse

Particuliere Pers op, de anus-Presse . Tiemann ontwierP voor de uitgaven van deze Prs
e s peciate letterYP
t es . Poeschallever a een elangril'k e
bil'drge
a
aan de vernieuwing van de Duitse boekkunst
e
met een 1ezing i
in 1904 werd gePubliceerd onder de titel Zeitgema e Buchdruckkunst.
Hil' ging daarin verder dan simpelweg de ideeen over boekkunst van
William Morris en Emery Walker to ProPgren
a e . Zil'n o Plei ing tot
drukker bracht hem erop voorbeelden en Praktische aanbevelingen to
geven, die in brede kring werden opgevolgd . Tiemann was meer graficus

6z

dan vril' kunstenaar en legde de nadruk op de belettering en de sPatiering . In die til•d , toen decoratieve elementen de leesbaarheid nog al eens
bemoeilil'kten, was dat bePaald welkom . Tiemann nam in 1920 de leiding van de LeiPziger Akademie fur grPhische
a
Ku•• n ste und Buchg ewer be
op zich, die daarmee een bloeltild togemoet gmg . 3
0p voorsprack van de vertaler Gustav Noll werd Tiemann door InselVerlag bil• monde van de toenmalige directeur Rudolf von Po'•l lnitz
gvraagd
e om de a
uitgve van Stephen Phillips' Maressa to verluhton
`mit 3 oder 4 groI ere Blatter' . Inderdaad ontwierP Tiemann een titelPafrontisPice in de stil'1 van William Morris en Edward
gina met bil'assend
P
Burne- ones . De corresondentie
daarover vond P1acts in l'uni r94, h et
et
P
boek werd de kunstenaar tenslotte in december van dat las r toe gezonden . 4 Tiemann ontwierp ook een geillustreerde mitiaal voor de eerste
tekstPagina, waarin de naakte l'ongelfing Idas, liggend in bed, oPki1'kt
naar de oauw haar nasktheid verhullende en door hem beeerde
fiuu
g r
g
van MarPessa . Volgens het gedicht ligt hil• op zil•n kussen maar de illustratie toont oglven, wervelingen ei~ wuivende gewaden die onontwarbaar en abstract zil'n . Dezelfde versierende maar niet illustratieve wervelingen,zi'n
~ op de titelpagina gebruikt in de florale randdecoratie die
auteursnaam titel- en uitgeversgegevens in getekende letters omgeeft .
0 P do tegenover liggende Pagina is een identieke randdecoratie afgedrukt waarbinnen een illustratie de PaPaver Plukkende figuur van
MarPessa toont . 0P de achtergrond ki1'kt de rechtoP in bed zittende, no g
steeds naskte Idas na ar het tafereel in de tuin van onder een terzi ~•d e
geschoven gordil'n . De getekende figuren zil •n traditioneel . Het gedicht
ook .
Maar het gaat ons om de band en die is oPmerkelil'k . Tiemann gebruikto andere wervelingen voor het centrale cirkel-ornament en voor de vier
n 1omen of blaeen
r
toerknnen,
he
~ toch
hoek eco raties . Hie r m zzijn gee n
mken
ma
ken
de o rnamenton een flora1e indruk . De linen en kaders zi1'n in goud

z
Q

op Perkme
o
a nt g edrukt . De auteur snasm is zowe1 0p de band als o p de
titetPgms
a
verkeerd gsP
e e1 . Stohan~
1amP ats van Stephen, Phillips . Het
P

formaat van de band is iSS xIoz mm Ovallend
is at e rug a lleenverP
ti caa1 ed rukt is met titot en auteursnaam en twee kleine decoraties die
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niet strikt toginch aansluiten op het ontwerp van het voorp1 at .
Anneliese Hisbscher schreef over Tiemanns bandontwerp dat h et een
ingehouden en strenge indruk maakt : `Ein den Buchdeckel in spannungvelle Rechtecke unterteilendes Liniensystem umschlief~t die
Schriftzeilen and die zierlichen Eckornamente - sie wirken wie emn
bescheidener Hinweis auf den furios sick entfaltenden ornamento1en
Reichtum der Doppelseite den Innentitels .' 5 Na de drukte van frontispice en titelpagina keert de rust terng met de al beschreven eerste tekstpag ~
gina die voorzien is van een initiaal . Tiemann
ebruikte voor
zijn commerciele werk edele materialen en gof de uitgeversband dezelfde zorg als
de handboekband . Er ontstond een zuiver, eenvoudig, masr indrukwekkend en smaakvol geheel . Allen was erop gericht de leesbaarheid optimaal to maken en om een middenweg to vinden tussen noodzaak en versiering, zonder een koket of overspannen resultaat . Hu•b scher mer k t op
dat zil•n werk spartaans is zonder steriel to worden en dat het sPeels is
zonder in wanorde to verzeilen . Dit alles geldt dun indirect ook voor de
Nederlandse imitatie .

Tiemanns ontwerP in Nederland

MarPessa verscheen in december 1904 en een afbeelding was in

Nederland al vroeg bekend . Bil• een artikel van can Loubier in Het drukkeys 1•a arboek voor 1906 werd als voorbeeld van `De nieuwe boekkun st
in Duitschland een foto van het voorplat ofgedrukt . 6 Het formaat van
de band van Stemmen is veel groter dan die van Tiemann, circa zioxz 6 5
mm dat verschilt per deeloPlage : de in eprkament gebondeexemPlaren
n
zijn
~ h et
et gootst . Voor eze an zijn nieuwe ornamenton geteken
e
auteur en titel zil•n uiteraard anders, het urgo ntwerP is onlosmakelilk
verbonden met dat van het voorplat en hier i s e a stracte wervelmg verlaten voor naturalistisch gete k en e distelbloemen . De e1ettermg is duielil•k

van een an ere hand dan 1e van Tiemann . Is a Boutens-and

namaak an is het een goe a imitatie, waarvan oversgens de auteursnaam op het voorp1 at opva1t door de pIotselmg klem en al s suPerschrift
gep

. Alleen bi •~latse`o' de latere bundel

Zomerwolken is dat ni et

gebeurd, maar daar is de auteursnaam niet uig11ln
t e
d . Dat is waarschiln-
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lijk
~ een gevolg van de langere titel waarvoor de letters in elkaar geschoyen moesten worden • meer onregelmatigheden zouden het geheel wel erg
onrustig hebben gem a akt . Bil' Praeludien en Sonnetten zil'n de onrgle e
coatigheden niet storend . Met andere woorden : ook over de latere uitgayen en de herdrukken is serieus door een goed vakman nagedacht . loch
moet gezegd worden, dat die hooggePlaatste `o' een lichtzinnigheid is
die in het oorsp
~ ronkeli'k klassieke ontwerp niet vo0rkomt . Een mogelil'kheid zou zijn dat ook het Nederlandse ontwerp door Tiemann is
gemaakt . Dat is echter niet enkel om de aparse belettering onwaarsc~
hi'nli'k
~ . Ten eerste ontbreken brieven van Boutens of uitg everi'~ Van
KamPen in het Insel archief en andersom ziln geen brieven van Tiemann
asn Van Kampen of Boutens overg eleverd . Ten tweede zou Tiemann zi'n
~
naam aan het ontwerp verbonden hebben, wat niet is gebeurd . Er is zelfs
geen co1ofon met gegevens over lettertype, papier, bandontwerper en
binderil'~
alleen vermeldt de luxe oplage het aantal
exemPlaren dat o
~
p
Hollandsch pa pier is gedrukt en vermeldt de gewone oPlage in Plaats
daarvan de naam van de drukkeril' . Ten derde was Van KamPen niet
genoodzaakt Tiemann zelf in to schakelen daar diens ontwerp niet in
Nederland beschermd was tegen misbruik omdat Nederland de Berner
conventie die internationaal het auteurs- en reproductierecht regelde niet
had ondertekend .
Een van de pnten
u tor overweging is de vraag wie uiteindelil'k bepaalde dat dit bandontwerP gebruikt werd . Bi1' sommige fondsen is dit volstrokt duidelil'k en zelfs goed gedocumenteerd zoals voor L .J . Veen, die
alles in eigen hand hield . Luisterend naar de adviezen van auteur en binderil', b il'voorbeeld Louis CoPerus
u
en . Brandt & Zoon, wees hil' zelf
een ontwerper asn en ook die moest vaak toestaan dat de uitgever de
voorgeschreven kleuren naar eig en inzicht veranderde . Bi'
~ minder kunstzi nni ge uti ev
g r e s za1 de binderil' eerder met vo0rbeelden zi1n gekomen en
hmg de defmitleve keus voornameli'k
l af van de kosten en van de
beschibasrheid
k
van materias1 . De binderil' had tenslotte een groeien
voor e e n deeI nas r willearsenaal aan an stempe1 s voor hn
a en,
keu g ebruik t konden wordn e . 0
die was de binderil j wellicht beter vertrouwmt
met de bu itemndse
a
v oo r e1e en dan haar clientele . Fons van

zQ
0
z
Q
m
W

0
z
W

U
a

65

der Linden betoogde dat het Primaat
in de loop van de ogntien
ee
de eeuw
verschoof van binderi'~ nasr uitge veM

P C .BOUThNS

rli .7 Hll vermel e we1 dat de kunstenaar zich vanaf 1890 ging interesseren
voor de boekbandmasr niet da t de
i
g eleideli'k
~
greep kreeg op het pr oces .
De zelfstandige kunstenasr k wam m

Y

C .BOUTIS
I~
'N
VFRZ J
pa

de Plaats van de vakman die in dien st
van de binderil' was : de meeste binderi1'en beschikton over binders die zeif
hun stempels konden ontwerpen en
maken . Waarom kunstenasrs al s G .W.
Di'sselhof
~
en an Veth zich toen meer
manifesteerden als initiatiefn emende
kunstenaar dan al s vakman die m
opdracht werkte i s een open vraag .
Het antwoord lil'kt to liggen bil' hun
onvrede over het iu rlil'k
to
van de toen-

11

-'L
PC .BOUTENS

soxElrtN
r

malige boeken en vooral de Povere
illustratie s daarin
Ook auteur s
bemoeiden zich vervolgens met h et
uiterlil'k van hun boeke ne ndat maakto de situatie rond 1900 complex . Men
vond al snel vanzelfsPreken d dat de
auteur zi'n
~ wensen op dit gebied kenbaar maakto ; hi'~ had
h b~ ~ st imu1erin g
van de verk ooP fi nancieel elang . 8
P .C . Boutens' interesse in

PC.BOUTE''3
zo1r:R4o

Auteursnaam- en titelstempeling .

a

oek kunst was Besti'ds
~
allermm st een
9
geheim . In h et artike1 over Praeludlen
heik aannemelilk kunnen mak en dat
de dichter zelf een doors1gg
a evende rof
sPeelde bil ' de toePassing van het Fell-

ontwerp en minder of niet bil j het latere Van KamPen-ontwerP . Voor
Stemmen is das moeilil'ker vast to stellen, hoewel we over meer gegevens
beschikken : de naam van de binderil' valt to achtorhalen Van Prae1udien
was a11een de nasm van de drukker bekend .
We kunnen het volgende overwegen . Zowel Boutens als de uitgever en
de binderi1' kunnen een afbeelding van de band hebben gezien . Boutens
kan de band eerder hebben willen toePassen voor een van zil'n ParticuTiere uitgaven . In 1906 Plaatste Het drukkers 1'aarboek voor 1906 de
afbeelding van deze Tiemann-band . i o In december 1906 verscheep
Boutens' vertaling
van Vi'f
~ gedichten van Dante Gabriel Rossetti, in
maart 1907 volgde een tweede Prive uitgave Verzamelde sonnetten van
P.C. Boutens . P .N . van Kampen publiceerde Stemmen in november

o .
r97

Maar e vertolipgn e van Rossetti en de sonnetten van Boutens zeif

verschenen niet in een op Tiemann li1jkende band . Het is niet zo das
Butens
o
daarvap om financie!e redenen heeft afgzien
e
Het waren voor
hem weliswasr geen l'aren van overvloed, maar de reden lag elders : geen
van de boeken die hil' in eign
e beheer publiceerde is verschenen in een
Tiemann-achtige band . Ze kregen steeds ongedecoreerde banden waaroP alleen de auteursnaam en een titel werden gedrukt . Van de meeste
van deze boeken werd een groot gedeelte door de drukker ofgleverd
e
in
een papiereno msla g . Enkele exemplaren werden in losse katernen aan
Boutens gezonden . Een onoPgeloste kwestie is echter of hil j deze kleine
Parti1' lies binden of das hil ' das overlies aan de verzamelaars of vrienden
die de uitgaven mochten kopen of in het uiterste geval ten geschenke kregen Aangezien de varieteit aan banden voor die uitgaven niet erg groot
is heel perkament, half Perkament linnen mag inderdaad aangenomen
worden das Boutens das misschien op bestelling van zi1jn verzamelaars in
eigen hand hield . Los daarvan is het niet ondenkbaar das Boutens met
he t oo g op Ste
zil'n uitever
P .N, van Kampen wees op de band van
g
Tiema nn Wat me egP
e s eeld kan hebben is dat het voor P .N . van

Z
Q

Kam en e eerste eer etrof, at hi1 ' met Boutens een uitgave in voorbee
r ip i ng haDe
d.
gedachten van de binder en de uitgever zilj n echter niet
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De band van Stemmen
Voor Praeludien werd niet alleen de oorsPronkeli1'ke band van Fell nagevolgd, ook de inrichting van het boekl'e lil'kt zich aan het ongineel to
hebben willen spiegelen, al is de titelPagina heel anders . Het formaat van
ongineel en imitatie waren exact eli'k
g~ . Bi'~ Stemmen is daarvan geen
sprake . Het formaat is veel groter, de indeling is anders met het o0rsPronkelil'ke boek heeft het alleen het genre, Poezie, en het ontwerP van
het voorplat gemeen .
Het is verhelderend om eerst a11e delen met de Nederlandse versi e
naast elkaar to 1ggn
e e . Na Stemmen (1907) werd dit a ndotwe
n
rP - o P
het eerste gezicht - tevens gebruikt voor de herdrukken van die bundel in
1911, 1917, I192.0 en I925 . Vervolgens voor Carmina I912 en voor de
herdrukken van die bundel in 1917, 192o en 1924 . Oo k de her rukken

van Verzen (1914, 1918, 1920, 1925 en de derde tot en met de vi'fde
1
druk van Praeludien (1916, 1919, 1926 verschenen in die band .
Tenslotte liken
de tweede en derde druk van Sonnetten (1920, 1 93 6 en
l
twee drukken van Zomerwolken 1 9 22, 1 933 in het ri't'e
~ ~ to passen . D e
banden liken
1 identiek to zil'n bestempeld . Dit zou ec htor uitsluitend zo
hoeven zi'n
~ als er van het ontwerp een platvullende stempling
e
is v er vaardigd en als bil' nieuwe toepassingen hier alleen een andere tito1 o P
fotografische wil'ze een nieuwe stemPelfing werd gemaakt om de tito1 to
kunnen aanpassen . Het is de vraag of dat het g eval was ;~ er is n amelilk
ook gewerkt met afzonderli1'ke stempels .
Als we de bundel Sonnetten naast Stemmen zetten en de r ugg en beki'-l
ken constateren we dat de sonnettenbundel betrekkelil'k dun doorsnede 11 mm en at de oorsponkehlke
r
r ugecoratie daarvoor to breed (17
mm is . Nu weerhie1 een to sma11e rug a ultgevenj of bln erlk er nl et
van om het ou e stempel toch to ge ruiken, zie 1lvo or bee1
e vi1fde
druk van Prael udie"n en daarvan de m een pp
a ieten omslag genaaide
ee1p
o a1ge . He t ge ee1to van e rug ecoratie at niet op e rug paste is
verschoven nasr het achtoromslag . Maar voor de hnnen op1 age van
Sonnetten wer

een andere r ugecoratia samengeste1 ult a wilken e
distel-ornamenten de PaPieren oPlage vermeldt alleen auteursnaam en
titel zonder d ecoraties .

68

We heben us to maken met verschillende decoraties . Wat meer is
het zil'n separate stempels . Dat blil'kt
als we van de reeks de voorp1atten
naast elkaar leggen . De eer ste, vage
indruk is er een van variabelen . De
banden geven eenzelfde impressi e .
concentreren we ons op de hoekdecoraties dan zien we kleine verschillen . Dat kan als de binderil' over vier
hoekstempels beschikte en die niet
a1til' d in dezeifde vo1grde
inp aste .
o
Dat is Precies wat er is gebeurd .
Noemen we de volgorde van de hoekelementen linksboven > rechtsboven >
linksonder en rechtsonder eenvoudi g
A-B-C-D dan zien we dat voor de
tweede druk van Stemmen I 9 I I en
de eerste van Carmina (191z) een
andere volgorde geldt : D-C-A-B .
laat C-B-A-D zien .
Sonnetten 19zo heeft A-B-C-D en
ook Zomerwolken (1922) vertoont
dat laatste Patroon . Het lil'kt niet
Verzen

I9I4

Rug van reeks Boutens-uitgaven
(deels herdrukken) . Tweede van links :
bovenste ornament omgekeerd . Tweede
van rechts : Sonnetten met afwijkende ornamenten .

zoveel zin to hebben om alle herdrukken hier de revue to laten passeren •
toch is alleen dan een beleid to herkennen . Niet steeds zil'n de verschillende deeloPlagen van een druk, bil'voorbeeld de eerste druk van
Carmina volgens een identiek patroon vervaardigd . Daarvan wil'ken de
perkamenton banden van de luxe deeloplage af : B-A-C-D . De in een
ppiren
a
en de in linnen gebonden oplagen van de
oms1ga gnaside
e
erde d ruk van Stemmen (1917) werden niet in een keer vervaardigd : de
~ Stemmen en Carmina
P atronen ve rschillen D-A-C-B en B-D-C-A . Bi'
lgen af Ene complicerendofactor is de onzekerhei
wliken de luxe o Pa
i'
over he tt estaan
~ een aanvankeli'k
~ succesvolle ichter als Boutens -
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De vier hoek-ornamenten inde volgorde van Stemmen (luxe editie) : D-B-C-A.

• • of twee
van bmdo pg
la en . 1 2 Ik denk dat in de regel de hele oPlage in een
keer werd ingenaaid of gebonden om een geleidelil'ke verkooP op to vangen, maar dat er zelden losse katernen lange tiljd op de plank bleven hggen . Dat zou natuurlil'k wel kunnen gelden voor de uitgaven vanaf circa
1920, toen Boutens afnemende Populariteit herdrukken van zil'n hater e
werk overbodig maakte, wat betekent dat zil'n unde1s minder sne1 uitverkocht roakton maar in die priode
e
komen e an varlsnton ni et
voor . 13 Vergelllking van willekeurige exemPlaren heeft enkele indplao
gen aan het licht eb
grackt . Van de tweede druk van Verzen (1914),
la met afw il'ken e at
e
.
gebon en in linnen, zil'n exempran
P ro nen gvonden
zowe1 C-A-B-D a1s C-B-A-D . Vier jas r hater verschee n eeni
n euw e ruk ,
use varianten zil'n hoogstwasrschil'nlil'k van voor die til'd en dan 1 agen
de niet gebonden katernen niet hang ongebonden op de plank . Het is ni et
zo dat de variant-banden ontstonden d0ordat de re ste rende katornen
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samen
met de
de volgende
volgende druk
gebonden -- en
samen met
druk werden
werden gebonden
en dus
dus met
met een
een daaraan
daaraan
identiek
variant C-B-A-D
druk van
van Verz
Verzen)
identiek patroon.
patroon . Hoewel
Hoewel variant
C-B-A-D (tweede
tweede druk
en

overeenkomt
methet
het Patroon
patroon van
van de
de derde
derde druk
druk van
van Verz
Verzen,
van de
de
overeenkomt met
en is
is van

druk een
een exemplaar
exemplaarmet
meteeneendaarvoor
daarvoor
vroegeinscripti
inscriptiee
tweede druk
tweede
te teyroege
1
4
14
voor
stemmen.. Van
Van
bekend.. lets
bekend
Jets dergelijks
dergelil'ksgeldt
geldt
voordedetweede
tweede druk
druk van
van Stemmen
de in
in linnen
linnen gebonden
gebondenoPlage
oplagezi1j
zijn
exemplarenaangetroffen
aangetroffen met
metalalss
de
n exemPlaren
patroon D-C-A-B
en B-C-A-D.
derde druk
drukverscheep
verscheenzes
zesjaar
jaarlater
later
patroon
D-C-A-B en
B-C-A-D . De
De derde
patroon:
B-D-C-A
(en
later:
A-B-C-D).
met
een
nieuwer
met een nieuwer patroon : B-D-C-A en later : A-B-C-D .
Net als
als Marpessa
Marpessa is
is de
Stemm en klassiek.
Net
De
de indeling
indelingvan
van de
de band
band van
van Stemmen
klassiek . De
van 23x23
23X23 mm
mm.Tussen
Tussen
hoeken bestaan
bestaan uit
uit gelijke
hoeken
geJ
like vierkante
vierkante ornamenten
ornamenton van
deie ornamenten
ornamenten zil'n
zijn even
omkaderde rechthoeken
rechthoeken
deze
even brede
brede dubbel
dubbel omkaderde
geplaatst, die
van korte
korte yergulde
vergulde lil'nen
lijnen aan
geplaatst,
die door
door middel
middel van
aan de
de hoekornahoekornaon den.. De
twee horizontale
horizontale rechthoeken
rechthoeken (23x92
mm)
menten zijn
zijn verb
menten
verbonden
De twee
23x9z mm
dan
de
twee
verticale
(142X23
mm).
In
aile
hoeken
van
deze
zijn
kleiner
zi1p kleinte' dap de twee vertica1e t42x23 mm In alle h0ken
hoe kenvan dez
kaderszilj
zijn
kleine vierkanten
waarmee
kaders
n kleine
vierkanten geplaatst
gep laatsttussen
tussendededubbele
dubbelelijnen
linen
waarmee
l
de ve1den
velden ziJ'n
zijn begrensd.
kader heeft
heeft tolkens
telkens een
een ppin-achde
egrensd . Het
He t middelste kader
in-ahc
in de
wijkt de
af van
van Mar
Marpessa,
tig ornament
tig
ornament in
de hoeken.
hoeken . Hiermee
Hiermee alal wil'kt
de band
band of
Pessa
waar de
de kaders
kaders direct
direct grenzen
de hoekornamenten
hoekornamentenenenhet
hetcentrale
centrale
waar
grenzen aan
aan de
kader ofgeronde
afgeronde hoeken
hoeken heeft
heeft.. Voor
donkerevierkantl'es
vierkantjes en
en pinnen
pinnenisis
kader
Voor donkere
daar
geen
plaats.
Ook
liggen
de
lijnen
van
de
kaders
veel
dichter
bijJ
daar geen Plaats . Ook liggen de linen
van de kaders veel dichter bi'
J

Marpessa
elkaar.. Tussen
de vier
vier kaders
elkaar
Tussen de
kaders ligt
ligteen
eengroot
grootmiddenkader.
middenkader . Bij
BiJ' Marpessa
we de romflauw
flauw ofg
afgeronde binnenhoeken;;~erondbihke bil'
bij stemmen
opnieuw de
de nasr
naar
wederom
Stemmen oPnieuw
binnen priemende
punten.. Boven
dit kader
kader zijn
zijn auteursnaam
auteursnaamenentitel
titel in
in
binnen
Priemende Punten
Boven dit
is op
getekendeletters
letters afgedrukt:
en Phillips
Phillips is
getekende
ofgedrukt : tussen
tussen Stephan
StePhan en
op halve
halve hooghoogpunt
gemonteerd.
De
titel
heeft
sierlijke
schreven
aan
de
'A'.
Van
te
een
to een punt gemonteerd . De titel heeft sierlil'ke schreven aan de `A' . Van
'R' loopt
tot onder
de `P'
'P'.. In
In Stemmen
stemmen staan
staan de
de `R'
de
loopt de
de poot
Poot elegant
elegant door
door tot
onder de
de
auteursnaam
tite!isis overigens
overigensververletters keurig
de auteursnaam
letters
keurig naast
naast e!kaar.
elkaar . Voor
Voor de
en en
titel
middenkader bevat
bevat
houdingsgewijs iets
houdingsgewil's
ietsmeer
meer ruimte
ruimte genomen.
genomen . Het
Het middenkader
boven het
het midden
midden een
een cirkelyormig
cirkelvormig ornament
ornament.. De
tekening van
de
boven
De tekening
van de

Marpessa-cirkelvulling
abstractenenheeft
heefteen
eengrotere
groteredensiteit
densiteit.. Dat
M
a rPsa-cirkelvulling
es
is isabstract
Dat van
van
stemmen is
is helder
en naturalistisch
naturalistisch met
met een
eenziJ'aanzicht
zijaanzicht van
van dededistel
distel::
Stemmen
he1der en

vier bladeren,
eenn korte
in het
vier
b1aderen> ee
korte steel,
steeluitmondend
uitmondend in
het vruchtbeginsel,
vruchtbeginset waarwaar.
Vanuit
de
bloemkroon
reiboven
de
bloemkroon
een
halve
boog
vormt.
Vanuit
de
bloemkroon
reibovne de b1oemkroon een halve boog v0rmt
ken de
de bloemstelen
cirkelrand, waar
waarze
ze zich
zich aftekenen
tegen
ken
boe
1ms tole n naar
n a ar de
e cirkelrand
ato epen teen
een
g een
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donkere achtergrond die ook in de onderste helft a1s een decorati eve
rand is herhaald diameter 36 mm) .
Het rugontwerP is geheel nieuw en kan dus niet vergeleken worden met
MarPessa . Van boven naar beneden zien we : een vierkant diste1-or nament

met aanpalend dubbel gekaderd veld 23x17 mm) ; de getekende achtornaam van de auteur en de titel over twee regels in p1aats van een verbindingsteken is tweemaal een dubbele punt eb
gruikt .• BOUT ENS I STEM : I
:MEN en daaronder een verticaal gePlaatste rechthoek 116x17 mm
waarin een distelplant met z T bladeren is afg
1d die bekroo n d is met
een bloem . De bovenste bladeren wizen
l hemelwasr is, de onderste ziln
verdord . SPeels is de insectenwereld hier gemtroduceerd m et een bl1 (op
eenderde links een ander vlignd
e e insect i ets daaronderr, e chis , een
spin dalend aan een zaifes onnen draad halfverw ege, r echis en een vlmdert'e
~ op tweederde links) . 0nder deze decoratie vo1ge n p1aats en uitgeversnaam . AMSTERDAM I P .N . v . KAM . I PEN & Z N De r ugdecoratie
words ofgesloten door een tweede vierkant distel- ornament .
De vier hoekornamenton p h et
et voorplat zijn verschillend . D at was op
zich niet nodig : men had asn de hand van een
" tekenmg v1er iden tieke
stempels kunnen laten maken . Dat is niet gebeurd : er is "een tekenin g
gemaakt waarvan de vier hoekdecoraties verschillen was de levendigheid van het voorp1 at op subtie1e wijze vergroot . In de hoekorn amenton
words de distelbloem van hovenaf bezien •. de bloemkroon schemert al s
een donkey hart in het midden • daaromheen caasieren de b1 oemstelen uit .
Die geven een goede mogelil'kheid de ornamenten to onderscheiden .
Ornament A telt i 6 bloemstelen • B heeft er 14, in C worden er 1 5 geteld
en ornament D heeft er
o pnieuw 16m aar het centrum van de b1oemsteleninAi s ver eel ais een asntol compacte ballet yes, torwij1 die m ornament D verder van elkasr liggen en het hart daarvan kleme kale Plekken
vertoont . De an tekening is ni et een brave navolging van de Tiemannband . We1 zi'n
~ de bloemmof1even een teken des tlds~ en is de d1stel n aturalistisch van karsk ter niet realistisch ovengens want een exacte d eterminatie van de distel ligt door een zekere gr aad van abstract1e niet binnen de mogelil'kheden. Dat ook de insecten ofgebeeld op de rug moeilil'k to duiden zil'n, betekent misschien dat de tekenaar daarvoor wemi g
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interesse kon oPbrengen en wellicht tot de mindere goden behoorde .
Mogeli)'k was de tekenaar in dienst van de firma

. Brands en Zoon .

De binderi' en de cliches
De binder il' beschikto vo0r de band van de luxe deeloplage van Stemmen
dus over meerdere stempels . Van de lengte- en breedtestukken zil'n de
twee par en onde rllng v erwisselbaar en de vier hoekornamenten zijn alle
even groot
rooten kunnen allicht verwisseld raken zeker omdat de onderlinge vlrecshillen mml
keh

zi)'n Niemand merkte dat, want ze konden mak-

k ngntig
ee
graden gedraaid worden . Die draaiing was nodig vanwege
In lie
)n n ddie de ve rbinding met de kaders uitmaken :
de as nhng
a e nde klee
die zouden a nders in het o ntwerp u itsteken . 0verigns
e kunnen de variaties
e
.Metvirc
op zetteli ) k zl) n aan gbracht
2

r verschillende hoekelementen kunnen

eshellnde
r
e
pa tronen worden gemaakt . Als das in de bedoeling had

r
nde combinaties beproefd . Striktgenomen
ge1egen, waren vee1 ve schille
wa ren herhalm gen net

odig e n die zi)'n er - op de verschillende banden

va n o B ' utense
bunde1s - we1 dgeli)'k . De variaties moeten wel op toeval
berusten .
Als alle ornamenton 1os waren tellen we tien stempels voor het voorp
lat en virug
. Nu wil het toeval das de stempels behouden
l f voor de
IS Het zijn er veel meer dan vl)ftlen en das komt omdat ze nlet meer
zi)nr
m de oorspr onkeli k1e st aat verkeren . Men heeft de messing stempels in
stukken gezaagd om ze voor hergebruik op andere banden in combinatie met andere stempels geschikt to maken . Het gaat om positieve stemp els het materias1 om het ornament is weggehaald en alle stempels zil'n
6 mm dik en drag en twee nummers . Doorgekrast is het nummer `S3' das
p de rand of de onderzil'de is aangebracht . 0P het cirkelornament is het
o echtor links en rechts van het vruchtbeginsel geplaatst en niet
meestal

door gekrast, wat nlet zou hebben g e kund zonder het stempel to beschaa
zichtbaar : `BZ
ig en . 0 p alle ste m peis is een tweede s 1g?stempelfing
965' . BZ sta at voor Brandt & Zoo n .. Dat de nummering later is aanged

brachtblik t u i t he t fet dat dez e nummers o0

oi p de ruwe snil'vlakken

Z
Q
0
Z
Q
m

zl)n a a ngracht
eb
. Beide nummers zijn serienummers voor de stem pelcol-

W

rchikking hebben onder1ect1 e van Brandt & Z o0 n die ken nellk
) ee n hes
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gaan een inventoris is niet bewaard .
Sremm en e n de a ndea
y Boute ns bu nde1s in de llistelband zil •n gebonde n door de Amste rdase
m

firm a Brandt & Zoon die niet zelf de stempels
v rv
e asg
rdide . Van de horizonto1e kaders heeft er een nog een naam
ges tanst m het ve rzo nkne m etaal . `Brandt & Go', en daaronder :
'Leipzig' . Ook het ce tn rale y e ld met het rondeel vermeldt deze naam .
In Leipzig beyond zi d il ds een g root asnto1 binderi1•e n en stempelmakes
r : veel van de oh
messing
ig rolstempls
e voor handboekbinders komen
l
uit
Leipzig
. 17 Ook ander boekbmdmateuti D ultslnd
a
e n het emrn
ede e
raa1
i
we r

ut
i D uts1n
i ad ge lmpo rteer : boekbinderslinnen etrok .
Zoo n b i 1 de Rheinische Kaliko Fabrik in Gummersbach . Inks

Ba
rndt
en a1bums1oten werden geleverd door Wilhelm Leo's Nachf . to Stuttgart .
Ste mp e1s, soms v
`ol gen s tee kening', werden betrokken bil• Brandt & Co .

De oorspronkelijke stempels. (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag .)
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Di e nas m fi gunee rt in a11e bewaard gleven
eb
Debiteuren/crediteurenboeken van de firma . Brands & Zoon . Vanaf 1900 tot ver in de l'aren
twintig 1everde de LeiPziger firma stempels waaronder veranderde stemasn de binderil' van Brands . Is
as
pe 1 s > letters vig nette n en zgles
De hoekstemP1s
e meten 2Sx2Sx6 mm . De lengtestukken voor de vero Sx6 mm D e b reedtestukken vo0r de horiticale kae r
s meten ISx2
zontale kaders

zil'n 93x2Sx6 mm groot . Het middenveld meet
et c
ltok is niet rondmaan oneffen en meet
116x 9Ix6
91x6 mm . H et
38x37x6 mm . Het is uit het middenveld gezaagd . Dat stemPel bestaat nu
nog uti een dubbe1e o mli ~ nm g en ee n ve1d dat de bovenste helft, minus
ee n halve cirkel beslaat S 2xII6x6 mm) . Ook dit wi'st
~ op hergebruik in
een ane er co stellatle
n
. Ook de 1entestukken
g
en breedtestukken zi'n
~
ni etm ee
r z oals ze waren . Men
Me heeft de uiteinden en nogal ruw van ofgeza ag d, waardoo r een hoe k van een breedtestuk is fagebroken ,; die hoek
is los asn wezig Z o kon men deze ultemden in combinatie met lan gene of
kortere ln
he n voo r lto
a r e banden g eb ruiken . Een van de twee verticale
stukken is ges1oo pt : alleen de belil'ningen en de lose uiteinden restenen .
De ru gelementen o0k 1os ventonen geen sPoren van de zaag .
Aan getroffen "n
zl 1 a11een het bovenste en ondenste nugelement 24xI7x 6
en ISxIx6
mm) . En 1s ook een 1os stuk1e, dat ldentiek is asn de dub7
belbe 111nde rechthoek onder het hovenste element o p de rug . Het lange
middenstuk e n het naamste mp1e van de uitgeveni1', alsook de auteunsnasm- en titelstempels van rug en voorplat ontbreken . 1 9 Geen van de
stem Pels is gesigneerd, anders dan met de naam `Brands & Co Leipzig' .
Het messing materiaal was kostbaar vandaar das voor her gebruik wend
g ekozen alsnieuwe boeken in een mooie band moesten venschil'nen en
geen geld kon worden gespendeerd asn gehee1 nieuwe stem pels . Voor de
Boutensbundels had men in princiPe alleen de titelstempels hoeven to
venvangen .
Belangrllk is to weten wanneer de stem pels zi'n
lose
1 gzaagd - of waren
z e alti~ d al los . D at de n as m va n de f firma B randt & Co tweemaal to
lezen is (op een breedtestuk e n o p bet ste mp1
e voor het centnale veld
betekent dat en twee ste mpels kunnen zijn geweest . Niettemin 1everde de
firma vanu1t Leipzig

I

stem Pel Stemmen' voor Mk 6 S .8o inclusief 0 .85
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Rug en voorplat Marpessa .

