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Dit prentenboek illustreert het, naar de maatstaven
van deze tijd gemeten, korte leven van een schrijver,
die buitengewoon produktief is geweest en die een
zeer omvangrijk oeuvre, bestaande uit romans (voor
een deed geschreven in het Duits), toneelstukken
en novellen geschapen heeft in de tijd die hem
gegeven was.
Het Heijermans-jaar 1964, waarin wij herdachten
dat hij honderd jaar geleden in Rotterdam
geboren werd als noon van een aldaar befaamde
journalist, die de bijnaam `de prins der reporters'
droeg, is ver uitgegroeid boven de beperkte
betekenis, die zulke herdenkingen meestal hebben.
Het was geen herdenking, maar een herontdekking. Voile zalen en lange reeksen van voorstellingen bewezen dat Heijermans' toneelwerk
leeft, ondanks de voorbije problematiek die de strijdbare, getuigende stukken van deze socialistische
auteur vaak behandelden. In 1964 kwam vast te
staan dat het toneel in Nederland Heijermans
ten onrechte had verwaarloosd, want dat men hem
- als Ibsen, Strindberg en Tsjechow - kan blijven
spelen, ook in deze tijd. Een jong publiek maakte
geestdriftig kennis met de grootste toneelschrijver
die ons land in een eeuw heeft opgeleverd.
Al heeft Heijermans bij zijn leven grote successen
behaald - gemakkelijk heeft hij het nooit gehad. Zijn
vader bestemde hem voor de handel en een handelsman was hij nu juist niet, dat heeft hij in zijn
jeugd ervaren (het letterkundig museum bevat nog
een catalogus van de artikelen die zijn firma op
de markt bracht en die hij zelf schreef) en in zijn
laatste jaren, toen zijn toneelgezelschap, waarvan
hij zelf met onkoopmannelijke luchthartigheid, alle
financiele risico's droeg, ten onder ging en hem,
met schulden beladen, achterliet.
Die schulden hebben hem, in zijn laatste jaren,
gedwongen tot een bovenmenselijke hoeveelheid
broodschrijverij. In een brief die hij, kort voor
zijn dood, aan Israel Querido zond, om hem te bedanken voor een exemplaar van zijn 'Manus Peet',
bent in 't leven gelukkiger geweest
schrijft hij:
dan ik. je hebt mensen gevonden, die zich voor je

interesseerden, en die je 't mogelijk maakten, in
betere zin te arbeiden. Ik ben voortgezweept in de
richting van het pure, gedrochtelijke broodwerk'.
En in dezelfde brief : 'Als wat tijdgenoten me een
hand in het moeras reiken, kom ik je misschien
weer gezelschap houden, in je sfeer van blijde
produktie. Tot zo lang blijf ik je aftandse kameraad'.
Het is, bij het doorbladeren van dit prentenboek,
misschien wel interessant te peinzen over het oordeel, dat uiteindelijk wordt geveld door `scherprechter tijd, die hier gerechtigheid begaat', zoals
Jan Campert het uitdrukte.
Want wie leest nog de `blijde produktie' van Israel
Querido? Ik zou het niet weten. Maar veel van
wat voor Heijermans ook onder het begrip 'broodwerk' ressorteerde, is overeind gebleven. Ik denk
bijvoorbeeld aan zijn Falklandjes, die hij (hij schreef
er ruim acht honderd) regelmatig aan de krant
moest leveren. Zijn broer, Dr. L. Heijermans, heeft
eens beschreven hoe die tot stand kwamen: 'Met
zijn tanden op elkaar, begon hij, gemelijk, humeurig,
doch al schrijvend kwam een fijne glimlach om
zijn mond, of hij zelf door zijn humor gevangen
werd'.
Deze volzin karakteriseert treffend de rasschrijver
die, als hij eenmaal begonnen is, ziet hoe zijn pen
zijn gang gaat.
Dat Heijermans een geboren schrijver was, bewees
hij al in zijn jongensjaren, toen hij, in een schoolschrift, dat het letterkundig museum ook zuinig
bewaart, kleine droevige versjes neerpende en zelfs
- hij was toen zeventien - een nimmer gepubliceerd
treurspel 'Don Gables' te boek stelde, opgedragen
aan zijn vader. De kwaliteit van die eerste vingeroefeningen is gering, doch dit geldt voor het
kinderwerk van de meeste auteurs van betekenis.
Een reden, waarom het onmogelijk is, over zulke
onrijpe probeersels definitief te oordelen. Hoofdzaak
is, dat iemand met grote felheid schrijven wil.
Ook als de resultaten nog pover zijn, kan `vooral
d6Orgaan' het enige, zinnige advies zijn.
Heijermans ging door.
Wij weten, tot welk een hoogte hij, al schrijvend, is

gerijpt. Dat zijn toneelstukken opnieuw voile zalen
tre iken, bewijst de kracht van zijn kunstenaarschap, maar ook zijn, in dit land unieke kennis
van het theater.
Zijn. beste stukken - en dat zijn er heel wat wuclen gecomponeerd door iemand die het metier
tot in de finesses beheerste. Want toneelschrijven
is pas in de tweede plaats de dialoog beheersen, maar
in de eerste plaats het drama bouwen - scene na
sce.ae. Wie toneel wil leren schrijven moet stukken
als 'Eva Bonheur', `Schakels' of 'Op hoop van
zegen' bestuderen en dan vooral letten op de indicat ies, die tussen haakjes staan. Heijermans kon,
schrijvend, een stuk v66r zich zien, als geen ander.
En daarom is het toneelwerk van zijn tijdgenoten
als Emants en mevrouw Simons-Mees, die minder
talent en minder vakmanschap bezaten, volkomen
verbleekt en het zijne springlevend. Hij is `klassiek'
ge-vrorden.
Da: de man, wiens leven in dit prentenboek wordt
gel ilustreerd, het moeilijk heeft gehad, kwam niet
alle en doordat hij een kunstenaar was, die het
altijd moeilijk heeft. Het hield bovendien verband
met het feit dat hij als socialist, in die jaren, steeds
in een strijdpositie stond, maar ook met een trek,
die hij met veel ware kunstenaars gemeen had en
hee ft: kritiek beroerde hem heftig. Hij miste het
vermogen, kwaadwillige recensies naast zich neer te
leggen voor wat ze waren, en zich tevreden te
stet len met het schallend: `Ja. !' van het publiek.
In de voorwoorden bij zijn in boekvorm verschenen
tor eelwerken, die ik vroeger op markten en antiquariaten heb moeten kopen (het is een schande
dat zijn verzameld toneelwerk onverkrijgbaar is)
polemiseerde hij fel tegen publicisten, wier namen
reeds lang door de tijd aan de vergetelheid zijn
prijsgegeven. In zijn jonge jaren hield hij zelfs een
plakboek bij (en het letterkundig museum bezit
het) dat hij `Domheden' noemde en waarin hij hem
en zijn werk betreffende knipsels plakte, met
hattige commentaren, die zijn geprikkeldheid overduidelijk bewijzen.
Het Heijermans jaar 1964 heeft de vergeten kriti-