Prto
o , o mgreken
e
z9o7 . Dezelfde kolom in
394 8 factuur io 'uni
l
het Debiteuren/crediteuren-boek vermeldt we! `Div : titels' `Div : stemPels , 1 Vignet , 7 letter E en andere apart gefactureerde leveranties .
Hieronder zil'n mogelil'k stemPels voor Stemmen geweest bil'voorbeeld
de titel- en naam- en rugstemPels . We mogen echter aannemen dat een
oPdracht stemPels naar een tekening voor Stemmen ook tot een factuur
leidde en dan is de conclusie gerechtvaardigd dat er oorsPronkelil'k een
stemPel is aangeleverd . De Pril's geeft een indicatie van de grootte van dit
stemPel . Ter vergelil'king : `z Titel Lente' kostte 2 Marken ~; i of 2 vignetten kostten g Marken en `1 Letter' noteerde 3 Marken . Een stempe1 voor
Plat en rug kostte al aguw S o of 6o Marken •~ het gnoemde
a
`Boutens'stempel kan op het tito1- of een rugstempel slasn . Het tweemas1 voork0men van de naam van de leverancier op de bewaarde stempels kan
samenhangne met het gruikto
eb
materias1 waarin de nasm wellicht van
to voren werd gestanst . Ook mogelid'k is at het stempelwerk secuur
werd uigevoerd
t
in on erdelen die 1ater bil ' aelkar
e wrdegP
n a as t :. bi"-l
voorbeeld een stemPel voor de buitenste rand met hoekornamenten en
kaders en een tweede stemPel voor het centrale veld met het cirke1orna-
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Rug en voorPlat Stemmen (luxe editie) .

ment . De rugstem Pe 1s w e rden op de factuur meestal apart aangegeven en
zullen als afzonderlil'ke plaatstemPels zil'n geleverd .
Wie de luxe ed 1t ie van Stem men bekil'kt , stelt vast dat de hoekornamenten 1os zl ~n en dat de voIgrde
o ongelljk is asn die van de andere deelop laen
li k D -B-C-A m plaats va n A-B-C-D . Als voor de gewone
g~ nam e1
e rd zi'n
o Plag a n het ze ifde stempel is ge ruikt, m oet dat gebu
l vo0 rdat de
luxe eitle wer ge on en . Dat l i1kt m erdaa zo to ziln . Op e luxe
editle van Stemm en kom i k hiern a to rug .: hil' lil'kt niet uit 1907 to stammen . Va nt
af he
moment dat ze m stukken gezaagd ziln, waren er losse
n
. De
o nde r elen die doorr e binder ij tot ee n geheel werden samegestell
rkme nton band va n e luxe
pea

Stemm ne 1as

t zien at e li)jntjes
aan e
~
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hoekornamenten
netnet
niet
hoekornamenten
nietfeilloos
feilloos aansluiten
aansluiten op
opdedeverticals
verticale en
en horizonhorilOnoog ggoed
tale kaders
tale
kadsrs daartussen.
daartussen . Het
Het is
is met
met het
het blote
1oto 0og
oed eenn met
mett een
sen yverer
der l'aren
jaren -- nadat
grootglas
heelduidelil'k
duidelijk to
te zien
zien.. In
rootglas heel
In de
de loop
loop der
nadat de
de onderdeonderdelen vaak
in en
en uit
uit elkaar
zijn
werdhet
het moeili'ker
moeilijker
alle li'n
lijntjes
len
vaak in
elkaar genomen
g enomen zi'n
~ -- werd
~
a11e
~ tjes
tot sen
een geheel
geheel aaneen
aaneentotekril'gen
krijgen.. Al
I, bil'
bij de
de tweede
en kaders
kaderstot
en
Al in
in 191
191 1,
tweeds druk
druk
van Stemmen
Stemmen, was
was van
van kaders
kaders gsen
geen sprake
sprake meer
meer:: tussen
de lil'nen
lijnen en
de
van
tussen de
en de
traden goed
goedzichtbare
zichtbare hiaten
hiaten op
op.. Op
hoeken traden
hoeken
0p een
sen gegeven
gegeyenmoment
moment moet
m oet
dat
het
zo
niet
verder
kon.
de
uitgever
hebben
besloten
de uitgever hebben besloten dat het zo niet verder kon .
Het geheel
geheel van
van alle
alle drukken
en herdrukken
herdrukkenoverziend
overziendvalt
valttote concluconcluHet
drukken en
dat de
de latere
latere uitgaven,
19 steeds
steeds hetzelfde
de
deren dat
deren
uitgaven, vanaf
vanaf 19
1919
hetzeifdeppatroon
patroon van
van de
hoekornamenten vertonen
vertonen, nameli'k
namelijk
en dat
dit vaste
hoekornamenten
~ A-B-C-D,
A-B-C-D en
dat dit
vaste patroon
patro0n
samenvalt met
methet
het niet
niet langer
langer voorkomen
van
slechteasns1uitingen
aansluitingentustussamenvalt
voorkomen van
slechte
het ontwer
ontwerp.
betekent dat
dat er
er vanaf
sen de
de onderdelen
onderdelen van
van het
sen
Dit betekent
vanaf 1919
191 9
p . Dit
waarschijnlijk
plaatstempel is
is vervaardigd
vervaardigd voor
voorhet
het voorp1
voorplat.
waarschi'nli'k
~~ een
sen nieuw
nieuw plaatstempel
at .
Dat
stempel
is
nog
niet
aangetroffen.
Mogelijk
is
dat
al
bij
de
oorspronDat stemPel is nog niet aangetroffen . Mogelil'k is dat al bil' de oorprons
kelijke
aflevering
van
de
stempels
een
afgietsel
van
het
geheel
is
gemaakt,
keli'ke
aflevering
van
de
stempels
sen
ofgietsel
van
het
gehee1
is
gemask
~
t,
dat pas
is gebruikt.
lijkt achteraf
te veronderveronderdat
pas vanaf
vanaf 1919
1919 is
gebruikt . Het
Het lil'kt
achtoraf logisch
olgsch
i to
eerder lOU
zijn
ingezet..
stellen dat
stellen
dat die
die bevredigende
bevredigends vervanging
vervanging dan
dan eerder
zou z"
i1nmgezet
Echter,
het moment
moment waarop
Echter, het
waarophet
hetherstelde
herstelde ppatroon
patroon intradli'kt
intrad, lijkt
willekeu~ wil
lek eu
maar voor
voor
rig, omdat
rig,
omdat het
het niet
nietvoor
vooreen
sennieuwe
nieuwe bundel
bundel werd
werd gebruikt,
gebruikt maar
een
zoveelste
herdruk.
Het
kan
zijn
dat
de
vier
uitgaven
in
1920
een
sen zoveelste herdruk . Het kan zi'n
~ dat de vier nitg ayen in 1920 ee n herher op het
het ontwerp
al in
in 1919
noodzakelijk maakten:
bezinning op
bezinning
ontwerp al
1919 noodzakelil'k
maakten : onder
onder deze
deze
Sonnetten (met
de afwi
afwijuitgaven beyond
zich ook
uitgaven
beyond zich
ook de
de tweede
tweeds druk
druk van
van Sonnetten
(met de
l
ken de rugstemPelfing
rugstempeling),, die
die voor
kende
voor
het eerst
het
eerst inindeze
deze band
band verscheen.
verscheen .
De
derde
druk
van
Verzen
uitt
De derde druk van Verzen ui
19 I 8 is nog met losgezaagde

stempels vervaardigd (patroon:
C-B-A-D), maar vanaf de vierde
druk
van Praeludten
Praeludien komt
komt steeds
steeds
druk van

~N~<II
Slecht aansluitende
en,
Slecht
aansluitende stempeling
stempeling (detail
(detailvan
vanStemm
Stemmen,
tweede druk)
druk)..
tweeds
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het
A-B-C-D
voor, hethethet ppatroon
patroon A-B-CD voor,

zelfde
eerste
zsif e als
a1sdat
at van
van de
e eer
ste druk
ruk

van Stemmen
de niet
niet luxe
luxe
van
Stemmen (in
in de
naar
die
oplagen).
Heeft
men
oplagen . Heeft men nasr die

allereerste uitgave terggegrepen
u
our de vo1g ende uitg aven van een perfect bandstemPelfing to voorzien? Hoe dan ook, daarmee ging niet alle
varieteit verloren : de uitgaven werden sindsdien sours ook gePresenteerd
in halflinnen met PaPieren platten • en ook de kleurvariaties namen toe .
Niet 1anger beperkte men zich tot goudopdruk op een witte andergrond :
er verchenen
patronen in rons, in roodbruin en zeifs in blauw en
s
groen . Tenslotte bleven de rugstempels los voor de Sonnetten waren het
boven ie
~ n afwi'ken e stempels en werden de anderdelen sours verkeerd
•mgepast . 21
Al met a1 tollen we 1o verschillende Patronen van het voorp1at : A-BC-D Stemmen 1907>• D-B-C-A Stemmen luxe editie ; Carmina 1917,
PaPier • D-C-A-B Stemmen iii
; Carmina 191Z) ; B-C-A-D Stemmen >
9
1911, variant) ; B-A-C-D Carmina I 12 luxe editie • C-A-B-D Verzen
I9I4> C -B-A-D Verzen 1914, variant ; Praeludien 1916 • Carmina >
1917, linnen • Verzen 1918) ; C-B-D-A Praeludien 1916, luxe) ; D-A-C-B
Stemm en

1917, P a Pier

• B-D-C-A Stemmen

linnen . Van de
laatste uitgave is ook de variant A-B-C-D bekend en das vertrouwde
ptroon
a
bleef daarna in gebruik . Voor alle patronen tot 191 9 geldt das
ze duidelil'k
l met tos gezaagde stemPels zil'n vervaardigd, en voor all
stempelingen daarna da t de linen
~
en kaders goed aansluiten en er duidelil'k niet met losgezaagde stemPels meer is gewerkt . Intrigerende uit1917,

zonderig
n vormt de eerste druk van Stemmen , waaroP ik zo terng kom .
Voor de overzichtelil'kheid is een schema bil'gevoegd, waarin nog enkele
vras gtekens voorkomen, o mdat vo0ral de in Papier genaaide exemPlaren
ze1dzasm gworden
e
zil'n . Er kunnen - hoewel ik veel exemPlaren heb
altil'd
nieuwe
varianten oPduiken .
bekeken
Curieus is dat de stemPels vervaardigd zil'n in Leipzig, de stad waar
0ok de origine1en van Tiemann vandaan komen . Het idee das deze stemi
de uitgveri'
e
l of de binderi'l van
Pe 1s door de oorspr0nkelilke egenaar,
Mar Ps
e sa, zoude n zi1n u ig1eend
te
asn Brands en Zoon moet verworpen

r
he en g emaakt , zoals
wo rdn
e .• Tle mann zou heel andere ontwepen
hlerv oor is be redenee rd e n de stem p e is zouden niet zi"ln acher
t gebe
1ven
;
de
r
ekenin
g
voor
bll Brandt
Zoon, laat staan in stukken gezas g
eventuele huu r zou dan o0k erg hoog zi'ln geweest

39,48) .

Mogeli'k
l
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blil•ft das het bedril'f ze in Leipzig gekocht heeft - kiezend bil•v oorbeeld
uit aangeboden stemPels die daar gemaakt waren . Aannemelil'k is das
niet : het e iteuren oek zou dan niet zoveel afzon erlil'ke stemP e 1s
gemaakt in oPdracht vermelden, maar een grotere Partil• aangekochte
reeds bestaande stempls . Mogelil•k fungeerde Brandt & Co to Leipzig
eenvoudig als stemPelmakeril', niet als ontwerper, voor de Amsterdamse
inderi'~ . Het is ook onwaarschi'nli'k,
omdat de stempels dan voor een
~ ~

Duitse uitgave zouden moeten zil'n gemaakt . Ik ken zo'n uitgave niet ;
trouwens het in Duitsland zelf zo rutaal navo1gen van het TiemannontwerP, zou niet zonder repercussies g e leven zil'n . Resteert de yras g of
de in Leipzig vervasrdide
g stemp1s ein Leipzig o f in Amsterdam zil'n ontworpen . Het meest waarschil•n lil•k e is das de Amsterdamse firma Brands
zelf de stempels heeft laten tekenen en das het maken van de stemp1s
e in
Leipzig heeft plastsgevonden . Dit gebeurde kenneli1•k standaard zie de uitzonderlil'ke clausule die Theo Colenbrander in 1905 aanbracht in een
a moet in Nederland worden gesneop dracht voor L . . Veen : `Het stempl
•
den en de stempelsnilder met mil in verbinding wo rden eb
gracht . X22 Ook
voor Stemmen kan een Nederlandse tekening bil•v oorbeeld door een werknemer van de firma . Brandt
Zoon als basis hebben e
gfuneerd
. 23
g

Proefdruk van de stempels voor de eerste druk van
Stemmen . (Wolfsonian Library, Miami Beach.)
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HerSebruik van de stemPels
De firma Brands & Zoon beschikte behalve over de Boutens-distels no g
over andere diste1-stempels . Het cirkelornament voor Boutens werd tenminto
s voor ee"n andere Van Kampn euitgave op het voorplat gebruikt
z onder be li1'ning , namelil'k voor de b1oemlezing die .N . van Hall samenstelde onder de titel Dichters van dezen ti1'd 1 9to . De rug van deze uitgave heeft een soortge~
li'k plaats van uitgave en uitgeversnaam-stempel als
die van Stemmen m asr de andere distel-ornamenten wiljken af .
In 1911 werd voor Boutens' nieuwe bundel Praeludien niet gekozen
voor de distelband maar voor het door H .C .A . van KamPen aangepaste
ontwerp, gebaseerd op het Fell-ontwerp van de eerste druk uit 1902 . In
dit stadium dac ht Van Kame
Pn er kennelil'k niet aan om van de toekomstige Boutens-bundels een herkenbare eenheid to maken . 24 In 1911
werd de tweede druk van Stemmen uiteraard wel in dezelfde band als die
van 1 90~ u itgegeven en vanaf 1912, toen de eerste druk van Carmina
verscheen ontstond de reeks bundels zoals we die nu kennen .
E e n zeer v ersim pelde ser ie distel-ornamenton werd gebruikt voor de in
r oo linne n g ebonden dee 1tl'es van de oed zgheten `Holland-Bibliotheek'
waarin Van Kam en
p tussen 1913 en 1941 een lange reeks herdrukken
van succesvolle romans uigf
t a .• een keurverzameling van de beste
Nederlandsche lateratuur, keurig uitgegeven en gedrukt, smakelil'k
a g fo rmaat .25 Beha1ve Ina Boudier-Bakker Felix
g ebo nden in hndi
Timmermans en Augusta de Wit kwamen daarin ook enkele delen van
Carry van Brugg en en Louis
Lou Cou perus uit . De rugstempelfing van deze
serie- met ongeveer dezelfde distel en dezelfde nondescripto insecten - en
het centrale cirkelornament lilken erop to wizen
das ook deze delen
l
gebonden werden door Brands & Zoon .
De vlakverdeling van MarPessa en Stemmen is in Nederland voor een
r of aantal uitg ave n evolgd,
ook door andere uitgevers zoals W . de
go
g
Haa nin Utrecht, die in 1925 In den voorhof va n Charlotte van
Herwaarden uitgof en in 19Z8 van John K oo y Het boek va n den kernel .
Men was nu eenmaa1 niet steeds o rig inee1 e n be1ust o p ve rnieuwing .
In de Praktilk besliste de uitgever welke ornamenton gebruikt werden
hewe1
de ol
r van
o

e in e ri)' daarin gro0t kan zil'n geweest . De kosten
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bleven
als, net
stem pels,
doorhet
het1ossnil'den
lossnijden van
van de
bleuen laag,
laag> als
net als
als met
met hand
hondstemP1s,
e door
de

Persstempels
mogelil'k waren.
waren . Overigens
persstempels variaties
variaties mogelijk
werden1ang
langniet
nietall
ailee
Overigens werden

stempels losgezaagd
losgezaagd.. Duidelijk,
Stemmen,> is
niet
stemPels
Duidelil'kaan
aan dede hand
hand van
van Stemmen
is dat
dat niet
ook
nieuwe
stempels
noodzakelijk
maakte.
iedere
nieuwe
uitgave
sedere nieawe uigve
t a ook nieuwe stomPIse noodzakelil'k maakte .
Daarmeeisis de
de stelling
stelling van
moesDaarmee
vanVan
Van der
der Linden
Linden ('voor
'voor elke
elke boekband
boekband moesontkracht.. De
ten dus
ten
das speciale
specialestempels
stempelsaangemaakt
aangemaakt worden')
worden' ontkracht
De praktijk
prakt~i'k
26
was
dan de
de theorie
was grillsger
grilliger dan
theorie.. 26
Het bedrog
bedrog van
Het
van Boutens
Boutens

Voor Stemmen
Stemmen en
Voor
andere bundels
bundels -- ook
ook bundels
bundelsdie
dieniet
niet bil'
bij Van
en enkele
enkele andere
Van

Dishoeck
verschenen
Kampen maar bij~ Van
Kamp
a ~ en maar
bi' Van Dishoeck
verschenen -- werd
werd aaanvankelijk
nvankeli'k gekozen
gekozen
voor de
de Grasser
Grasset.. Deze
en
voor
Deze letter
letterwerd
werd door
door Eugene
Eugene Grasset
Grasser ontworpen
ontworpen en
voor de
de eerste
eerste maal
toegepast in
in 1898
I898 voor
voor Les
Les aventures
merveilleuses
voor
maal toegepast
aventores merveilleases
d'Huon de
de Bordeaux
van Gaston
doorFirmin
Firmin Didot
d'Huon
Bordeaux van
Gastoo Paris,
Paris uitgegeven
uiggven
t e e door
Dsdot &
&
Cie.. Na
op de
de Wereldtentoonstelling
Wereldtentoonstelling van
van I900
te zil'n
zijn gepresenteerd,
Cie
Na op
1900 to
gPr
e esenteerd
bracht de
de Duitse
Duitse firma
firma Genzsch
Genzsch& &
letter buiton
buitenFrankrsjk
Frankrijkin
in de
de
bracht
HeyHeyse
se dedeletter
ook
voor
de
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vaardigd worden . Het paPieren omslag van de ingnaaide
e
exemP1 aren
werd meestal in de drukkeri'~ g emaakt . Ook bi'~ Stemmen is dat zo
gegaan : het paPieren omslag is in goudgekleurde inkt bedrukt on ni etm
gud
o zoals de linnen en de perkamenten op a e . 29 Er zi ~nove1g
rigen s
twee Perkamenten edities . De eerste is op gewoon P Pier ged ruka t, gebonden in een mindere kwaliteit p erkament ;~ daarnaast is er een bil'zon dere
oplage die het laatst is gedrukt en ook als laatste is gebonden . Voor die
acht genummerde exemplaren, op Hollandsch papier van Van Gelder
Zonen werd eerst het zetsel aangePast . De pagina met drukkersverme1ding werd geheel vervangen door een colof on-pagina, die we1 o plage ,
paPiersoort en exemplaarnummer vermeldt de laatste in handschrift
met daaronder de handtekening van de dichter maar niet meer de naam
van de drukker . De verrassing wil dat deze luxe editie niet in 1907 i s
g edrukt .
Wie het voorwerk nader bestudeert ziet dat ook de titelpagina antlers
is gezet : spatiering van auteursnaam en plaatsnaam wil'kt of van de
gewone titelpagina •~ het zetwerk is hier compacter . De franse titel is in de
luxe editie l'uist jets wider
gespatieerd . Maar niet alleen dit eerste halve
l
katern is anders gezet . Het geldt nameli1'k voor de gehele bundel! Een
willekeurjge regel, bil'voorbeeld regel z op pagina 51, is in de gewone
editie langer dan in de luxe editie in het voorbeeld : z 1 cicero of 94 mm
in p1aats van zo cicero, 6 Punten of 91 mm) . Nu was het de gewoonte
luxe edities als laatste to drukken maar het was niet de gewoonte om
daarvoor het zetsel zo ingril'pend to herzien zeker niet als er maar acht
exemplaren met dat zetsel zouden worden gedrukt .
Het nieuwe zetsel laat een opvallende zetfout zien . 0p pagina 30 js in
de luxe editie `Als donder tong-ontboeid' gezet en ook gedrukt in deze
vorm: `Als donkey tong-ontboeid' . De foute `k' in donkey is door
i
B outens in zi han schrift oo rg e~n hasl en in de marge gecorrgeerd
en
geparafe
e r met e onderstreeto
p letter `B' . Ene even op va11ende ofwi'-~
king is het grProuceer
ee
e auteurPorfret
s
door To0roP : h et is gedrukt
op ander geint
p
a
pier
onder
het
prtret
is
o0k in facsimile de handtet
o
k e nlng va n B outens aangracht
eb
en het portetr is gedrukt in een andere
kleur . D ze afw~"l k inen
e en de andere Patieering
se
zil'n keng van het ztsel
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STORM
0 lk-aver cende moan
Lacht open of en aan
Bevloeit met zilverkanten vorrn
Het sombre park waar am
Den val van vi •verkom
Het rank gebaomt zwiePt in den na1 •aarsstorm•

De wind schalt onvermaeid
Als don er togantbaei
n
d
Die gierde uk voile keel zi'n
~ langgesrnoard geheim ,
Door 't lange l ashen jagen
De korte regenvlagen
Als telkens k eerend kletterhelder rla'• m . --

Correctie in Stemmen, paging 30 (luxe editie .)

merkend voor de in 1911 verschenen tweede druk van Stemmen . We stoten hiermee op een zon erling s taslt'o
~
van Boutens' bibligrafisc
o
h
erg!
o De
. luxe editio van acht exempla renis niet e luxe editio van
1907,

maar die van

1911 .

Echter, ook at zetsel is niet zonder meer as n -

g ewend voor deze acht s pecia1e exemp1aren . De col0fontok st is zoals
oven aangegeven, gewifi'zigd, masr oven ien is e drukve rmelm g
`Tweede

ruk' van de tito1pa g ins verwi'~ er

om
g ebeurd zi'n
~

Dit m oet doe1 ew ust

e asnstagnde luxe
kprs van e
uitgave met een

quasi-eerste druk to verblil'den en bet initiatief voor de ingreeP kan
alleen bilj Boutens worden gzocht
e
. Voor de acht egnummerde exempla-
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ren zal hil' als eerste gegadigden hebben gzocht
e ografen
. Latere bibli
zoals A .A .M . Stols hebben zi1'n misleidende omissie van de drukvermelding niet doorzien . Ook de
p s u11ko er z en in 1911 nlet hebben gemerkt
met een tweede druk to zil'n opg e
~zadel • ze zu11en blil' verrast z"iln met
een speciaal uit een la getoverde luxe exemPlaar van de eerste druk' in
handschrift gcorrieerd
o
door de d 1 ohtor . D as rm ee was deze luxe edit ie
g
geworden wat Boutens voor ogen stond biJ' zil'n dichtbundels : een bilna
"
perfect g edrukt en verzord
exclusief
boek
.
Van
de
luxe
o
lag
e
il'
zn
noon
g
p
exemPlaren gevonden met een oPdracht uit 1907 . De enigmiJ'
bekende
e~
opdracht dateert uit 1911 . Allicht, kunnen we nu toevoegen . Zou h et
bedrog van Boutens zo ver zi1'n gegaan dat hil' exemP1aren in handschrif t
antedateerde? Hil' tekende in elk gval
e
in
•
•
30
Stols deze luxe editie bJl 1907 plaatste .

19 z6

geen bezwaar aan toen

Een en ander verklaart ook de afwil'kende hoekornamenten van de
luxe uitgave . Voor de deelplagen van de echte eerste druk g1dt
e dat h et
et
voorplat bedrukt is met een stemPel geen losse onderdelen met als
patroon A-B-C-D . Het stempel werd vervolgens losgezaagd, zodat de elementen ervan voor andere boekbanden gebruikt konden worden . Toen
in 1911 een tweede druk werd voorbereid, zil'n de stempels weer bi' l
elkaar gelegd en heeft men zo goed en kwaad als het ging met de losgezaagde stemPels de linnen band van de tweede druk bedrukt . Door de
togzas
s e de stemp1seg ontstonden niet alleen kleine hiaten in de gouddruk : ook zijn de linen
op sommige Plekken over elkaar heen gedrukt .
l
Omdat de hoekelementen oorsPronkelil'k niet geracht waren als afzonderlil'ke stempels, ziJ'n ze niet apart genummerd en konden ze verwisseld
worden . In 1911 had men moeten bedenken dat de hoekstempels verschilden maar kennelil'k was die wetenschap niet meer aanwezig .
Wellicht werden de perkamenten banden apart behandeld als een klein e m et de hand g ebo nden luxe editie . De b inderil' vervaardide
g o0k de
exemp1aren in heel linnen . Van

e eersto druk werden de papieren

omslg
a en in e drukkeril' van e zelf e ban stemPelfing voorzien .
ri het 1eef se ripo
e r uct ieDe luxe editie is eerder als
B meJrl o r ukkeJ,
hndwe
a
rk o pg ev at .~ tusse ntil'ds ziJ'n de stompis
e
1osg emaskt . De reden
doorsnede van de band moest de
was een tech nisc he .~ door de afwi'kende
~
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afand
st tussen rug- en voor p 1at-stemp1
e worden vergroot . Daarna werden de hoekeleme nton in een andere toevallie,
vogorde
1
asngbracht
e
.
g
dat het speciale Perkament van
Ene b il kom nde reden kan z1ln gweest,
e
de gehmiteerde luxe editie ongeschikt was om geli'klmatig in een keer in
g oud to beste mpe 1en . 0m een betere afdruk van het geheel to kril'gen
zlln alle onderde 1en, vo0r z0ver nog niet los, alsnog losgezaagd . Om misve rs tanden to voo rkomen : er zijg
n een handvatten as n de st em pels
gemaakt, het b1eof gaan om PlaatstemPels die op een pers werden ofgedrukt . Nu is dat echter niet in een drukgang gebeurd, maar op zil'n minst
In twee drukan
g gen . De M ate n zil'n zichtbaar aan de hoekelementen
niet altil'd raken aan de naastgelegen
waa rvan de aanhang e nde lint1'es
1
kaders dat gold oo k voor de linnen deetoplage van de tweede druk . 0 p
andere plekken zijn ze er luist overheen gedrukt, wa t in een druk gang
van de eerste druk iets
onmo eli
o
g lk is . Het he1e ontwerP is ten pzichte
smallerg eworden : 143 mm in plaats van 145 mm . Ook de hoogto is
dardoor
niet zo z masr zoo mm . Deze verschillen zi'n
aan
a
~ niet to wi'ten
~
materiasl
De
linnen
eitie
van
de
tweede
het kr1 men
.
p of rekken va n het
druk is bil'na glil'k
e : 2oz bil' 143 mm . De `gewone' Perkamenten editie
gerukt op gewoon papie r wi'kt
~ of van de linnen editie - het patroon is
niet D-C-A-B maar D-B-C-A de stemp
~ els zi'n dus opnieuw geordend ,
de band wil'kt echter ook af van van de gelimiteerde editie . Het patroon
van de hoekelementen is weliswaar identiek maar de luxe editie is zorgvu1diger bedrukt : men heeft getracht de hiaten to vermil'den .
Luxe onmacht
Het is yreemd to zien dat de dure Perkamenten handelseditie en de banden van de 1atere luxe op1agen veel minder mooi zil'n bedrukt dan die
van de glimiteerde
e
Stemrnen . De yras gis of ze ooit, door uitgver
e
of
e
keken
zil'n
voordat
in
i
i
besloten
werd
niet
dichter en pub liek, g oe
9 9
meer met de 1osgezaagde stempels to werken, maar met een ander stemPe 1 , dat waa rschil' nlil' k is ge asee rd o p e gewone editie van de eer ste
druk van Stemmen : de volgo r e van de hoekornamenent is weer als vanouds hiaten en over elkaar heen g edrukte linen
komen daarna niet meer
l
voor . Men kan aarvoor hebben ternggegrePen op een al die til'd onge-
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bruikt afgietsel of asn de hand van eeo f otografische reproductie een
nieuw stempel hebben laten maken .
Het ingewikkelde productiep roces bi'
~ commecee1
ri
u iteev
ggen d ich tbundels laat nauweli'ks
~ ruimto aan de auteur om a1 to krit1 sch togen het
resultaat aan te kil'ken . HiJ ' zou de uitg ever er alleen maar mee op kosten jagen en dat zou de re1atie niet yerbeter en . Dat een mooi, masr
wezenlil'k slecht op de band ui'tgevoerd ontwerp zovee1 l'aren heeft kunnen standhouden, geeft niet alleen aan dat de Nederl andse bib
e liofill a1
gauw tevreden was met glimmende materialen als perkament en goudoPdruk, het geeft ook aan dat de in dit oPzicht niet makkelil'k to bevredigen Boutens onmachtig was hierin veel to veranderen . Als Boutens asn
de wieg van het ontwerp stond, zou hi1' kritischer zil'no Pgetreden . We
kunnen - misschien - concluderen dat Boutens het ontwerp niet heeft
voorgedragen ook al omdat de distel in het g eva1 van Sremmen geen bil'zondere betekenis li1'kt uit to dragen . De sYmboliek van de disto1 in o0rsprong religieus, heeft betrekking op smart en erfzonde : de distel vindt
op schilderil'en van de kruisiging niet zelden een Plek aan de voet van het
kruis . Al plaatste Boutens zich met zil'n meer metafYsische gedichten
onder de weinige sYmbolistische dichters van Nederland het bandontwerp van Stemmen is niet symbolisch voor de inhoud . Er gaan een overweldigende hoeveelheid `bloemen' voorbil' in deze gedichten waaronder
rozen a witte tulpen en koekoeksbloemen, maar geen distels - en ook de
Christeli'ke sYmboliek in zil'n werk dateert van later . Mogelil'k heeft hi'1
sindsdien de distel als stmbool ter harte genomen en is zo de serie bundels met hetzelfde omslag gesanctioneerd . Maar in beginsel was dat niet
het geval : als boek is Stemmen geen totaal-kunstwerk .
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Bibliografie Stemmen,
Eerste en tweede druk

I . EERSTE DRUK, 1907

P .C . BOUTENS I STEMMEN

I I

AMSTERDAM I P .N . VAN KAMPEN

& ZOON[ .]
Letter :

Grasset Genzsch & H
copsen
reys
6 rukkersverme1ding, koPtitels, o ndertitols ge ic hton, oPd r achten tweede
koPtekst inhoudsoPgave , 9 bil'schrift oPdracht
12
imPressum op titelPagina, afdelinstito1s,
1 oPende tekst
g
i 6 Franse titel Zo auteursnasm opo fito1P ag ina , 32 titel
OP titelPagina .

Illustraties : Getekend Portret van P .C . Boutens door . TooroP, gesi gneerd in de tekening: 'J . T00rP
0
11/1905', m f acsimile
grukt
e
i n zwart a1s fr onusPice .
Drukker :

Boek- Courant- en Steendrukkerij G . . Thieme Nl~megen.

Colof on keerzi'de
~ tito1pagm a
Datum van Publicatie : nov em ber 19 o7

Nleuwsbla

y0or den boek-

31 decem er , p . 1569, mgekomen
werken il' h et Mmlsterie van ustitie . . . m e maan
November 1907'] .
hande1• 74 19o7 105
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bedrukt met
metdistel-ornamenten,
distel-ornamenten, alles
alles gebaseerd
en
gebaseerd op
op
het Marpessa-ontwerp
van Walter
Walter Tiemann.
voorplathet
Maressa-ontwerP
van
Tiemann . De
De voorplatP
20lXI45
mm.. (In
stempeling (uit
stemPelfing
uit een
een stuk)
stuk meet
meet Zo
I x I4S mm
In sommige
sommige
exx.• liJ'kt
lijkt hethetstempel,
exx
stemPel,door
doorhet
het niet
nietuitlopen
uitlopen van
van het
het goud
goud

op het
het perkament
van de
de band
band een
een
op
perkament en
en door
door de
de kromming
kromming van
Colla tie::
Collatie

fraetie kleiner:
fractie
kleiner : 200
zoo xx 144
144 mm).
mm) .
0
2
2
I
2
bladen ,. pp
Groot 88°..1t1t A2 (IA
Xl) I-II
I-II 88 I2
126621t
21t22 .• IoI
101 bladen:
pp. [4],
Groot
IA, +
+x
4
[6], 1-188,
en zit
21t) en
zijn niet
niet
[61,
i-i88 [4].
De sehutbladen
schutbladen (1t
it en
en katem
katern A
A zijn
4 . De
gena aid, maar
maargelil'md
gelijmd.. De
katemenziJ'n
zijn met
genaaid,
De overige
overige katernen
met wit
wit garen
garen
naaigaten;
korte binnensteken).
Aan de
de bovenbovengena
aid (88 naaig
genaaid
aten •~ 4
4 korte
binnensteken . Aan
zijde
een
aangeplakt
wit kkapitaal.
verguld,
buiken
zide
ee
n asngplakt
e
wit
a pitaal . Kop
KoP yerg1
u
uik- en
l'
onderziJ'de onafgesneden.
onafgesneden . Ook
Ook exx
met de
de kop
kop ofgesneden
exx.. met
afgesneden,
onderzijde

maar niet
niet verguld
verguld en
en genaaid
met z2 korte
korte en
en 22 lange
lange binnenbinnenmaar
genaaid met
steken.
steken .
Formaat::
Formaat

Band:: ZI3xi4
213xI64
mm;~• boekblok:
indien
Band
6 mm
oekblok : 210XI54
2ioxiS4 mm
mm (of,
0f in
ien

Prijs::
Pril's

0 [Brinkman,
f 4,
4,550
1901-1910]
Brinkman, I90I
- I9 io

kop verguld
verguld:: Zo6xi54
206xl54 mm)
mm);; doorsnede
incl.. band:
kop
doorsnede incl
band : 22
zzmm.
mm .
Autopsie::
Autopsie
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AS ex[exlibris
libris Firmil'n
Firmijn van
van der
der Loo
Loo];
ZB..
AS
l ; ADS;
vE •> ZB
ADS ; JvE;

2 . TWEEDE DRUK, 1911

P .C . BOUTENS I STEMMEN I TWEEDE DRUK
P .N . VAN KAMPEN & ZOON[ .]
Letter :

I I

AMSTERDAM

Grasset Genzsch & HeYse , corPsen 6 drukkersvermelding,
t
s gIchten
o drachton,
pkoit1snderl
twee e
ed
koPtekst inhoudsoPgave , 9 b il'schrift od
r P rach t 12 duk
vermelding en imPressum op ofito1P gins,
a
afdel i ngstltel s,

toPende tekst 16 France tite1 2o auteursnasm opo fitelP agina , 32 titel op titelPagina .
Illustraties : Getekend P ortret van P .C . Boutens door . T 0oro,
P g esI gneerd in de tekening : ` ToorP
0 11/1905', met onder h et
portret de handtekening van P .C . Boutens, het gehee1
gedrukt in bruin in facsimile, a1s frontispice .
Drukker :.

Boek- Courant- en Steendrukkeri'~ G .J . Thieme, N1jmegen
Co1ofon keerzil'de tite1Pg
a in a .
Bil'zonderheid binnenwerk : Nieuw zetsel . D P P ag in a 3o Is in r egle 8 een
zetfoutoPgetreden .
Datum van Publicatie : novem er

I 9I I .

Volgns
e de bi ligraf
oe
isch

kasrten van het Letterkundig Museum verscheen ez e tweede druk in oktober . In het Nieuwsblad voor den boekhandel
verschenen echter op 17 en 21 november 1911 advertenties
waarin de uitgever verklaarde : `De TWEEDE DRUK komt voor
1 December gereed .' en : `Tot de uitgave leveren wil ' bil' aanbieding op de gewone voorwaarden .' De uitgave verscheen
waarschil'nlil'k eind november

1911 .

2a.INGENAAID IN PAPIER

0lage
P
PaPier :
0 msla g
Collatie :
Formaat :

9I

Prii's :
AutoPsie :

I . 90 Brinkman,
Geen exx . gezien .

19 II-I 9 I 5

2b . GEBONDEN IN LINNEN

0plage :
Papier :

Band :

Collatie .

Formaat :
Pri1's :
AutoPsie :

Geelgetint papier, schut laden van glad papier (variant
exx . : schutbladen van zwaarder papier ; fronfispice op glad
en getlnt papler .
Heel linnen voorplat
voorp
bedrukt ing oud met auteurnasm
s
en
titel ; rug
g edrukt in oud met auteursnasm, tI'tol, p1aats van
uitgave en uitg ever •~ voorplat en rug bedrukt met distelornamenten alles gebaseerd op het Mar pessa - o ntwerp van
Walter Tiemann . De voorPlat-stemPelfing in 1osse onderdelen oPgebouw meet 2oZXI43 mm .
Groot S 0 . 7c 2 X2 iX + xz I-I I 8 r 26 2~ 2 . IoI bladen : PP 4
[6], I-I88 4 . De schutbladen it en zit en katern zil'n
niet genaaid maar eli'md
g~
. De overige katerne
~ n zi'n met wit
garen genaaid io naaigaten, 5 korto binnensteken . Aan de
bovenzil'de een aangPlakt
e
wit k oPitaal . K oP ofesneden
g
buik- en onderzil'de onafgesneden .
Band : 2I4x163 mm ;~ boekblok : 2I0XI53 mm; doorsnede
incl . band : 18 mm . Variant exx . : boekblok 2 07x I53 mm
2, 5 o Brinkman, I 9 II-I 9 I 5 .
KB ; AS ; ZB .

2C . GEBONDEN IN PERKAMENT

Oplage :

?

Papier :

Geelgetint pa piet schutb1a en van zwaarder papIer, fr ontisPice op glad en getint PaPier .

Band :

Heel perkamentvoorp1at bedrukt in goud met auteursn aam
en titel ; rug bedrukt ing oud met autos
urnasm t1 tel > plaat s
van uitgave en uitg ever ~• voorplat en rug bedruk tmet dIstelornamenten alles gebaseerd op het MarPessa-ontwerP van
Walter Tiemann . De voorPlat-stemPelfing in 1osse onderde-

92

Collatie .

len oPgebouwd meet Zooxl43 mm .
Groot 80 . 2 2 IA + x I I-I I $ I2 ( 21L 2 . Ij
o bladen ,. PP 4
en 2y en katern ~,zil'n
6 > I-I88 4 . De schut1a en
niet genaaid, maar gelil'md . De overige katernen zil'n met wit
garen genaaid Io naaigaten, 5 korte binnensteken . Aan de
bovenzil'de een asngePlakt wit k a Pitaal . K o P verg1d
u buik-

Formaat :
Pril's :
AutoPsie :

en o nderzi'de
~
onafgesneden .
Band : ZI3 xI6 S mm ;~ boekblok :
incl . band : zo mm .
3 ,9o Brinkman,
AFH .

19 II-I9 I

2o8xI53

mm ; doorsnede

S .

2d. GEBONDEN IN PERKAMENTIGENUMMERDE EXEMPLAREN

8 genummerde en gesigneerde exemPlaren .
0Plage :
Bi'zonderheid letter : In het colofon is `No' gezet uit een onbekende letter .
PaPier :
Hollandsch PaPier, met watermerk `Van Gelder en Zonen' ;>
schutbladen van wit PaPier ex . No . 5 met watermerk van
frontisPIce op getint PaPier .
Col0f0n op keerziljde titelPagina : Acht exemPlaren werden gedrukt op
Ho 11andsch pa
PPier,
pier, van welke dit is No . arabisch cil'fer
in zwarte inkt handtekening van P .C . Boutens in
`DE FORTUIN` ;

zwarte inkt .
Bil'zonderheid binnenwerk : 0P Pagina 3o is in regel 8 de zetfout in
handschrift > in zwarte inkt > gecorrigeerd : de `k' in `donkey'
is doorgehaald . In de linkermarge staat : `I d B'
- .
Band .
Heel Perkament, voorPlat bedrukt in goud met auteursnaam
en titol ; rug bed rukt in ogud met auteursnaam titel > Plaats
r t metr1 et d
van u itgave en uitgever voopat en rug beduk
menton, a11es geaseer op het Marpessa-ontwerp van

Co11atie .

Walter Tiemann . De vooPat
r 1 stemelin
g in 1ss
o e o n e r eP
.
Ook
:
2ooxl43
mm .
1en opge ouw meet Zooxl44 mm
2
I
$
6
2
,
Groot 8° . it 2
IX + x
I I I I 2 2~, ~
IoI bladen . PP 4
6 > I I 88 4De sc hutbladen 1t en 2~ en katernXzilj n
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niet genaaid maar eli'md
g~
. De overige k aternen zijn met wit
garen genaaid io naaigaten, 5 korto binnensteken . Aan de
bovenzil'de een aangePlakt wit kpitaal
a
. KoP verguld bulken onderzi'~ a onafgesne en .
Formaat :

Band : Z r9x
mm ; boekb1ok •. z3xz5Zmm; doorsnede
incl . band : 3' mm . Ook : boekb1o k •. 2z4x157 mm ; doorsuede 29 mm) .
17

~t

Pril's :
? Niet in Brinkman, I9II-I9t 5
Afg ebeeld • Boutens & L eoPold. Catalogus
AutoP sie :

z . Amsterdam, Antiquariaat Schuhmacher, [1983], p . 22
PC No . z) ;
~ ZB No . S, met naamstemPel `E . Smit Veer e
Z .' op schutblad met opBrach t op de frapse tltelpagin a .
`aan Mevr . . Smit Snoek
van P . C . Boutens
6 Dec .
1

94

2

9

1 i .' ) .

2o

Overzicht volgorde hoekstemp els

I

2

1907

1911

Stemmen

Stemmen 2

32

PaPier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Perk .

A-B-C-D

Niet los

PaPier
Linnen

D-C-A-B

ook :

3

4

1912

1914

Carmina

Verzen 2

B-C-A-D

Los

Perk .

D-B-C-A

Los

Perk ./luxe

D-B-C-A

Los

Linnen

D-C-A-B

Los

Perk .

D-C-A-B

Los

Perk ./luxe

B-A-C-D

Los

Linnen

C-A-B-D

ook:
C -B-A-D

Los

C-A-B-D

Los

Linnen

C-B-A-D

Los

Perk ./luxe

C-B-D-A

Los

PaPier

B-D-C-A

Los

Linnen

C-B-A-D

Los

PaPier

D-A-C-B

Los

Linnen

B-D-C-A

Los

ook:

ook :

A-B-C-D

Niet los

./luxe
Perk

5

6

1916

1917

~9I']

Praeludien 3

Carmina 2
Stemmen 3

PaPier

Luxe ongeb .

8

9

1918

Verzen 3

1919

Praeludien 4

I0 1920

Stemmen 4

PaPier
Linnen

C-B-A-D

Los

Haiflinnen

A-B-C-D

Niet 10s

Linnen

A-B-C-D

Niet los

A-B-C-D

Niet los

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

PaPier

A-B-C-D

Niet 1os

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Perk ./luxe

A-B-C-D

Niet los

PaPier

A-B-C-D

Niet los

PaPier
Linnen

II

1920

Carmina 3

PaPier
Linnen

I2
z3

I4

I5

z6

I
Ig
I9
zo

1920
1920

1922

1924

1925

1925

Verzen 4

S onnetten 2

Zomerwolken

Carmina 4

Stemmens

Verzens

1926

Praeludiens

1933

Zo m erwolken 2

1936

Sonnetten 3

PaPier

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Perk ./luxe

A-B-C-D

Niet los

PaPier

A-B-C-D

Niet los

Half linnen

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet 1os

PaPier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

PaPier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

PaPier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

PaPier

A-B-C-D

Niet 1os

Linnen

A-B-GD

Ni et 1os

PaPier

A-B-C-D

Niet 1os

Haif linnen

A-B-C-D

Niet 1os

Linnen

A-B-C-D

Niet 1os

Luxe

96

Noten

I

.W. Gleeson White, `The artistic decoration of cloth book-covers', in

The

Studio IV, No . I9 October 1894 , p . I5-23 .
2

Paul van CaPelleveen, 'RC . Boutens en de band van Praeludien', in aarboek
Letterkundig Museum 7 1998 , p . 59-84 . Een kleine aanvulling op das artikel
kan hier volgen . Voor de tweede druk van Praeludien, verschenen in 191 I,
ontwierP H .C .A . van KamPen een band, die geinsPireerd leek to zi1'n door de
Fell-band . Van KamPens ontwerP bleef daarna niet onSebruikt op de plank
liSgen, maar werd door de Amsterdamse uitgeveri1' RN . van KamPen & Zoon
oPnieuw aangewend in 1926 voor een toneelstuk van ma Boudier-Bakker,
S prinSvloed, waarvan ik in de collectie van Rob Aardse een exemPlaar zaS .
Een exemPlaar in de Koninkli1'ke Bibliotheek siSnatuur : 2096516 is identiek
Sebonden in karton, voorPtat en rug bedrukt in goud . Voor de oPenin8sPa8i na's werd een ander ontwerP van H .C .A . van KamPen Sebruikt. Een latere
bindoPla8a heeft het omslagontwerP Sedrukt in rood op wit karton, waarbi' 1
de tekst van rug en in het kader op het voorPtat oPnieuw uit een andere letter is Sezet KB si8natuur : 1121 E 94) . Voor beide bindoPla8en 8eldt das de
tekst in het kader arbitrair en zonder de onginele ornamenten is SaPlaatst .

3

Anneliese Hubscher, `Walter Tiemann 1876-1951', in Traditionen Leipziger
Buchkunst ed . Albert KaPr , Leipzig I989, p . [66]- 13 .

4

Ge8evens ontleend aan het Archiv des Inset-VerlaSs in het Goethe- and
Schiller Archiv van de StiftunS Weimarer Klassik to Weimar en mi1 ' door
Wolf8an8 Ritschel in een brief van 25 1'uni 1997 aanSereikt .

5

Anneliese Hubscher, `Walter Tiemann 1876-1951' noot 3), p . 92 . Met een
afbeeldin8 van band, frontisPice, titelPaSina en eerste tekstPaSina van
Marpessa op P. 73 .

6

can Loubier, `De nieuwe boekkunst in Duitschland', in Het drukkers 1'aarboek
voor 1906 I 1906 , p . [49]-[I 00 . Met op PI00 : `Afb . 24 . Perkamenten
boekband van Walter Tiemann voor de Inset-VerlaS to Leipzig' .

7

Fons van der Linden, In linnen Sebonden . Nederlandse uitSeversbanden van 1840
tot 1940, Veenendaal 1987, p . 63 .

8

Loubier melds in zi1'n overzicht de invloed van uit8evers, drukkers en auteurs .
Voor de laatste SroeP, zie : can Loubier, `De nieuwe boekkunst in
Duitschland' noot 6), p. 81 .
Z
Q

9

In 1902 werd Boutens samen met verzamelaars en uitSevers bedankt voor de
medewerkinS aan een tentoonstellinS die de Rotterdamsche Vereeni8in 8
`Voor de kunst' orSaniseerde . Zie TentoonstellinS van boekwerken in het Sebouw
van den "Rotterdamschen Kunstkrin8" ~ Witte de Withstraat Rotterdam 1902 ,
P35 . Voor Boutens als boekverzorSer, zie : S.A .J . van Faassen, "Een zeker
amateurisme", PC . Boutens als boekverzorSer', in Ik heb lets bi1'na schoons

0
Z
Q
m
W

0
Z
W

U
a
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aanschouwd. Over Ieven en werk van PC . Boutens 1870-1943 ed . Jan Nap et
al .

Amsterdam-Den Haag 1993, p . 126-149 .

10

De verschi'ningsdatum van het 1'aarboek lag in elk geval voor die van de
recensie in het Nieuwsblad voor den boekhandel van I9 1'uni I906.

II

Zie de rekeningen van Verbeke geciteerd in voetnoot 48 bij S .A.J . van
Faassen "Een zeker amateurisme", PC . Boutens als boekverzorger' noot
9), p . 163 .

I2

We hebben weinig mogelil'kheden om dit na to gaan : het Van KamPen archief
is grotendeels verloren gagaan . Overigens, PaPieren omslagen kunnen ook
door binderi1'en worden bedrukt, was niet gebruikeli1'k was - en hier niet
gebeurd is . Zoals meestal zond de binderi1' het staande zetsel voor de
omslagdecoratie en betiteling of een cliche daarvan naar de drukker en gin g
het, na het bedrukken van de PaPieren omslagen, retour binderi1' . Voor de
latere drukken is geen cliche hergebruikt : ook voor in PaPier genaaide edities ziI'n tot 1919 de losgezaagde stemPels Sebruikt .

13

Over de tanende PoPulariteit van Boutens: Jan Nap en oost van der Vleuten,
"Slechts voor zeer weinigen" . Een documentaire over de recePtie van PC .
Boutens' Poezie', in Ik heb lets b1i'na schoons aanschouwd. Over Ieven en werk
van PC . Boutens 1870-1943 ed. Jan Nap et al .]), Amsterdam-Den Haa g
1993,P. 119 .

14

Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg (signatuur : I 112 H 47) .

I5 De stemPels bevinden zich in dons 14 van het Proost en Brands stemPelarchief in de Koninkli1'ke Bibliotheek bruikleen . Deze collectie is nog niet
toegankeli1'k . De handstemPels zi1'n wel geordend, zie PA. Goddi1'n,

Boekbandstem els. Catalo us van het eornamenteerde handstem elmateriaal uit
de collectie verguldSereedschap van de irma Proost en Brandt to Amsterdam, Den
Haag I989 . ScriPtie .
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I6

Over de relaties met . Brandt & Co . to LeiPzig valt niets to lezen in de
Proost en Brandt literatuur. De firms behoorde niet tot de regelmatige
adverteerders in de diverse Nederlandse en Duitse boekbindersti1'dschriften, maar in 1925 verscheen een advertentie in het Archly ur Buchgewerbe
and GebrauchsSraphik 62 1925 I I / 12 : `Brandt & Co . Gegrundet 1888 Leipzig
Mittelstr. 7 Gravuren-Schriften', waarboven een Pi1'1 met de tekst `Das
Zeichen fur Wertarbeit' wi1'st op het beeldmerk van de firms: een adelaarskoP voor een riI'zende halve zon, met de afkorting `BUCO' . De
`Graveuranstalt Brandt & Co :, Handelsregister-Nr. A-1222 oud , overleefde
de Tweede Wereldoorlog, aanvankeli1'k nog gevestigd in de Mittelstral3e 7
later in de Hans-Poeche-Stral3e 7, Leipzig C I, en ging in 1972 op in de
Bandstahlwerkzeuga Leipzig VEB, waarover na 1978 geen gagevens beschikbaar zi1'n . Informatie over de naoorlogse geschiedenis van de firms zi1'n verstrekt door de Industrie- and Handelskammer zu Leipzig, 1'uli 2000) .

17

In 1907 waren 110.793 arbeiders in dienst van Duitse boekbinderi1'en en de
PaPierindustrie : Ernst-Peter Biesalski, `Die Mechanisierung der deutschen

Buchbinderei 1850-1900', in Archly ur Geschichte des Buchwesens 36 (1991),
P. 76 . In 191 I waren er in Leipzig 4500 werknemers in boekbinderi1'en en
aanverwante bedri1'ven . Berlin
kwam op de tweede Plasts met 3000 werkne1
mers ; Stuttgart vol8de met 1000. Vergelil'k FLameris, `MededeelinS uit
Leipzig', in Magnus 2, No . 14 15 auSustus 19 I I , p. 108- 109 .
18

Debiteuren/crediteuren-boeken van de firms . Brands & Zoon D&C
Gemeentearchief Amsterdam, archief 1246 . Het archief bevat 7 delen
Debiteuren/crediteuren 1852-1915 en 1920-1926 . Ander materiaal heeft
de PaPierhandel tot onderwerP, met uitzondering van : InkooPboeken J .B.Z.
1900-1906, 1913-1916), Orderboeken Binderi1' (1914, 19930, 1940 en een
VerkooPboek Binderi1' 1920 , SPecificatie balansPosten Brands 1850- 1920 I
Per 5 1'aar bewaard en Balansen Brandt 1852- 1907 . Deze boeken maken
deel uit van de 'Historisch financiele boeken' . CorresPondentie van de binderi1' uit deze Periode is niet bewaard, ook niet bi1' de andere Parti1'en : het
archief van uitgeveri1 ' Van KamPen Sing verloren (op enkele ontwerPen na, die
nu in het Ri1'ksPrentenkabinet Amsterdam bewaard worden en het archief
van drukkeri1' Thieme is in de Tweede WereldoorloS verbrand .

I9

StemPelcollectie Proost en Brandt, Koninkli1'ke Bibliotheek . De andere stemPels kunnen in een van de vele dozen alsno8 voor de da$ komen . OveriSens
werden niet alle stemPels bewaard . Over de zogeheten `uliana Bi1'bel',
Sebonden door firms . Brandt & Zoon en aangeboden aan koningin
Wilhelmina en de zeer 1'onga Prinses uliana schreef Stokkink : `De versierins van den band, 8eheel in handverSuldinS en blinddruk ; alleen het letterSedeelte, het 8estYleerde waPen en het monogram RJ . Prinses uliana , zi1'n
met de Pers Sedrukt en de stemPels daarvan, ter meerdere waarde van den
Bi1'bel, direct na 't gebruik vernietiSd : S . G. Stokkink , `De uliana Bi1'bel', in
MaSnus I, No . I I I 1'uli 1910), p. 124 . Misschien verdwenen om die reden
niet alleen PersstemPels, maar ook handstemPels ; PA. Goddi1'n constateerde
das de handstemPelcollectie niet comPleer is overSeleverd PA. GoddiI'n
noot 4), deel I, p . 54-55) . Het ontbrekende naamstemPel kan overeenkomen met' 1 Monogram PN .v .K & Zn', das 18.35 Mk inclusief 0 .85 Porto kostte, ofwel
11,01 D&C 1900 tot 1907 is : 1905-1907], no . 2348, factuur 13
1'uni 1907, Gemeentearchief Amsterdam, archief Proost en Brandt, no . 1246 .

20

D&C 1900 tot 1907 is : 1905-1907], no . 2161, factuur 10 1'uni 1907,
Gemeentearchief Amsterdam, archief Proost en Brandt, no . 1246 .

21

Van Stemmen derde druk, 1917 is een exemPlaar bekend waarvan het
onderste ru8stemPel ondersteboven is gaPIaatst . KB, si8natuur : 2291 B 13 .
Van Carmina derde druk, 1920 is een exemPlaar bekend waarvan het bovenste stemPel - het distelornament met de aanhanSende dubbel bekaderde
rechthoek - ondersteboven is SaPIaatst KB, siSnatuur : 2291 B 12 .

22 Brief, Sedateerd 22 februari 1905, in het archief-Veen . Geciteerd naar H .T.M .
van Vliet Versierde verhalen . De oors ronkeli'ke boekbanden van Louis Cou erus'
werk 1884-1915 , Amsterdam-AnswerPen 2000, p. 32 .
23

Een cliche-druk Patroon : A-B-C-D , met oPSePlakte auteursnaam- en titelafdruk bevinden zich in de door D . Veeze bi1'eengebrachte collectie

Nederlandse boekkunst in de Wolfsonian Library, Miami Beach, Florida
Veeze XA 993 .3026] .
24

De reden hiervoor is onbekend, maar het kan zit'n dat hieraan een late overname van deze titel van de oorsPronkeli1'ke uit8ever, Maison Blok, ten 8rondsla8 li8t.

25

Reeksoverzicht in Ina Boudier-Bakker, Armoede, vi1'fde druk Amsterdam
19 I7 .

26

Fons van der Linden, In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840
tot 1940 noot 7), p. 63 .

27

S .H . de Roos, `De to8enwoordi8a drukletter', in Onze kunst 7 1908 I 1'anuari , p . 34-35 . Zie ook Anne Murray-Robertson, Grasset, pionnier de I'Art
Nouveau, Paris 198 I , p . 85-88, en .W. Enschede, De Grassetletter, Amsterdam
1904 .

28

De drukProef is of8ebeeld en besProken in S .A.J . van Faassen "Een zeker
amateurisme", PC . Boutens als boekverzor8er' (noot 9), p . 34 en 43 . Over
de letter van Grasset, idem, p . 148 .

29

Het omsla8 werd in de binderi1' 8edrukt, sours met aanvullende teksten zoals
in het 8eval van de tweede druk van Carmina : op het achteromsla8 adverteert
de uit8everi1' voor Stemmen tweede druk en Praeludien tweede druk uit
191 I . Zeeuwse Bibliotheek, Middelbur8 siSnatuur : 1121 N 46) .]

30 A.A .M . Stols, Bibliographie van het werk van P.C . Boutens
Maastricht 1925, p. 8 .

I00

1894-1924 .

3I

Gebruikte afkortin8en voor locaties : ADS Antiquariaat De Sle8to, Den
Haa8 ; AFH Antiquariaat Fokas Holthuis ; AS Antiquariaat Schuhmacher
vE asP van Eesteren ; KB Koninkli1'ke Bibliotheek ; MvhB Museum van het
Boek ; PC Particuliere collectie ; ZB Zeeuwse Bibliotheek .
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Voor hun bereidwilli8a medewerkin8 ben ik dank verschuldi8d aan
Antiquariaat Schuhmacher to Amsterdam en aan Ronald Ri1'kse van de
Zeeuwse Bibliotheek to Middelbur8 . Zowel to Amsterdam als to Middelbur 8
heb ik staPels Boutensbundels kunnen bestuderen . Ook wil ik voor hun aanwi1'zin8en en correcties enkele verzamelaars en sPecialisten dank betui8en :
Rob Aardse, as van Eesteren Fokas Holthuis Ton Leenhouts Jan Storm
van Leeuwen, Albert Struik en Rens To P.

Pim de Vroomen

Een Saar onbekende schilderijen
van Pierre Kemp
Over het lezen van facsimile's

H

et Bonnefantenmuseum in Maastricht beschikt si n ds 1996
over nagenoeg alle tekeningen en sc hilderi1'
e n van de

Maastrichtse dichter-schilder en P .C .Hooft-Staatsril'swinP
naar Pierre Kemp 1886-1g87 . Aan de hand van twee facsimile's ui t
1929 die al heel lang ge leden gpubliceerd
e
werden, name1"lk
~ in 1961
61 en
e
in 1980, laat ik zien dat er nog steeds aanvullingen mog~
eli'k zi'n
~ op h et
overzicht van zi1'n teken- en schilderwerk .
Het facsimile `December 1929'
Ter gelegenheid van Pierre KemP's 75e verl'aardag verscheen in 1961 het
Schri1'vers Prentenboek . Hoewel het, na bil'na veertig laar, wel aan enige revisie toe is, moet gezegd worden dat het nog steeds een ril'ke bron
van allerhande informatie is . Zo staan er heel wat versPreide gegevens

a
F
w
Y
W

in over PK als schilder : op het omslag de gedeeltelil'ke reproductie van
een schilderi)', iets in de `Inleiding', een Paar kindertekeningen keramische en mode-ontwerPen, landschaPstekeningen, het bekende Zelfpore
afgedruktovignet van PK' s
tret in Rode Conto' uit 1911, het PiPklein
eerste bun e1

W

a
z
Q

Het won ere lied e n e en foto van zi'n
~ schilderplet
s a
m et

het gicht
ed `Stoking' .
O P b 1azil' e 2o staat o0k no
ngg het facsimile ofgdrukt van een klahandschrift van Pierre KemP . Het draagt de t ito1 'December 1929' . De
redsctie deelt mee dat het is afkomstig is uit hat `Prestatiecahier
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Facsimile A: `December 1919; gepubliceerd in 1961 .
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Schilderwerk' waarin PK dagelil'ks het aantal beschilderde vierkante
centimeters aantekende .
Als we d ti facsimile, dat b il' deze bil'drge
a
nog eens wordt ofgedrukt
a 1 s Facsimile A niet a11een ais een plaat1'e beschouwen maar het ook
echt elzen~ leve rt he t de t
o p van vil'f schilderil'en die PK in december 12
a
• 2 X .X. luis99 vervaard ide
g . Het zil'n : 1 ZieIen en Cigretten
mn 3 Gebed voor de Hereeniging der Kerken ~• 4
tert naar de b1oee
Tekst uRYr
sboec k zie ove
u ; en 5 Christos bedaart > doet den Storm
bedaren .
D tois
De
ti van het tweede e n derde schilderij~ zi'n
~ duideli'k
~ doorgehaald .
Voor X X . luse
i t rt nas r de b1e
o men g e ldt dat zeker, masr bil' Ggibed
vo or de Heerenigig
n der Kerken is de doorhaling door middel van
e
. Daar heeft Pierre Kempno g
g
o nderst pP elmg we e r ong edaan gmaskt
aan toe gevoe gd dat hil' het onderste stuk in l'anuari 1930 heeft geretoucheerd .
Di facsimile levert dus de titel sop v an vier, moeli'
k vi' f~ schil deri'-~
g~
en, t waarvar . we mogen aannemen dat ze echt bestaan hebben . Van
twee e va n i s da t evident want de schilderi'en
~
Gebed voor de Hereenig mg der
r Kerken e n Zie1en en Cigaretten zil'n in zwart-wit ofgebeeld in
hetzeifde

Schri1'vers Prentenboek .

h r m e er . PK geeft de f ormaten van de schildeHet facsimile be
idt e cto
rilen en rekent heto PP erv1ak in cm2 uit de berekeningen staan erbil' .
Bi 1 de laatste twee schllde rijen smokke1t hil' e'en centimeter, zodat het
pprviak
e
l'ets groter wordt . Daarna telt hil' het aantal cm2 0p : de uitko omst over dece mber I99
z is 5520 beschilderde cm2 . Hil' heeft in
december 19Z9 dus lets meer dan een halve vierkante meter geschilderd!
H et
et is et dui eli~,
k waaro PK het aantal vierkante centimeters ver-

w
Y
w
w
a
Z
Q

~e gaat
vogens niee1t door ze ven terwl ~ l het tochm asr om vie rr childeri'n
h
of hoo gstens vil f, a 1s we het doorg gistreeto
l n o g even meetelp schilderij
elf k 1 pt we! :. 55 20
1en Ik kom aar straks o P to ug . Maa r de so m z elf
c m2 gedeel door
r zeven
een gmz
e
el o pperv1ak van 788 cmz
o P . Pierre KemP rondt naar bene en af .

Z
w
w
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De schilderiien-boekhouding 'Productie 1929'.

Facsimile B: 'Productie J929', gepubliceerd in J980.

Het facsimile 'Productie 1929'

w

a:
a:

In Man in het zwart, heer van het groen, de eveneens nag steeds alleraar-

allerhande aard. Ik loop de kolommen even na. Pierre Kemp maakte in

lL

digste door Molin en Morel bezorgde in 1980 aan Pierre Kemp gewijde

19 2 9 in totaal 33 schilderijen (kolom

-c

2)

in 75 dagen (kolom 3), samen

-

z

>

aflevering van De Engelbewaarder, maar tach ook al weer twintig jaar

was dat 56.335 crnz (kolam 5). Hij maakre dus 0,44 schilderij (kolom

z

oud, vinden we op blz. 64-65 nag een reproductie van een facsimile over

4) af 75 1 cmz (kolam 6) per schilderdag. Over productie gesproken!

a:

Pierre Kemps schilderkunsr. Ging facsimile A aIleen over december 19 29,

o

De uitga ven voor aIle 33 in 1929 geproduceerde schilderijen, inclusief

hier gaat het om de schilderijen-boekhouding van her hele jaar 19 29.

lijsten, bedragen in totaal

Oak dit facsmile wordt hier nog eens afgedrukt als Facsimile B.

de dmz (kolorn 5) kornt dar neer op

Her jaaroverzicht geeft per maand zeer gedetaileerde informatie van

w

f

162,64, af

f

f

4,92 per stuk. Per geschilder-

oJ

:I
U

w

0,29 (laatste kolom). Voor het

echre schilder-'handwerk' wil Pierre Kemp

f

1,33 per drnz verdienen.

c
Z

»c
w

m

Z

o
a:

«
«
lL

z

1°4

D ve rkooppr ijs van de schil erljenmclusiaf materiaslkosten zal dus
De
tenmmste z 6z per dm z moeten gaan bedragen .
Onder het kPle
o
Formatenln
' zl
e 33 sc hit er1jen ver eeld naar Prod uctlemaanden en formaten . Zo is te zien dat augustus z929 een topo cmx . 7~
Bi' acht
ma and was met z o schilderi'en
~
waarvan e'en van roo
schil d erl len zet PK k lem e voet nootee
-nt)e, sb il'v . bil' het groto schil eri'
ut1 august us . Z ezijn niet zo duide li'k,
~ masr ais 'e
~ eenmaal weet dat ze
er zi ln dan vmd le ze ook . De acht voetoo0tl'es corresPonderen althans
m as n
tal met de ach t s childe rijen die links linksonderin worden
g e noemd . zeven werden er verkocht, "een weggegeven De acht schilderilen dragen de vo 1ende
tote1s •. 1 MYthotogie ; z Gele stad ; 3 ongg
1e ~ ur~ 4 Heiligenleg ende ~• 5 Enterrement •~ 6 Ontmoeting~~7 O .L .Vr .
van `t Koren en 8 Ruysbroeck .
In dit he t ove
herkennen we de 1oonboekhou er Kem P
die overda
g
wrk e op hevan
t bureau
de mi'n Julia
~
. Door de scrupuleuze nauwgezetheeid theeft het overziGht enigzins
s opo zil'n Barbarbers, toch jets Poetisch .
Samenvoeging van de gagevens

Aan e hand va n e g zmenli"ke
ea
uit facsimile A en B kunnen
l ggvens
we om te beginnen het vreemde getal `zeven' verklaren dat bil ' facsimile
A ter sPrake kwam .
In B staat immers dat PK in december vier schilderil'en maakte kolom
z) . Dit betekent dat het doorgehaalde schilderil ' X .X . Luistert naar de
b loemen uit A inderdaad niet meetelt . Daarna laat de derde kolom het
onverklasrbare gtal
e
7 in het slot vallen : e deling door `zeven' hangt
niet a van het asnto1 in ecem er gemaakte sc hil eri'en
~
4 , kolom 2 ,
maar van he tt aan ta schit er

agen 7 ,

ko l0 m 3 Kemp vervaaridein
g
decem er T929 du s iets meer an 0,57 schilderi1' kolom 4 of 788 cmz
k0l0m 6 per
e schilderdg
a . In yerglil'king
e
met de andere maanden een
heel behoorlil'k resultaat : boven het l'aargemid elde!
De twee facsimile's leveren samen e tito1s op van dertien schil eril'en . Maar als we het doorgestreePto X .X . luistert naar de bloemen niet
meete11en en als we Tekst uRYroecksb
zie ouve uit A gelil'kstellen
aan `RuYbroeck'
s
uit B), d an houden we elf schilderil' en over . Ik behan-

zo6

del ze hieronder per groeP . Vi1'f schilderi1'en zil'n intussen bekend
geraakt, vier kunnen we thuisbrengen op een tentoonstelling van
november-december i9z9 en dan bli1'ven er nog drie over waarvan een
verworpen .

a
z
W
Y
w
aC
aC
W
a
z
Q

Pierre Kemp, I924 . (Letterkundig Museum .)

Q
Q
a
z
W
W
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VIJF DUDE BEKENDEN

Vie rr vanusee
d elf sc hilderi'en zi'n
~
intussen terecht gekomen in het Bonnefanto nm

u m Een werd beschrevenm de Cata1ogus van het Bonnefan-

tenmuseu m Maastricht (1958) en drie door Fred van Leeuwen in zil'n
ove rzichtsartiko1 voor De Eng elbewaarder (1980) . De bestaande beschri'-~
b ier en daar wo rden asne
vge
m n knnen
u
g past . Het laatste schilderi'~ in
dez e gr oeP~ Gebed v o0 r de Hereniging de r Kerken, is al zo lang bekend
dat het aan deze groeP words toegevoegd .

I

Christus Bedaart de Storm 1929

IIn een sterk g ebogen ruz'mto als via een glimmende bol o schaal zien
we van boven naar beneden . Bovenin in het schilderi'
~ bevinden zich aan
weers zi
i den groene pal mbladeren . De gele hemel daartussen gaat naar
beneden toe over an een rood landschap, waarin zich een blauw meet en
waarschi1'nla
7 k een betg

evinden . In het relatie kleine meet bevindt

z zch een sterrelicht dat Christus moet aanduiden . Links onderin staan
drie vrouwen naar bet stormspektakel to kii'ken .

Oliever iKarton, 32,2 x 24, I cm .
Gemerkt en S edateerd r.o . `P. Kemp 19 2 9

ws . 0 p 29 december 1929) .

Collectie : Maastricht, Bonne antenmuseum i nv. n o 171 .
Herkomst: Aangekocht van de kunstenaar (1950) .
Ex osities : Brussel 1966 nr 10 ; Utrecht 1988 nr 8 • Maastricht 1996 nr 24 .
Literatuur : Facs . A en B • Cat . Bonne antenmuseum 1958 • Van der Elsen
1988 • De Vries 1990 • Wesseling 1996 .

Commentaar :

00k : Christus doer den Storm bedaren (A) . Ontstaansdatum zg dec .
i9z9 A De titel het koepelvormige licht en e stork ge ogen ruim te,
nog vermeerderd met het sterrelicht das Christus moet aanduiden doen
sterk denkan asn het gliljknamig
a
lieverfschilderil
e o
' uit 1891 van James

io 8

Ensor Museum voor Schone Kunsten Oostende . Ensor stond in 19Z9
officieel zeer in de aandacht door ziln grote tentoonstelling in het Palais
des Beaux-Arts te Brussel en door zil'n verheffing in de adelstand .

a
z
w
Y
w
oC
w
a
z
Q

Christus bedaart de storm (1929) door Pierre KemP . Bonnefantenmuseum, Maastricht .)

z
W
W

109

2

Le onSleur de Notre Dame 1929

In bet midden van een ovale gele stralenkra s , die he gehele staande
beeld v uIt bevindt z tch links Notre Dame . Zs
"1 draa
gt een geel-bruine
sleepmantel m et au wevee rpatro nen en wordt ter rechterz~i'de onderste und door e 1g
o n leu r die ee n gro en-blauw kostuum draagt, versierd
m etrode a n e n . Zsj verwz ~dere n zich smen
a
naar de die te van bet
dock .

Oliever o karton, 99,6 x 10 cm
Gesigneerd en 8edateerd `P. Kemp 1929` ws . 0p 19 au gustus 1929) .
Collectie : Maastricht Bonne antenmuseum inv nr 1391) .
Herkomst: Hr. Donkeys Maastricht maart 1930,

SO) ; Bonne antenmu-

scum Maastricht (1962) .
Exposities : Utrecht 1988 nr 4 Maastricht 1996 nr 16 .
Literatuur : Facs . B; Van Leeuwen 1980 • Van der Eisen 1988 .

Commentaar:
PK heeft dit schilderil' in
maart 1930 voor

50 ver-

kocht aan de heer Donkeys
to Maastricht . Deze verkocht het in 1962 als ` ongleur de Notre Dame' aan het
Bonnefanten

Museum .

Omdat we sinds de museale
esc hri'ving
~
Van Leeuwen
1980) 0ok het formaat kennennamelil'k 99,6 x 7 o cm,
kan het schil e~
ri' nauwkeuriger gedateerd worden o P
augustus

1929

(B) .

Een

kleureofoto van het schil ei' is ingePlakt in Van der
rl
Elsen 1988 .
Le jongleur de Notre Dame (I 929) door Pierre Kemp.
(Bonnefantenmuseum, Maastricht .)

I 10

Ontmoeting / Bruidsnacht / Minnend paar in iandschap ( 1929) door Pierre Kemp. (Bonnefantenmuseum, Maastricht .)

3 OntmoetinS

Bruidsnacht

Minnend Paar in IandschaP 1929

In een heldere nacht waarin veel sterren aan de blauwe hemel staan en
waarin het Iandschap-met-struiken wordt verlicht door de maan die
niet in beeld is

komen een man en een vrouw elkaar tegen . De in het

wit gesluierde vrouw en de eveneens in het wit geklede man houden
elkaars hand vast . Zi7j worden omgeven door nog meer sterren . Hi1j bee t

a
E
w
Y
w

zijn rieten zomerhoed over een struik achter zich gehangen .
W
d
Z
Q

Oliever o karton, 19,5 x 16,3 cm .
Signatuur onbekend, ws . 0p 9 1'uni 1929 .
Collectie : Maastricht Bonne antenmuseum
Herkomst : Mathias Kem

uli 1930,

i nv. n r 1578) .

10) ; An Kem -Dassen

•

Bonne an-

tenmuseum (1969) .
Exposities : Utrecht 1988 nr I

•

Maastricht 1996 nr 17 .

Literatuur: Facs B • Van Leeuwen 1980 • Van der Elsen I988 .

a
a
a
Z
w
w

III

Zielen en sigaretten ( 1929) door Pierre Kemp . (Bonnefantenmuseum,
Maastricht .)

Commentaar :

PK heeft dit schilderil' in l'uli 1930 als Ontmoeting voor io verkocht
aan zil'n broer Mathias . Het schilderil' words in PK's aantekeningen
daarna ook we! Bruidsnacht genoemd . In 1969 heeft de weduwe van
Mathias mevrouw An KemP-Dassen, het als `Minnend Paar in landschP
a g1e
e ateer asnhet B onne antenmuseum . 0m at toe nn
h et
formaat ekend was Van L eeuwen 1980) kunnen we de ontstaan s aturn bepalen op juni zgzg facs B

4

Zielen en Si8aretten 1929

Een groot aanta sigaretten ro en a ersonen voora vrouwen i7'kt
in de richting van de toeschouwer naar een met veel licht omgeven vlam
o

IIz

bet midden lan . Op
0 diverse plaatsen op bet schi eri 7 krang elt de

rook uit de sigaretten recht omhoog . Links voorin bevindt zich een
beschaduwde persoon tussen de toeschouwer en bet licht.

Oliever o karton, 44 x 33,3 cm .
GesiSneerd en 8edateerd r.o . `P Kemp 1929' I december
Collectie : Maastricht, Bonne antenmuseum i nv . n r
Ex osities : Maastricht 1930 nr 44; Maastricht

4477) .

1996

nr 41 .