casters de definitieve genadeklap gegeven - voorzover
dat nog nodig was.
Heijermans leeft - honderd jaar na zijn geboorte
en veertig jaar na zijn dood.
Hij heeft dat misschien wel eens gehoopt. Maar
- en ook dat heeft hij met alle ware kunstenaars
gemeen - hij heeft er meestal in de hoogste mate
aan getwijfeld.
Bij zijn Falklandjes is een wat weemoedige beschouwing, over een bezoek aan een firma die, in zijn
tijd, de uitgeversrestanten opkocht en de teneur
van dat verhaaltje is eigenlijk: `Daar, op die zolders, komen we allemaal terecht, ik ook'.
En toen, kort voor zijn dood, de Haagse journalist
Johan Koning hem interviewde - een gesprek
waarin Heijermans, omdat zijn ziekte hem belette
te praten, zijn antwoorden op een papier schreef noteerde hij, na de vraag wat hij zelf zijn beste
toneelstuk vond:
`Ik had nog geen goed stuk geschreven. Ik hoopte
er nu aan te beginnen'.
De ware nederigheid.
Dit prentenboek is een der vele, in dit jaar geleverde
bewijzen, dat hij zich op dat moment vergiste.
S. CARMIGGELT

4

1

3
1864 3 december: geboren te Rotterdam, Noord-

blaak, als vierde van de elf kinderen en oudste
zoon van Herman Heijermans, journalist
aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant, en
Mathilda Moses Spiers.
1871 Leerling van de Ringleverschool te Rotterdam.
1878 Leerling van de le H.B.S. met 5-jarige cursus
te Rotterdam.
1883 Slaagt voor het eindexamen H.B.S. Werkzaam
bij de Wissel- en Effectenbank (later Twentsche
Bank) te Rotterdam. Words na enige tijd
door deze bank tewerkgesteld bij de lompenhandel van Cohen en Mok.
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1 Moeder van Heijermans.
2 Vader van Heijermans.
3 Met zijn broers en zusters. (Achterste rij, tweede van
links: Herman).
4 Bladzijde handschrift uit de herinneringen van
Heijermans Sr.
5 Als jonge schrijver.
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Sped* en llnishoodelike Arlikelen.
GEBRs. HEIJERMANS,
Glashaven No. 20, :ROTTERDAM.

Afdeeling:
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1883 Schrijft een tragedie 'Don Gables', die hij opdraagt aan zijn vader.
1886 Verloving met Betsy Vles. Begint zelf een groothandel in
lompen. Het mislukken van zijn onderneming heeft de verbreking van zijn verloving ten gevolge.
1888 Drijft onder de firmanaam Gebr. Heijermans een handel in
huishoudelijke artikelen aan de Glashaven 20 te Rotterdam.

Pot

8

9

Kunst en. Idetteren.
Ferdinand Keizer contra do
„Nieuwe Gide.
Oeachte Hoer Beriactetar I

Iu nw rammer van 1$ April j.l. komt een
opstel van een mij onbekend sehri.iver, Ferdinand
Keizer, voor, die op de meeat onmeedoogende
wijze te velde trekt tegen de nieuwe riehting
in ooze litteratuur, eene riehting, welke ik sedert
haar ontstaan als de rijke prank van eene
reeks gimiale vernnften beivonderd heb.

1891 Draagt schetsjes bij aan Het Zondagsblad, waarvan zijn vader
redacteur is en schrijft toneelkritieken onder het pseudoniem
Doria.
1892 1 juli: geeft het zakenleven op en verhuist naar 'de Pijp'
in Amsterdam. Augustus: debuteert `officieel' met de novelle
"n Jodenstreek?' in De Gids.
Wordt toneelcriticus van De Telegraaf, waarin hij schrijft als
H.H.jr. en als Gerrit. Kennismaking met o.a. Frans Mijnssen,
met wie hij tot zijn dood bevriend blijft.
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die titel pa.st filet op de aehrijvMs, maar op die
alimmerds, die de „nienwe riot ting" met
gnjpen•
En nu., adieu, vriend Keizer; leer van m
om met van Deyasel te denken: „Ik hou meer
van die opgewonden zijn en dol en zoo."
Atijn don); Neer Redactenr, 'oar de opnam
MI User

DzuSeektAlfee.
In verrukking gebracht en eider den ind.rnk an het
bob ik bier en dear nit.
aoboone' in „in Ni WIt143
drakkbagen van man meester overgenomen. Dear lk
eobter wave ben van plagtaat , heb ik er Mawr*.
%Weed, abodat men oak irr dit aehrliven den codes
meenter nog sena bewonderen ken
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JODENSTREEKt

1.