Literatuur : Nedermaas 1930 ; Gre oor 1956 • Prentenboek
wen 1980 ; Maas

1929) .

1961 ;

Van Leeu-

1996

Commentaar:
Dit schilderi1' is ontstaan op z december z929 (A) . 0P de tentoonstellin g
in Maastricht 1930 zakte de Pril's van

6o naar

50 Tent . cat . 1930) .

De menigto is wellicht `oPeengePakt in een cafe'

Maas 1996) . PK

gebruikt in zil'n gedichten meermaals het woord `zielen' om `mensen' of
`personen' aan to duiden .

5

Gebed voor de Hereniging der Kerken 1929 1930

Een gu
o en o e e I en minaretten en kerktorens in rood oran'~ e,
e een goudgle
e hemel a f. 0p bet mid en tan
g roen to enen zach togn
staan, aan een drukbereden autoweg en achter zes zeer linke bomen ,
diverse donkerlauwe wolkenkrabers . De autoweg bevindt zich voor
de wolkenkrabbers en verdwi1'nt, iets links van bet midden, tussen de
wolkenkrabtiers door naar de verte . De helderwitte wijzerplaat van de
middelste wolkenkrabber bevindt zich preties in bet middelpunt van bet

W
Y
w

schilderi1' . De voorgrond is gevuld met donkere massa's mensen .
w
a

Oliever o karton,

54 x 46 cm .

Si natuur: `PKem

1919'

z
Q

22 december

1929) .

Collectie : . Boost Gouda Januari 1930 .
Herkomst : Geschenk van de kunstenaar .
Ex i~osities : Maastricht 1995 nr. 24 .
Literatuur : Prentenboek 1961 • Van Leeuwen 1980 • Van der Elsen 1988
nagenoeg identiek biJj Dickhaut

1995) .

d
Q
Q
d
z
W
W

"

3

Commentaar :

Over de voorstellling zegt PK : `De heme1 is in het a1ge meen goudgeel .
De torens oranl'e, rood en roode d oodekoP > vandasr zoo donker > de
wolkenkrabbers en de menigto op den voorgrond met b1 auwen en paarsen en gril'zen .' PK aan Karel Rei1jnders, brief van 2 5 lan . 1948, ongeop 22 december 1929, maar PK
publiceerd . Het schilderi1 ' is ontstaan o
heelt eind la nuari 1930 het onder ste vilfde deel g eretoucheer d (A) . Het
meet 54 x 46 cm (A) . `Het ong
~ ineel werd door mi'n echtgen note met
mil'n instemming cadeau gedaan aan een g eestelil ke die hier uit de
parochie vertrok en bevindt zich naar besto weten nog ar gens in een
kapelanie van een der v0or steden van Roermond PK asn Kar el Reilnders brief van z Sl'an 1948, on gP
e ubceerd
li
. . Dit is wasrschiJnlilk em .

Gebed voor de hereniging der kerken (1929, 1930

I14

door Pierre KemP. CParticuliere collectie .

Pastoor . Boost to Gouda Van Leeuwen 1980) . Mogelil'k werd PK aangetrokken door het idee van eenheid van alle godsdiensten . Dergelil'ke
verbindingen van symbolen uit oosterse en westerse religies komen vaak
voor in de sYmbolistische kunst Van der Elsen 1988 ; ngenoeg
a
identiek
bil' Dickhaut '995) .

VIER SCHILDERIJEN VAN DE EXPOSITIE

1929

Eind 1929 deed PK mee aan de Tentoonstelling van werken der werkende leden der van den Limburgschen Kunstkring. De tentoonstellin g
vond p1a ats in het Stedeli'k
~
Museum Maastricht en duurde van 2 3
november tot en met 8 december 1929 . Over de contemPoraine recePtio van o .a . deze tontoonstelling schreef ik een kort stukl'e in de
afscheidsbundel van Harry G .M . Prick (1988) . Pierre KemP bracht daar
vier werken in die wil' nu togenkomen in de twee facsimile's gecursiveerd : 6S Zwart en geel-goud,
z zo : 66 De Droogto
6o' (67)
alom'e
6 57
6o ; 69 MYthologie, 4~
o • o TaPis>' 68 Gele stad
seS rie d'un amour malheureux
45 ; 7r Hittegolf 4~
o • 72 Verleid
door ultramari'n,
o
•
Heiligenlegende,
3 ;
1
5~ 73
35~ 74 Folklore ,
75 0 .L .Vr. van `t koren, 35 en 76 Carnaval, eigendom .
I

Gele stad 1929

De voorstelling is niet bekend maar heeft wellicht iets to maken met
de heuvelachtige stad die voorkomt in `Het gele land' uit PK's grote
ongepubliceerde gedicht `De Tocht'

W
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z
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Oliever o

karton ws . 40 x SO cm .

Ontstaansdatum : 23 november 1929 p 9n ws . 3 november 1929) .
Collectie : W.J .B . Schweitzer, Heerlen december 1929,

S I ; huidiga ver-

bli'
1~ lasts onbekend .
Ex osities : Maastricht 1929 nr 68 .
Literatuur : Meeuwesse 1961 ; Rei1'nders 1988 .
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Commentaar :

Dit sch itderi'~ is onistas n vo' 0'r 2 3 november 1929, omdat het vanaf die
datum werd geexPoseerd in Maastricht . Het formaat is waarschil'nlil'k
40 x So cm, in welk geval de vroegste datum 3 november 1929 zou kunnen zil'n . In december 1929 werd het voor 51 verkocht aan Directeur
W . .B . Schweitzor to Heerlen . Zoon N .M . . Schweitzer heeft het schilderi1' thuis nooit gezien . Hil' veronderstelt das zil'n vader het schilderi'l
heeft gekocht en het vervolgens aan iemand cadeau heeft gedaan ; das
gebeurde vaker .
Schweitzer (188o-196z), aanvankelil'k oekhouder bil ' de mil'n 0ranl'e Nassau, was in 1929 enig en algemeen directeur van de mil'n Laura in
Eilg' e 1shoven . Zes a' zeven l'aar eerder, in de Periode december 1922 aPril 1923> had PK hem t0en hil' nog commercieel ditecteur van de
Laura was, in totaal vier zangn
e van het grofe g edicht De Toch t toe ge zonden Reil' nders 1988) . In dit grote werk komt niet een `Gele stad'
voor maar we! `Het gele land' waarover Meeuwesse me1dt : `Maar dan
ontwaren ze eindelil'k in de verse een heuvelachtig gelegen stad een silhouet van slanke torens en ivoren minaretten . Het 'ezuItisch
~
Kathedraal-paleis van Zang I li'kt
ogtrappneer
s o
in de Orient . Weer s tast
~
de sYmbolistische Poeet voor een Poort, ditmaal in een geel licht'
Meeuwesse I96I . Als deze voorstelling iets to maken heeft met het
onderhavig e schilderi',
~
dan doen de torens an minaretten denken asn
het schilderij
~ 'Gebed voor de hereniging der kerken' das hierboven tor
sprake kwam . Uit gegevens die ik in dit artikel niet kan behandelen z ou
het overgens ook om een rivierlandschaP kunnen gaan .
2

MYtholoSie 1929

De voorstellling van dit schildert" is niet be en d.

Oliever o karton, ws. 35 x 11 cm .
Ontstaansdatum : 23 november 1929

n ws . au ustus 1929) .

Collectie: Ir. Vos Maastricht december 1929,
Ex osities : Maastricht 1929 nr 69
Literatuur : Facsimile B .

116

34) .

Commentaar :

Dit schilderil ' moet dateren van voor 3z november z929, omdat het vanof die datum werd g ee"xoseerd
in Maastricht. In december z929 werd
P
het y0or 34 verkocht asn Ir . Vos to Maastricht . Het formaat is we!lickt 35 x 27 cm . In dat geval zou de yroegs to datum augustus 19Z9
kunne n zi'~ n .
3

HeiligenleSende 1929

De voorstelling is niet bekend. `Toch kan een e eerie ais zi1n

H eihgen -

legende" gvoeliga
e
naturen wel aanspreken, js
uit om bet sen sitieve, verbeefdingrs1"ke ervan .' (Limburger Koeraer 1929)

Oliever o karton, ormaat niet bekend wellicht 2 7 x 2 I

cm) .

Ontstaansdatum : 23 november 1929 p 9n wellicht1'uni

1929) .

Collectie : Me1' . eanne Mulder, Maastricht mei 1930

25,50) .

Ex osities: Maastricht 1929 nr 73 .
Literatuur: Facs . B ; Limburger Koerier 1929 .

Commentaar:

Het schilderil ' dateert van voor 3z nov . 1929 omdat het vanaf die datum
werd geexPoseerd in Maastricht . Vil'f maanden na de tentoonstelling, in
mei 1930, verkocht PK het voor
25,50 aan Mel' . eanne Mulder to
Maastricht . Gezien de Pril's is het niet zo'n groot schilderi1' . Als het formaat 27 x zr xm is, dan is het schilderil ' waarschil'nlil'k van l'uni z929 .
4
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Onze Lieve Vrouw van 't Koren 1929
w

In een korenveld met de horizon hoog bovenin verschi'nt
~ rechts, an een
z
Q

snort ovaal Onze Lieve Vrouw .

Oliever o karton, ormaat onbekend wellicht 30 x 32

cm) .

Ontstaansdatum : 23 november 1929 p 9n wellicht maart
Collectie : mr Frans on en Maastricht se t . I930,

1929) .

25,50) .

Ex osities : Maastricht 1929 nr 15 .
Literatuur : Nedermaas 1930 .

Q
Q
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Commentaar:

De beschril'ving hierboven van de v0orstelling in gebaseerd o P ee n
onduidelil'ke illustratie uit 1930 in De Nedermaas . Het schi t eril dateert
van voor z3 nov . 1929, want het werd vanaf die datum geexPoseerd in
Maastricht . Negen maanden na e tentoonstelling, in septem er 1930,
verkocht PK het voor
z5,5o aan mr Frans ongn to Maastricht .
Gezien de Pril's is het niet z0'n groot schilderil' Als het 30 x 32 cm is,
dan is het schilderi'
~ wellicht van masrt I9z 9 .

DRIE OVERIGE (WAARVAN EEN VERWORPEN)

I

Enterrement 1929

De voorstelling van dit schilderij' is niet bekend.

Het schilderil' is gemaakt in

z9z9 .

Colleciie : Maastricht, Raadskelder (full 1930, f 170) .

Commentaar:

Dit schilderil' is gemaakt in I9z9 en in
aan de Raadskelder to Maastricht (B) .
2

ljuli 1930

voor

Tekst Ru ybroeck - zie ouve 1929

De voorstelling is niet bekend.

Oliever o karton 32 x 14 cm .
Ontstaansdatum 16 december 1929
Collectie : Ir . Edixhoven Eindhoven anuari 1930
Herkomst: Geschenk van de kunstenaar .
Literatuur : Ruusbroec 1916

• Facsimile A B • Rei'nders 1970 .

170 verkocht

Commentaar :

De ontstaansdatum is

december, tweede Kerstdag I929 . Het schilderil ' meet 33 3 2 bil' 24 cm, of 792 768 cm2 facs . A Het heet o0k
RuYsbroek (B) . PK heeft het in ljamsari 1930, ddu s
Ig
a n nadat h"il het
geschil erd had, ca deau gg
eeven asn Ir . Edixhven
to E[hove]n . (Op
o
26

grond van bePaalde gegevens die ik in het bestek van dit a.rtike1 niet kon
behandelen zou dit schilderi'
~ overigns
e
ok
o wel eens L'ami et 1 'eofant
kunnen heten .
Bil' dit schilderi1' heeft mogelil'k een rol gespeeld de in 192.6 door dr L .
ReYPens S . . bil' NYpels in Maastricht bezorgde editie van Ruusbroec' s
Van den hemelscben melodyn . Ook notoerde PK in I98,
Z
dus lu its al s
hi'~ beg int met zi'n
~
nieuwe gedichten boekaankopen van o .a . Pierrecan ouve Reil'nders I97o . Deze surrealist schreef sterk Persoonliljk
gekleurde religieuze Poezie waarin hi1 ' zoekt naar het verloren Paradi1's .
Directeur Edixhoven komen wi' ~ in het Verzameld Werk tegen in het
gedicht `Aan directeur Edixhoven' .
3

X.X. luistert naar de bloemen 1929 verworPen

De voorstelling van dit op 8 december 1929 gemaakte maar verwor en
schilderi7' is niet bekend . Het ormaat is niet bekend.

Commentaar:

De titel van dit schilderi1' is doorgehaald facs . A en komt in het l'aaroverzicht I9Z9 niet voor (f acs . B) . Het is gemaakt op 8 december 19Z9
facs . A maar werd verworPen facs . A en B) . Als PK het karton niet
oPnieuw heeft gebruikt kan het zich als `Titel onbekend' in de verzameling van het Bonnef antenmuseum bevinden .

a
F
W

W

W

z

In de gedichten van PK wordt regelmatig naar bloemen geluisterd . De
du e 1e `X' in de tito1 doet onmiddelli'k
~
denken aan de dubbele `N' in

Q

het g i ech t `Me vr ou w N .N . te zil'n' van )'uni 1943), masr in at gedicht
wordt niet nasr bloemen geluisterd .
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met 8 december 192[9], 4 blz . Vouwblad .
1929 `TentoonstellinS Limb . KunstkrinS . II slot ; In : Limburger Koerier, 29
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Kunst en Oudheden, BisschoPPeli1'k Museum Roermond . Maastricht Bonnefantenmuseum, I958 .
1961 Pierre Kem p . 's-Gravenha8a, Nederlands LetterkundiS Museum en Documentatiecentrum, 1961 . Schri1'vers Prentenboek, deel 7 .
1961 Karel Meeuwesse : `Een diving commedia KemPesca' . In : RoepinS, dec .
1961, blz . 483-498 . Pierre KemPnummer.
1970 Karel Rei'nders, Pierre Kem p een zondagsdichter? Groningen, 1970. Voordrachten Gelderse LeerSanSen, nummer 28 .
1980 Fred van Leeuwen : `Het schilderen van Pierre KemP . In : Pierre Kem1~ . Man
in het zwart, heer van het roen. Samen esteld door Rob Molin en Peter
Morel, Amsterdam, De EnSelbewaarder, 1980, blz . 120-145 .
1988 Karel Rei1'nders : `Een mi1'ndirecteur naast twee Paters . Pierre KemP maakt
ernst met zi1'n talent en met zi1'n reliSie : In : TeruSgedaan . Eenenvi1' ig bli'dragen voor Harry G .M . Prick. 's-GravenhaSe, Nederlands Letterkundi S
Museum en Documentatiecentrum, 1988, blz . 299-305 .
1988 Pim de Vroomen : `Over de contemPoraine beoordelin8en van het schilderwerk van Pierre KemP : In : Teruggedaan . EenenvJi' tig biJ'dragen voor Harry G.M . Prick. 's-GravenhaSa, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1988, blz . 341-350 .
1988 Marianne van der Elsen : Pierre Kem en de schilderkunst . Utrecht Kunstzaal
De ReiSer, mei 1988 . Reigercahier, nummer 6 .
1990 Peter Yvon De Vries : `De storm in het ooS' . In : De TiJ'd, 29 1'uni 1990 36-4 I .
1995 M .FA. Dickhaut en M .A .H . Pomerantz-Beks . Gezicht van Maastricht: Beeldende kunst in Maastricht tussen 1900 en 1940 . Maastricht 1995 blz . 56, 59
afb . , 102- 104 tekst .
1996 Michel Maas : `KemP schilderde weinig voor de 8ewone oPPervlakkiSe
man' . In : De Volkskrant, 4 mei 1996 .
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Jan van der Vegt

Een verjaardagsgeschenk uit de
voorgeschiedenis van Vijftig

en van die merkwasrdige toevalligheden waar de biograsf het
sours van hebben moet overkwam mil' in november 1985 . 1k
was toen nog leraar Nederlands aan het Zaanlands Lyceum in
Zaandam en na een les waarin ik lets had verteld over de Vi1'ftigers
kwam een van de leerlingen naar mil' toe en zei : `Die Andrews en
Lucebert waar u het over had die heeft mil'n moeder nog gekend . Ze
heeft ook gedichten en tekeningen van ze .' Omdat ik in die ti'd
~ bezig was
materiaal to verzamelen voor de biografie van Hans Andrews was ik zeer
g emresseerd
to
voral
o toen ik hoorde dat het tekeningne en gedichten uit
de oorlogsl'aren waren . Over die
Periode wist ik nog maar weinig .
0P 22november bezocht ik daar-

z

Q

our aan de Herengracht in
Zaandam de familie Taanman en
toen kreeg ik een bi1'zonder document onder ogen uit de verre
voorgeschie enis van Vi'fti g .
Het was een ouderwets fotoal-

w
0

bum waarvan de bla en waren
eplakt met gedichten en tekeningen . Daar stonden de namen Wim
Kraskamp,
Hans de ong, Paul
Y
Nel Offerman, 1944 .
(Collectie familie Taanman .)
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VeldkamP e n ohan Mei1'er bil'> en de initialen B .S . > voor Bertus
SwaanswiJ'k, de 1atera Lucebert . Hans de ong was de naam die ohan of
Hansvan der Zant toe n weI een gebruikto ~; zi'n
l stiafvader heette De
ong . Pas na de oorlog zou hi1' zich Hans Andrews noemen . Mevrouw
Taanman - Nel 0fferman was haar meisJ'esnaam - had dit album cadeau
gekregen voor hasr viJ'ftiende verJ'aardag, op 3 I J'anuari I94 2 . Niet alle
bil'dragen waren uit 1942 . Ze had het album in de volgende drie 1'aren
gebruikt om op de leeg gebleven bladen dingen to Plakken die Pasten bijl
het oorsPronkelil'ke cadeau . Zo was er een gedicht van Bert Swaanswil'k
met de datering 1944 en een late bil'drage van ohan Mei1'er aan het verl'aardagsgeschenk twee tekeningen en een brief wit aPril 1945 .
De vrienden8roe P

Nellie 0fferman en haar schoolvriendin Corrie Bakker hadden in 1941
biJ' het zaterdase
g flaneren door de Kalverstraat en over het Rokf'n van
de Dam tot het SPui twee l'ongens ontmoet, Bertus Swaanswi1'k z9 2 4 -

Klassefoto HBS met Hans Andrews als tweede van links, 1942 . (Letterkundig Museum .)

I22

1994 en Hans van der Zant (1926-1977), die opvielen door hun artistieke uiterlil'k en hun haar langer droegen dan destil'ds gebruikelil'k was .
Ze vormden de vaste kern van een grote, losse groeP vrlenden en vrlendinnen van ong eveer dezelfde leefti'd,
~
wasrin de misy'es
a
B akker en
0fferman werden o Pg en omen . Corrie geb . 1927 werd de vriendIn van
HansNellie trok met Bortus oP . Heel innig e vehoudmgen
r
waren dat ni et ,
maar de meis'es
~ waren verliefd op de kn appe en excentrieka jongens .
Hoe Hans en Bertus elkaar al voor de 0orlog in Amsterdam hadden
leren kennen is meer dan eens verteld . Ze woonden dicht bi' ~ elka a,r
Hans aan het MarnixPlein en Bertus in de Eerste Nassaustraat . Voor dat
de familie De ong zich in 1938 aan het MarnixP1ein had gevestigd had
ze in de an vsn Galenstraat een korto ti'd
~ n aast de ouders van ohan
Meil'er 1924-198S gewoond die weer een van de beste vrienden van
Bertus was . Zo kwamen contacten tot stand . Aan het plein rackte Hans
bevriend met een buurl'ongen, Paul VeldkamP geb . 1925), die ook door
de groeP werd aangtrokken
e
. Wim KraaYkamp g eb . 1922 hoorde er
eveneens bi',
~ de oudere broer van de latere acteur Johnny . Wim schreef
toen gedichten in een speelse trant light verse ; later zou hi'~ cabarettekstep voor zi'n
~ broer leveren . Vader Kraaykamp verdiende de kost ais
standwerker op Amsterdamse markten . Het was een vroli'k
~
egzin war
a
de vrienden alti'd
~ terecht konden als ze zelfgeschreven toneelstukken
wilden oPvoeren . Hans zorgde vaak voor de teksten . De vriendengroe p
had allerlei activiteiten . Ze gingen fietsen naar het Amsterdamse Bos of
de Gooise heide en in de winter werd er geschaatst maar er was vooral
een behoefte zich cultureel to ontwikkelen en in die sombere oorlogsl'aren een eigen idealisme hoog to houden . Dat Hans van der Zant toen al
schriften vol gedichten produceerde en Bertus Swaanswil'k volop bezi g
was zich als beeldend kunstenaar to ontwikkelen maakte hen tot de creatieve kern van de roe
g p . Er werd over kunst, litoratour en films gePrast

zQ

W

0

er werden boeken gelezen en eProken
s
. Bertus had de UL0-school in de
Van 0ldenbarneve1dtstraat doorloPen, wasr zil'n 1eraar Duiis hem liefde
. Dasr
voor he t we rk van Ho"lderlin Goethe e n Nietzsche had bi'gbracht
~ e
werd over geprast, e meisl'es Bakker en Offerman haden o p dezelfde
ozoch t
school g ezeten . 0 p Ha ns na, die e HBS aan de Keizergracht
s

z
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kwa m en z e allemas1 van de UL0 . Niet iedereen in de groep deed aan
alles meemaa
a s en Bet s h ru o0rden bi' denen die af en toe op
bezoek gg
m en i l de fmilie
a
Geerlings in de LaPlacestraat waar ze
be kend rackton met e begse1en
in
van e theoso ie . 2
Bib de gr oep hoorden oo k de zusjes
~ Hi'kamp uit de Kinkerstraat ,
Ale
b rm
t e geb . 1924) e n Hendrika I926-I943 . De oudste werd Babs
nste Puck . Puck Hil'kamP was een vroli1'k vlinderachgenoemd en de log
i
kind,
dat
met
a
1le lon ge ns flirtte . Terwil'1 er een band groeide tussen
tg
ohan Me je
1 r e n B abs "Hla
jp
km , w erd Puck - naast Corrie Bakker - de
vriendin van Hans . Hil' was niet eenkennig in die dagen . `Zil' zou l'ong sterven' scheef
r hi j a 1s Hn
a s Andreus ruim tien 'aar
~ later in een gedicht uit
ziln bu nde1 Schilderkunst . 3 In l'uli 1943 werd ze ziek . De vertrouwde loodse hu isatis van het e gzm was wegg evoerd en zi'n
er stel1 onervaren ovol
p g
niet
til'dig
de
lu
.
0
i
l'uli
stierf
Puck
aan
difterie
.
de
iste diagnose P 7
De oorlgo
had de vrien eng roeP to en al uit elkaar
e
doen vallen . Enkel
jongens waran nasr Duitsland gegaan, gedwong en of vri'willig.
~
In de
festroes
e
bil' de bevril'ding kwamen ze elkaar opnieuw tegen in
Amsterdam maar al handhaafden sommige vriendschaPPen zich ze bleven niet meer als g roeP met a lkasr omasn
. Over het enthousiasme van
g
die eerdere l'aren, waarvan zich iets weersPiegelt in het album van Nel
0 fferman waren ze heengegroeid .
De inhoud van het album

Het fotoalbum in de rug gebonden door een koord met een kwast eraan
bestaat uit vil'fentwintig donkerbruine bladen, die alleen recto bePlakt of
beschreven zil'n . OPschriften op het bruine pa
PPiet
pier zil'n in witte inkt aa n g eb acht on m b1oksc
He teersto 1a g eeft e o pracht . On z e
Ht
Lieve Vriendin Nellie' . 0P de vo1gnde
e drie laden zil'n rie egichten
van Wim KraskamP g P lakt, wasrvan het eerste de enig il'drag is die
in

voor e gelegenheid geschreven is . Het is een versl'e in de tran t
m
van e trato
i i ne1e Poe zlea1 u m rllPles~
li ' zoa1 s
g e rict t of Goedee
Nli
el e wer gnoem
a
De e ei voIgne e gichte
e
n Van vijf so1 daatje s'
en `Ik sPreek een taal, die vele vreemd is' horen ook bil' het lichtere
1942.

genre .
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Lucebert, I942 . (Bruikleen familie Taanman ; collectie Letterkundig Museum .)

zQ
0p het vil'fde blad is een tekening in inks en potlood gePlakt waaro p
twee menselil'ke figuren zi1'n to herkennen, misschien jets van een via g
linksboven en jets van een zwaard rechtsonder . De titel is `Verrukkin g
der dubbelgangers' en de naam Paul Veldkamp staat er bil' .
0P het zesde blad staat ter aankondiging van de bil'drage van Hans de
ong een motto geschreven : `Ons leven is een kleine vlam I van het onein-

W

0

ig-grote, laaien e yuur'wat herinnert as n de thoosof' s i che ie"n
e e wer ed
1 waa rme e hil in e itil'd k nni s make
a t . Dan voIgne vil' f gdjchton
e
ve r ee1 over zev en lae n :'D
.
ekleine fluiispele r' Wito
t mantel over
.
zw art , `De knas p , `De yreude1ozen'
g
en 'Pal'azzo'
~
B 1a

14

i s getooi

met een
en kleine schitderig
n etito1d Ontwaken e
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vril'heid' en gesigneerd B .S . Het
is de eerste van een reeks bil'dragen van Bertus Swaanswil'k .
Tegen een donkere achtergrond
van wa t li'kt
~
op zuilen en tempe1s, zit een naakte knaap die uit
een vuur waarschil'nlil'k een feniks
zie t verri'zen
~
. Zowel vanuit zi'n
~
opge heven hand als vanuit de
kop van de vaag aangeduide
voge1 schieten felgele stralen .
Het volgende blad toont een
tokening in pastelkleuren, van
een moeder met een kind op haar

Puck

ilamP . (Collectie A. Bauer-Hijkamp.)

sc hoot . Boven haar hoofd zweeft
ieis wat op een lotusbloem li'kt,
~
a1s middelpnt
u van een stralen-

krans . Dan volgt een tekening
die niet ges igneerd is :. een Christuskop, met een zegenend oPgeheven
hand en boven het hoofd een ster in een stralenkrans . De Pentekening o P
het zeventiende blad is wel weer met B .S . gesigneerd : twee naakte figwren, man en vrouw, in een mediterraan landschap .
Hierna vo1gt op blad z 8 een vreemde tekening in heel lichtbruin pasto lkri't~ : een rond schimmig hoofd met grote expressieloze ogen .
Linksonder staat in geschreven en rechtsonder het l'aartal 1941, in een
handschrift dat niet van Bertus Swaanswil'k is . De tekening herinnert
ook in hasr stl1lniet asnziln werk, masrhasr P1aats in het album sg
u geee
r
rt dat ze van hem afkomstig is . De tokaning s
op het volgen e lad i
we1 dui elil'k van Bertus Swaanswil'k, al is ze niet gesigneer : een heroisch
geidealiseerde mannenkP,
o ge flankeerd door twee adelaarskoPpen .
0 P het twmtlste
lais een ge icht gep lak t, in rode inkt geschreven
g
m het handchrift van Sw aanswi'k,
~s met als on erschrift `z944 B .S .' H et
is getiteld : `Uit het Requiem voor Puck HYkamP' . Vervolgens zil'n er
twee schetsboekbladen met Potloodtekeningen van Bertus Swasnswilk

iz 6

Terwi1i het tweede alleen maar is gevuld met studies van een hand verrant het eerste met een goed geli1'kend zelfportret . Onderaan staat een
citaat geschreven : `Die Malerei stellt auf, was der Mens sehen moch to
und sollte nicht was er gewohnlich sieht Goethe .' Deze schetsboekbladen zi'n ook asn de keerzi'de
~ g ebruikt . 0p
het eerste 1ad
a
stan daar studies van
~ koPpn,e op het tweede tekeningen in oost-indische inkt, g et ito1 d
`Remrandt anet de bi'bel'
~
en `Sint-Franciscus voor zi'n
~ vade'r • m et wat
probeerse1s eromheen .
De laatste drie bladen van het album zi'ng evuld met de bil dra gen die
ohan Meil'er in april z945aan het album toevoegde . Allereerst een teke-

Gedicht van Wim Kraaykamp . (Bruikleen familie Taanman ; collectie Letterkundig Museum .)
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De tekening Verrukking der du66elgangers die Hans Andrews aan zi1'n buur1'on8en Paul VeldkamP toeschreef. (Bruikleen familie Taanman ; collectie LetterkundiS Museum .)

fling in oost-indische inkt, waaroP links een s0ort monnik die een graf
heeft gedolven . Daarvoor ligt, achter een doodskoP, een steenm de vorm
van een oPengeslagen boek met de naam Goedelie . De tokaning zal daarom s Peciaslvoorh aar gmaskt
e
zll n, a 1 i s e suggestie die van dat graf
witgaat niet zo opwekken . Uit de zan dh0op n aast de kuit rijst m een
wolk het eroem de ee1 van Naf ertiti op . Rechis staat een naskto mannenfiuu
g r van het antiek e soort met een uilm e hand . Dit be1aden tof eree1 kr eeg een on erschri t m ee over e herm nermgen die als as door de
ziel stuiven en die men teveree
g fs wil verzamelen . D e wat hoogravende
brief die (n a een klem emaskarachtig e tokeng
ni
op aatste
het 1
blad van
het album is gep
~ lakt beweert dat de inmiddels achttien'arige Na1 zo veranderd is dat ze voor ohan een vr eemde is geworden .

Iz 8

De samenstelling van het album

Van wie het idee kwam om Nel Offerman een dergeli1'k Tiber amicorum
cadeau to geven, is niet ekend . Toen ik op I6 a Pril I 993 Lucebert een
fotokopie ervan lies zien was hi'
~ stomverbaas d . Hi'
~ kon zich onmog~
eli'k
voorsto11en hoe zi'n
~ ~
bi'dragen daarin terecht waren gekomen en herinnerde zich dat werk ook niet meer . Alleen bil' de tekoning van de mannenkop met de adelaars g of hi'
~ het commentaar dat hi' ~zich in die ti'd~
erg be zig hield met de monumentale sti'1
~ van de schilder W . van
Konil'nenburg . Lucebert had geen flauw idee meer wie Nel 0fferman
was . Dat het allemaal uit zil'n geheugen was gewist maakt een actieve rol
bil' de samenstelling erg onwaarschil'nlil'k, al was het album ook voor zil'n
toenmaliga vriendinnetl'e bestemd .
De inhoud bestaat uit twee helften : het oorspronkeli'ke
~
cadeau en wat
Nel 0fferman daar in de volgende l'aren zelf aan heeft toegevoegd . De
eerste ngentien
e
bladen moeten het onginele geschenk gevormd hebben
en wasrschi'nli'k
~ ~ is dat sameng esteld door Hans van der Zant . Zi'n
~
gicto
e h n ne din
e vaWim Kraaykamp zii'ng eschreven in hetzelfde blokschrift in kap italen en het is onaannemeli'k
~ dat Hans dat aan iemand
a nde rs heeft ov re ge iaten . Het is heel goed mglil'k
o e
dat het album iniiof
en
uitvoering,
een
soloactie
van
hem
is
geweest
misschien in overtiat
1g
e met Corrie Bakkar . Het raigeren ervan gfa hem de glegenheid
e
zil'n
eigne bi1'dra ge, gemtroduceerd door een blad met een hooggestemd
motto een centrale Plaats en een literaire allure to geven . De vil'ftien1'arige dichter was niet geneigd zil'n talent verborgen to houden, hil ' droe g
z~i'n geichton voor op school, gof afschriften aan vrienden en het verjaandagscadeau voor Nel Offerman was voor hem een prachtige gelegenheid om to `Publiceren' . Zelfs met een tekening .
Toen ik in I97 aan Paul VeldkamP de tekening `Verrukking der dubbean
1g ge rs ' v oo rlde~
e8 g v erze ker e hi1' mi1' dat ze niet van hem was . Hi'l
was vo1strekt on crest ief en was als jo ngen niet zo im ksnst en 1etteren

W

0
I-

ge mtoressee . Vel km
a p o n zich van het album volstrekt niets herinneren en rd ze er at hi j Ha ns niet gyras
a
g had hem popdie manier
mee to aten oen . Van wlezou e teke ning a n an ers kunnen zil'n an
van Hans van er Zant .? De stil'1 is zeer zeker niet die van Bertus
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Gedichten van Hans Andrews . (Bruikleen familie Taanman ; collectie Letterkundi8 Museum .)

Swaanswil'k, en sommiga latere tekeningen die van Hans Andrews
bekend zil'n, vertonen eveneens het mengsel van expressiviteit en slordigheid, een achteloos amateurisme dat zich hiero Pnbaart
e
in de manier
waaroP het midden van de tekening gevuld is . Corrie Bakker herinner de
zich dat Hans in die til'd hevig gemteresseerd was in onderwerPen als
tweelingen en dubbelgangers wat gezien de latere ontwikkelin g van
Andrews heel op merkeli'k
~ is . Wilde Hans de indruk voorkomen dat hij
met Bertus ging concurreren? Hans had maar ee"n 1evensloe1 v o0r oge n .
hi'
~ wit e dichtor wor en
waamde
en Bertus zich
bek
p profession
o
ele
wij'ze a1s ee1den dkunstenasr al had hij bove ndieo e aspitatia om
romans of verhal en to schri• ~ ven . 4 Er was tussen hen een vrien dsch appeli'ke rivaliteit en a1 sHans nu een tekeni ng m it album plaatste zou hi jj
zich op het werktorrein van zil' n vrien wagen . Door deze tekening aan
e onartistieke Vel kamp toe to sc rijven voork wam hi j at .
Nel Offerman vulde het album aan met werk van Bertus Swaanswi1'k
dat ze bil' een andere glgnhei e e e
d had gekregen : de twee schets oekb1a-
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den . Toen ze in het laatste oorlogsljaar het gedicht kreeg dat Bertus
Swaanswi1'k had geschreven onder de indruk van de dood van Puck
Hil'kamP, heeft ze jets anders van blad zo verwil'derd en daarvoor in de
Plaats het gedicht geP lakt;~ oude li1'mresten zilj n nog zichtbaar .
De waarde van het album
Het album ontIeent zil'n waarde a1s literait en kunsthistorjsch document
asn de il'dra
gn van de vrienden die zjch als Hans Andreus en Lucebert
l
heb en ontpoet
. Van de ~'eugdpoezie van Andreus is het een en ander
bewaand gebleven, maar van de vil'f gedichten die hil ' aan het album bi1jdroeg, was er slechts een uit een ander handschrift bekend `Witte mantel over zwart' zodat zil'n aandeel een aardjge aanvulling geeft van het
beeld dat er al was . Het is lgP
eudoezie waarin een werkelil'k dichterscha P
zich asnkondigt in het zoeken naar exPressieve beelden en het zich
ili'ke vormen als het sonnet al hangt de schaduw van
wagen asn moe~
Marsman er zwaar overheen en is ze vol van de melancholie van de ado1escentie . `Witte mantel over zwart' illustreert het eerste `De vreugdelozen' het tweede .

Tekening van Lucebert. (Bruikleen familie Taanman ; collectie
Letterkundig Museum .)
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Tekening van Lucebert, rechts onderaan gesigneerd met B .S . Bruikleen familie Taanman;
collectie Letterkundig Museum .)

Ook h et ee1 van de yr oege ontwikkelmg van Luce ert als k unstenaar words door het album verbreed . Z"ijn vriend Hans hjkt niet een wil1ekeurige greep uit Bertus werk gedaan te h ebbenwant allerlei th ema's
komen tot hun recht: het zoeken nasr een verjongend idealssme m h et
enik s ee1
e i eahsermg van het moe ersch aP, de toeneigmg tot relig ieuze of mstieke
y
symboliekm y0oral kath olieke geest met misschien
e schimmig e tokeng
ni a ls het z oeken nasr een uiterste vergeestehtkin g
die de togenhanger is van het herolsche in de okP met ade1asrs en van de
amper bedwongen passie in h et ee1d van de twee naskto figuren .

132

Belichaamt de vrouw met haar hier de Poezie? Dat ook het verloren
paradil's en het terngvinden ervan een onderwerP was dat Bertus
Swaanswi1'k bezighield, blil'kt uit wat verreweg de belangril'kste bil'drage
gicht`Uit het Requiem voorPuckHYkamP' . Of
as nhet album is : het ed
er nog meer fragmento n zi'n
~ geweest, is niet bekend .
T oen Be rtus Swa answi'k~ in 1944,
1944, o ntkomen aan de yerPlickte tewerkste lling i n Duiisland die hil' als een verschrikking had ervaren in
Amsterdam terng was moet het nieuws van de dood van het meis'e~ een
schok zil'n gweest,
e
a 1 is nergns
e uit gebleken dat hi1 ' een band met haar
had . Dat ohan Meil'er de vriend van Babs Hil'kamP was verklaart de

Schetsen van Lucebert uit ca . I94I-1942, met zelfportret. (Bruikleen familie
Taanman ; collectie Letterkundig Museum .)
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Gedicht van Lucebert uit I944 . (Bruikleen familie Taanman ; collectie LetterkundiS Museum .)
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emotionele uitwerking
uitwerking van
vanhet
het bericht
bericht..
emotionele
DeVil'ftigers
Vijftigers zil'n
zijn als
eennogal
nogal
traditionele
stijl
De
alsdichter
dichter doorgaans
doorgaans inineen
traditionele
sti1'1
op het
het eerste
uitzon-begonnen en
en op
begonnen
eerstegezicht
e
gzichtmaakt
masktLucebert
Luceo
ertdaarop
daarP ggeen
een uitzon
is het
het een
een gedicht
gedicht inin ril'mende
rijmende strofen
strofen,het
het1aat
laateen
eentaaltaaldering.. Maar
dering
Maar alal is
dat autentiek
autentiek1ucebertiasns
lucebertiaansisis:: hil'
hij 'is
hier
die de
de
gebruikzien
zien dat
gebruik
is hi
er al
al de
de dichter
diohter die
naar
zijn
hand
zet,
haar
woorden
ontwringt
waar
taal
krachtdadig
taal krachtda ig naar zi'n
~ hand zet hasr woorden onfwreng t w aa r zzee
zelf
zelf niet
niet opgekomen
was.. Een
vondst a1s
als de
'hongeren nood'
van de
de
pgekomen was
Een vondst
de `hongeren
ood' van

dood,heeft
heefteen
eenexPressieve
expressieve kracht
krachtdie
die de
de latere
latere Lucebert
Lucebert aankondigt
aankondigt..
dood
laat het
het ggedicht zien dat Bertus Swaanswijk
Inhoudelijk laat
Inhoudeli'k
~ edicht zienzich
das Bertus door
Swaanswi'k zich doorhet
he tt
hoogste poetische
poetischeniveau
niveaulies
liet insPireren,
inspireren, en
en evenals
evenalsbi1'
bij zi1'n
zijn tekenwerk
hoogste
tekenwerk
5
5
De drle
drie regels
regels bovenaan
herinneren
gebeurde dit
dit in
in katholieke
katholieke geest
geest.. De
gebeurde
bovenaan herlnneren
aan
Marsmans
'Paradise
Regained',
maar
hebben
ook
betrekking
aan Marsmans `Paradise Regained', maar hebben ook betrekking oop
P
Dantes Purgatorio
Purgatorio.. De
strofen van
van het
het `Requiem'
'Requiem'zil'n
zijn koorliederen
koorliederen die
die
Dantes
De strofen
is
klinken bi'
bij~
voortschrijden
klinken
voortschri'den over
over de
de Louteringsberg.
Louteringsberg
~ . Als
Als er
er sprake
sprake
e
is van
van de
d
'slanke /l maagdlijke
wie de
de zielen
zielen verlangend
uitkijken, dan
`slanke
maagdlil'kevrouw'
vrouw' naar
naar wee
verlangend uitkil'ken
dan
waar Dante
Danteeen
een dansende
dansendeenen zingende
zingende
herinnert dit
herinnert
dita~n
aanCanto
Canto XXVIII,
XXVIII waar
jonge vrouw
ontmoetininhet
hetAardse
AardseParade1's,
Paradijs, dat
top van
van de
de
l'onge
vrouw ontmoet
das zich
zich op
op de
de top
is
niet
de
ernstige
Beatrice
die
Dantes
geesLouteringsberg
bevindt.
Zij
Louteringsberg bevindt . Zil' is niet de ernstige Beatrice die Dantes gees-

telijke leidsvrouwe
bij de
de verdere
haar voorbode
voorbode,enenzi'
zij1
telil'ke
leidsvrouwe wordt
words bil'
verdere tocht,
tocht maar
maar haar
wijst Dante
de fontona
fontana salda
saJda ee cert
certaa (124),
onuitputtelijke
bron
(i2),
bron
wi1'st
Danto oopp de
4 ddee onuitutteli1'ke
P

ziel kan
kanverlossen
verlossen van
vande
de kwelling
kwellingdie
die de
de herinnerin
herinneringg
waarvanhet
hetwater
waterdedeziel
waarvan
aan bone
boze laden
dadenisis.. Ais
Adamischenbron'
bron'
lijkt deze
deze als
als beeld
beeld
aan
Als 'den
`den koelen
koelen Adamischen
li1'kt
van verlosseng
verlossing in
in de
'Requiem' terng
terug to
te keren
keren..
van
de slotregel
slotregel van
van Swaanswijks
Swaanswil'ks `Requiem'
dan
met
de
dood
van
Puck
heeft
het
gedicht
te
maken
met
Meer
Meer dan met de dood van Puck heeft het gedicht to maken met
de poelen
poelen van
van de
de onderwereld
onderwereld (de
de oorlogserLuceberts eigen
eigen opgang
opgang uit
uit de
oorlogserLuceberts
naardedeverlosseng
verlossingvan
vanhet
hetschuldloze
schuldlozeParadil's
paradijs,e gesYmboliseerd
gesymboliseerd
varingen)naar
varingen
in de
gestalte van
een geidealiseerd
getdealiseerdmeisl'e
meisje..
in
de gestalte
van een
zouden we
weniet
niet gewegeweAis het
niet aan
Als
het album
album niet
aan het
het licht
lichtwas
wasgekomen,
gekomen zouden
dat
het
dichterschap
van
Lucebert
een
gedocumenteerd
begin
ten
hebben
ten hebben dat het dichterschP
a van Lucebert een gedocumenteerd begin

in 1944
had.. Dat
verzen van
van hem
hemook
ookuiuit
de o0rlogs
oorlogsjaren
z944 had
Dat andere
a ndere vroege
voe
r ge verzen
t de
laren
m
maar lit
dit gicht
gedicht
zijn, blijft
mogelijk,
zil'n,
b lil'ft natuurlijk
natuurlil'k ggoed
oe mglil'k,
o e
maar
e
isis gegedateerd.
ateerd .
Merkwaardig
is dat
er nooit
afschriftvan
vanisis opgedoken
opgedoken,terterMerkwaarg
is
i at
er nooit
eeneen
an ander
er afschrift
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wijl
toch
nemen
het niet
niet aileen
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ij'1
tochaan
asnte te
nemenisisdat
at Bertus
Bertus Swaanswijk
Swa answi'k~ het
alleen voor
voor Nei
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Besluit

Nel Of ferman heeft no de o0rlg
o hasr vri en en Bertus an Hans ni et
terngg
ezien al heeft zo in ae~
loop r'aren
gwe1 o
ev 1gd hoe Luce ert en
Hans An reus een prominenta Plasts krgn
e e in P"zie
oe en k unst . Ze
trouwde werd mevrouw Taanman en kree kinderan
g
van wie mljn lee rling Peter de l'ongste was, die ik no
ng ga1til'd dan
ben v or deoPmerking die hil' zo terlooPs na de les kwam m aken. Ne1 Tasnman bewaar de
het album zuinig e n af en toe keek ze h et eens door om de hermnermgen
aan haar l'eugd op to halen . Ik mocht het van hasr fotokoPieren en he b
met haar nog een aar
e aat . Door haar mededelmp keer over die til'd gpr
gen kwam ik andere vrienden op h et
et spoor en werd miln be d van die
'aren scherper en vo11edig e Zi' verzke
e rde mij dat ze ni et witde dat h et
et
.

~t

album later op ee n veiling to r echt zou komen en toen ze in 1995 overleed kreeg haar z0on Peter het in beheer . Hil heeft twee lasr later bes1oten om het handelend in
" de geest van ziln moeder, in Pe rmanento bru1 kleen aan het Letterkundig Museum of to stasn .

Noten
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I

In eerste instantie door Lucebert in de radio-uitzending van NCRV Literama, I2 november I979 . Meer bioSrafische bi1'zonderheden over deze ti1'd in :
Jan van der VeSt, Hans Andrews . Biogra ie, Baarn 1995, p . 47-80 .

2

Zie Hans Andrews, Verzamelde Sedichten, Amsterdam 1983, p. 77 .

3

Idem, p. 120 .

4

Zie hierover : Peter Hofman, `De geboorte van Lucebert', in Literatuur I4
1997 6, p. 336 . In dit artikel komt ook het album ter sPrake .

5

Over de naoorloSse toeneigin8 tot het rooms-katholicisme : Peter Hofman
`Ik heb met de Poezie Sezeuld . Bevri1'din8 van de Poezie 1947- 1948' in : Hans
Groenewegen ed . , Licht is de wind der duisternis . Over Lucebert, Gronin8en
1999, p . 101-142 .

Muriel Steegstra

Helden op sokken . Een verhaal
over schoenen '
Het iteraire e uut van Annie Ma

W

in .

ie het in 1998 verschenen kinderboek Helden op sokken

van Annie Makkink geb . 1941) in handen heeft zal er
direct van onder de indruk zil'n . In togenstelling tot vele
andere boeken voor beginnende lezers ziet het er uit als een `echt' boek :
groot dik > gebonden en gedrukt in een mooi, en dus niet extra groot lettortype op hoge kwaliteit papier . Het is niet en ook dat is biJ'zonder voor
boeken voor deze doelgroep, uitgegeven in een speciaal voor beginnende
1ezers bedoe1de en als zodanig herkenbare reeks, met een gestandaardiseerde vormgeving die wel makkelil'k maar vaak weinig esthetisch is .
Maar het mooiste aan dit boek de reden dat l'e het meteen wilt
oPPakken en doorbladeren, is de Prachtig vormgegeven omslag met een
ontroerende illustratie van Marit Tornqvist van negen angstig kiJ'kende
kinderen onder een tot hun news opgetrokken deken . En dit is nog maar
de eerste van de ruim zestig, regelmatig Paginagrote full-colour illustraties, elk een schilderil'tl'e op zich die het r r6 pagina's dikke leesboek
riJ'k is .
Een moo1 u1torlilk van een oek, hoe beIangrli'k ook, zeker i' l de eer1ezing lil'kt ook het vers te k ennlsmakmg~eiso natuurlil'k niete gnoeBil'
g.
has1, e n voo ra1

rm waarin het verto1d wordt biJ'zonder en verras-

send . Ma kkink s peev lt met taal . De to11ozes preekwoorden, gezegden en
uti rukkin gen die het ve rhas1 evatku nn en voortdurend to be ginnen
b 1 l de t1 tol~z owe1 1etterlik
l a1s figuu rlil'k worden
o pgvat
e . Za masktmet
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groot gevoel voor ritme 7 veelvuldig gebruik van alliteraties 7 ril'm en herhalingen die ervoor zorgen dat Helden op sokken meer aan Poezie dan
aan Proza doer denken . Een gedachte die wordt versterkt door de
opmaak van de tekst in korte zinnen en de indeling in `strofes' . Di t
heeft alles to maken met Makkinks ovatting
over hoe kinderen leren
P
lezen 7 een onderwerP waar ze zich al 1'aren in verdiePt 7 eerst als anderwil'zeres en later til'dens haar studie onderwil'skunde 7 wat geresulteerd
heeft in De Leesbus 7 een leesmethode uitgegeven bi1 ' Jacob Dil'kstr a
(1989-1994) .

Beginnende lezers aldus Makkink 1ezen vanuit het principe 'What
you HEAR is what you get' . Ze beginnen met het verklanken van de
g eschreven tekst en lezen als het ware zichzelf voor . Pas in tweede
instantie gaat de aandacht uit naar de betekenis van hetgeen ze gelezen
hebben . Klank 7 ritme en herbaling 7 `zodat l'e even kunt ademhalen : he,
dat ken ik al . "Stil 7 heel stil op kousenvoeten" bil'voorbeeld . Dat moet
herhaald worden 7 want dat is haast een bezwermg 7 tovertaal7 72 zi1n dus
van groof be1ang om een verbas1 voor bginnende
e
1ezers tognkeli1'k
e a
to
maken . `De taal moet zingen in die hoofden 7 ze moeten meedeinen 7 meeis Makkinks overtuiging dat hetg
nergens voor nodi
doen' . 0merkeli1'k
P
is dat kinderen alles begril'Pen wat ze lezen 7 zeker in het licht van de vele
a1 eerder gnoemde
e
peciale
s
reeksen voor beginnende lezers waarin ,
o Pklimm end i n niea
v u 7 elk dee1tl'o P recies is ofestemd
op de eenletg
tergrePige woorden die kinderen volgens de meest gebruikte leesmethodes in een bepaalde periode hebben geleerd . Het was Makkinks
afkeer van l'uist dit snort eerste leesboekl'es die haar deed besluiten om
na haar leesmethode een boek voor beginnende lezers to schri1'ven .
Een eerste hoewel niet p ersoonli'ke
uitdaging kwam van Victorine
~
Franken 7 die haar afkeer van dergelil'ke teksten voor beginnende lezers
deel t . IIn het N RC Handelsblad van i6 0 ktober 1989 schreef Franken
een columnn met
m de t lte l `Riskant leren lezen' die eindigt mete oproe p
Wie sc r~ f t he tt ee rs to ikke 7 m ees1ePn
e e em
g ners oek? Een Pril's
aarvoor zou nuttiger zijn an a e grlf fels en p enselen bi'~ elkaar, want
e tot leeskinderen . Met het
a11ee ne chto oe ken transformeren zesja rign
commando "lees"

7

sneeuwwt~ 'e" 1uk t het niet . Makkink 1as de column
~
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streep to deop roe p asn an bewasr e deze in haar archief en inmiddels
priikt hlj naast haar boek in het Kmderboekenmuseum . 3 Een paar jaar
later, in 199z, ontmoette Makkink uitgeef ster Tine van Buul, die ze
oPzocht in verband met De Leesbus-methode . Til'dens dat gesPrek
kwam het onderwerP weer ter sPrake . In Makkinks ideeenboek stond

I-lelden op sokken in het Kinderboekenmuseum . (Foto Rob Mostert. )
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onder meer `meisl'e met io broers' en dat leek haar een mooi uitgangsPunt voor een boek voor beginnende lezers . Het duurde nog eniga til'd
y0or ze dasdwerkelil'k met schri1'ven bgn masr vanaf dat moment
verzamelde ze al wel ruikbare woorden uitdrukkin
g en thm
e a s, ve rwil'zingen, beelden en motieven . Schril'ven is voor Makkink een ti1'drovend Proces : `Als ik thuis bezig ben schiet me iedere keer iets to binnen
dat ik voor een verhaal kan gebruiken en dat noteer ik dan . Later moe f
ik mil' er echt toe zetten om de teksten to herschril'ven en er een toPend
verhaal van to maken' . 4
Tine van Buul was de eerste die het verhaal las en ze was direct
enthousiast vooral door het mooie ritme in het verhaal en de wil'ze
waaroP Makkink gebruik maakte van sPreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen . Ze voorzag de tekst meerdere malen van waardevol cornmentaar voor ze haar aanraadde het op to sturen naar uitgeveri1 ' uerido . `Er zat een stuk in waarmee ik niet goed raad wilt . Jets met de beer,
een wat flauw verse
l met "komen dromen luisteren > fluisteren" . "Dat
moet eruit" > zei Tine alsof het een rotte kies was . Een hele oPluchting' .
Makkink bleef > met twee vriendinnen en haar kinderen als critici > voortdurend sleutelen . `Ik ben ook erg kritisch op mezelf . Blil'f met de zinnen
Passen en meten, tot het helemaal goed is . Vooral korte zinnen hebben
bePerkingen . Er mag geen woord to veel of to weinig in staan . Als l'e
tochtig p rocent tevreden bent over het resultant heb 'e~ een leuk verhaal .
Maar dwing le 1'ezelf nog tot die extra twintig Procent, dan kril'g le misschien een Prachtig boek' . 5
In het Kinderboekenmuseum ligti gebroederli1'k naast het uiteindelil'ke
resultant een bewils van al dat gesleutel in de vorm van een tYPoscriPt .
Het verhaal toen nog met de titel `En de kat zegt : "Miauw!" staat
boordevol aantekeningen en zoals we later in dit artikel zullen zien >
ri'ke pnton af vsn de definitieve versie die
~ t op e n asntol beIang~
pas
as greed
e
was toen Marit To"rnqvist `Ik Annie Makkink MS had
has
rk ge zien en wist meteen : dat is het! Alsof ik haar al ~'aren kende') r wem de herfst van 199 6 beg o n met ill ustreren . T"rn
o qvist kreeg h et
verhas1 a l in ~'uni 1994 in handen via uitgeveri1' uerido die had besloten het uit to geven . Ze wer er direct door gegrepen maar stond op het
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punt naar Stockholm to vertrekken om to werken asn u nbacken ee
museumpark over het werk van Ast rid Lm grene n kon pas n a de opening, ruim twee laa r later, as n de
nmg,

beg innen . Een klus die bi'~

n a anderhaIf ~'asr in beslag zou nemen .
H et
et re sultaat was het wacto
h n mee dan wasrd . De illustraties zi'n
niet a11een prachtig maar het is alsof tekst o n illust ra ties door een persoon z I 1n gemask t . H elden op sok ken is een van die zeldzame boeken
waarb il tokst e n illustraties elkaar feilloos asnvullen en versterken . Des
to o nbe g rilPeliker
is het dat Makkinks debuut waarvoor de auteur in
l
r 999 zeer tor echt de Gouden G rifte1 ontving, niet ook bekroond werd
met het Gouden Penseel .
het verhas1 over een meisl'e, haar kat en haar tien
roers . In het ee rste hoodstuk
f
`Er was eens' worden ze, als historische
as
n
de
lezer
voorgesteld
.
personages,
H elden op sokken is

Lan

heellan

eleden,

toen de worst en het spek aan de zoldering hingen
en de dieren nog wat to vertellen hadden,
woonde er er ens
- niet zo ver hier vandaan een meisle .

Ze had Seen vader en geen moeder.
Maar wel een kat.
Die kat was zo zwart als de nacht .
En zo snel als de bliksem .
Hi1 ' liep alti1'd op kousenvoeten .
Want hi) had witte sokken aan . S
. . . Het meis1'e had tien broers .
Dat waren stoere I'ongens, stuk voor stuk .
Ze stonden steviS in hun schoenen
met beide benen o de grand.
Ze waren voor niemand ban g. 6
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Ge
Geen van de kinderen,> noch
noch de
de kat
kat,> heeft
heeft een
een naam.
naam . De
De broers
broers hebben
hebben

totEen
Een,dedel'ongste
jongste.. Het
meisje heeft
heeft
een nummer,
van Tien
Tien,dedeoudste
oudste,tot
een
nummer > van
Het meisl'e

Zus.. Na
deze introducintroducniet ee
eens
niet
ns een
een nummer,
nucomer, zezenoemen
noemen haar
haar gewoon
gewoon Zus
Na deze
overnaar
naardedetogenwoordige
tegenwoordige
tijd en
en neemt
neemthet
hetververtie schakelt
tie
schakelt Makkink
Makkink over
til'd
haal zil'n
zijn aanvang.
haal
aanvang .
Iedere morgen
trekkendedebroers
broerseroP
eropuit
uit en
en gaan
gaan ze
ze op
op avontuur
avontuur..
Iedere
morgen trekken
Dan houden
houdenzezewedstri1'den
wedstrijden::
Dan
Wie het
hethardste
hardstekan
kantolopen.
Wie
pen .

Wie het
het verste
verste kan
kan sspringen.
Wie
p ringen .
Wie het
hetsterkste
sterksteisis.. [10]
Wie
10

Ze zi
zijn
het besto
beste in
in.. Ook
broer Een
Een.. Hij
ergns
e het
Ook broer
Hil' kan
kan kopjekoPleZe
ln allemaal
allemaal wei
we 1 ergens
duikelen, achterover
achterover..
duikelen
Een kan
kan ook
ook het
het hoo8ste
hoogste zingen
zingen..
Een
Maardot
dottelt
telt niet
niet mee.
Moor
mee .
Hetisis wel
weibi1'zonder,
bijzonder,
Het

maarhet
hetisisniet
nietbelangriJ'k
belangrijk..
moor
Het stoat
staat niet
niet stoer.
stoer. [I
Het
I II]

hetz eif,
de
Zus blijft
de kat
kat en
en zorgt
zorgt voor
het eten.
Zus
li~ ft aachter
chtor met
met de
voor het
ee
tn . Elke
Elke dag
da g hetzelfde,
elke dag
elke
dg
a sspek
bonen . Als
Als de
de broers
broersthuiskomen
thuiskomen schrokken
schrokken ze
ze hun
hun
P ek eenn bonen.
eten naar
met hun
hun kleren
kleren en
aan,>
eten
naar binnen
binnen en
en daarna
daarna gaan
gaan ze,
ze met
en schoenen
schoenen aan
meteen naar
want:. 'Morgen
komterer weer
weer een
een da
dag.
vol
meteen
naar bed,
bed want
Morgen komt
Een dag
dag vol
g . Een
avontuur.'
[15].
Zus
ruimt
de
boel
op
en
laat
de
kat
naar
buiten,
'in
het
1 p en 1aat de kat naar buiten, `in het
avon tuu'
r . 15 . Zus ruimt de boeo
holst van
heel stil
sti!.. Op
[16].. Dan
doet ze
ze
0P kousenvoeten'
kousenvoeten' [i6]
Dan doer
hoist
van de
de nacht.
nacht . Stil,
Stil heel
`Morgen komt
komt er
weer
haar klompen
uit
naar bed,
bed, want:
er weer
haar
klom Pe n ut
i eennggaat
oat ze
ze ook
ook nasr
want : 'Morgen
Het meisl'e
meisje slagPt
slaapt alleen,
aileen, op
een dag.
dag
van spek
een
dg.
a Een
Een dg
a van
sP ek en
en bonen'
bonen ' [16].
{i6] . Het
oP
eken die
gro0tm0eder heeft
heeftgemaakt.
gemaakt .
dee bank.
die grootmoeder
bank . Onder
0n e r de
e dikke
i ke odonzen
nz e n deken
Zo goat
goathet
hetalti1'd.
altijd.
Zo
in dog
dog uit.
Dog
Da in
uit.

Week
week uit
uit..
Week inin week

Jaar
jaar uit.
uit.
oar inin J'oar

En
zozal
zalhet
hetoakook
altijdwe!
weibliJ'ven
blijven.. [16]
I6
En zo
altiJ'd
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H et beed
1 dat m het ee rs to dee1 van het vorhaal wordt geschetst is das
van een ee ntoni
g, stat 1s ch leve n waarin de verboudingen vastliggen, de
taken duidel il'k verdee1d zil'n of, beter gezegd, niet verdeeld zijn en er
g een uitz icht isoop verandering . Het leven van Zus en de broers sPeels
z~ch g rotendee1s gescheiden of en verschilt als dag en nacht : Zus is de
h uismus en teve ns het werkasrd
van de familie . Ze doPt thuis in haar
P
ee ntle de boo ntles vo0 r het he1e gzin
e
torwi1'1 de broers die zich heel
stoer voordoen eroP u ittrekken en hun ti1'd sPelend doorbrengen . De
jongens slapen met hun schoenen en kleren aan, waar ze hun stoerheid
pen
as ontlnen
e
b i1 ' alkasr in bed en het meisl'e slaaPt, nadat ze haar klomn heeft oitgettokken, alleen op de bank . Duideli'ke
~
togenstellingen ,
c
d aar hou t Makkink van . het moet zwart-wit ziln, niet gri1s' . 7
Broer Een is de eniga die niet helemaal in dit Plaatl'e past . Hil' gaat
dan wel mee opo met zil'n broers op avontuur maar is met zil'n koPleduikelen, achtorover, e n zi'n
~ v00rliefde voor zingen toch het `softe' buitenbeentl'e van het `stoere' tiental .

Marit To"rnqits maskt met en illustratie van de hoofd personan direct
duide~
li'k hoe de verhouding
en zi'n
~ in dit gezin . Links staan optopend
in lengto en dicht naast elkaar, de tien broers allemaal gekleed in
dezelfde blauw-gril'ze Pakl'es en op hoge zwarte schoenen . Ze hebben
allemaal dezelfde Petten op waarvan de kleP hun ogen aan het zicht onttreks . Alleen bil' de kleinste broer Een staat de kleP omhoog waardoor
zil'n ogen en de vrolil'k geel-blauw gesPikkelde binnenzil'de zichtbaar
worden . Apart van de broers staat Zus, even groot als de kleinste broer,
0 p klompne en helemasl rechis ver we g va

e kinderen zit o zwar to

kat met witte sokkan 6l 7 .
De sfeer van a eschrev n
e gse hei'
c
en werel an waarin a kin eren
leven wor t door mi

a1 van contrasterande kleurenfeillos
o
weer gege -

yen . Binnen wasr ag in ag uit geeserkt wor t, overheer sen zwart en
gril's en is het donkar en somber 4 . Buiten, in het veld wasr es
g ee
P 1d
wor t, zi'n
e
~
I[ 0 / ,, ] .
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euren hel er en staan fel rode klprozen
a
in voile loi
e

Y
1

Illustratie uit Helden op sokken .

0P een dag wil Zus, tot verbazing en ongenoegen van de broers, mee o P
avontuur .
Nee Zus . Dat kan niet .
De heuvels ziJ'n to hoog .
Het bos is to donkey .
De hei is to stil .
Het veld is to vriJ'.
En het meer is die p .
Onpeilbaar die ly .
En vol van gevaar.
Nee Zus . Dat kan niet .
Dat is niets voor 1'ou .

Oat ze

en de broers .

AIIemaal, op Een na . 18119
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Maar de meeste stemmen gelden en dus blil'ft het meisje thuis . Net als
altil'd .Toch gaan er vanaf dat moment zonder dat de broers op Een na
lets in de gaten hebben, langzaamaan dingen veranderen .
Er is lets biJ'zonders .
Het zit in de Iucht.
Het is een gevoel van ieren en uiten
van achterstevoren en binnenstebuiten .
e kunt het niet zien en 1'e kunt het niet horen .
e voelt het gewoon op 1e klompen aan . 32

Het begint wanneer het meisje op een nacht, op uitnodiging van de kat
haar klomPen uit doer en samen met hem mee naar buiten gaat . `Over
de drempel in het hoist van de nacht . Stil heel stil . 0p kousenvoeten'
[z]
S . Samen zittend op de omgekeerde tobbe ki)'ken ze naar de sterren .
Het meisje zoekt de Grote Beer en vertelt de kat verha1en die grootmo e der haar vertelde . Over RoodkaPl 'e en de Boze Wolf en over de Ge1aarsde Kat . En e kat laat hasr zil'n komas
p zien . 'De kat is er heel zulni g op .
Het was van zil'n g rootvader . Dat was een achto schee Ps kat[z6] .
De daaropvol8ende nacht Saat oak broer Een mee naar buiten .
HiJ' maakt ziJ'n veters los .
En trekt ziJ'n schoenen uit.

Dan gaat hi1' naar buiten .
Over de drem el .
In het hoist van de nacht .
Stil heel stil.
0

kousenvoeten . 36!31

Die nac t zien Zus Een en e kat een va11en e ster . Ean ster die 1 etterli)' k uit e hemel va t in a vorm van een 1 auwe a1 met een zilver en
ster . Het meisje oet een sti a wens want `Als )e h et zegt, tolt het nl et
meer' [41] . Pas vee11ater in het verhas1 li)k t at ze g ewents heeft hasr
naam en die van haar broers de namen die ze van grootmoeder hadden
gekregen, terng to vinden .

146

Zus probeert
probeertininhaar
haareentl'e
eentje de
jaren tetodoorbreken.
Zus
de vaste
vaste routine
routine van
van ljaren
doorbreken . Ze
Ze
meedoen`voor
'voor sPek
spek en
en bonen'
bonen'.. Ze
wil meer
wil
meer dan
dan meedoen
Ze wil
wil dee!
deeluitmaken
uitmaken van
van
avontuur.. En
zo hoort
hoorth het
de groep
de
groep en
en samen
samen met
met haar
haar broers
broers op
p avontuur
En zo
et
et ook,
ook ,
vindt Makkink,
'Kinderenmoeten
moetenhun
hunwereld
wereldverkennen
verkennendoor
doortote sspe!en,
vindt
Makkink `Kinderen
pe len
8
te gaan.'.
de broer
broers,
risico's steto
nemen,
risico
nemen kortom:
kortom : het
hetavontuur
avontuur aan
aan to
gaan . . Maar
Masr de
s
op Een
Een na
na,voelen
voe!enniks
niks voor
voordie
die verandering
verandering.. Ze
zeggen das
dat het
het buibuiop
Ze zeggen
is
voor
hun
zusje
maar
eigenlijk
vinden
ze
tenshuis
vee!
te
gevaarlijk
tenshuis veel to gevaarlil'k is voor hun zuslje maar eigenlil'k vinden ze
datzeze thuis
thuis moet
moet bli'ven
blijven
om
het werk
werkto
te doen
doen.. Als
je
ewoon das
om het
A1s lezer
1ezer kun
kun je
ggewoon
~
zijn hun
je niet
l'e
nietaan
asndedeindruk
indrukonttrekken
onttrekkendat
datdedebroers
brors
e daarnaast
daarnaas t bang
bag
n zil'n
hu n
stoere imago
te verliezen
stoere
imago to
verliezenals
alshun
hunzus
zuszou
zouontdekken
ontdekken dat
das hun
hun avonturen
avonturen
niet zoveel
voorstellenenenalalhelemaal
helemaal
niet
gevaarlijkzil'n
zijn..
niet
zoveel voorstellen
niet
gevaarlil'k
kat ondekt
en daarna
daarna ook
ookbroer
broer Een
Een,das
datwas
watovoverDankzij de
de kat
Dankzi'
ondekt Zus,
Zus en
r-

wil zeggen
zeggen als
als
dag niet
niet bli1'kt
blijkt tetokunnen,
's nachts
weimogelil'k
mogelijkisis.. Dat
dag
kunnen, `s
nachts wel
Dat wil

ze bereid
ereid zil'n
de starre
starrediscipline
disciplinete to
doorbrekenenenhun
hun klompen
klompen cc.q.
doorbreken
ze
zijn de
.q.
uit to
te trokken
trekken,met
metandere
andere
woorden
zichzelf
te zijn, tote ververschoenen uit
schoenen
woorden
zichzelf
to zil'n,

trouwenopopdedekat
katenennet
netals
alshil'
hij op
op kousenvoeten
kousenvoeten de
de drempel
drempelover
overtote
trouwen
is er
en enruimte
en verhalen
verhalen
gaan.. Dan
gaan
Dan is
er tijd
til'd
ruimtevoor
voorverrassingen,
verrassingen dromen
dromen en
de ti'd
tijd
Zus zo
zo naar
naar
van, en
en herinnering
herinneringen
van,
en aan
aan de
~ met
met grootmoeder
grootmoeder waar
waar Zus
verlangt.
Een
verlangen
dat
zich
uit
in
de
wens
van
Zus
om
haar
naam,
yer angt . Een verlangen das zich uit in de wens van Zus om haar naam ,
haar
identiteit, terug
heeft gekregen
gekregen..
haar identiteit
terng tetovinden
vinden die
diezezevan
van grootmoeder
grootmoeder heeft
Het is
is deze
betekentinin het
het verhas1
verhaal..
Het
de zewens
wens die
die een
een omslag
omslg
a betekent
neemtdedenacht
nachtinindedeillustraties
illustraties een
Evenals in
in het
Evena1s
het verhaal,
verhas1 neemt
een belangrijbelangl
rike
de gebruikte
gebruikte blauwe
blauwetintinke elaats
plaats in
in.. Buiten
Buiten isishet
hetdonker
donkey maar,
maar, dankzij
dankzil' de
maan
en
sterren,
niet
somber,
zoals
binnenshuis.
Net
ten,
de
stralende
ten, de stralende maan en sterren niet somber, zoals binnenshuis . Net
als
maaktook
ookTornqvist
Tornqvistgebruik
gebruik van
van herhaling.
herhaling. Ze
kiest voor
alsMakkink,
Makkink maakt
Ze kiest
voor

haar tekeningen
tekeningen regelmatig
regelmatig dezelfde
dezelfde scenes
scenes,als
als het
het eten
eten, het
het slaPen
slapen en
en
haar
het `er
'er op
varieert op
zodanig wi'ze
wijze
in kleurgebruik
het
op uit
uit trekken',
trekken' maar
maar varieert
op zodanig
~ in
kleurgebruik
in het
het verhaal
en details
details dat
en
das de
de ontwikkeling
ontwikkeling in
verhaal zichtbaar
zichtbaar wordt.
words .
Zo
herhaalt
illustratie
in een
een rij
achter
Z
o he
r haslt ze
ze de
e illustrate
i waarop
waarop dee tien
teen broers,
roers in
ri'~ achtor

elkaar,
heuvels in trekken [8/33].
tekening in
in
elkas
r, de
e heuvels
3in trok en SI3 . Het
Het verschil
verschil tussen
tussen de
e tekening
het eerste
eerste en
in het
het twee
tweede
het verhas1
verhaal zit,
het
en in
de deel
deel van
van het
zit, zzoals
oa1 s Makkink
M akkink
m
~
r
nu
letterli'k,
in
de
1ucht
die
niet
1anger
bewolkt
maar
schrijft,
maar
nu
letterlijk,
in
de
lucht,
die
niet
langer
bewolkt
is ismaar
schril t, as
waar de
de zon
zon zacht
zachtgeel
aan de
de horizon
horizon gloor
gloort.
waar
t.
gee1 aan
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Van af de n
ach tm et de v a1 1enda s to r gaat a11es anders dan anders . 0 p
mitlatief van de kat die bti1' kt to kunnen
s Preken trekt Zus er samen
met hem en broer Een op uit, vergezeld van de bal met de zilveren ster
e n he tt okma
ps . Wa
ze ti'dens
~
hun avontuur de broers ontmoeten ,
die onasne
gnaam verrast zi1'n, belandt de bal door een worP van Zus in
het me er . De broers bli'van
~
dralen masr Zus doer haar klompen en
sokken uit en duikt in het levensgevaarlil'ke meer, de bat achterna > waar
ze wordt ggrPn
e e e door de Boze Bullebak . De broers wachten zonder
daadwerketi1'k iets to ondernemen en als het donkey wordt gaan ze, o p
Een na naar huffs .
Zus redt zich we!.
Die komt vanzel weer boven water .
Vandaag moet iedereen zijn ei8en boontJ'es doppen . 68

Een bli1'ft achter, met de kat . Hi1' doer zil'n schoenen uit en wil Zus achtorna gaan, masr an egint het to onweren en to stormen .
Het water sat en s ettert .
Het klatert klotst en klettert.
Het wordt een woeste wildernis
Met witte schuimko

en.

En diepa draaikolken . 74

Als de storm is gaan liggen, sPoett de bat met de zilveren ster weer aan
en keren de andere broers terng . Ats ze hun zus niet zien, beginnen ze to
huilen .
Ze snikken en snotteren .
Ze J'anken en 1'ammeren.
Ze huilen tranen met tuiten .

Allemaal. 0p Een na .
Een bait zijn vuisten .
HiJ ' stampt met zijn voet en zegt :
`Hou o !
Dat stomme 8e1'ank!
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Daar schiet J'e Seen bal mee o p .
We moeten lets bedenken .
Anders loo pt het niet Soed of.' 81

Dan komt de kat met een reddinSs plan .
`Steek J'e handen uit de mouwen .
Trek J'e schoenen uit .
We gaan een toren bouwen' . 83

De broers klimmen op elkaars schouders . Bovenop stagt Een met de
kat de bal met de stralende ster en de dikke donzen deken van Zus en
hij~ zingt het hoogste lied `het allerhoogste' :

Schets van Marit Torngvist . (Particuliere collectie .)
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Wit ziJ'n de golven .
Zwart is de nacht .
Waar ziJ'n de sterren?
Wie houdt de wacht?

Koud is het water.
Die

is het meer.

Warm is de deken .
Sterk is de beer . 87

Illustratie uit Helden op sokken .
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Dankzi'~ dez e vuurtoren van broers vindt Zus de weg terug en klimt z o
veilig op de kant . Thuisgekomen bli1kt dat Zus de Boze Bull ebak op de
bodem van het meer h eeft betoverd en niet alleen hasr eigen naam heeft
ternggevonden, Willemil'n, masr ook die van h asr broers en de kat .
Vana die ti'd aan ze elke da o sta .
WillemiJ'n met haar broers .
Hun 1'as binnenstebuiten .
Hun

et achterstevoren .