12

Fen Dondereleg te Rotterdam. In de gees vote it &salmis
is een oppropping van sleeperswagens, ixterenkarretjes, trouts&when. De rare, bruiue keels op de wiebeleade .bokken der
plompe voertuigen 'Taken, niidig•vioekend, eau de teugels,
det de bekken der paerden in rimpelige kettles near aehteren
dredged te beraten.
Ken hoer, de groote voetett in klompen, waernit stekelige,
harde booiliossen opsehieten, seireettwt met eon hougrood, hal
gezit.ht ea kwaadaardige, badge geberen, tegett fen ',keen
slagersjonget, die met akin hloederigen hendwagen in de kilt
verwerd zit. Angstig biennia, k4kt de koetsier an de haler
blinkende trouwkoete opzij, rot veers eaugerelen te worded.
Nienwsgierigen Inieren op de steepen ma de overeij, kkiken
lacked hij 't levee to Nu 'Bengt sich err agent in de volte.
Balm de driftige niteenzettidgen van eau half dozip stemma
senhoorend, geeft hij korte bevelen, pakt de teagels no 1
voorste beet eau; ten Wein gesteiger, Omani van home,
geschrap over de kite, tee ate/Att. V. den corvette : bet
kluvren wikkeit eels dreunend, vloekend, sehor-gilleed of en
ae menigte, teleurgeeteld in hare belustbeid op ongeleicken en
veehtpartijen, krnipt en dent no weer and den ingaug no 't
stacibuie. De bruileftakoetsier berneemt aO'n deftigetUve bouding,
de sweep steil near boven gestoken, it dikke niteinde rustend
in de ad. Eve onougelijke dot gels bicerne. !nowt op siju Borst.
Ann de kopstellen der paanien slingenso lintjes, reelkhrerig,
'vestgehonden door borate rosetjea.
1892 III..
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7 en 8 Handschriften van jeugdwerk uit 1883.
9 In augustus 1890.
10 en 11 Begin en slot van zijn eerste bijdrage aan Het Zondagsblad, 16 mei 1891.
12 Aantekeningen uit 1892.
13 Frans Mijnssen, 1897.
14 Omstreeks 1892.
15 Debuut in De Gids.

15

MOTE SCHOUWBURG Aert vau Neetrast

Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten.
Wreaks: LE GRAS en. HASPELS.
DINSDAG 25 APRIL 1893,
T. Ilkametios
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17 Overeenkomst over opvoering van 'Dora Kremer'.
18 Met op de achterbank Henri de Vries en Sam Prager in Rotterdam, 1893.
19 en 20 Ingezonden stuk met gefingeerde gegevens en brief aan Frans Mijnssen
over Jelakowitch.
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1893 25 april: premiere van zijn eerste gespeelde toneelstuk 'Dora
Kremer' in de Groote Schouwburg te Rotterdam. 25 mei: eerste
openbare voorstelling van zijn tweede stuk, `Ahasverus', in de
Salon des Varietes te Amsterdam. Om de kritiek, die 'Dora
Kremer' zeer ongunstig ontvangen had, te misleiden, laat hij
`Ahasverus' opvoeren onder het pseudoniem Ivan Jelakowitch,
`vrij naar het Russisch door W.v.D.'. Ditmaal is de kritiek prijzend
en de onthulling van het pseudoniem verwekt groot opzien.
Juni: bezoekt Andre Antoine te Parijs, wiens Theitre Libre
`Ahasverus' opvoert.
Verschijning van zijn eerste, naturalistische roman `Trinette'.
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24 Eerste bladzijde van `Trinette'.
25 Eerste Talklandje'.
26 De politicus en dichter Lucius
Cary, Second Viscount Falkland,
circa 1610 tot 1643.
28 Met zijn vrouw in de tuin van zijn
woning te Amsterdam.
30 Eerste publikatie in De Jonge
Gids.
31 Brief aan Frank van der Goes.
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I.
Ratetend kwant de wager van bet hotel Siren
voarbij sukkelen.
Trinettc strekse de hand nit, keek deemoedig
abt tea bond de vreentdelingen aan, die in bet
rijUsig oaten.
Ia.bats, her .... stuettaqt de k
Bna rakelings bobbelden de widen longs de
bioote octetett an het mei*
„Bongs.,!"

schreeirerde se hens eta, Oast.

wend van drift.
Eert geldstuk kietterde op den grand, dranitie
kart, in beftige, divan wniptrekkingen en bleet .
ligen.GrtbukTisezc,raptdn
raver. mutt op, lath. :chute.
,,,Twee frank.

Cried! . . twee frank

anosapelde se, stmeide litikoread bet
trot eta gevoel an waraie weeide in zieh. Toes
nant re bet Lunch. duint en wijavinger, ltez bet
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FEIJILLEiett
Amsterdam!, Schetsbeek.
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1894 15 december: eerste schets van Samuel Falkland, een

pseudoniem dat ook zijn vader reeds gebruikt had, verschijnt
in De Telegraaf.
1895 Words lid van de een jaar tevoren opgerichte Sociaal
Democratische Arbeiders Partij.
1896 Augustus: verlaat De Telegraaf en publiceert zijn Falklandjes
in het Algemeen Handelsblad. December : gaat met de soubrette
Maria Sophia Peers te Wijk aan Zee wonen. Schrijft de roman
`Kamertjeszonde', die hij in 1898 onder het pseudoniem
Koos Habbema publiceert.
1897 Juni: richt het tijdschrift De Jonge Gids op, waarvan hij tot de
opheffing in 1901 de enige redacteur blijft en dat hij voor een
groot deel zelf vol schrijft onder eigen naam en een 11-tal
pseudoniemen.
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BEWIZ VAN AANDEEL

Groot: ilonderd Gulden.
ONTVANGEN van. den Fleet

de Summa van

te.

EEN HONDERD GULDEN ale Aandeel in De Jong')
Gide, coder Redactie en Administratie van ondergetee-

kende, zijnde dit bedrag een persoonlijke
Leming voor

onimpaakiert i d,

rentdoose

te goeder trouw verstrelet

en to restitueeren ale ondergeteekende daartoe in de
mogelijkheid is — onafhankelijk van het al of niet
voortbestaan van het tijdschrift.
'11
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Do /once Dios.

Kamertieszonde
R E ext-rit

HERINNERINGEN VAN IC HABBEMA.*)
(Fragment, • Ifooptstek.)