Hun zakken vol spullen .

Ze g aan de wide
J wereld in .
Fliere uiten donderJ'agen en p ierewaaien
Ze leren elkaar BelangriJ'ke Din gen .
Lezen en schri1'ven
Zwemmen en zeilen .
Veters strikken en verhalen vertellen .
Tellen toveren en de to el van tien .
En het verschil tussen links en rechts . 108

Avonds als de kinderen thuiskomen kok en ze om de beurt en elke
dag wat anders . Daarna gaan ze samen naar buiten om nasr de sterren
to ki'ken
~
en vertelt ~
Willemi'n een verhas1 .
'S

EindeliJ'k gaan ze naar bed .
Met blote voeten .
Morgen komt er weer een dog .
Een dog vol verrassingen . 114

Bliks > e kat de kt o k'm e ren toe en an aat
t he1
e
g hil nasr uiton . Sit
stit . 0P kousenvoeten' .
Niemand weet waarheen .
Niemand weet wat hiJ' goat doen .
Moor hiJ' is alti1'd op tiJ'd ternS .
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De vol8ende morgen, als de zon opkomt,
zit hiJ' weer voor de deur .
Net als altiJ'd. 114

Het 1aatste dee1 van het verhaal beslaat het avontuur van Zushaar
zoektocht naar haar naam> haar identiteit en die van haar broers > en
het uiteindeli1'ke vinden daarvan .
Zus wacht niet langer op de goedkeuring van haar roers . Ze bes1uit
na een duwt1'e in de rug van de kat om zelf, samen met broer Een > de
wide
1 wereld in to trekken . De ster en het komPas, de herinneringen aan
vroeger, wil'zen de weg .
De broers worden ontmaskerd wanneer blil'kt das Zus, op blote voeten stevig er in haar schoenen staat dan alle broers bij~ elkaar . In tegen stelling tot haar broers die op Een na, een stuk minder stoer blil'ken to
zi'n
~ dan ze zich voordeden en bij~ het minste of geringste l'ammeren of
wegrennen, durft ze risico to nemen en treedt ze het griezelig e o nbekende > verbeeld door de Boze Bu11ebak b1 ootsvoets togemoet . Met andere
woorden ze durft zichzelf to zi'n,
~ a n hasr vertr ouwenm haar eigen
kracht en in de steun van haar broers brengen haar uitoindeli1'k datgene
was ze heeft gewenst . Ze weet weer hoe ze heet, wie ze is : Willemil'n .
Een naam die uitstekend past bij' haar wilskrachtige karakter. Vee1 beter
dan het romantische Rozemaril'n, de naam die ze heeft in het eer der
genoemde tYPoscriPt . 9 De naam Willemil'n maakt ook de graPPige verwarring mogelil'k wanneer Zus haar pas ternggevonden naam bil ' broer
Een in zi'n
maar het ook zeer toe~ oor fluistert en hi'
~ niet Willemi'n,
~
passelijke
~
`Wilde mei ' ver staat 9 ' .
Een ander opva11en vercs hi t tussen dlt typ
rip t e n h et
et oek is e
actieve rot van de broers in h etl aatste dee1 van Helden op sok en . Waa r
de broers in h et
et typoscrpt al1een masr hoeven to zmgn
e om hun z us
terng to brengen , m oeten ze in het uitom delilke verhasI net at s het
meis'e
~ hasr ktompn
e hun sc hoenan uit oen om etterlijk at s hel en op
sokken een baken te vormen v0orhunzus m nood . Een baken waar de
hoogste en betangril'kste Plaats words ingenomen door een zing e n de
broer Een . En al s de broers dit eenmaal dankzij een woedende ultya1
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van Een en met hulP van de kat, gedaan hebben, is bescherming in de
vorm van schoenen helemaal niet meer nodig . Nu de helden op sokken
hun ware aard getoond hebben hoeven zich niet 1angr
anders, dPp reae
der voor to doen dan ze zil'n
eza
l . Vanaf das moment kan dan ook het gmenlil'ke `sPelende leven' van Willemi1'n met haar broers, bge innen . Een
even waarin iedereen een eigne identitoit heeftiedereen zichzeif kan
zil'n en alles wordt egdeeld en eerlil'k de 1usten en de 1riten worth
o verdeeld . Een gezamenlil'k leven vol van geborgenheid waarin elke dag een
verrassing is . Een leven ten slotte dat blil'kens de herinneringen van
Zus > eerder bestaan heeft in de periode voor dit verhas1, in de ti1' d dat
grootmoeder en grootvader nog leefden .
De kleuren van de illustraties worden in dit deel van het verhaal met
uitzondering van de tekeningen van de storm nacht aan het meer, langzamerhand lichter en stralender, en Tornqvist maskt steeds meer
gebruik van gele en oranl'e tinten . Nog tweemaal herhaalt ze de scene
van de roers die de heuvels intrekken [44/109]
/
. De eerste keer, de
broers toPen nog steeds in een keurige rj~ maar nu zonder broer Een
met een waterig zonnetl'e das nog niet zo hoog aan de hemel staat en een
diffuus licht versPreidt . Maar de laatste mas1 dat de tokening voorbi'l
komt is de zon definitief doorgebroken en is het een prachtige, warme
zomerdag . De broers topen, vergezeld door Willemi1'n, op blote voeten
en zonder pet, kris kras door elkaar .
Maar gelukkig, en daarmee eindigt het verhaal verandert niet alles . De
kat blil'ft doen was hi1j alti1'd al deed en versegenwoordigt daarmee de
continuiteit in dit verhaal . Want zo li1jkt Makkink to willen zeggen wil
l'e l'e veilig en geborgen voelen, dan zilj n er ook constanten nodig . In het
typoscript van

Helden op sokken

staat het heel expliciet :

Want:
Oost is oost en west is west .
En dat moet oak zo bliJ'ven .
e mag wel wat veranderen,
. II
maar J'e moet niet overdriven
1
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i uit . Makkink
Het verhaa 1 is hiermee ofgeloPen, ma ar het boek no g net
e mdi gtm het 1aatste hoofdstuk Enzovoort' zoals ze be go,n in de verleden t1l d . Z e richtzich tot hasr lezers als een verto1ster tot hasr Publiek
met de verzeke rmg dat dit een waar verhas1 bet reft .

Oat meisJ'e met die kat
en met die tien broers,
dat was de grootmoeder van miJ'n grootmoeder
Mi1'n betoverSrootmoeder . I

16]

Het li1 kt to moos om waar to ziln en helaas > dat i s o ok zo . Betover-

Vier iHustraties uit
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Helden op sokken .

grootmoeder kunnen we bilj Makkink beter lezen als betovergrootmoeder . 12 De enige historie waar Makkink bil ' het schri1'ven van dit verhaal
gebruik van maakte, naast het feit dat haar kinderen yroe eg r een kat
hadden die net als de kat in het verhaal Bliks heette en er ook zo ui t
zag, was een foto van haar grootmoeder, dus niet eens van haar bet0vergrootmoeder, en haar tien broers . Het was die foto die vroeger bi'1
haar ouders thuis stond die haar op het idee bracht voor het verhaal en
haar til'dens het schril'ven als beeld voor ogen stond . Toch gaat het
Makkink wel degelil'k om `de waarheid' al is dat geen historische . Zoals
ze zelf zegt : `alles is verzonnen om de waarheid to vinden' .
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Het 1urYrPPrt
a o van e Gouen Griffel estemPe1t H a den o so ken
als een sProokl'e . `Het lil'kt of dit verhaal altil'd al bestond het bekende
sprookje van Zus en haar tien broers . Het bekende sprookje van sPek en
bonen . Het sprookje van de kat op avontuur, het sprookje van de bal
met de zilyeren ster en van de Boze Bulle ak uit het meer . Alle ingredienten klinken vaag bekend maar het is allemaal nieuw' .
Er zil'n inderdaad veel elementen in dit verhaal die aan een sprookje
doen denken . Net als een sprookje begint het met `Er was eens', gaan de
h0ofdro1spe lers `de wide
~ wereld in' en eindigt het met een 1ang en
gelukkig leven . Maar er is meer . Naast deze vaste, bekende `sProokl'esformu1es' heeft het varhasl o0k inhnudelil'k vee1 overeenkomsten met
een sProokl'e .
De beginsituatie van het verhaal is verre van ideaa1 . Zus is een soort
van AssePnester die helemaal alleen voor het hele `gezin' de boontl'es
doPt en de kooltl'es uit het vuur haalt, dga
in ag u it, terwil'1s
e broer
de hele dag niets anders doen dan wedstril'dl'es hardloPen en versPringen . Zus wordt als een echte sloof, nooit bedankt integndee1
e
z e
worth volledig g eneeerd
. Niet eens bewust, da n zou zenongg van be lan
g
zi1'n nee, gewoon omdat de broers het te druk hebbon met zichzeif .
Wanneer Zus uiteindelil'k een Poging doer om het vaste Patroon to doorbreken reageren de broers afwiljzend . Maar dan komt er hulP van een
echt sProokl'esfiguur, de sPrekende kat die een sleutelrol heeft in di t
verhaal . Hil' nodigt het meisl'e uit om mee to gaan `in het hoist van d o
nacht' waar ruimte en til'd is voor verhalen van vroegr,
e
voor dromen
en voor een vallende ster, het begin van de gewenste verandering . Het i s
de kat die Zus en haar broer Een asnzet om de touw ties in hanen to
nemen en met hem op avontuur tog asn . Ook is het de k at die, wanneer
het bi'na
~
misgaat met Zus en

e roers op Een na hasr m

a steek

dreigne to laten een redding ps 1 an greeheeft
e
on zorgt dat a11e roers
er aan meed0en .
Sp r0ok'esachiig
~
is ook de Boze Bu11e ak he t t 'monster' dat door Z us
overwonnen etoverd moet worden om aIs een echto sprookyesrm
P ses,
haar geluk to vinden . Niet in een sProokl'eshuwelil'k of dankzil' een berg
goud, maar wel in wat ze heeft gewenst en wasrnasr za heeft verl angd .

is6

een gelukkig `sPelend' leven samen met hasr broer s .
Het doorslaggevende argument om Helden op sokken als een s Pro0k'e
1 to beschouwen is echter in het verhaal zelf to vinden . Aan h et em de
van het oek als het g1ukkig
e
e leven zi'n
~ asn vang heeft genomen, wor t
hun eigen avontuur toegevoeg d aan de oPsomming van de reeds meerdere malen door Zus vertelde sp rook' ~ e s
Willemi1'n vertelt een verhaal .
Van RoodkapJ'e en de Boze Wolf.
Van de Gelaarsde Kat .
Van KleinduimpJe .
0 van Helden o Sokken . I I2

Dit laatstgenoemde argument biedt echter ook een eerste aanknoPingsPnt
u om het toendeel to eweren . Want in welk sprookje
worden
sg
zoveel verhalen verteld? In welk sprookje words door de hoofdPersonen
de ti'd
~ hiervoor genomen? In sp rook'es
~ draait het om actie, om handelingen, en words niet naar de sterren gestaard, worden geen herinneringne pghasld
o a en verhalen vertold wasrmee de hoofd ersonen,
zo blil'k t
P
uit tekst en illustraties zich ook nog eens identificeren, zoals in dit verhaa1 . Want het is niet toevallig das Makkink l'uist de sProokl'es RoodkaPle, de Gelaarsde Kat en Kleinduimple door Zus last vertellen . De kat
her n et z ichze1 m e Ge1asrsde Kat .
De kat luistert .
Het is griezelig en toch mooi .
Griezelig mooi.
Vooral van de Gelaarsde Kat .
Dat was een echte held.
Een held met laarzen aan .
Die kat ging op refs .
De wide
J wereld in.
Dat is ziJ'n lievelingsverhaai .

`Ik a ook o

refs' denkt de kat .

`De wide
1 wereld in .
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Ik ben ook een held .
Een held op sokken .' [29]

Broer Een Zus' enige medestander, identificeert zich als l'ongste en ook
kl emste van de ilia
famotgischerwil's met KleinduimPle .
De 1'ongen luistert .
Het is Sriezelig en toch mooi .
Griezelig mooi.
Vooral van Kleinduimp 1e .
Dat was een echte held.
Een held met laarzen aan .
HiJ' was klein maar dapper.
Dat is ziJ'n lievelin gsverhaal.

De J'onSen denkt :
`Ik ben oak klein maar dapper.
En niet bang in het donkey.

Ik ben ook een held .
Een held o sokken .' 39

Het is echt `Makkinks' om deze twee helden op sokken zich to laten
herkennen in twee helden op laarzen . `SYstematiek daar hou ik van . En
dan dat weer doorbreken' . Het versterkt wat Makkink wil zeggen : een
werkeli'ke
~ held heeft geen laarzen lees : macht nodig, maar hoeft a11een
zichzelf tozi'n
~ .
R0odkple,
a het derde prookl'e
s
dat Zus vertoIt is, hoewel het in he t
verhaa1 niet expliciet gzg
ee
worth, hasr eigoe favoriet . 0o k dat 11gt
voor de hand . Net ais Roodkple
a niet bang was van de Bo ze Woif, 1 aat
Zus > va nuit een zeif e naivitoit on vertrouwen > zich niet afschrikken
door e Boze Bu11ebak . Net a1s Roodkple,
a
g vaindems n de Boze
Wolf, li'kt Zus verloren in de oneindige diepto van het meer . En net al s
Roodkple
a overleeft Zus het gevaar, samen met hasr grootm oeder .
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Wtz1Eg~fokPailrds.men'c,
Want met het vinden van haar naam en die van haar broers, komt de
tijd van grootmoeder, waar Zus zo naar verlangde, weer tot leven.

Een belangrijk verschil is wei dat Roodkapje een jager nodig had om

zichzelf en haar grootmoeder te bevrijden en Zus het grootste
van
g ootste deel
ee van

de klus
klus zzelf
de
e if oopknapt.
Zus is
is eeigenlijk
i ge nli'k
een zzelfstandige,
a if stan'
d igig
e geemancipeerde
eem ac
n~ P ee r d e
Pkna P t . Zus
l een
uitvoering
hetfei
feitt dat
uitvoerin
van Roodkapje.
RoodkaP1e . Dat
Dat heeft
heefttetomaken
maken met
m ethet
dat MMakakg van

kink, die
die zelf
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en liever
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als kind
kind een
een hekel
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g r r E e n is e e n held om at hil zich zoa1 s zi'n
Boe
l nasm etaamt, a1s enie d i stan ti eer t van a groe P waar hil' deel van uitmaskt eno Pkomt voor
r p
zi1n zus . Masr op het momentsupreme
supme 1aa t hi'
1 zich door dezaifde goe
weerhouden en sPringt niet, zoals zil'n Zus het meer in om de bal met
de ster o P to halen [6]
5 .
Z1fs
de
ove
rig
ngn
e
e e ebroers zi1'n he1 en . Want zil' overwinnen uitelude lil'k hun eign
e lafheid en laten, a ls het er werkeli1'k op aankomt
hun zus niet in de steek .
Het meest mense1 like gedrag vertonen de broers als hun zus weer veii en wel op de kant gekroPen is, en blil'kt dat ze geen moment aan
lg
hasr broers etwi1'fel
heeft . Ze kril'gen het niet over hun liPPen masr
g
ze schamen zich overduideli1' k .
`Ik wist het we!,' zegt het meis1'e .
'k wist wel dat 1'ullie zouden wachten.
Ik hoorde het zinSen .
In de verste verte .
Toen zag ik het Iicht .
WiJ' Iaten elkaar niet in de steek .
Nooit o to nimmer.'

De broers ki1'ken elkaar aan .
Ze trekken gekke bekken .
Ze wiebelen op hun benen .
Ze ki1'ken naar hun voeten .
Ze schamen zich dood .
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Dit schasm togevoel is m eteen ook a eniga stra ' die m et verhas1
wort`uig
t e ee1 ' . Geen doo strafen usdoor even a ver ran mg,
verdrinking, of anderszinszoa1s in prook1'
s
es zo vaak het geva1 is . Zeifs
e Boze Bul e ak wor t a11een`betov er ' Meer is ook n iet no dig, want
itmonster, at staat voor alh et on eken e en aar oor griezeli ge,
waar 1'e als oPgroeien kin m ee to maken krilgt, ver wilnt vanzeif al s
l'e l'ezelf overwint, het onbekende vol zelf vertrouwen etgemoet tr eedt .

z6o

Helden op sokken heeft daarnaast, en ook dat is niet ei ga n asn een
sProokl'e > een in de woorden van Makkink `wiskundige' structuur die,
heel toeasseli'
p
~ k voor een ve rhaal waarm ieder eeno p avontuur' gast en
`de wide
~' were d' in trekt, g ebasee rd iso p het okmpaDe
s . a uteu r k oos
hiervoor omdat `het komPas ruimte, vril'heid en beweging sugg ereert
verandering in tognstelling
e
tot sta rheid' en tovn
e s a11e ruimte bi edt asn
haar eerder genoemde voorliefde voor duidelil'ke togenstellingen .
Aan elke windrichting verbond Makkink een van de vier e1emen te n
z7 . Het oosten vuur, is de `binnenwereld' die staat voor `de eigen
haard' > de leefwere1d van Zus thuis en alle Plichton die das rbi1 ' horen .
Het westen > aarde is de `buitenwereld' . Dit is `De wide
wereld' waar de
1
broers `op avontuur gaan' en hun weds~
tri' den houden . De grevs tossen
oost en west, tussen binnen en buiten words verbeeld door de drempel
van het huffs . Het noorden > lucht > is de `bovenwereld' . De wereld van
dromen > we nsen en van de Grote Beer . Het zui en tot slot, de richtin g
die Zus en Eenkiezen ais ze op avontuur gan,
a s taat yor
o de `onderwereld' > het water, de verblil'fPlaats van het grote gevaar, de Boze But1ebak . De scheiding tussen noord en zui , tussen de boven- en de onderwereld is het waterPPervlak,
o
de s p ieg1
e . Letterli1'k een sPigl,
e e zo blil'k t
in het verhasl .
Wanneer broer Een met de kat aan het meer zit en wacht op zil'n zus
bgint
het to o nwere n en hren
e
o ze een harde kl aP .
BENGGG!

Een denderende dreun .
Een klap van J'ewelste .
Een donderslag.95196

Achteraf lijt at Zus op etze1e moment met een zelfde, want in
exact gehfke ewoormg eschr even klap, a Boze Bulleak in de die p
t o va n het meer eet e tover .
Ik heb hem betoverd .
In een kla .
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BENGGG!

Een denderende dreun .
Een kiap van 1'eweiste .
Een dondersiag.

95196

In zes van de zeven lied les die in het boek egzongen worden eerst alleen
door Een aan het eind van het verhaal gezamenli1'k, zil'n deze windrichtingen en daaraan verbonden elementen en `werelden' verwerkt . Zo
zingt Een, wanneer hi1' met Zus en de kat op avontuur goat :
WiJ' zeiien met ons schip
over de zeven zeeen .
WiJ' varen met eikaar
de hele wereid rond.

Oost - West .
Kom uit J'e nest.
Noord - Zuid .
Trek ero uit. 51

En samen zingen de kinderen het laatste liedl'e van het verhaal :
HooS is de hemel .
Die is het meer.
Groot is het monster .
Sterk is de beer.

WiJ'd is de wereid
Het land en de zee .
De aarde draait rond.
De moan wandelt mee .

113

Tot slot is er in H el e n o so en m eer don m eeu sProokla, as ndach t
voor de omgeving en het verlooP van de ti1'd de seizoenen zil ' het in een
versneld temPo .

r6z

Vanaf het moment dat Zus `s nachts met de kat mee naar buiten gaat
en zoekt naar de Grote Beer, is al duidelil'k dat het verhaal zich afsPeels
op het noordelil'k halfrond . Wanneer Zus vervolgens op avontuur gaat
haar nieuwe leven zil'n aanvang neemt komt de natuur tot leven en
wordt or ineens heel specifiek gesproken over het floitenkruid en de vergeetmil'nietl'es die samen met de reuzenberenklauw, de waterlelies > de
wilgenkat1'es en het wuivend net langs de waterkant bloeien 5 2 en die
toch we1 heel erg doen denken aan een Hollandse lente . Naast de flora
is er ook aandacht voor de fauna onderweg .
Een kleine veldmuis ki1'kt uit

zijn

hollet1'e

en krui17t snel weg als hi1' de kat ziet.
Een roene kikker duikt in de rivier
en zwemt onder water een eindJ'e mee .

Een blauwe vogel vlieSt o p .
Scheert rakelinSs over het water
en stri1'kt neer tussen het

net.

0 p de wal staat een Sri1'ze reiger .
Roerloos als een standbeeld . 54

n bladzijde verder zijn de as
r dbeen
i
en vervogens
I
de bramen en blauwe Ee bessen ril'P, e n lil'kt de zomer in volle gang . Als we er vanuit gaan dat
de blauwe bessen bosbessen zil'n, en dat is niet zo vreemd want ze groeien aan kleine struiken onder de bomen [55], weten we nog veel meer .
Deze bessen komen namelil'k in Nederland vooral vo0r in Noord-Brabant en Gelderland . Het is geen toeval : Annie Makkink groeide op in
Ge1der1and en was zich > als dochter uit een boerenfamilie > heel bewust
van het verloo Pvan de seizoenen Zelf wilde ze eigenli1'k ook boer worden .] ma ar at was niks voor meisles . Dus werd i schooljuf
1 frouw
want nog steeds was 1k nieuwsgierig naar hoe meren leren lezen X . 14
En daarmee zijn we terug il waar het Makkink allemas1 om be gonnen
is e n waar ze zo wonderwe1m is ges1asgd :~ een `echt'mooi en spannend
ees oe k to schrijg
ven voor a m nen e ezers . Zi'
~ ~zi'n de reden waaro m
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Marekkin
Heden op sokke n g ebr uik maskt van die bekende herkenba
spkroomkl
lese 1ementen . Ze gruikt
eb
bet genre net als klank ritme >
varhas1
voor
begnnende
i
lezers toe ankeli'
k1 to
ri1m en herhah ng, om het
g
maken . 0m de lezers het gvoel
a
to geven, in de woorden van de griffel~'ury, 'alsof het verhaal alti'd al bestaan heeft' .
Deze he rkannmg, die de be g mnende lezers een gvoel
e van veill gheld
g eeft, g eb rui kt ze vervolgens om haar eigen verhaal to vertellen . Een
sprook lesacht ig v e rhas1, ee n verhaal over schoenen, dat net als een
Prook la past in de orale vartoltroditie masr daarnaast dat mag inmiddse 1s duideli 1 k zil'n, vee l meer to bieden heeft .

Noten
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I

Met dank aan Annie Makkink, Mark Tornqvist en Tine van Buul .
Geciteerde uitsPraken van Makkink die 8ebruikt worden zonder verwi1'zin S
naar een noot, zi1'n afkomsti8 uit diverse gesPrekken tussen haar en de
auteur van dit artikel .
De ci1'fers tussen vierkante haken komen overeen met de Paginanummers in
Helden o sokken waar het betreffende citaat, of de betreffende illustratie, to
vinden is .

2

aan van Aken, 'Taal is lets dat 8aat zin8en in 1'e hoofd' , in Het Onderw1i'sblad
I , 15 1'anuari 2000 .

3

In een van de vier vitrines in kabinet D 'AIIeen is maar alleen' van het Kinderboekenmuseum . Naast het artikel van Franken en het boek Helden o
sokken liSSen er een tYPoscriPt met de titel En de kat zegt: 'Miauw!', een
krantenartikel met een verhaal van Makkink dat ze schreef op neSen1'ariSe
Ieefti1'd en twee bladziI'den met aantekeninSen .

4

Alice PlekkenPol, 'Kinderboekenschri1'fster Annie KeuPer-Makkink wil duideli1'ke toSenstellinSen "Taal moet zinSen", in Rotterdams Dagblad, 25 sePtember 1998 .

5

Alice Plekkenpol (noot 4) .

6

0P de voorzi1'de van het tYPoscriPt in het museum, met de titel 'En de kat
zeSt:"Miauw!",staat, in het handschrift van Makkink, 'augustus 1994' . Deze
datering kan onmoSeli1'k kloPPen . In de eerste Plaats staat in dit tYPoscriPt
nog het 8 enoemde verse 1 dat Tine van Buul, al voordat Makkink het begin
1994 naar uitSeveri1' uerido stuurde, had geschraPt . Daarnaast is de versie

van de tekst die Tornqvist, via uitSeveriI' uerido, in I'uni 1994 ontvinS, al in
een veel verder Sevorderd stadium . In deze tekst komt bi1'voorbeeld en dit
is maar een van de vele 8rote verschillen, de toren van broers voor die in
het tYPoscriPt in het museum noS slechts aanweziS is in de vorm van een
schets in de kantli1'n .
7

Alice Plekkenpol (noot 4) .

8

Miranda APeldoorn, `Annie Makkink betovert met Poetisch kinderboek' in
de Roskam 8 oktober 1999 .

9

0P bladzi1'de 31 van het tYPoscriPt staat het volgende :
`Heel zachtI'es fluistert ze haar naam .
Bi1'na onhoorbaar
lets met 0 en I en A
Met R, M,ZenNenno8 een R.
Het klinkt als roteSeur en maneschi1'n ;

10

0P bladzi1'de 29 van het tYPoscriPt staat de `toren' al wel door Makkink
Seschetst in de kantli1'n .

II

Bladzi1'de 38 van het tYPoscriPt.

12

Miranda APeldoorn noot 8) .

13

aan van Aken noot 2) .

14

Documentatie auteurs en illustratoren van 1'eu8dboeken
I, BioSrafische ga8evens, in Knipselkrant 1'euSdliteratuur 1999112 .
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Jaarverslag 1999

Voorwoord
Geen wonder das aan het Letterkundig Museum op I december 1999 de culturele Pri1's van de Koninkli1'ke Nederlandse Uitgeversbond de Gouden Ganzenveer werd uitgereikt . Het ontving die onderscheidinS uit handen van de
staatssecretaris van OCenW dr. F van der Ploeg voor `de bi1'draga die het
levers aan het stimuleren van de belangstelling en waarderinS voor het Iiteraire erfgoed . De Gouden Ganzenveer werd eerder uitSereikt aan onder anderen Lou de onS, Arthur Lehning, het Cultureel Supplement en Pierre H . en
Simone Dubois .
Het museum slaggde er in 1999 in het bezoekersaantal ten oPzichte van het
1'aar daarvoor met de helft to doen toenemen tot 41 .000 . Die toename was
met name to danken aan het Kinderboekenmuseum das in de vi1'f 1'aar van zi1'n
bestaan is uitga8roeid tot een attractie die de Efteling moordende concurrentie dreiSt to gaan aandoen . Het aantal kinderParti1't1'es steeg eveneens met
50%: ruim 300 'eugdiga l'ariSen vierden hun ver1'aardaS met een bezoek aan het
museum . Ook het aantal geraadPleegde collecties lies een verheuSende toename zien : het steeg met 20% tot ruim 900 . Enkele van de belangri)'kste verzamelingen Marcellus Emants

. . Slauerhoff en De Schone Zakdoek, werden in

het kader van het Nationaal Programma voor Conservering van Bibliotheekmateriaal het zogenaamde Metamorfoze-project, op microfilm gezet . Zi1' dienen er nu weer twee eeuwen tegen to kunnen . Voorstellen om onder meer de
collecties Gerrit Achterber g, Forum De Gemeenscha
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Willem Kloos, . van

Oudshoorn E . du Perron en Henriette Roland Hoist in het project op te
nemen, werden door het Ministerie van OCenW gehonoreerd . Het aantal
aanwinsten daaide weiiswaar licht maar de kwaiiteit ervan compenseerde dat .
Het museum verwierf onder meer ongaPubiiceerde gedichten in handschrift
van Theo van Doesburg, een beiangri1'ke collectie betreffende an Elburg1Lotto Ruting, deien van de literaire archieven van Judith Herzberg, Emiel van
Moerkerken

. van Oudshoorn

. . Oversteegen en Els Pelgrom, het zoge-

naamde Greshoff-exemPlaar van E . du Perrons Het land van herkomst en een
Sroot aantal brieven van Joseph BrodskY aan Kees Verheul . Het museum komt
ook steeds meer in trek ais Piaats waar anderen terecht kunnen voor de
organisatie van hun literaire activiteiten . Zo werden naast veel meer, het laatste deel van het Verzameld werk van Godfried Bomans en de serie kinderPostzegeismet illustraties van FieP WestendorP uit het werk van Annie M .G .
Schmidt er gaPresenteerd . Ten siotte zi1' nog vermeid dat het ook in financieel oPzicht een voorsPoedig J'aar is geweest : het negatief saido van 1998 is
omgezet in een Positief saido. Het gsat dus goed . In het BeleidsPIan 2001-2004
werden Plannen ontwikkeid om het nog beter to laten gaan .

In het verslagl'aar is het ORS Online Retrieval System) gereedgekomen . In dit
ORS-bestand - LM-Collecties geheten - zi1'n alle collectie-onderdelen archivalia icono rafisch materiaal av-materiaal ti'dschriften vakliteratuur volwassenen en idem l'eugd geintegreerd ontsloten . Naast sPecifieke zoeksleutels
per collectie-onderdeel zi1'n er

ook `overall'-zoekmoSeli1'kheden . 0P de stu-

diezaal van het museum kunnen onderzoekers voorts het door het museum
beheerde landeli1'ke Centraal Bestand van Kinderboeken CBK , de Catalogus
EPistularum Neerlandicarum CEN en de Bibliografie van de Nederlandse
Taal- en LiteratuurwetenschaP BNTL raadPlegen . LM-Collecties en CBK zi1'n
ook van afstand raadPleegbaar via de website van het museum www.letmus .n l .

Het accres in 1999 bedroeg 26,1 m' 1998 : 97) . Tot de verwerkte documenten behoorden de vo)gende Collecties of onderdelen daarvan : C .S . Adams van
Scheltema Ad den Besten

.C . Bloem Pierre H . Dubois Marcellus Emants

RN . van Eyck Hells S . Haasse Herman Hei1'ermans

.H . Leopold H . Marsman ,
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Gerard Reve Karel van het Reve

. . Slauerhoff, . . Voskuil en De Schone Zak0
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doek . Vele studenten wetenschaPPeli1'k onderzoekers, tekstbezorgers, J'ourna-

listen en scholieren raadPleegden ook dit 1'aar weer de documentencollectie
659 maal

de iconografische collectie 146 maal

de knipselcollectie 1889

maal en de collecties vakliteratuur 1'eu8d 58 maal en volwassenen 40 maal .
Er werden oPnieuw meer dan 20 .000 fotokoPieen van recensies en reProducties van documenten aan diverse 8ebruikers verstrekt .

In 1999 werden ten behoeve van tentoonstellingen of wetenschaPPeli1'k onderzoek documenten en ob1'ecten in bruikleen 8ageven aan de volgende instellin8en : AMVC AntwerPen , onderzoek betreffende an van Ni1'len • Museum De
Lakenhal Leiden , tentoonstelling Dageraad van de moderne kunst . Leiden 18901940; Louis CouPerus Museum Den Haag tentoonstellingen Louis Couperas
en Pier Pander en Van Boek tot stuk. Van oude menschen o het toneel•

OmroePmuseum

Hilversum , tentoonstellinS

Mediakids • Artoteek

NAA
Den

Haag , tentoonstelling Dada Den Haag; Constanti1'n HuY8ens Instituut Den
Haa8 , onderzoek naar

.H . LeoPold • Frans Halsmuseum

Gemeentemuseum Helmond

Haarlem

en

tentoonstellingacobus van LooY 1855-1930 .

Niets is zoo mooi als zien . . . • Kunstenaarscentrum Bergen tentoonstelling over

kinderboeken • Constanti1'n HuYgens Instituut, Den Haagonderzoek door
Prof.dr. H .T.M . van Vliet voor zi1'n Publicatie Versierde verhalen . De oorspronkeI1i'ke boekbanden van Louis Couperus' werk I884-1925

• Koninkli1'ke Bibliotheek

Den HaaS , tentoonstelling Gebiologeerd door zichzel : het literaire leven van H .
Marsman en E. du Perron.

In het verslagl'aar kon voor de voorlaatste keer een beroeP worden Sedaan o P
een deel van het voor de beleidsPeriode I997-2000 toegekend eenmaliS extra
aankooPsubsidie . Er konden daarom enkele belanSri1'ke collecties worden aangekocht waaronder de collectie Van Moerkerken een belangril'ke verzamelin S
betreffende an G . ElburS, afkomstiS uit de nalatenschaP van Lotte Ruting, en
een serie schri1'versPortretten van Frits Marnix Woudstra . Er werden 176 aanwinsten Seregistreerd 1998 : 202, 1997 : 97, 1996 : 184), waarvan er 22 door
aankooP werden verworven . 145 Aanwinsten ontving het museum als schenkin8, ne8en als Iangdurig bruikleen . Het bestuur is alle schenkers en bruikleen8evers bi1'zonder erkenteli1'k .
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In alfabetische volSorde volSt hieronder een kleine selectie .

• Brieven aan Cola Debrot van o .a . H . Marsman, E. du Perron, PYke Koch,
.F Hermans Pierre H . Dubois Jan Greshoff S . Vestdi'k
W
.

. En elman en M .

Ni1'hoff.

• Veertien tot dusver niet SaPubliceerde manuscriPten van 8edichten van
Theo van Doesburg

1883- 193 I . De veertien Sedichten uit 19 15 en

1916 zi1'n oPSedraSen aan Van DoesburSs Seliefde Lena Milius . Het is een
biJ'zondere verzamelinS liefdesSedichten, waarin Van Doesbur8 ziJ'n artistieke idealen en zi1'n 8evoelens voor ziJ'n aanbeden vrouw op biJ'na reliSieuze
wi1'ze met elkaar verbindt. De handschriften konden worden verworven
dankzi1' een roYale biJ'dra8a van het Prins Bernhard Cultuurfonds . In het aar-

boek 8 zi1'n ze alle in facsimile 8ereProduceerd en SaPlaatst in de context van
de relatie tussen van Van Doesburg en Lena Milius .

• Deel literaire nalatenschaP van Henk Drivers,
literair agent en hoofd
1
afdelinS contracten en rechten van de Edicom-SroeP voorheen Van Goor
Zonen, Den Haag , o.a. bestaande uit brieven van Koos Schuur en A . MarJ'a aan Henk Drivers
ti1'dens oorloS en tYPoscriPten van o .a . `Marche funeJ
bre > een fantasie' diverse documenten manuscriPten en tYPoscriPten met
correcties van A . Mar1'a, waaronder het tYPoscriPt van `Ode aan an Schuur,
de 1'onSere' en het tYPoscriPt en drukProef met aantekeninSen van Eenvou-

dig schilderi1', inSeli1'ste foto van tekeninS van A . Mar1'a door Evert Musch
daSboeknotities van Henk Beishuizen (journalist) inzake een exPeditie naar
Demerara, bundel Gele8enheidsgedichten t .8.v. eerste lustrum UitSeveri'1
Kroonder> d .d . 18- 12- 1945 ingebonden tYPoscriPt Goud en andere vertellin-

gen door ohan van der Woude en een deel van het tYPoscriPt met correcties van `De verborSen om8an8' door Hemn de Bruin .

• Het `Sastenboek'

1942- 1948 van an Elburg en Lotte RutinS, een Pro-

testtekenin8 en -tekst van an ElburS en Lotte RutinS, zes PentekeninSen en
een niet Sesi8neerde collage van ElburS, een fiSuur in timmerhout waarschi1'nliJ'k zelfPortret PIm . J'aren `50, een koPie van tYPoscriPt De gel1i'kenis

van de zeekoe met correcties in handschrift foto's brieven waaronder twee
benoeminSsbrieven van Elbur8 aan de latere Rietveldacademie uit 1951 en
1953, en verscheidene oPdrachtexemPlaren van an Elbur8, waaronder

Praat1'es kiJ'ken in vier stadia met twee PlakProeven met onSinele tekeninSen
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van Lotte RutinS, verschillende Portretten van an ElburS door Lotte Rutin S,
ne8en SroePstekeningen door o .m . ElburS, RutinS, Corneille Lucebert > Ferdi en 'Het uitzicht van de duff' nummer II van Elbur8 en Constant .