En too praatten We door, Met*, Yrindelijk, root Awn an rutie, snuffelend
als vreemden, die elkaars levee tracitten te bt•nederen.
Atm 't strand was 't vol. Heel vervloekt-mortdain Ham's Wier& in bad4 .km Jo had er geltipstaers, doftige GAteintratits, joden-faotilies met jodenps„
jocienma an oen half dotijn bil-de-pinken jodenkindjes, je had er Franseh pratende
leferendaris-doehters, lorguettentio Duitsche patroons-zoonljes, rijk gewoiden
savers, is tidn wc.ord het gewoon strandproletariaat, dot voor dure centen ineht
koopt. De zee tiet er iron ...end-bourgeois nit, met 7.64'n vertameling op den
voorgrond, als een owtve lettow die last an wurmen, kis sett Wife intrgerjuffrouw,
die een lavement noodig heeft. Bid de zee veal ik twee dingen, breedbeid en
wilsheid,. Maar breedheid en wijsheid worden verdroogen door m'n grdoto haat
your dfit volkt voor dat mime yolk as eorsettert, hatkiaarten, hooge boorden,
voor dat sehuim, dat do garde verpett in liefdeloote koestering van balk en
bnikaarthanpels. Alle breediwid, ailo wijsheid van zee verstikken in je wag
voor dit geaffectoord geld-toodje, voor heidenseh, zeiftuehtig twig, did gedroeir
telt* grootpgroeid 'evert verstuiptrekt in stadszwijnderij, in pink van 'n titel,
in eerrukking van geld, dat liefdadige insteltingen beheert en arms krassn•
vrouwen soepie zendt, dat bestmwslid in en vorstje speelt hij 'n kilek dooie
attnnpers, dat lewd. inlaid Gan kerken en hotes sticht, dat rich koestert en
Yerlekkert /an stervend &Nisei systeem, dat d'r werklui an meideu fatsoenlijk *
104verkndam.bzreis,dnvoat'rpleh
en koopt, Awash en arbeid, dat warm en geil in de ton to brajen ligt, in it u n
mid, it 11 n *on, veer h tin badhuis en zwetst en kletst met d'r aria, leege,
harem-loot. hoofdon en d'r stomme minachting Leant voor wet Arra is, voor wat
kijkt near' 'n warren horizon van blauw en wit, voor wat arch niht bulgt, voor
wat arbeidershanden heart, veer wat niet blieft to springen ale clown, door hem
hospel van rottende, stinkende doodskoppen, waaruit maaiert kruipen, maniac
van vet en blood. Ala fk prefect was ton 'k nen woord donderen op hun hoofd,
in bun Wine, vergroeide hersens, ton 'k te om d'r ooren slaan met hun testaments's*, de huiehelaani, de turtuitdoelers, ds godheidjes van toevluehtsoorden,
de gdole tatriatonen, die voor erwtensoop torgen, voor *ins in de week erwten
mat spawn en ease-platen in doorgangehuizan met 'n bijbel in d'r area en
tramfastie in d'r antlere hand, die in de regontenbA zitten en sohilderijen
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Het Gouden Kalf, uit de opera *Faust
te thsgen door den liter Englander.
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Politieke Koupletten

Waldtenfel.
Gounod
***

voosgedragen door Mew. Heileman&

Audran
is. Mascotta Quadrille .
Lichtbeelden aaar teekeningert van Steinlen, 'Walther Crane, Roland
e met %esprit= door Henri Polak.

is Vereen

dabbei Q

6. Finale.

lied .

Kreutzer

met boor.
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uitvoering der kooren en de politieke scherts
Gedurende
bediend warden.
feeetcosantissie behoudt rich het recht voor,
het progsnnuna ie brelgurt f
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1898 12 maart: vestigt zich weer te Amsterdam.
30 maart: huwelijk met Marie Peers. 9 april:
opvoering van Puntje' op de vooravond
van het S.D.A.P.-congres te Amsterdam. Mari
J. Ternooy Aped, die de voorstelling leidt,
introduceert hem bij de Nederlandsche
Tooneelvereeniging. 24 december : premiere
van zijn toneelstuk 'Ghetto' in de Hollandsche
Schouwburg te Amsterdam door de N.V.
Nederlandsche Tooneelvereeniging, die tot
in 1912 vrijwel al zijn stukken zal opvoeren.
Neemt zitting in de redactie van het Sociaaldemocratisch maandschrift De Nieuwe Tijd,
bestaande uit Henriette Roland Holst,
Frank van der Goes en Herman Gorter.
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1899 Gaat naar Londen in verband met de opvoering van 'Ghetto' in Engelse bewerking.
23 december: premiere van 'Het zevende
gebod' door de N.T.V. in de Hollandsche
Schouwburg.

15

35 Brief aan Adriaan van der Horst, directeur van de
Nederlandsche Tooneelvereeniging.
36 Adriaan van der Horst als de Rebbe in 'Ghetto'.
37 Herman Schwab als Sachel in 'Ghetto'.
38 Brief van zijn vrouw aan Leo de Leeuwe over de
Londense opvoering van 'Ghetto'.
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4,
Doer den To oneelkring *DE 1k4OEDERTAAL, welt your bet tooncegaar
tandathen Tooneetwedstrqd nitgesdireven.
De Mastiffs klieg van Gent toad hare tae tratleg tot down wedsttijd en sou deed
nieesterwerk von Herman Neve:mans MET ZEVEN DE ofiCIDOD.
tilt stuk vett ond!tr de Cimino.
Keit gij Het Zevende Oebod, genehte inedeburgets?
Het Zovende Gebod n. 1. dit dear Pr
me bsidt ale volgt : Re zij nit net echtbreke.nal Web*
greet* dramaturg de schepper van «OP HOOP VAN ZEGEN. van .ALLIERZIEUEN
enz, de berms tooneelschrilver Herman Heyerrnans heed op bet theme van diit gebod een roots* Int
tooneetwerk gewroebt. Wetnu, bet is dit tank dat omen GROOTEN.......11 ,Burgenettaer km*
opievoerd. ts warden in Z1. , JN schouvrburg, die note bene met de mitten van al de bargere
wonit. Onzen in het Nederlandsch hoogst littera,* en begaafde Btagemeester met de Auden* 11Getlit
ontwikkelde !teem van de tooneekontmissie Olden dit ntuk onzedelijk
Welaan date rnedebargers, gij alien die nog gevoel en lief& be VOX de vmatheid sok op he
alien net one wont:Imam' en looneellierhibbers op om to pratesteeren tegen dit meads inisbmtk van onus
Wristelijken en godrallge Burgerneester Karel Dessain.
Allen ats tim man near de

Welke zal gehouden warden op MAANDAG 11 AUGUSTUS evonds, nazi?
Asa Illariermanis de schrijver van «HET ZEVENDE GIEBOD. lInett-Wootd
wesig to Callao zijn on de HOOGST ZEIDELLIKE STREKKINQ van tin waii
Nowa
Bust to verdedigen.
Ouzel W. MEYER van Dent, rat die NvvETTIGHEID van betvetbod
Op des, glj alien die no belong etelt in one modern the e1 glj alien toaneellisten en Ininstitevende bur
gen van Mechelen, op In dzitte dromnten am met ons in protestant! tegen het &name beam van eon fanagekt
klertkale Burganeester en wage fanatteke Pil...aublItera.

Nowt this alien new de MOOTS PR

40 Karikatuur op een uitlating van
de toneelcriticus J. H. Rossing
n.a.v. 'Het zevende gebod': Er
zijn Gode zij dank velen voor wie
de kunst niet is een voertuig dat
een mensch naar de vuilnisbelt
brengt.
41 In 1901.
42 Scene uit het tweede bedrijf van
`Op hoop van zegen' in de
opvoering door de N.T.V.

8 IMMO. 't

Net CC tratia Comiteit der B. W.
en het bestuut 'van eetilkhe d en
B. --linvacht in den loop *found DecentAnt,
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HOLLANDSCHE SCHOUWBURG
PLANTAGE MIDDENLAAN 24.

Nederlanasche Tooneelvereeniging
(Goedgekeurd Irij Korn. Besluil van 24 Me i 1895)
Opgericht 1 September 1893.
BESTUUlt.
A.

VAN DER HORST, Directeur-Voorzitter.
J. G.W. HOMEYER, Penningrn.
J. TERNOQY APEL, Segsteris.

liEDEN AVON")

OP 11001) VAN ZEGEN
Spel van de zee in 4 bedrijven
HERMAN HEYERMA,NS Jr.
Sehrijver van Ghetto en Het Zevende Gebod.
Van

Artistiek .eider HENRI VAN MK.
Nieuwe decoration van A. VAN HAT EM.

*t,

.t.A.mtOz

C.

PERSON EN.
Kniertje, eene visschersweduwe
. Mevr. E. de Hoer-v Rik.
leert
k
de Hr. Henri de Vries.
!)1.,
haar'zooms
4
liarend
A. Faassen Jr.
Jo, haar nicht
Mevr. M. v. d. Horst
Cobus. haar braEr diakoniede Hr. A. van der Horst.
Daantie,
manneties
J. Muscly.
Clemens Bos, reeder
N. J. Ternooy Apel.
Mathilde, pine VP011W .
Mevr. N. de Meer.
Clementine, hunne dochter
” R. Ternooy Apel-Haspels.
I Simon, scheepmakersknecht .
. de Hr. H. van Kuyk.
Marietie, zijne dochfer .
. Mew'. Marie Faassen.
4 Mess, haar aanstaande .
. de Hr. R. Brouwer.
Kaps, boekhouder bif Bose.
., H. Schwab.
' Saari', visscbersweduwe .
Mevr. M. Kiehl.
Trues, visschersvrouw
“ W Schwab.
Jells, bedelaar
de Hr. J. Hermans.
t Isle Veldwachfer .
.
„ R. Brouwer.
2de
" J. Arbous.
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a
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Yisschers, Visschersvrouwen.

golverdeeling, bier naast

Net stuk speelt in eene Noordzee-visschersplaats.

FRED. C. STAHLE

De Scheveningsebe kostuurns duidcn niet aan- dat
t de bancieling dam ter plaatse voorvalt.

LUXE BAKKERU

Spaistraat 274 hoe k Raamsteeg.
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49
44 Adriaan van der Horst als Kobus in 'Op hoop van
zegen'.
45 Esther de Boer-van Rijk als Kniertje, geschilderd door
E. J. Frankfort.
46 Niet-geautoriseerde opvoering door het Neues Theater
in Berlijn.
47 Same uit de film van 1934.
48 Opvoering door het Rotterdams Toneel in 1956.
49 Opvoering door de Nederlandse Comedie in 1963.
50 Aantekeningen over de personen uit 'Op hoop van
zegen'.

1900 24 december: eerste opvoering van 'Op hoop

van zegen' door de N.T.V. in de Hollandsche
Schouwburg, welk stuk heeft bijgedragen tot
de totstandkoming van de Schepenwet van
1909 ter voorkoming van scheepsrampen.
1901 September: verhuist naar Katwijk aan Zee.
30 november: premiere van het romantisch
soldaten-spel 'Het pantser' door de N.T.V.

50

*4-14dIse, -0*4161frs--7.'4"-*•°-#.km.k-a—.

20

51
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1902 1 februari: premiere van het spel van het

land 'Ora et labora' door de N.T.V.,
waarvan hij de repetities voor het eerst zelf
had geleid.
13 september: geboorte van zijn dochter
Hermine Marie Leendert.
29 november: beklaagt zich als Falkland in een
open brief aan de Minister van Buitenlandse
taken dat hij 'begape wordt doordat
Nederland niet bij de Berner Conventie is
aangesloten.
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Prijs 5

‘"C Schouwburg - Posthuis 9,24
IIEEREKVEEN.

tiederlandsche Tookelveieeniging Amsterdam.
BESTUU ft

L v. t 10161, Directur-Teenitter; i. J. TERIOOT Irks SOIXOta
j. G, W.

105 , hulagneester.

Donderd.ag 22 1St i

0

ORA ET LABORA,
,,BIDE WERK
,4,e1

cvtu kri 1as,1 is .1 be frifrot door

11WERAGIA'S Jr.

8,1.11-jiver van „GHETTO", ,,OP HOOP VAN EWEN" etc.

Dramatis Personae.