• OriSinele tekeninSen van Friso Henstra (1928), illustrator, grafisch ontwerPer tot 1986 docent aan de Akademie voor Beeldende Kunsten to Amhem en beeldhouwer to Amsterdam . Henstra maakte omsla8en en illustraties voor meer dan zestiS boeken . HiJ' werkte niet alleen voor Nederlandse
uit8evers, maar sinds 1969 veelvuldiS voor Amerikaanse kinderboekenuit8evers . De collectie bestaat o.a. uit onSinele tekeninSen voor

Wait and see

Varken en beer, Waarom niet?, Malle ma a muffs, Historisch tableau, aquarel
Portret Multatuli voor omslaS

Ideen en twaalf on8inele omslagen voor boe-

ken van Nabokov Haasse Vestdi'k Hamsun Nolthenius Van Dullemen
Herman Hesse Theun de Vries en Multatuli . Verder omvat de collectie affiches, Persoonli1'ke documenten, corresPondentie met uitSevers auteurs e .a.
van 1960 tot heden drukProeven, kniPsets en reProdukties .

• Deel van het literaire archief van Judith Herzber8 o .a bestaande uit diverse Sedichten in manuscript en tYPoscriPt, waaronder dat van `Het HooSlied'

De deur stand open en BJi'vangst met aantekeninSen in handschrift voorstel
voor omslaS voor Wat ze wide schilderen en kniPsets met aantekeninSen van
HerzberS, twee riJ'mPrenten, de toneelbewerkinS van

Leedvermaak door

Mark Boode affiches en correspondentie .

• De literaire nalatenschaP van Prof .dr. Rudie van Lier 1914-1986 waarvan de corresPondentie met Nederlandse auteurs zoals an Greshoff Adriaan Morrien ac ues Gans Arthur van Schendel Ed . Hoornik en Menno ter
Braak van Sroot belan8 is . In de collectie bevinden zich oak handschriften
van Van Lier, een 8eluidsoPname van Ellen VoSel, die Van Liers laatste dichtbundel Ru

turen voordraaSt, een drukProef van Me histo helisch van Ter

Braak met oPdracht aan Van Lier, manuscriPten van Du Perron en het album
met foto's van de familie Van Schendel in hun toenmaliga Italiaanse woonP laats Sestri Levante .

• Collectie brieven en briefkaarten aan Emiel van Moerkerken van de hand
van E, du Perron S . Vestdi'k M . ter Braak Chr. van Geel L .Th . Lehmann
Th . van Baaren en anderen . Tevens 27 brieven en briefkaarten van de hand
van W.F. Hermans aan Emiel van Moerkerken .

170

• Een Portret in pastel van Adriaan Morrien door TonnY Holsbergen . Dit
Portret werd door de Vrienden van het Letterkundi8 Museum aangeboden
aan het museum op de Vriendendag 7 november I999 .

• Literair archief van Nel Noordzil', bestaande uit brieven van auteurs zoals
AYa Zikken, Simon Vinkenoo g , Wim Zaal, Henriette Moo Y, A. VirulY, Rud Y
Kousbroek Dick Hillenius Renate Rubinstein Adriaan van der Veen An
Rutgers van der Loeff en Wim Hora Adema uitgeverscontracten foto's ,
brieven kniPsets i gedichten in manuscript en tYPoscriPt met tekeningen,
geluidsbanden van interviews/gesPrekken met Nel Noordzi1 ' door Van Vriesland 1956 Henk van Randwi'k Renate Rubinstein Els Goethals 1981
twee banden Nel Noordzi1' over Rilke 1965 en drie 78-toeren platen met
gesPrekken van Nel Noordzi1 ' en o .a. Victor van Vriesland .

• Wam de Moor, die in 1982 Promoveerde op

Van Oudshoorn : biogra ie van de

ambtenaar-schr1
i'ver .K. Fe1i'Ibrie 1976-I 95 I, schonk een groot deel van de

literaire nalatenschaP van

: van Oudshoorn aan het museum . De schen-

king omvat naast corresPondentie, drukProeven, foto s en Persoonli1'ke
documenten ook van zi1'n vrouw Marie Teichner handschriften van Van
Oudshoorns belangril'kste boeken zoals Het onuits rekel1i'ke He st De doolho Marionettes Laatste refs Pinksteren deel I Verstandhoudin

Bezwaarli'k

verbli'
1, Begri en lastiek De idealist, eerste versie van De idealist later De
antast

Van Oudshoorns eigen Duitse vertaling van Willem Mertens' levens-

s iegel,

ontwerP van De groote Andries en Ontboezeming en tYPoscriPten

met auteurscorrecties van Het onuits rekeli'ke Achter roene horren, De
avond Pension Mordau

ko ie

Nacht eest Doodenakker Aan zee

doorsla-

gen , Vae soli met aantekeningen van Frans Coenen , vertalingen door Van
Oudshoorn en de eerste Proeven van Achter Sroene horren Verhalen Zondag, Pinksteren, Tobias en Louteringen .

• Het literaire archief van de op 7 1'uli 1999 overleden . . Oversteegen. Het
archief bevat vele brieven van bekende schri1'vers als Anna Blaman, Hugo
Claus, ohan Daisne Pierre H . Dubois T.S . Eliot F.C . Terborgh

. Greshoff

WE Hermans Esther ansma Ethel Portno Gerard Reve en M . Vasalis en
documentatie over onder anderen H .C . ten Berga, acques Hamelink en
Arthur Lehning . Daarnaast bevat het archief corresPondentie en documentatie rond het ti1'dschrift MerlYn, waarvan Oversteegen een van de oPrich-
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ters was manuscriPten en tYPoscriPten van BeP VuYk, T1'alie Robinson,
Hu 8o Raes, Ethel Portno Y en Esther ansma en documentatie rondom Lite-

rair lustrum.
• ManuscriPten van de kinderboeken De kinderen van het achtste wood Voor
niets gaat de zon o

De Oli antsber

De Eikelvreters Kleine So ie en Lan e

Wapper en BombaaJ' van Els Pelgrom die in 1994 de Theo Thi1'ssen-Pri1's
ontvinS voor haar Sehele oeuvre .

• Het zSn . Greshoff-exemPlaar van Het land van herkomst in drie banden oorsPronkeli1'k door E . du Perron 8eschonken aan Greshoff in 1'uni 1935 . Na
Greshoffs dood werd het door Du Perron geannoteerde exemPlaar door
zi1'n weduwe 8eschonken aan Pierre H . Dubois . Mevrouw Simone Dubois-de
BruYn schonk het na de dood van haar man aan het museum . Ter SeleSenheld van deze overdracht op 27 november 1999 werd een tentoonstellin g
aan Pierre H . Dubois SewiI'd onder de titel Ik ging de literatuur in zoals een

ander het klooster. Een foto van een van de bladzi1'den uit het boek Pri1'kte
ofSeloPen 1'aar op de Nieuw1'aarskaart van het museum .

• Dossiers over Gerard Reve van Ben Hosman, oud-directeur van Athenaeum-Polak & Van GenneP . De dossiers bevatten o.a . corresPondentie en
documenten over De taal der lie de, Een circusJ'ongen, Verzameld Werk, Het lie-

ve leven De Avonden Het zingend hart Lieve 1'ongens Onze vrienden, Vier leidooien A prison song in rose het contract van 1968 en correspondentie in
koPie met o.a. Van Oorschot, contract 1978 en corresPondentie

1974

tot 1986 met Hosman en Polak corresPondentie over verfilmin8 van Lieve

1'ongens, corresPondentie met Sigma Films 1977 , corresPondentie met Bert
de Groot van Deltos Elsevier 1977

koPie van brief Reve aan Prinses Ire-

ne kopie van het'netschrift' van Het boek Violet voltooid 2 december 1977 ,
I6 .30 uur koPie van handschrift van `BevestiSing', koPieen van daSvaardingen en corresPondentie betreffende roofdrukken, tYPoscriPt van feestrede
uit8esProken in Pulchri, 14- 12-'74, tYPoscriPt van dankwoord bi1 ' benoemin 8
tot Ridder in de Orde van Oran1'e-Nassau, 1974, verklarinS betreffende corresPondentie met osePh Cals A koPie van `Drie 8edichten en een meninS' en
koPie van brief aan `Mi1'nheer de Bur8ermeester' .

• CorresPondentie van an SchePens 1909- 1994 ,Vlaams journalist, onderwi1'zer, criticus en letterkundiSa, die o .a . redacteur was van Pan en Werk en

redactiesecretaris van De Vlaamse Gids. De corresPondentie heeft o .a.
betrekkinS op het redactiewerk en bestaat wit brieven van diverse Nederlandse letterkundi8en onder wie G . AchterberS, . Greshoff, Nagel E . du
Perron S . Vestdi'k en V Van Vriesland .

• De literaire nalatenschaP van Wilfred Smit 1934- 1972 o .a . bestaande wit
manuscriPten en tYPoscriPten van deels onSaPubliceerde Sedichten en verhalen corresPondentie van Smit met o .a . Bert Bakker en S . Vestdi1'k en
drukProeven van het Verzameld Werk wit 1983 .

• 41 Brieven en beschreven ansichtkaarten van Joseph Brodsk Y aan Kees
Verheul twee tekeninSen van BrodskY Plus een handSeschreven gedicht in
het EnSels met 8rafische versierin8en, elf tYPoscriPten van Sedichten deels
met handSeschreven titels en correcties, een tYPoscriPt met correcties van
de bundel Ostanovka v ustYne , achttien brieven en kaarten van Kees Verheul
aan Joseph BrodskY sinds zi1'n vertrek wit Rusland in 1972 en door hem
bewaard . Het museum ontvanSt koPieen van vi1'ftien brieven van Verheul aan
BrodskY

1968-1971

van de Nationals Bibliotheek in St. Petersburg, het

museum op zi1'n beurt verstrekt koPieen van de 42 brieven van BrodskY aan
Verheul .

• Deel van het letterkundiS archief van Babs van WelY o.a. bestaande wit
onginele tekeninSen voor een reeks van boeken van Hans Andrews waaronder de PomPelmoes-serie,

Henry

de Filmhond en het Postuum verschenen

Woutert1'e Wonderlin g. Ook de onSinele illustraties voor de boeken van Jetty Krever en voor vele boeken van Paul BieSel, waaronder de Vergilius van

Tuil-boeken bevinden zich in het archief. Het bevat tevens naast brieven van
Hans Andrews W. . Rozendaal en Uit8everi1' Holland en werk dat Van Wel Y
maakte voor de StichtinS van het Kind, sen Setekend daSboek1ee van Babs
van WelY wit het T1'iaPaera-kamP wit 1943, dat in het aarboek

1999

is of8e-

beeld .

Behalve met 13 .085 krantenberichten en recensies en 2 .207 kniPsets met Primair werk van tot de collectie behorende schri1'vers die da8eli1'ks 8ekniPt worden wit in Nederland en Vlaanderen verschi1'nende daS- en weekbladen 1998 :
resP . I3 .300 en 2 .397 , Sroeide de verzameling ook met kniPsets van oudere
datum en met kniPsets wit buitenlandse kranten, afkomstiS wit schenkingen .
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In het versla81 'aar werden de belangril'kste uitgezonden literaire Programma's
oP8enomen . Er werden I26 radio- en 59 televisie-ProSramma's vastSele8d
1998 : I30 resP. 80) . Door de oPrichtin8 van het Nederlands Audiovisueel
Archief to Hilversum kon eind van het verslaSl'aar de open-net registratie
beeindiSd worden . Het museum richt zich in de toekomst uitsluitend op uniek
materiaal waaronder rest-materiaal van filmers en tv-makers .

Het accres bi1' deze collectie bedroeS 1682 foto's I998 : 684), 83 8etekende
ofSeschilderde Portretten 1998: 340 en 336 illustraties e .d . 1998 : 549 . De
vakbibliotheek volwassenen werd uit8ebreid met I I I Publicaties . Die voor
1'eu8dliteratuur met 82 . Het museum heeft abonnementen op I 16 vakti1'dschriften waarvan 48 sPecifek voor 1'eu8dliteratuur. Ook werd de verzameling
uitSebreid met losse afleverin8en van diverse ti1'dschriften uit schenkingen .

Het LetterkundiS Museum behaalde in het verslaSl'aar een recordaantal bezoekeys: 4I .464 14 .I04 meer dan in I998 . Deze sti18' inS van 52% is vooral to danken aan de SrootscheePse acties bi1' de tentoonstelling over kinderboekenschri1'ver acques Vriens . Met name in de herfst- en kerstvakantie kwamen veel
kinderen naar het museum . Behalve de exPositie over acques Vriens trokken
het Kinderboekenmuseum de tentoonstelling Vier Iichte Ietterheren, de manifestatie Bloem Iezen Bloem zingen en de docentendagen veel bezoekers . De
internetsite van het museum www.Ietmus.n

worth steeds beter bezocht. In

het Iaatste halfaar
werd de site door in totaal 5 .971 Personen geraadPleeSd .
1

Nieuwe tentoonstellingen in 1999 waren :
0P 15 aPril werd de tentoonstelling Vier Iichte Ietterheren . God fried Bomans S .

CarmigSelt, Kees van Kooten en Kees Sti 8eoPend met een oPtreden van eroen
van Merwi1'k. Kees van Kooten las uit zi1'n die dag verschenen verhalenbundel

Levensnevel . De tentoonstellinS was to zien tot en met I2 sePtember. Daarna
was de exPositie onder de naam Die Ieichte Kavallerie der niederlandischen Lite-

ratur to bezichtigen in Munster Duitsland van 2 tot en met 27 november . Bi'1
de tentoonstellin8 verscheen een 8eli1'knamiS Schri1'versPrentenboek .
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De exPositie Alt1i'd dit Iega hart. De dichter .C. Bloem werd SeoPend op 28 mei
en was to zien tot en met 6 november . De opening werd verricht door Prof .dr.
H .T.M . van Vliet die de Poezie van Bloem belichtte en door prof . dr. A .L .
Sotemann die een interPretatie 8of van het gedicht `Na de bevriJ'ding I' .

0P 18 sePtember oPende Wam de Moor de tentoonstellin8 SchrJi'versI~ ortret-

ten door Ko van de Ree : Pierre H. Dubois Willem Jan Otten S . Vestdi'k Leo Vroman en Paul de Wis elaere.

De tentoonstellin8 En de Sroeten van ac9ues Vriens. Schoolverhalen werd op 30
sePtember 8eoPend door de staatssecretaris van OCenW, dr . F. van der Ploe S,
gevol8d door een oPtreden van S1'oerd en Margl'e KuYPer, Paul en Had1'id1'a van
Loon en Bies van Ede.

De tentoonstellinS over Berlin
1 in de Nederlandse literatuur kon weSens
omstandigheden 8een door8an8 vinden . Het 8aPlande schri1'versPrentenboek
over hetzelfde thema zal in de loop van 2000 verschi1'nen . Als vervan8in8 van
de exP ositie over Berlin
werd op 27 november de exPositie Ik ging de litera1

tuur in zoals een antler het klooster 8eoPend . Deze tentoonstelling is een hommaga aan Pierre H . Dubois

1917-1999 . Bi1' de opening werd het woord

Sevoerd door S1'oerd van Faassen en Anton KorteweS.

Het museum organiseerde behalve deze tentoonstellinSen, museumlessen en
rondleidin en diverse andere activiteiten :

0P I2 maart

werd de docentenda8 Kinderboeken en de lesprakti1'k, eerder
Sehouden op 6 november 1998, weSens succes herhaald .

0P 7 maart

werd Connie Palmen 8einterviewd door eroen Vullin8s .
Daarna las ze voor uit het nieuwe Boekenweek8eschenk

De E enis.
0P I6 mei

las Kees van Kooten voor uit zi1'n nieuwste verhalenbundel

Levensnevel.
0P 30 mei

zon8en scholieren uit het voort8ezet onderwi1's en conser-
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Poneerde muziek ti1'dens de manifestatie Bloem Iezen Bloem
zinSen . Huub van der Lubbe zonS `November' en droeS voor
uit Bloems werk. Diana Ozon droeS enkele Sedichten van
Bloem voor die alle het thema `dood' hadden . Manon van
Lier zonS het sPeciaal door Ton ScherPenzeel Setoonzette
`Huiswaarts reizende' .
0P 6 oktober

las Kees van Kooten voor uit zi1'n eerste kinderboek Het schaam-

0P I0 oktober

vertelde acques Vriens over zi1'n leven als schri1'ver en las hi'1

aard dat een maand later zou verschi1'nen .

fra8menten uit zi1'n werk, onder andere uit zi1'n nieuwste
boek Achtste-groe ers huilen niet.
0P 20 oktober

verzorSde Monique HaSen, sinds 1987 het Sezicht van het
1'euSdProSramma Het Klokhuis, een sPeels Pro8ramma met
verses
1 en activiteiten sPeciaal voor kleuters . Zi1' las uit haar
bundels Daar komt de t1g
i' er en Misschien een oli ant.

0P 12 november werd oPnieuw een docentendaS Sehouden nu voor docenten Nederlands en CKV I in het voort8ezet onderwi1's :
Nederlandse Iiteratuur in het studiehuis . Het Pro8ramma werd

SeoPend met een lezin8 door Nelleke Noordervliet een
lezinS die naderhand op de internetsite van het museum is
SePlaatst.
0P 18 november vond de premiere van Het debuut Plaats, uit de reeks Schri1'vers in Beeld . Vooraf8aand aan de premiere lawn Chiel van
Zelst Ruth Fei enbaum Marieke Groen Add M . Sulaiman
Andre Verbart en Dimitri Verhulst voor uit hun werk . Vier
da8en later werd de documentaire op televisie vertoond in
het NPS-ProSramma Het uur van de wolf. Het ProSramma
trok 75 .000 ki1'kers .
0P I2 december las Ronald GiPhart, een van de Ne8en Negentigers uit Goon
waar de woorden goon, voor en beantwoordde hi1' vraSen uit

het Publiek.
0P 29 december in de kerstvakantie bracht acques Vriens twee sProok1'es
op het toneel .
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In het verslagl'aar werden in het museum diverse andere literaire activiteiten
georganiseerd :

22 mei

bi1'eenkomst van het CarmigSelt Genootscha P

19 1'uni

cursus van de Stichting Schri1'fkram P

I0 sePtember

Presentatie van het laatste deel van het Verzameld werk van
Godfried Bomans . Uitgeefster Mizzi van der Plui1'm van de
Boekeri1' en de heer .C . Bangert hielden een toesPrack .
Annemarie Feilzer, die het Verzameld Werk in samenwerking
met Peter van Zonneveld bezorgde, sPrak vervolgens een
dankwoord uit.

26 sePtember

slotmanifestatie Kinderdichter aan Huis

4 oktober

1'aarli1'kse diploma-uitreiking van de VakoPleiding Boekenbranche

4 november

1'aarli1'ks symposium van dean CamPertstichtin S

5 november

cursus van de Stichting Literalinea over de dichter

.C .

Bloem
7 november

1'aarli1'kse Vriendenda g

9 november

Presentatie van de KinderPostzegels

I6 december

Presentatie van het aarboek van de Historische Kring Die
Haghe

Verschillende organisaties, waaronder de Stichtin8 PC . Hooft-Pri1's voor Letterkunde dean CamPert-stichting, de Stichting Dichter aan Huis en het Willem Kloos Fonds maakten gebruik van de faciliteiten van het museum .

Behalve de eerdergenoemde Publicaties, die bi1 ' tentoonstellingen werden
gemaakt verschenen in de reeks Achter het Boek

`Geld verdienen zal ik er

nooit aan'. Brie wisseling Ed. Hoornik en A.A .M. Stols 193E-1954 , bezorgd door

AnkY Hilgersom deel 33 en Tussen twee generaties . Brie wisseling A. Roland
Hoist en H. Marsman 1922-1940

bezorgd H .T.M . van Vliet deel 34) . De

delen werden versPreid door uitgeveri1 ' Bas Lubberhuizen to Amsterdam . Deel
31 een dossier over de sPlitsing tussen de ti1'dschriften De Gemeenscha
Nieuwe Gemeenscha

en De

is inmiddels wegens auteursrechteliI'ke Problemen met
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de erven-Asselber8s van het Pro8ramma of8evoerd . Als vierde deelt1'e in de
Pissebed-reeks verscheen Dichter biJ' het Kinderboekenmuseum, met al 8aPubliceerde en nieuwe 8edichten door onder anderen Bies van Ede Hans en Monique Hagen Mens1'e van Keulen Paul van Loon Koos Meinderts, Willem Wilmink en Leendert Witvliet .

Het project Debutantes '99 le8t de ontwikkelin8 van het schri1'versschaP van
veerti8 debutantes uit het 1'aar 1999 op film vast . De veerti8 auteurs zi1'n :
Clark Accord Paul Demets Peter Drehmanns Gabi van Driem Martin-Michael Driessen Ed van Eeden Ruth Feigenbaum Rebecca Gomperrs, Marieke
Groen Arnold Jansen op de Haar, annY de Heer Mari1'ke Hilhorst, oost Huls ,
Bram Hulzebos Yves van Kempen Hanneke de Klerck asp Kranenborg,
Ramses Meert Rita Meulwi 1'k, Erwin Mortier A y atollah Musa Rashid Novaire ,
Hanneke Paauwe, Margherita Pasquini Hagar Peeters Yves Petry, Bennie Roeters Lisa de Roo Y, Lon Y Scharenbor 8, Pauline Slot Jan Roelof van der SPoel ,
Judith van der Stelt Adel M . Sulaiman Christophe Vekeman Andre Verbart ,
Dimitri Verhulst Lief Vleu els Henk Weltevreden Chiel van Zelst en Annelies Zi1'Istra . Elke vier 1'aar words op basis van dit materiaal een documentaire
8emaakt, totdat de debutantes uit 1999 oPhouden met Publiceren . Kortom
een literaire variant van het Britse Pro8ramma Seven Years U p. Het project,
naar een idee van redacteur Jessica Swinkels kwam mede tot stand dankzi' 1
een financiele bi1'dra8a van het Prins Bernard Cultuurfonds en het VSB Fonds
Den Haa8 en Omstreken . In het versla81'aar verscheen de eerste in deze reeks
documentaires, 8etiteld Het debuut, als afleverin8 29 in de reeks Schri1'vers in
Beeld . In deze film last re8isseur an Louter de lot8evallen zien van Rebecca
Gom P errs, Erwin Mortier, Ayatollah Musa, Ha 8ar Peeters, Lisa de RooY en
Pauline Slot. De documentaire is een coProduktie van het Letterkundi8 Museum en NPS Televisie .
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Ellen Gloudie m .m .v . Lysbert Bonnema

Nederlandse !iteraire
prijzen 1999
(met aanvullingen uit voorafgaande jaren)

Anna Bins-P1
ris
1
p rs~swl nnaar : Helene Nolthenius z g zo-zooo
ekroond wer : gehele oeuvre
geldsom : 15 .000,jury : ees Fens,
Slot, Aafke Steenhuis

Lockhorn voorzitter Mary Michon, Pauline

F. Bordewik-P1
ris an CamPertstichtin S
1
rz1swz nnaar . Gis
) I lander r 947
bekroo nd w ek
r . Twee harton op
o een schotel
g eldsom : io .ooo 1ur •.y Harry Bekkering, Aukl'e HoltroP> os oosten Anton Kortewe g,
anet Luis, Leon ore van Prooi len~ He1g aRuebsamen Bart Vervaeck> Ad
Zuiderent
Bruna Gouden Strop
rz7swmnaar•. Fe lix Thi1'ssen
e roon wer . CleoPatra

r 933

gel som : z5 .000,n Schoo nderwa1tAletta Schweigmann, Bert
Kp er Fra ns va
jury : e11e u~
Vullsle voorzitter Peter Winke1s

zW
N
a

i~zon er hea . e overige genomineer en waren
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Charles den Tex r952 - Deal
Jacob Vis z 94o - Wetland
Peter de Zwaan 1944 - De regels
C .Buddingh'-PriJ's

lll'a Leonard Pfeil' f f er (1968)
bekro0nd werk : Van de vierkante man
rz7sw1 nnaar :

geldsom : 2s00,jury
:

Peter de Boer, G illes Dorleil'n, Yra van Dil'k
ba~zo nderhei : de overige genomineerden waren
Paul Demets (1966) - De PaPegaaienziekte
(1969) - Nagelaten sonnetten
an LauwerYns
e
r

Paul Maril'nis

(1946) -

Gillette

Busken Huet-Pril's Amsterdams Fonds voor de Kunst

prijswinnaar : H .L . Wesseling (i3)
bekroond werk : LoPende zaken
geldsom :

15 .000,-

jury : A . van Deursen, H . Pleil', B . Tromp

Jan CamPert-PriJ's Jan CamPertstichtin 8

prijswinnaar :
p

Peter van Lier

(1960)

bekroond werk : Gegroet o . . .
geldsom : io .ooo '
: Harry Bekkering, Auk1'e HoltroP >
7urY

os oosten Anton Kortewe g,

anet Luis, Leonore van Prooi'enHelga
~
Rue samen Bart Vervaeck, A
Zuiderent
Laurens ansz Coster.Pri1's

prijswinnaar: Kees Fens z 929)
ekroon wark : ge h e 1 e oeuvre
geldsom :

5000,-

jury : an Geurt Gaarlandt, Anthony Mertens Rudi Wester

i8o

Culturele Pri1's van de 8emeente Ede

pril'swinnaar : an Siebelink (1938)
bekroond werk : ghele
e
oeuvre
geldsom :

5000,-

jury : B . Andree E . van Ge1de r

van Li er e C . Pfefferkorn W .M . Roos

voorzitter
Debutantes-Pril's 1999 StichtinS PersPectief Dordrecht

De P ri1's wor t door leeskrisgn
e toeg eken d op basis van nommaties die
door een vak'ury
~
beoordeeld worden
pril'swinnaar : Mirl' am Boelsums r 9 SS
bekroond werk : Slangn
e aaien
geldsom :

z 0 . 000 -

Jansen,
'ury : Mari>'ke Ari>'s > Jan Ei>'kelboom Kees van `t Hof, Odile
Brigitte Raskin
bi~z
' onderheid : de overig e geno minee rde n wa ren

Peter Bekkers - Een roos opeten
Nausicaa Marbe (1963) - Mandraga
Barber van de Pol (1944) - Er was wat met Men eer Maker
Mevrouw Maker
antine Wil'nl'a (1980) - Pancake
Johnny van Doors-Pril's voor de GesProken Letteren 1999

pri1'swinnaar: ules Deelder z 944
bekroond werk : gehele oeuvre
Seldsom :
jury :

zoo,5

~ Freek van Dui'n, Frank Tazelaar voorzitter , Simon Vinkeno og

bi'
1z onderheid: de jury heeft haar keuze voorgelegd aan een Comite van

Aanbevelign e taande
s
uit Lieseth Bran t Corstius, os oosten en P .
Scho1ten . Het Comite heeft het advies van de jury overgenomen
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ECI-Pri1's voor Schri1'vers van Nu

pr~i'swznnaar : Arthur a Pin (1956)
be roand werk : De zwarto met het witte hart

I8I

geldsom :

3 5 .000,-

jury : Fernand Auwera Tom van Deel Adriasn van Dis, Masrton ` t
Hart, Nelleke Noordervliet Monika van Paeme1 Ed van Thin
l voortitter

bi~z
' onderheid: de overiga genomineerden waren
Hafid Bouazza 9i7o- De voeten van Abdullah
Hans Maarten van den Brink 1956- Over het water
Karel Glastra van Loon (1962)
- Vannacht is de wereld gek geworden
Geert van Istendael
Frans Kingma
Piet Meeuse

1794 Altr aPsodie

1956 - De cYclus van het mes

e en an ere verhalen
1947 - Scharmutselingn

Maria Stahlie 1 955

- Honderd deuren

genomineerden voor 2001
Anneke Brassinga (1948) - Hapsc hasr
Kees `t Hart i 944 - De revue
Bart Plouviet (ii)
Het gemis
9S
Bob Richter

geldsom :

1934 - Langarm

5 ooo -

EiSenWi1'sPri1's
Christelil'ke kinderboekenPril'sy; kinder en in de 1ee
ftil' dscategorie van 4-8
l'aar en van 9 - 14 l' aar kozen uit zes genomineer de boeken een wmnaar

totegorie 4-8 1'aar

pri1'swinnaar: Hil'ltl'e Vink
e roon werk : Brenda h ee t een draskm
har
~e
a
g eldsom :

7So, -

totegorie 9-14 1'aar

ri7'swinnaar : Bert Wiersema 1 959
bekroond werk : De kluizen van de Titanic
gel som :

182

750,-

1oe

Generate Bank-PriJ's
pril'swinnaar : Karel Glastra van Loon

z9

62

e roond werk .• Da p assievrucht
gel som :

100 .000,-

u .• Aad Nu is voorzitter , Willem OttersPeer, H enk Pro PPer Mark
1ry
Sc haeversAleid Truilens ohan Vae
n nr oucke
i1zonderhead. d e ove rige genomineerden waren
0 scar van den Boogasr (1964) - Li efdesdood
ores Note r949 - Kindergezang
Maria Stahlie 19 55 - Zondagskinderen
Frank Westerman (1964) - De graanrePubliek
He nk van Woerden z947 - Een mond vol glas
Herman Gorter-Pri1's Amsterdams Fonds voor de Kunst
ri1'swinnaar : Ben Cami z9zo
bekroond werk •. T e n westen van Eden
ge som :

15 .000,-

jury :• Maarten Doorman, Judith Herzberg, N achoem Wi'nber
l
g

Gouden Ezelsoor
ra~swmnaar.• Jessica
ess
Durlacher I g 6I
bekroo nd werk : Het geweten
geidsom : io .ooo bi~zonderhead .• In
' de eerste zes maa nden werden 15 .448 exemPlaren

verkocht

Gouden en Zilveren Griffel

Gouden Gri el

ri1'swinnaar .• Annie Makkink (ii)
94

zW
N
a

e roon wer •. H elde n o p sokken
ge som :

3000,-

i83

Zilveren Gri el
prijswinnaar : Wolf Erlbruch (1948)
e roon wer : Leonard
prijswinnaar
: Eva Gerlach (1948)
p
bekr0on werk : H ee meneer Eland
prijswinnaar : Joke van Leeuwen z952
bekroond werk : Kukel
prijswinnaar : K .SchiPpers (1936)
bekroond werk : Sok of sPrei
prijswinnaar : Toon Tellegen (ii)
94
bekroond werk : De verl'aandg
a van alle anderen

jury : Rita BaPtiste Annelies Fontil'ne, Thea de Leeuwen, Nandi

Penning, Mick Salet Jan VerbartMar'o1eine
~
de V sov orzi
o tter
Gouden en Zilveren Zoen

Gouden Zoen

prijswinnaar: Edward van de Vendel (1964)
bekroond werk : Gil'sbrecht
geldsom :

3 000,-

Zilveren Zoen
prijswinnaar: Ted van Lieshout z 955
bekroond werk : Stit Leven

ri~ 'swinnaar : Per Nilsson i 954
bekroond werk : De geur van m ehsse
jury: Jacqueline van der Beek, Harry Bekkering voorzitter , Ingrid

Brouwer Casp er Markestei'n,
~ Christel Ruessen

i84

G .H . 'S Gravesande-Pri1's an CamPertstichting

(i7)
ri1'swinnaar: GwY Mandelinck
bekroond werk : De organisatie van de Poeziezomers in Watou
geldsom : io .ooo '
: Harry Bekkering, Auk1'e HoltroP >
1ury

os oosten Anton Kortewe g,

anet Luis, Leonore van Prooil'en, Helga Ruebsamen Bart Vervaeck > Ad
Zuiderent
Halewi1'n Literatuur-Pri1's van de stad Roermond

pri1swinnaar: Esther ansma z 95 8
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom : woo,jury : Martinl de Bont Judith Eiselin Daphne van Paasen
Jan Hanlo Essay-Pri1's

pri~swz nnaar Joke Hermsen z 9 61
bekroond werk : Unheimlich mooi : over ge welddadige kunst
geldsom :

woo,-

jury : Mirl'am van Hengel Barber van de Pol > Hans Renders
bz1zo nderbeid: de overige genomineerden waren

Peter van Lier (1960) - Gedachten onder een Cromwell-helm . Over
de motorril'deran Hanlo
Ewout Hoorn (1978) - " Where extremes meet" Over het huwelil'k
tussen tegensteIlingen in woord en beeld in de poezie
Het winnende essay is gePubliceerd in Tirade nr . 381,
oktober '999 .
Victorine Hefting-Pri)'s

De Victor ine Hefting Pri1s stelt zich tot doe1 vrouwe1ik"l toIent, actief o P
ni
het geb e van de kuste
to st imuleren en on er e aandacht to renge n . as rlijks wordt met deze p~
ri's een Hasgse kunstenares of een groep

z
W
N

a

unstenaressen akoor nd tor onderscheidIng van e kwali t eit van hasr
w erk . In aanmerking komt 00k de vrouw of de groep vrouwen die niet
zo zeer zeif c reeert maar we 1 actief iso p het gebied van de kunsten . De

Igs

p
prijs
is mgesteld door de gemeento Den Haae
g n wegnoemd
rd e
naar de
ri'zenoveree rs to Nederlandse vrouwe li'ka
~
museumdirecteur . In het p~
zich t zu11en a11ee n de li
to ra ite bekroningen worden opgenomen .
1'aar : 1997
prii'swinnaar : Bibeb
bekroond werk : gehele oeuvre
geldsom :

5000,-

Sarah Verroen >
jury: Kathy Gosschalk Anne HamersMieke Lel veld
Y
Yoka Voorbach
1'aar: 1999
rz1swmnaar •. Inez van Dullemen (19z5)
bekroo nd werk : ghe1e
e
oeuvre
geldsom :

S o00,-

:
jury
ur .