51 Aantekeningen voor 'Ora et labora'.
53 Opvoering van 'Ora et labora' door Het Schouwtooneel in 1928.

Troot
.iart:..
WATZE. een boor
,
MAAIKE, oline vrouw .
N. DS Hogs.
2,108EJE,
de 'Hr. A. Erikson Jo.
EELKE, sign woe .
.
Mew. W. FAAssou-Boommosum.
FROUKJE, siint dochter
at Hr. A. v. o Hon,
HIDDES, eon 1;ex:hipper
, Moor. Moua EAosoto.
JELTJE, r.tte vroow
M. , D. Maier.
&MEEK quo doebtor
de'Hr. J. Mums.
S1JTZE, buurou.„
M.. 8. us Nom
AKKE, zitn doehtertje
,,,,
,
do Hu. I B.owicat.
TJE111i sou boor
.....
,,,,,
, „ D. Hamm.
..
MIME
NK spri geschiedt np erne lienk is Friesland.
Not d4or Is gestitilderd doll,/ 3. POUTSIOA,deterkfter vadat ettstal Stitemborg to Rotterdam.

Entree I I.25.

Aanvang 8 uur.
Or10

A.bonnementskaarten 10

gulden-

Platt= to &tyrant op des dog der vuordelling van 12-2 veer I 10 et,
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55

56

1903 Maakt weer deel uit van de redactie van De
Nieuwe Tijd tot en met 1915.
12 september: eerste opvoering van 'Het kind'
in de Rotterdamsche Kunstkring.
4 november: premiere van 'In de Jonge Jan'
door de N.T.V. in de Hollandsche Schouwburg. December: 'Op hoop van zegen' ter
sprake gebracht in de Tweede Kamer.
24 december: premiere van `Schakels' met
Louis Bouwmeester in de hoofdrol door het
Haarlemsch Tooneel in het Paleis voor
Volksvlijt to Amsterdam.

2:

55 Henri de Vries (links) in 'Brand in de Jonge Jan'.
56 Theo Frenkel Sr. wisselt van rol in 'Brand
in de Jonge Jan'.
57 Louis Bouwmeester als Pancras Duif in `Schakels'.
58 Derde bedrijf van `Schakels' in de opvoering
door het Haarlemsch Tooneel.

57
58
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1904 Verschijning van zijn roman Diamantstad'.
Juni: verhuist naar villa De Heraut aan de
Badhuisweg to Scheveningen. 24 december:
premiere van `Allerzielen' door de N.T.V. in
de Hollandsche Schouwburg.
1905 Maart: opvoering van `Allerzielen' verboden
in Leiden en daarna nog in tal van andere
plaatsen. Schrijft een een-akter over deze
censuur, 'Art. 188', die op 7 april voor het
eerst door de N.T.V. wordt opgevoerd.
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59 Coupures door Heijermans aangebracht in
`Allerzielen'.
60 Wilhelmina van der Horst en Alex Post als Rita en
Pastoor Nansen in `Allerzielen'.
61 en 62 Opvoeringen van `Allerzielen' onder
gewijzigde titel.
64 Programma van de opvoering in Riga van
`Allerzielen'.
65 Karikatuur tegen overheidsbemoeiingen op
toneel gebied.
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1907 2 november: zijn neo-romantische fantasie

`Uitkomse wordt bij de eerste opvoering door
de N.T.V. in de Hollandsche Schouwburg
uitgefloten.

Berlinm n re.r.
ried

(16. 12

Nov 07

Fanspreoher: AtnifOriedtnou, No. W.

Elestuur NEDEHL.TOONEELVERg.
AMSTERDAM.

Myx e Heeren,
Van den beer Van ecr Horst -- •ien it in h*t
byzonder daarvoor dank! ontving ik heden morgen
een weinig opwekKend schryver,met de vry wel duide-

lyke vaarschuwing,dat UITKOMST dezer loges opgege-

„uiTIcomsr" bij

Daar het ons gehleken is, dat
de eerste
opvoering door een deel van het publiek niet geheel begrepen were, en wij
zooveel mogelijk misverstand wensehen te voorkomen, wijzen wij er op, dat
het slot van de eerste en nagenoeg dv geheefe tweede aideeting den
koortaigen drooto van een stervenden jongea an 12 jaar weergeven. In
dien drootn krijgt linen dus geen werkel ij k h e i d. tnaar de gebettrtenissen tooals die in in verbeelding can dat zieke
kind voorkomen,

Wegens ongesteldneid van Mevrouw KIEHL, wordt de rot van A al tj e
hodeu avend vervuld dour Ilitevrouw W. POST—BRALEENSIEK.

67

ven zal worden ..Ik heb in deze aangelegenheid slechts
dank tilt te spreken voor uw doorzettingsvermogen en
ben. de eerste om te begrypen,dat de recettes afschuwelyk zyn en byna alle hoop doen verliezen maar
tbch,myne heeren:ik die zelden peck anbreng en me
tok zelden nvergis",wil u aanraden goed te cvermegen
voor u het stuk la at gaan.Het is myn vaste overtuiging dat de slag niet verloren is,mits u niet te spoedig den mced ver1177t.By een dergelyke tegenwerking
moot men energie tomen.Er gaat geen dag voorby of 1k
kryg hier van invloodryke zyde brieven van- "bewondering" voor spel en stuk.Zonder geduld haalt ge het
niet op -- met geduld waken wy een serie p als de gunsties meeningen berinnen deer to dringen.lk adviseer
u op een afstand.Gy dient het zelf to beslissen.Zoo
gy het stuk laat schieten te Amsterdam,zal by my ge4n
tancune bestaan,omdat ik den stryd van de kas volkcmen
gy zult er later spyt van hebben,osdat UITKOMST eerst .itat be innentIk ben mynerzyds bereid de tantiftes aan u Ito sc,enken -- van of heden,
tot is tevreden is
Met vr ndsch.gevoele s
4000,0e-dew

66 Tilly Lus als Jan in `Uitkomse.
69 Jules Royaards als Jan in `Uitkomst% tijdens het
Holland Festival van 1963.

Waarom in doze abnormale historie geen strooibiljetten• met de uitstekende,latere pers?

68

69

27

1907 November: Vertrekt uit teleurstelling over de ontvangst van

`Uitkomse en om te pogen een eind aan zijn financiele
moeilijkheden te maken naar Friedenau bij Berlijn. Gaat meewerken aan tal van Duitse bladen, o.a. het Berliner Tageblatt met
`Joep's wonderlijke avonturen' en de `Falklandjes'; de
Frankfurter Zeitung met 'De roode Flibustier'; de Vorwarts
onder de naam Heinz Sperber en de Vossische Zeitung onder het
pseudoniem Hans Muller. 24 december: ook de premiere van
`Vreemde jacht' door de N.T.V. wordt een fiasco.

71
75
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HIERDURCH D E ERGEBENE MITTEILUNG, DASS
ICH MEINEN WOHNSITZ AM HEUTIGEN TAGE
VON BERLIN,FRIEDENAU (MENZELSTR. 28) NAM

BERLIN W. 30, marz.sTR. op, HO HP. .
VERLEGT HARE.
HERMANN HEYERMANS,
BERLIN W. SO, DEN 1". MAI 1906.
FERNSPRECHER: ART* tire. 9222.

Weaottd.70
71 In 1908.
76 Op het balkon van zijn woning in Friedenau.
77 Heijermans met v6Or zich zijn vrouw en dochter in een vakantie-oord bij
Berlijn in 1910.
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1908 14 maart: de premiere van 'De meid' en `Feese door de

N.T.V. worth weer een susses. Mei: verhuist naar de
Motzstrasse in West-Berlijn. Gaat om met Paul Lindau,
Max Halbe, Hugo von Hofmannsthal, Ferenc Molnar
en Gerhart Hauptmann. Door Max Reinhardt
words `Schakels' te Berlijn opgevoerd. Winter: woont
te Amsterdam de repetities bij van `De opgaande
zon' (premiere door de N.T.V. op 24 december) en
bezoekt zijn vader te Rotterdam.
1910 17 februari: overlijden van zijn vader. 9 september:
verwekt opschudding met zijn publikatie van
`24 Stunden in der Irrenanstalt' in het Berliner Tageblatt.
1911 Vervangt enige tijd in het geheim de Berlijnse
correspondent van De Telegraaf tijdens diens bezoek aan
Amerika en zorgt voor opvallende primeurs. Begint
aan de Berlijnse roman Duczika', die onvoltooid blijft
en waarvan 10 hoofdstukken in De NieuweGids
van 1912 en 1913 worden gepubliceerd. 24 december:
premiere van 'Gluck auf' door de N.T.V. in de
Hollandsche Schouwburg.
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78 en 85 Karikaturen uit de Lustige Blatter over Heijermans'
reportages.
86 In vermomming voor zijn reportage over een tehuis voor
daklozen in Berlijn.
87 In Berlijn, 1907.
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89

88

88 Voorstudie van `Duczika'.
89 De door Heijermans bewonderde toneelschrijver Gerhart Hauptmann.
90 Met Arthur Jacoby in Berlijn, 1910.
91 Heijermans (links boven) op een vergadering van de Bond van Noord- en
Zuid-Nederlandsche Letterkundigen in 1911 over aansluiting van
Nederland bij de Berner Conventie.
93 De drie gevangenen uit Teest' in de opvoering door de N.T.V.
94 Premiere van 'De opgaande zon' door de N.T.V.
95 Briefkaart aan Adriaan van der Horst van 23 maart 1908.
90
91
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92

94

95

96

97

98

1912 Nederland sluit zich aan bij de Berner

Conventie, waardoor de auteursrechten in het
buitenland beschermd worden. Juni: financiele
ineenstorting van de N.V. Nederlandsche
Tooneelvereeniging. Keert terug naar Nederland. 10 juli: richt de N.V. Tooneelvereeniging
op, waarvan hij directeur-regisseur words,
wat veel van zijn werkkracht opeist.
24 september: eerste voorstelling van de

Tooneelvereeniging in de Hollandsche
Schouwburg te Amsterdam.
1914 Huldiging ter gelegenheid van zijn vijftigste
verjaardag. Vijfhonderdste opvoering van
`Op hoop van zegen' in de Stadsschouwburg te
Amsterdam.
1916 Voltooit in zijn zomervakantie het in 1906 begonnen 'De dageraad' en schrijft 'Eva Bonheur'.
1917 Schrijft in zijn zomervakantie 'De wijze kater'.

35

99

96 Feestnummer bij de 500ste opvoering van 'Op hoop
van zegen'.
97 Portret door Jan Toorop, 1914.
98 Heijermans naast P. J. Troelstra bij een latere huldiging.
99 'Eva Bonheur' in de opvoering door het Vereenigd
Tooneel in 1925.
100 Esther de Boer-van Rijk als Eva Bonheur.
102 Karikatuur door Albert Hahn uit 1916.
100
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1C4 Anna E. H. Jurgens.
105 Jan Musch als 'De wijze kater'.
106 Henk van Ulsen als 'De wijze
kater' in 1963.
107 Opvoering van 'De wijze kater'
door Het Schouwtooneel in
1922/23.
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1918 22 oktober: groot succes van 'De wijze kater',
opgevoerd door de Tooneelvereeniging in het
Grand Theitre te Amsterdam met Jan Musch
in de hoofdrol. 22 november: echtscheiding
van Marie Peers. 17 december : huwelijk met
de actrice Anna Elizabeth Henriette Jurgens.

104

1920 7 januari: geboorte van zijn dochter
Marjolein Droomelot. Schrijft na een periode
van literaire improduktiviteit in de zomermaanden 'De vliegende Hollander', dat op
11 september zijn premiere beleeft door de
Tooneelvereeniging in Carre te Amsterdam.
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109

112 ►
1922 Zomer : financiele ineenstorting van de N.V.
Tooneelvereeniging. Door
persoonlijk de schulden op
zich te nemen weet hij een
aangevraagd faillissement
te voorkomen en hervat
hiervoor zijn werk als
journalist en schrijver van
feuilletons, artikelen,
detectiveverhalen en
romans. Werkt mee aan
De Telegraaf, Het Leven,
De Amsterdammer, Het
Volk, Astra en de Oprechte
Haarlemsche Courant.
13 november: geboorte van
zijn zoon Herman Samuel
Falkland.
1923 December: verhuist naar
Zandvoort en heeft een
werkkamer aan de
Keizersgracht te Amsterdam.
1924 Eind april: wordt geopereerd aan een gezwel in
de mond. Zomer: worth
mederedacteur van
De Socialistische Gids.
Oktober: verschijning van
zijn roman Toroomkoninkje'. 22 november:
overlijdt in zijn woning te
Zandvoort. 25 november:
indrukwekkende begrafenis,
georganiseerd door de
S.D.A.P., op Zorgvlied te
Amsterdam.