1s
E
de Boer,
-Mieke Le1ve1d,
Jacqueline OorthuYs ,
Y
ennY Troenod ikromo Sarah Verroen
Nienke van Hichtum-Pri1's an CamPertstichtin

pri1jswinnaar : Eva Gerlach (1948)
beko0
r nd werk .• Hee meneer Eland
geldsom : io .ooo 1urY.• Harry Bekkering, Auk1'e HoltroP >

os oosten Anton Kortewe g,
anet Luis, Leono ra van Prooil'en, Helga Ruebsamen Bart Vervaeck >
Ad Zuiderent
P.C .Hooft-Pri!'s

genre :

eschouwen proza

ri1'swinnaar : Arthur Lehning (1900-woo)
e roon wer . gehe1e oeuvre
ge som :

75 .000,-

jury : A . Bleich G . . Dorlei>n, MFerua riAMen i eis
r

secretaris

a mtoli'k
~

. . Oversteegen M . Reints voorzitter
a1z o nderhet' .• de Pril's omyat, naast een o0rkonde en een beeldl'e van

i86

P .C .Hooft
75 .000 ,- bestemd voor de laur eaat an
50 .000,- ten
behoeve van een specifiek literair doe! dat verband houdt met h et
ekr oo nde oeuvre
Het HooSste Woord

prijswinnaar : Erik de Grui l'ter
bekroond werk : Brand
gelds m :

1000,-

jury : Tineke van Gorcum, DirrY van de GramPe!, Els de ong -van Gu r P,

Anne Nil' burg, Nienke Westerbeek
bi'
~z onderheid : de overiga genomineerden waren
Henk Koesveld - De houten sPeelbal
Marianne Witvliet - Verboden voor vogelverschrikkers
Bert Wiersema i 959 - De vergeten stri1'd `45 - '5o
LucY B . en C . W. van der Hoo -Pri!'s
MaatschaPPi1' der Nederlandse Letterkunde

prijswinnaar : Erik Menkveld i 959
bekroond werk : De karpersimulator
geldsom :

5000,-

jury : Hugo Brems, Anna En9uist Kester Freriks > Wie! Kusters

Constanti1'n HuYgens-Pri1's an CamPertstichtin g

Willem Jan Otten (ii)
95
bekroond werk : gehele oeuvre
prijswinnaar :
p

geldsom : Zo .ooo '
: Harry Bekkering, Auk1'e Holtrop >
1urY

os oosten Anton Kortewe g,
anet Luis Leonore van Prooil'en, He!ga Ruebsamen Bart Vervaeck > Ad
Zui erent
z
W

N

Rely Jorritsmapriisfraach

a

genre : Poezie

Pim Roodenboo g r 947
prijswinnaar:
rtJswt
bekroon wer : Ripens

Ig7

genre : proza
raJswt nnaar•. Lida D ykstra r g 61
e roon werk . De nija seemearmin verhaa1

ri 1swtnnaar. Willem Schoorstra z 959
bekroo nd we rk •. Trettl'in dagen verhaal

geldsom .•

zo .ooo,- i5
l deel voor P"zie
oe en 45
1

eel voor Proza

jury : etske Bilker Margryt Poortstra, Geertrui Visser

Keefman Bokaal ProPria Cures
prijswinnaar : A . Moonen (1937)
eroond wer : Levensvreuge
juryY •: Pete
Peter oo
H m an s A. Moonen Rik van Ri1'swil'k Steven Stol > Jack

Wouterse

Frans Kellendonk-Pril's
MaatschaPPi1' der Nederlandse Letterkunde
p rsJswt nnaar: Dirk van Weelden i 957
bero0n werk : gehele oeuvre
geldsom : io .ooo Jury
'
•. H BBurskens, R .L .K . Fokkema, E . Groenenboom-Draai

Kinderboekwinkel-Pril's
prijswinnaar: .K Rowling (1965)
e roon wer : Harry Potter & e Steen er Wil'zen
jury : Samenwerkende Kinderboekwinkels

KolomkomPetitie

ProPria Cures

prijswinnaar: Pierre Morgenroo
bekroond werk : zon er titel
ge som : i z ,'
: Rene ApPel, Cindy Hoetmer, Agnes Hoogstraten Peter Hoomans >
lurY

Ar'an
~ Peters,

I8g

~Rik vanwi'k,
Ri's~ Steven Stol

Libris Literatuur-Pril's
pril'swinnaar : Harry Mulisch (i2)
bekroon

werk : De procedure

jury : Elsbeth EttY, Marcel anssens, Ruud Lubbers voorzitter , Frits
van Oostrom, Aran
l Peters

geldsom : ioo .ooo bi~z o nderheid : de overiga genomineerden waren
H .M . van den Brink (1956) - Over het water
Paul Claes

- De Phoenix

I943

Cees Nooteboom

z 933

- Allerzielen

z962 - De vaders van de gedachte

Nanne TePPer

Ernst Timmer z 9S4 - De stille omgan g

Lira-Pri1's
genre : Nederlandstalig l'eugdtelevisiedramawerk
pri1'swinnaar : Tamara Bos
bekroon
geldsom :

werk : Dg 'l f, t t morgen
a

u

o

2S .000 -

Berk, Mar >'an Bui>'s, Walter van der Kooi Wim Koole
~'ury : Mar'an
~
voorzittor Trees to Nuy1-Brans
z1z0 nderhes'd . de overiga genomineerden waren
~

Amir Razl Een roos uit Afrika
Wands Reisel z 95S

en Theo Nil'land - Eine kleine nachtmerrie

Literaire Pri1's Provincie Gelderland
genre : theatermonoloo
pri7'swinnaar : Nick

g

. Swarth

I 9S9

hekroond werk : Sterrevink's Kledi'l
geldsom :

2S00,Z

r
jury : Kitty Cour ois Caohne

Drwe
e a 1 Marieke Don ers Bert Keizer,>

Gea
r rda
ln Ril'nders, Frank Tazelaar voorzitter

W

N
a

1zon er ez . het thoma was het begrip versterving . De winnen a monobog
o is op de avon van a Pril'suitreiking

i S novem er 1999) in pre-

miere gegaan
miere
o
en vervo1gens een wee gespee1

m e Arnhse
em schouw -

urg . De moo oog is gaPubliceer in Parmentier l'rg . 9, nr . 2 1999

i89

PriJ's voor hat baste Gelderse debuut
genre : t hea tor monol 00 g
nnaar: Florimond Wassenaar (19 70)

p

e roond werk •. De zandlo p er
gel som :

i S oo , -

1urY •. Kitty Cour o is Carolien Derwael Marieke Donders Bert Keizer, >

Gerardl'an Ri1'ndarsFrank Tazelaar voorzitter
t1zonderhetd .• hat the ma was het begriP versterving . De monoloog is
gapubliceerd in Parmentier l'rg . 9, nr . z 1999
MediamediaPri1's van hat Festival van hat On8esPeelde Stuk
1'aar: 1998
prijswinnaar:
rtjsw
Mari'ke
~
Schermer
eroond werk : o ppe
geldsom : io .ooo .1'urY : Dorien Cremers, Ruud van Megen, Mart-Jan Zegers
Meulenhofi' Vertalers-Pri!'s
rtjswinnaar: Tineke van Di'k
~
bekroond werk : l'arenlanga inzet voor de Italiaanse literatuur in

Nederland
geldsom :

5000,-

jury : Nanda van den Berg, Huub Beurskens, Mariolein Sabarte

Belacortu
Multatuli-Pri!'s Amsterdams Fonds voor de Kunst
r~
i'swt'nnaar.• Marie Kesse1s 1 9 S 4
bekroond werk : Ongemakkelil'ke Portretten
ge som :
1' ur Y :

i S .ooo,-

M . Fe ruari, Arie1'an Korteweg, Ewal Vanvu gt

Martinus Ni1'hoff-Pril's
prijswinnaar : Theresa CorniPs (1926)
e roond werk : gehele oeuvre

190

geldsom :

ioo .ooo , -

'
: E .F . Hoog, Dr . A .B .M . Naail'kens voorzitter , R . van der Paardt ,
JurY

Dr . I . van der Poel, Dr . K . Verheul, Dr . C .M .M . van der V oort
P.C . Onthooft-Pri!'s ProPria Cures

prijswinnaar: Piet Paling oer 1'r .
ekroond werk : Inga DiePman
geldsom :

2.50,-

jury : Cees Heuvel, Peter Hoomans , Hans van Maanen , Eva Posthuma

de Boer, Rik van Ril'swi1'k, Danielle Serdil'n, Steven Stol
Oolde Pook-Pries

riJ'swinnaar : an KooPs
bekroand werk :

Hasndelingen
geldsom :

Wi'1' heuren ze in oonze eigen tael Proaten

z :11

5 oo , -

' r . Grietla Bosma-Dil'kstra, Tineke Stoenmeil'er-Wielenga voorzitter
luy
Frits van der Vinne

E . du Perron-Pri!'s

rT1swz nnaar . He1een Volman
bekro0nd werk : Reizen met eieren toneel
geldsom :

1500,-

jury : H . Binderha gel G . Extra voorzitter

>

P . Mooren

Plants8a Poezie-Pril's

prijswinnaar : Rinke
bekroond werk : Das Boot
rzJs • eeldend kunstwe rk van Mieke Klemen orst, getitot : Herst
juryy :• Ko van Geemert My'es Panneman > Willem van Toorn

z Jzo nderheid • het thema was "Verzet"

Z
W
N

a

I9I

Dr. Obe Postma-Priis

pri1'swinnaar: abik Veenbaas i 959
ekroond werk : Van het Friese land en het Friese leven

/

Fan it FrYske

lan en it FrYske libben
geldsom : woo,-jury : Freark Dam Ad C . de Haan> Hanneke Hoekstra
Pri's van de on ga Jury
6381

l'ongeren in de leeftil'd van iz tot en met

soonli1'ke Top
verschenen

S

1

S

l'aar hebben hun Per-

samengesteld uit l'eugd oeken die in

ri1'swinnaar: Carry Slee

1

19966

een 1997 zil'n

949

bekroond werk : Pil'nstillers
bi ' anderheid : de overige genomineerden
ge
kril'g e n e e reti tot "et iP tdorg

r

de onge Jury 1 999 "
HaYe van er Heil'den ('957) - Vril'en
Theo Hoogstraaten (1948) - Blind date
Gonneke Huizing - M es op e keel
Simone van der Vlugt

1966 - Bl oedge1d

PriJ's van de Nederlandse Kinder!'u rY

Ongeveer S
kinderen van 6
de Nederlandse Kinderl' urY .
0 .000

tlm

i l'asr h ebben deelgenomen asn
~

Als jury beoordee1den zil' boeken die m 1998 voor het eerst vorschenen
zil'n en gaven op een stemformulier aan welke zil' het 1 eukst vonden
categorie 6-9 7'aar
ri1'swinnaar : Carry S1ee

1

949

e roon wer : Meester Paar enpoe P
i'
~z on erhez . de overige genomi neerden waren

Hans Hagen (1956) - u elien tje ontpioft
Vivian en Hollander - KamPioenen .
Mie e van Hoo t (1956) - Hier waakt de you vis
ac9ues Vriens 1946 - Meester asP gaat nooit verloren

192

caregorie 10-12 J'aar
prijswinnaar: Carry Slee r 949
ekroond wer,
k • Afbli1' ven
i Jz
' on erhetd : de ove rig e gn
e o minee rden waren
Mieke van Hooft (1956) - De truc met de Boos
Paul van Loon (1946) -De grieze1 bus 4
Carry S lee (1949) -K1apzoen en en valsspe1 ers
acques Vriens

1946 - Meester asP gaat nooit verloren

PriJ's voor MeesterschaP MaatschaPPi' der Nederlandse Letterkunde
prijswinnaar: Pr o f .Dr .W .P .Gerritsen

z 935

riJ's : gouden medaille
bekroond werk • ghele oeuvre
jury : Dr . W. van Anroi1', Dr . A.A .M . Besamusca, Dr . J .L .A . Heestermans

RABO-bank LentePri1's voor Literatuur
rt1swt nnaar: Michael Fri1' a

r9 6 z

bekroon werk • Tekenin g
geldsom •

2 5 00,:
Siem
Bakker,
S1'oerd de ong, Eric Rinckhout
1'ury

a1z o nderhea : H et ekroonde verbaal is egPliceer
ub

in De Gids lr g

T6i, nr . z 1998

RecensiePriJ'svraaS ProPria Cures
prijswinnaar: Stan Grevel
bekroond werk : Het Bureau
jury : Ward Ferdinandusse

Peter Hoomans Rik Lambers > Rik van

Ril'swi1'k, Henk SPaan Steven Stol
zW

Henriette Roland Holst-Pri1's

N

MaatschaPPi1' der Nederlandse Letterkunde

a

prijswinnaar :. Geert Mak (1946)
e coon wer •. Ho e Go verdwe e n uit orwe r
ge som :

3000, -

jury
r .: Frida Ba1 -Smit DYzentkunst,
u
Hugo Brems Anton van

er Lem

I93

Annie Romein-Pril's

prijswinnaar: Marga Minco

r 9 Zo

ekr0ond werk : gehele oeuvre
geldsom :

io .ooo , -

j
: Lid die Austin, Elsbeth EttY, Ingri
1urY

Hoogervorst

Hermine

Landvreugd, Maaike Meil'er
De Schaduw-Pri!'s

prijswinnaar : Isaac West (1954) en Tim Waterman

z962

West en

Waterman
ekroond werk : De me ici1'nmakers
g eldsom :

1000,-

jury : Chris RiPPn
e Eric Slot, ac . Toes Jacob Vi s Marhes van de Voort

Aleida Schot-Pri1's

prijswinnaar : Arthur Langeveld

z 947
bekroond werk : Vertaling van De biecht von Leo Tolsto1 an van andere
klassieke en moderne Russische literatuur

geldso m •

5000,-

jury : Y . Bloemen, W .G . Western
1
Fedde SchurerLPri!'s

prijswinnaar : Eelts1' a Hettinga z 95 5
bekroond werk : Akten fan winter
geldsom : woo,jury : John to L 0o, Eke Poortmga, Goaitsen van er Vli et

SNS LiteratuurLPri!'s Gorcum

ri~jswinnaar: Bert Grooten orst-Doornekamp
e roond werk : Stille week ged i cht
ge som :

3 00,-

pril'swinnaar : C .H .M . Driessen

Ze

e roond werk . Vagev uu r verhaal
gelds m : zoo,-oo,-

I94

Pril's

I e prigs)

p rs~swz nnaar •. B .A . Brussen 3 e pri'~s
bekroond werk : Heaven or hell verhaal
geldsom :

Too Too,-

juryy •: Anneke B ro

el, Piets Muil w~l k, Drs . Samantha Ro en urg
z1"zonderhzd
e •. het thema was Hemle en hel
SNS Literatuur .Pri1's Ni1'me8en

Nieuwe naam voor de ~ Ni'meegse litoratuur-prigs
pril'swinnaar : Pauline Kalkhove T e P ri1's en Publiek sPrils
e roon werk : Dooie vissen varhasl
geldsom :

1000 -

pril'swinnaar: Marnix Rueman

2e

Pri 's
l

bekroond werk : Wanda verhaal
geldsom :

2 S 0 ,-

rz1swinnaar. Erik Betten 3e Pri1' s
bekroond werk : Ding en die voorbi'gaan verhaa1
g eldsom :

Too,-

: Daan Cartens, Liesbeth Eugelink, Victor Vroomkonin g
jury

Taalunie Toneelschri1'f-Pri1's

pri7'swinnaar : Paul Pouvreur 1 9 S 2
b ekroond werk : Stiefmoeders!!
g eldsom :
1'ury :

Zo .ooo -

Rinus Knobel, Mirl'am Koen, Viviane De MuYnck
z

Trouw Publieks-Pril's

W
N

ri7swa nnaar . Yvonne Keu1s

T 93 T

a

eroon werk : Mevro uw mi'n
~ moe er
geldsom :
i~zo

T5 .000 -

n erhei • in totas1 wer en 37 .046 stemmen uitgracht
eb
wasrvan

6 3 3 8 voo r he t be

e oek

I95

Mr. H.G . van der Vies-Pri!'s

Met m gan g van 1999 wo r t e Mr . H .G . van er ViesPril's eens in de
d rie las r toeg ekend . Het Psbedrag
ri'l
i s verhoo gd van f 2000,- naar f
5000,- .

ra1swz nnaar.• Peer Wittenbols (1965)
e roo n
geldsom :

w erk •. Noor a1 oos
5000,-

jury : H ann y A1 kemaPieter Kottman, Pauline Mol

Vondel Translation-Prize 1999

Tweejaajinitiatief
rlikse p ris
~ op van het Produktiefon s, het Ministerie
van de Vlaamse GemeenschP aen e Britse Society of Author s
prijswinnaar : ma Rilke
bekroond werk . Vertalingen naar het Engels van De virtuoos van

M ag
r rie t de Moor an De omwg enaar Santiago van Cees Nooteboom
geldsom :

5000,-

jury: Prof . Theo Hermans, Prof . Francis Jones, Anne Chisholm
hz1zo nderhezd •. Ean eervolle vermelding werd toegekend aan de volgen-

de vertalers
Sam Garrets - De Poorten van Damascus en Maliblues van
Lieve oris
Sherry Marx-MacDonald - Darwin's hofvil'ver van
Til's Goldschmidt
StacY Knecht - Het verlangen van Hugo Claus
VSB Poezie-Pril's

rt1swt nnaar .•E sther ansma (1958)
e roon wer : Hier is a ti'l
ge ldsom :

S o .ooo , -

~'ury : Wil'an
~
van den Akker, Kader Abdolah Anneke van Di'k,
~ Dirk de
Geest, Ig Henneman
a~zo n erhei .
e overig e genomineerden waren

J .Bernlef z937 - Aambeeld
Anneke Brassinga (1948) - Huisraad

196

Esther ansma
Peter van Lier

(1958) (1960)

Hier is detild
- Gegroes o . . .

LidY van Marissing (1z) 942 - Hoe zil zoekt
Willem Jan Otten (ii)
Emdau ug stuswin d
95
I1'a
~ Leonard Pfei'ffer
~
(1968) - Van de veerkanto man
Woutert1'e Pieterse-Pri1's
Joke van Leeuwen I952 & Malika Blai n
werk : Bazoek'~ aren

ri1'swinnaar :
bekroond
geldsom :

25 .000,-

jury : Liesbeth Brands C0rstius voorzitterCornald Maas CYrille

Offermans Koos'e~ Sierman

z
Q

I97

Register van prijswinnaars 1999

•

SNS Lzteratuur-rsjs Nzjmeg en3
Betten Erik
Bibeb - Victorine He ting- ri7's 1997
Blain Malika - Woutert1'e Pieterse-pri1's
Boe1sumsMir l'a m - Debutantes- ri1's 1999

e

ri ~'s

Bos Tamara - Lira- ri7's
Brussen B .A . SNS Literatuur-ri7s Gorcum3 a priis
C

Cami Ben - Herman Gorter- ri7's
Co rnl P s The'r'se
e
- Martinus Ni1'ho -pri1's

•

Deelder, ules

Johnny van Doorn-pri1's voor de gesproken letteren
Di 'k,
Tineke van - Meulenho Vertalers-pri1's
l
Driessen C .H .M . - SNS Literatuur-pri7's Gorcum 2e pri1's
Dullemen Inez van - Victorine He ting-pri1's 1999
Durlacher, eJessica - Gouden Ezelsoor
Dykstra, Li a - Rely Jorritsmapriisfraach

•

Erl ruch Wolf - Zi veren Gri el

F

Fens Kees - Laurens assz Coster- ri 's
~
F ri l a~ Michael - RABO- an Lenteri1's voor Literatuur

•

Gerlach Ev a
- Zi veren Gri el

- Nienke van Hichtum-pri1's
G erritsen W .P . - Pri1's voor Meesterscha p

198

Glastra van Loon Karel - Generate Bank-pri js
Grevel Stan - Recensiepril'svraag
Grootendorst-Doornekamp, Bert
- SNS Literatuur- ri1's Gorcum 1 e ri1's
Gruil'ter, Erik de - Het Hoogste Wo ord
•

Hermsen Joke - an Hanlo Essay-pr't1s
Hettinga, Eelts'e
~ - Fedde Schurer-pri1's

I

I lander Gis
l - F. Bordewi1'k- ri1s
ansma Esther
- Halewi'n~ Literatuur- ri's
~ van de stall Roermon d
- VSB Poezie- ri js
~

a Pin Arthur - ECI-pri1js voor Schri1"vers van Nu
•

Kalkhove Pauline
- SNS Literatuur-pri>'s Ni>'megen 1 e pri>'s en Publie spri1's
Kessels Marie - Multatuli- ri1's
Keuls Yvonne - Trouw Pu lieks- rijs
Koops, Jan - Oolde Pook- ries

L

La ngeveld Arthur - Aleida Schot-prsjs
Leeuwen, Joke van
- Zilveren Gri el
- Woutert1'e Pieterse- ri1's

M

Lehning , Arthur - P.C. Hoot- ri1s
Lier Peter van - an Cam pert-prii's
Lieshout Ted van - Zilveren Zoen
Mak Geert - Henriette Roland Holst-pri1's
Makkink Annie - Gouden Gri el
Mandelinck GwY - G .H . 's Gravesande-pril's
Menkveld Erik - Lucy B . en C . W. van der Hoogt-pri1's
Minco Mar ga - Annie Romein-pril's
Moonen, A . - Kee man Bo aal
- Kolomkompetitie
M o rgnroodPierre
e
Mulisch Harry - Li ris Literatuur- ri's
~

•

Nilsson Per - Zi veren Zoen
NheniuHe'le'ne
Anna Binsolt
s,
>- ri>'s

•

Otten Willeman - Constants1'n HuYgens- ri1js
Z
Q
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P

Palingoe r jr ., Piet - P.C.0nth0o t- ra1s
eile r, IllaLeonard
Leonad - C Bu a g -pra1s
P ouvreur, Paul -Taalunie Toneelschri1 - ri1s

R

Rilke ma - Vondel Tranlation-Prize 1999
Rinke - Plantaga poe"zie- ri1 s
Roden oog, Pim - Rely orritsmapriis raach
Rowling, .K . - Kinderboekwinkel-pri1's
Rueman, Marnix - SKIS Literatuur-p~
ri's Ni'megen
~

S

T

zoo

2e rijs

Schermer Maril'ke
- Mediamediaprii's van het Festival van bet Ongespeelde Sto k
SchiPPers K . - Zilveren Gri el
Schoorstra Willem - Rely orritsmapriis raach
Siebelink Jan - Culturele Prijs van de gemeente E de
Slee Carry
- Pri1's van de onge jury
- Prijs van de Nederlandse Kinder7'urY c at egorae 6-9 1aar
- Prijs vane Ne er an se Kin erl'ury categorie 10-12 7'aar
Swar h Nick . - Literaire Pri1's P rov incae't Gelderlan
Tellgn
ee loon - Zilveren Grz' e
Thi1'ssen Felix - Bruna Gouden Strop

V

Veen aas aik-Dr.

w

Wassenaar Florimond - Prijs voor bet beste Gelderse debuu t
Waterman Tim West en Waterman - De Schaduw-pri1's
Weelden Dirk van - Frans Kellendonk- ri7s
Wesselin g , H .L . - Bus en Huet-ri1s
West Isaac West en Waterman - De Schauw- ri7s
Wiersema Bert - EigenWi7's- ri1's categorie 9-14 1'aar
Witten o s Peer - Mr. H. G . van er Vies-pries

O be Postma- rtes
Vendel Edward van de - Gouden Zoen
Vink Hi1'lt1'e - EigenWi1's-pri1's categorie 4-8 1'aar
Volman Heleen - E . du Perron-pril's

Register van juryleden 1999

A

Abdofah Kader - VS
VB B Poe - r t1s
Akker Wil'an van den - VSB Poezie-prij~s
Alkema Hann Y - Mr. H.G . van der Vies-pri1' s
Andree B . - Culturele Pri1's van de gemeente Ede
Anroi l', W . van - Pri1's voor Meesterschap
APPel Rene - Kolomkompetiti e
Ari1's, Maril'ke - Debutantes-pri1's 1999
Austin Liddie - Annie Romein-pri1's
Auwera Fernand - E CI-p~
ri 's voor Scw
hri 'ers van Nu

B

Bakker,S ie m- RAB O - an L ento ri7" s voor Ltteratuur
Balk
Smit Dyzentkunst,
u
Frida
- Henriette Roland Holst-pri1's
BPtiste
a
Rita - Gouden en Zilyeren Gri el
Beek Jacqueline van der - Gouden en Zilveren Zoen
Bekkerin g, Harry
- F B ordewi1'k-pri7's
-

an Cam pert-pri1's
G0uden en Zilveren Zoen
G .H. 's Gravesan e- ri7's
Nte' n e van Ht'chtum- rt1s
Constanti7'n Huy8ens- ri1's
Berg, Nanda van en - Meulenho Vertalers-pri1's
B rk Mar' an - Lira- ri 's
Besamusca A .A .M . - Prte"s voor Meesterscha p

Beurskens Huub
Z
Q
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- Frans Kellendonk-prii's

Meulenho

Vertalers-prii's

Bilker, ets a Rely orrttsma riss raac h
Bin e rhag1,
e H . - E . du Perron- ri1's
Bleich, A . - P.C .Hoo t- ri's
~
Bloemen Y . - Aleida Schot-p~
ri's
Boer Els de - Victorine He ting- ri1s 1999
Boer, P eter de - C Bu ingh' ri1's
Bont Martinl de
- Halewt1 "nL zteruur
at
1s van de stadRoermon d
Bosma-Dil'kstra, G rietl'e - Oolde Pook- ries
Brandt Co rstius Liesbeth - Woutert'e~ Pieterse- ri's
~
Brems Hugo
Luyc B en C. W. van der Hoogt-pril's
- Henrie" tte Roland Host- ri1js
Brobbel Anneke - SKIS Literatuur- ri1's Gorcum
Brower
u
Ingrid - Gouden en Zilveren Zoen
Buil's, Marl'an - Lira-pril's

C

Cartens Daan - SNS Literatuur- ri1's Ni1'megen
Chisholm Anne - Von el Translation-Prize 1999
C ourbois Kitty
- Literas'ra Pri's
~ Provincie Gel erlan
- Pri1's voor bet este Gelderse euu t

Cremers Dorien
- Mediamediapril's van bet Festival van bet Onges eelde Stuk
D

Dam Freark - Dr. Obe Postma-priis
De MuYnck, Viviane - Taalunt'e Toneelschri1' - ri1's
Deel Tom van - ECI-pri1's voor Schri1'vers van Nu
Derwael Carolien
- Literaire Pri1's Provincie Ge1 er an
Prijs voor bet esta Gel erse euu t

Deursen A . van - Bus en Huet- ri1's
Di'k,
Anneke van - VSB Poezie- ri's
~
~
Di lk, Yar van - C .B u agn h'- rs1 s
DisAdriasn van- E C I- ri1s voor Sc hri1"vers van Nu
Don ers, Mariek e
- Literaire Prijs Provincie Ge er an
- Pri7's v0or bet este Gelderse deuu t

Doorman Maarten - Herman Gorter-priijs
Dorleil'n, G ille s
- C . Bud in$h'- ri1's
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- P C. Hoot- ri1's
Duil'n, Freek van
- Johnny van Doorn-pr ijs v oor de gesproken letteren
E

Ei 'kelboom
Jan - De utanten-pr il's 1999
l
Eiselin Judith
- Halews~" n Literatuur-p~
ri's van de stad Roermond
Enquist Anna - Lucy B . en C . W. van der Hoogt-p~
ri's
Etty, Elsbeth
- Li ris Literatuur-pri1's

- Annie Romein- ri1's
u elink, Liesbeth - SNS LiterstuurEg
Ex tra G . - E . du Perron-p~
ri 's
F

ri1s Nt1"megen

Februari M .
- P. C . Ho o t- ri1's

- Multatuli-pri1's
Fens Kees - Anna Bins-pri1j
s
1
Ferdinandusse Ward - Recensiepri1j svraag
Fokkema R .L .K . - Frans Kellendonk-prii's
Fonti1'ne Annelies - Gouden en Zilveren Gri el
Freriks Kester - Lucy B . en C. W. van der Hoog t- ri~js
G

Gaarlandt Jan Geurt - Laurens ansz Coster-pri1's
Geemert Ko van - Plantsga poezie - priijs
Geest Dirk de - VSB Poezie-pri1's
Gel er E . van- Culturele Pri7j s van de g
me e E de
Gorcum Tineke van - Het Hoogste Woord
Gosschalk Kathy - Victorine He ting-pri1's 1997
GramPel, DirrY van de - Het Hoogste Woord
G roenenboom-Draai E . - Frans Kellendonk-pri1's

G

Haan Ad C . de - Dr. Obe Postma-priis
Hamers Anne - Victorine He ting-pri1's 1997
Hart, Maarten 't - ECI- ri1's voor Schri1'vers van Nu
HeestermansJ .L .A . - Pri1j s voor Meesterscha
Hen g
a1, Mirl'am van- an Hanlo Essay- ri1s
Henneman, Ig - VSB Poezie- ri's
~
He rmans Theo - Von el Translation-Prize 1999
Herz erg, Judith - Herman Gorter- ri7's
Heuve1 Cees - PC 0t
n hoo t- ri1js
HoekstraHanneke - Dr. O be Postma- riis
Hoetmer Cindy - Kol0mkompetitie

Z
Q
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Hof Kees van 't - De
HoltroP, Aukl'e
- F. Bordewi1'k-pri1's
-

utanten- ri1's 1999

an Campert- ri1's
G .H. 's-Gravesande-pri1's
Nie' nke van Ha'chtum- ri7s
Constanti7'n Hugens-pri1's
Y

Hoo g , E .F . - Martinus
Hoogervorst, Ingrid Hoogstraten, Agnes Hoomans Peter
- Kee man Bokaal

Ni1'ho - ri1's
Annie Romein-pri1's
Kolomkompetitie

- Kolomkompetitie
- P. C . Onthoo t-pri1's
- Recensiepri1'svraa g

Jansen, Odile - Debutantes- ri1's 1999
anssens Marcel - Libris Literatuur- rtes
ones Francis - Vondel Translation-Prize 1999
ong, S'oerd
~
de - RABO-bank Lentep~
ri's voor
ong-van GurP, Els de - Het Hoogste Woord
oosten, os
- F. Bordewi1'k- ri1's
Jan Cam pert- ri1's
-

G .H. 's Gravesande-pri1's

-

Nienke van Hichtum-pri1's
- Constanti1'n HuYgens-pri1's

K

Keizer Bert
- Literaire

Pri1's Provincie Gelderland
- Pri7's voor het beste Gelderse debuu t
Kno e Rinus - Taa unie Tonee sc ri1' - ri1's

Koen Mir'am
~
- Taslunz'e Tonee schrid" KooiWaltorvan er-L z' ra - rays
K0o1e Wim - Lira- rz1s
Korteweg, Aston
- F. Bor ewi1' - ri1's

rays

- an Cam pert- ri1's
- G .H. 's-Gravesan e- ri1's
- Nien e van Ha'chtum- ri1s
- Constanti1'n HuYgens-pri1's
Korteweg, Arie'an
- Multatuli-prijs
~

Kottman Pieter -

Zo4

Mr. H. G . van der Vies- ri js

Literatuu r

L

KuiPer, elle - Bruna Gouden Strop
Kusters Wiel - LucY B, en C. W. van der Hoogt-pri1's
Lambers Rik - Recensae'p~ ri'svraa g
Landvreu g d, Hermine - Annie Romein- rijs
Leeuwen Thea de - Gouden ne Zily eren Gri el
LelYveld Mieke
- Victorine He ting-pri1's 1997
- Victorine He ting-pri7's 1999

Lem Anton van der - Henriette Roland Holst-prsjs
Liere . van - Culturele Pri1's van de gemeente Ede
Lockhorn Elisabeth - Anna Bijns- prigs
Loo, John t e- Fede Schurer-pri1s
Lutiers Ruud - Li ris Literatuur- przjs
Luis Janet
- F. Bordewi7'k- ri1's
-

M

an Cam pert-pri1's
G .H . 's-Gravesande-pri1's
Nienke van Hichtum-prijs
Constanti1'n HuYgens-pri7's

Maanen Hans van - P.C . Onthoo t-pri1's
Maas, Cornald - Wou tern e Pieterse-prz~s
"
Markeste~i'n, Casper - Gouden en Zilveren Zoen
M eg
en Ru ud van- Media
medza ri's
~ van het Festival van het
Onges eelde Stuk

Mei 'er,
Maaike - Annie Romein-pri7's
1
Meinderts A . - PC.Hoo t-prii's
Mertens Anthony - Laurens ansz Coster-p~
ri 's
Michon Mary - Anna Bi7'ns-pri7's
Mol Pauline - Mr. H . G . van der Vies-pri1's
Moonen A . - Kee man Bokaal
Mooren P . - E . du Perron-pri1's
Muilwi l'k, Piets - SNS Literatuur-pri1's Gorcum
N

Nasi1'kens, A .B .M . - Martinus Ni/ho - ri1's
Ni1' urg, Anne - Het Hoogste Woor
Noore vet
r li N e11e ke - ECI- rz 7s vor
o Schri1ve rs van Nu
NuisAad - Generale Bank-pris's
Nuy 1-Brans Trees to - Lira- ri 's
~

0

Offermans C Y rille - Woutert7'e Pieterse- ri7's
OorthY
u s ac que line - Victorine He ting-pri1's 1999
Oostrom Frits van - Li ris Literatuur- ri7's

Z0 5

OttersP eer, Willem - Generale Bank-pri1s
Oversteegen, . . - P. C.Hoo t- ri1's
P

Paardt R . van d er - Martinus Ntl" ho- rsls
Paasen, Daphne van
- Halewi1'n Literatuur-pril's van de stad Roermon d
Paemel Monika v an- ECI- ra1s voor Schri1vers
"
van Nu
Panneman Mies - Plantaga poezie-pril's
Penning, Nandi - Gouden en Zilveren Gri el
Peters Aran
l
- Kolomkompet its e
- Li ris Literatuur- ri1's

Pfefferkorn C . - C uIt urele Prijs van de gemeente E de
Plei',~ H . - Busken Huet- ri is
Poet I van der - Martinus Ni1'ho-pmts
Pol Barber van de - an Hanlo Essay prigs
Poortin g a, Eke - Fedde Schurer- rigs
Poortstra Margr - Rely Jorritsmapriisfraach
Posthuma de Boer Eva - P.C. Ontho o t-rs1s
Prooil'en Leonore van
- F Bordewi1'k- ri 1s
- an Campert-pril's
- G .H. 'S Gravesan e- ri1's
- Nien a van Hichtum- rt1s
- Constants1'n Huygens-pri1's
ProPPer Henk - Generate Bank-pri is'

R

Raskin Bri g itte - Debutonton-prigs1999
Reints M . - P. C.Hoo t-pril's
Renders Hans - an Hanto Essay-prt1s
Ril'nders, Gerardl'an
- Prijs
~ voor bet este Gel er se d e uut
- Literaire Prijs Provincie Ge er an

Ri'swi'k,
~
~ Rik van
- Kee man Bo aal
-K0lomkom etttie
- P.C. 0nth 0o t- ri1s
- Recensie ri1'svraa g
Rinc out> Eric - RABO- an Lento ri>s voor Literatuur
RiPPen, Chris - D e Scha uw-ra1s
Rodenburg, Samantha - SNS Literatuur- rz1s Gorcum
Roos W .M . - Culturele Pri1"s van de gemeente E de

Ruebsamen Helga
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-

F. Bordewi1'k-pri1j s
an Campert-pri1's
G .H . 's-Gravesande- ri'1s
Nienke van Hac' htump
- ra1s
Constanti1'n Huygens-pri1js
Ruessen C hristel - Gouden en Za'loeren Zoen

S

Sabarte Belacortu Mariolein - Meulenho Vertalers-pri1's
SaletMick - Gouden en Za'tveren Gra el
Sch a evers Mark - Generale Bank-pr ijs
Schoonderwalt Frans van - Bruna Gouden Strop
Schweigmann Aletta - Bruna Gouden Strop
Serdi"n Danielle - P.C . Onthoo t-pri1's
Sierman Koosl'e - Woutert7je Pieterse-pril's
Slot, Eric - De Schaduw-pr i1s
Slot Pauline - Anna Bins-pri7's
1
S P aan, Henk - Recensiepri7'svra ag
Steenhuis Aafke - Anna Bins-pri1's
1
Steenmei1'er-Wielenga, Tineke - Oolde Pook-pries
Stol Steven
- Kee man Bokaal
- Kolomkom etitie
- P. C . Onthoo t-pri1j s
- Recensiepri1j svraa g

T

Tazelaar Frank
- Johnny van Doorn-p~
ri js voor de gespToken letteren
- Literaire Priij s Provincie Gelderland
- Pri7's voor het beste Gelderse debuut
Thi 1' n, Ed van - E CI-pri1's voor Schri7'vers van Nu
Toes ac . - De Schaduw-pTi1's
Toorn Willem van - Plantage poezie-pri1js
Troenodikromo Jenny - Victorine He ting-pri1's 1999
Tromp, B - Busken Huet-pri7's
Trui 'ens,
Aleid - Generate Bank-pri7js
l

V

Van en ro ucke ohan - Generate Bank- ri1js
i'
Vanvu gt, Ewa 1 - Mutatua-r1s
Ver art an- Go u en en Ziveren Gra' el
Verheu1, K - Martinns Ni1jho - Ti1's
Verroen Sarah
- Victorine He ting- ri7s 1997
- Victorine He ting- ri7s 1999

Z
Q
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Vervaeck Bart
- F. Bordewi7'k- ri1's
-

an Cam pert-pri7's
G .H. 's-Gravesande-prii's
Nien e van Hichtum- ri7's
Constants1'n Huygens- ri1's

Vinkenoog, Simon
- Johnny van Doorn- ri1's voor d e gespro ken letteren
Vinne Frits van der - Oolde Pook-pries
Vis Jacob - De Schaduw- rtes
Visser Geertrui - Rely o rra'tsm a rizs raach
Vliet Goaitsen van d e r - Fedde Schurer-pri1s
Voorbach Yoka - Victorine He ting-pr i1's (1997)
Voort C .M .M . van der - Martinus Ni7'ho -pri1's
Voort Marlies van de - De Schaduw-przjs
Vos Marl'oleine de - Gouden en Z'alveren Gr1 el
Vroomkonin g , Victor - SNS Literatuur-pri 7s Nijmg
e en
Vuil'sl'e, Bert - Bruna Gouden Strop

w

Western, W .G . - Aleida Schot- rij~s
Wester Rudi - Laurens ansz Coster-prijs
Wester eek Nienke - H et Hoogste Woord
Wil'nberg, Nachoem - Herman Gorter-prz1s
Winkels Peter - Brun a Gouden Strop
Wouterse Jack - Kee man Bokaal

z

Zegers Mart-Jan
- Mediamedia ri1's van het Festival van het 0gespeelde Stu k
Zuiderent Ad
- F. Bordewi7'k-pri1's
Jan Campert-pri1's
- G .H . 's-Gravesande-rids
- Nien e van Hishtum- ra1s
- Constanti1'n Huygens- ri1's

tog
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