111

108 en 109 Feuilleton en foto uit
Het Leven van 15 december
1923.
110 Met de kinderen uit zijn
tweede huwelijk, mei 1924.
112 Laatste briefkaart aan Frans
Mijnssen.
113 Willem Royaards spreekt bij
het graf.
110

113 ►

bibliografie

1893
1894
1896
1897
1898

TRINETTE
FLEO ('N JODENSTREEK?, AHASVERUS, FLEO)
SCHETSEN
KAMERTJESZONDE
SCHETSEN. TWEEDE BUNDEL

1899
1900
1901
1902
1903

SCHETSEN. DERDE BUNDEL
SCHETSEN. VIERDE BUNDEL
SCHETSEN. VIJFDE BUNDEL
SCHETSEN. ZESDE BUNDEL

Onder pseudoniem Samuel Falkland

DIAMANTSTAD
KLEINE VERSCHRIKKINGEN
SCHETSEN. ACHTSTE BUNDEL

1905

GEVLEUGELDE DADEN

1906

BIECHT EENER SCHULDIGE

SCHETSEN. NEGENDE BUNDEL
SCHETSEN. TIENDE BUNDEL
KLEINE VERTELSELS

1907
1908

Onder pseudoniem Koos Habbema
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland

SABBATH
SCHETSEN. ZEVENDE BUNDEL

1904

Onder pseudoniem Samuel Falkland

INTERIEURS

SCHETSEN. ELFDE BUNDEL

Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem S. Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
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Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland

EEN WERELDSTAD
WAT NIET KON
SCHETSEN. TWAALFDE BUNDEL

Onder pseudoniem Samuel Falkland

BERLINER SKIZZENBUCH

1909

DRIJVENDE KLOMPJES
JOEP'S WONDERLIJKE AVONTUREN
SCHETSEN. DERTIENDE BUNDEL

1910
1911

SCHETSEN. VEERTIENDE BUNDEL
SCHETSEN. VIJFTIENDE BUNDEL
DE ROODE FLIBUSTIER

1912
1913
1914
1915
1923
1924

SCHETSEN. ZESTIENDE BUNDEL
SCHETSEN. ZEVENTIENDE BUNDEL
SCHETSEN. ACHTTIENDE BUNDEL
SCHETSEN. NEGENTIENDE BUNDEL
DROOMPAARD
CAMERA. LEVENSSCHETSEN
DROOMKONINKJE

1925

DE MOORD IN DE TREIN

1926

DUCZIKA

VUURVLINDERTJE

TONEEL
1893
1894
1899

DORA KREMER
FLEO ('N JODENSTREEK?, AHASVERUS, FLEO)
GHETTO
DRIE TOONEELSTUKJES (PUNTJE, HET
ANTWOORD, DE ONBEKENDE)

1900
1901
1902
1903

HET ZEVENDE GEBOD
OP HOOP VAN ZEGEN
HET PANTSER
ORA ET LABORA

Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem S. Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
Onder pseudoniem Samuel Falkland
(Bloemlezing)
Onder pseudoniem Samuel Falkland

1903

KINDEREN (HET KIND, HET KAMERSCHUT,

Onder pseudoniem S. Falkland

`IN DE JONGE JAN')

1904

TOONEEL-STUDIES I. (BUREN, SAI.TIMBANK,
DE MACHIEN)

1905

TOONEEL-STUDIES. II. (SCHAKELS)
TOONEEL-STUDIES. III. (BLOEIMAAND)
TOONEEL-STUDIES. IV. (ALLERZIELEN)

1908
1909

DE GROOTE VLUCHT
VERZAMELDE TOONEELSPELEN EN OPSTELLENOVER - TOONEEL I. (UITKOMST, VREEMDE JACHT)

1911

VERZAMELDE TOONEELSPELEN EN OPSTFLI ENOVER-TOONEEL. II. (GHETTO, DE SCHOONE
SLAAPSTER)
DE MELD
DE OPGAANDE ZON
BESCHUIT MET MUISJES

1912

AHASVERUS

Onder pseudoniem Ivan Jelakowitch

EEN MEI
NUMMER TACHTIG
GLUCK AUF
FEEST

1914
1919
1920
1921

ROBERT, BERTRAM FN COMP.

Onder pseudoniem Samuel Falkland

EVA BONHEUR
DE WIJZE KATER
DAGERAAD
DRIE EENAKTERS (BRIEF IN SCHEMER,
DE BUIKSPREKER, EEN HEERENHUIS TE KOOP)

1924

DE VLIEGENDE HOLLANDER
VAN OUDS 'DE. MORGENSTER'

ESSAYS EN REPORTAGES
1899
1910

TOONEEL EN MAATSCHAPPIJ
VIER UND ZWANZIG STUNDEN IN DER
IRRENANSTAI.T

VERTALINGEN
1936

KOK EN SPRINGER

Adolf Eisler

OVER HERMAN HEIJERMANS VERSCHENEN AFZONDERLIJK:
1925
1927
1930
1934
1949
1954

HEYERMANS-HER1NNERINGEN
MET HERMAN HEIJERMANS IN HEMEL EN PUT

30

JAAR OP HOOP VAN ZEGEN

HERMAN HEIJERMANS
HERMAN HEIJERMANS
HERMAN HEIJERMANS AND HIS DRAMAS

Frans Hulleman
M. Heijermans-Peers
A. v. d. Horst
G. Karsten
Ben Groeneveld
Seymour L. Flaxman

COLOFON
Dit elfde deel der Schrijvers Prentenboeken werd samengesteld door: Gerrit Borgers, Jurriaan Schrofer, W. J. Sutherland,
A. P. Verburg en Ellen Warmond en ingeleid door S. Carmiggelt. Omslagontwerp en boekverzorging: Jurriaan Schrofer
met medewerking van Ko Feekman. Foto's: Lemaire en Wennink (nrs. 49, 69 en 106) en Hein de Bouter (reproduktics van
handschriften, bgekbanden en tekstpagina's). Cliché's: Koningsveld en Zoon, Den Haag. Gedrukt in december 1964 door
Semper A vanti, Den Haag.
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Herman Heijermans

