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Voorwoord
Al geruime tijd leefde bij het Letterkundig Museum de wens, de kolommen van het
viermaandelijkse huisorgaan Juffrouw Ida uitsluitend open te stellen voor informatie
over de activiteiten van het Museum. Het blad zou zodoende zijn wat hybridische
karakter - een kruising tussen een literair-wetenschappelijke publikatie en een
mededelingenblad - kwijtraken en getransformeerd worden in een museale
nieuwsbrief. Literair-historische beschouwingen, bij voorkeur gebaseerd op onderzoek
in de eigen archieven, zouden voortaan een plaats moeten krijgen in een heus jaarboek,
waarin ze vooraf zouden worden gegaan door een summier jaarverslag. Want
weliswaar worden in een jaarboek, naar het woord van Van Dale, de werkzaamheden
van het verstreken jaar vermeld, het grootste gedeelte ervan wordt toch in beslag
genomen door zogenaamde verhandelingen. Toegevoegd moest worden een vervolg
op het, onder auspiciën van het Letterkundig Museum door de Sdu uitgegeven,
repertorium Nederlandse literaire prijzen 1880-1985, omdat deze met zoveel vlijt
en speurzin verzamelde gegevens niet verloren mochten gaan. In dit jaarboek is dit
eerste supplement nog een koekoeksjong - het beslaat de periode 1986 tot en met
1991. Nooit werd er zoveel geprijsd als in deze zes jaar! Volgende jaarboeken zullen
uiteraard niet meer dan het prijzenoverzicht van het voorafgaande jaar bevatten,
waarmee het tot de proporties van een modale verhandeling zal zijn teruggebracht.
Naast de al genoemde jaarlijks terugkerende bestanddelen - jaarverslag,
prijzenoverzicht - bestaat dit eerste jaarboek uit een achttal bijdragen, die overigens
niet alle de wat plechtstatige en gedegen kwalificatie ‘verhandeling’ verdienen. Vier
zijn er geschreven door medewerkers van het Museum, de andere zijn van de hand
van andere gebruikers van het archief. Op één na: René Spork diepte uit het Haags
Gemeentearchief een niet eerder gepubliceerde lezing van F. Bordewijk over Louis
Couperus op.
Als we even afzien van de beide lezingen - van Bordewijk (1948) en van
Termorshuizen (1991) - en ons beperken tot de serieuze verhandelingen - waartoe
die van Korteweg niet behoort -, valt het op dat in vier van de vijf
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uitgeversarchieven aan de bron staan. Dat is niet het geval in de bijdrage van de
hooggeleerden Van den Akker en Dorleijn over het in 1990 aangekochte handschrift
van Martinus Nijhoffs De wandelaar, maar wel in de verhandelingen die daarop
volgen. Die zouden niet geschreven kunnen zijn, wanneer de archieven van
Insel-Verlag, Van Dishoeck, De Wereldbibliotheek en De Gemeenschap annex de
Fa. Wed. J.R. van Rossum niet bewaard waren gebleven. In het Letterkundig Museum
of elders.
Hiermee wil niet meer gezegd zijn, dan dat het kennelijk van belang wordt
gevonden de relatie tussen auteur en uitgever te bestuderen. Dit jaarboek, het eerste
van naar ik hoop een lange reeks, geeft daar blijk van.
Anton Korteweg,
directeur Letterkundig Museum
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Inkomsten en uitgaven
Jaarverslag 1991
Het jaarverslag van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
biedt, net als de jaarlijkse overzichten van elk willekeurig ander bedrijf, reeksen van
cijfers, opsommingen van aantallen, kolommen met hoeveelheden: gegevens kortom,
die de status van het bedrijf markeren.
Maar het Letterkundig Museum kent geen gewone winst- en verliesrekening. Zijn
status ontleent het museum aan een altijd groeiende collectie van onschatbare waarde.
Onschatbaar, want de eigenlijke inkomsten zijn niet in geld uit te drukken.
Immers, wat is de waarde van typoscripten van de gedichten ‘Sonnet’, ‘Liedje’
en ‘Merel’ van P.C. Boutens, die in het boekjaar 1991 in het bezit van het museum
zijn gekomen. Wat is de waarde van het handschrift van Marcellus Emants' ‘Véleda.
Allegorisch-historische vertooning in één bedrijf’, met een brief erbij van Emants
d.d. 10 juni 1883 aan de leden van de feestcommissie voor het 50-jarig bestaan van
Oefening Kweekt Kennis. En wat is de waarde van het Schrijversprentenboek 30 In
Indië geweest, voorzien van aantekeningen van Beb Vuyk. Of van een brief uit 1870
van Piet Paaltjens (François Haverschmidt) aan een nog onbekende adressant. Of
van een door tal van personen gesigneerde menukaart ter gelegenheid van het huwelijk
van M. Nijhoff en Netty Wind.
Dit zijn maar enkele sprekende voorbeelden van de 407 aanwinsten die het museum
in 1991 verkregen heeft. Meestal komen alleen spectaculaire aanwinsten in de
publiciteit: wanneer een belangrijk en kostbaar manuscript is aangekocht of
geschonken. Maar, voor het museum zijn alle aanwinsten belangrijk en daarvoor is
het aangewezen op schenkers en bruikleengevers.
Het rendement van de verzameling aan het Prinses Irenepad is - anders dan bij elk
ander bedrijf - eindeloos groot. Iedere schenking kan de waarde van de collectie
alleen maar vergroten.
Sommige nieuwe onderdelen van de verzameling zijn van belang voor letterkundig
onderzoek, andere vergroten de kennis van het leven van een
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Eerste blad van het dagboek dat Abel J. Herzberg (1893-1989) bijhield in Bergen-Belsen. Dit dagboek
vormde de basis voor Tweestromenland (1950)
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schrijver of dichter, vervolmaken een bepaalde deelcollectie en weer andere
aanwinsten geven op bescheiden of juist opvallende wijze kleur aan de permanente
collectie. Op het oog vormen die 407 nummertjes een ordeloze verzameling, maar
elk vindt een eigen plek in het gebouw aan het Prinses Irenepad in Den Haag.
Een bronzen beeld van Annie M.G. Schmidt, ter gelegenheid van de grote
overzichtstentoonsteling van de schrijfster aan het museum geschonken, werd
opgesteld op de permanente tentoonstelling, tegenover dat van S. Carmiggelt.
Een uniek document, het dagboek dat Abel J. Herzberg bijhield in het
concentratiekamp Bergen-Belsen, kon dit jaar worden toegevoegd aan de letterkundige
nalatenschap die het museum van de in 1989 overleden auteur beheert.
Persoonlijke archieven en nalatenschappen, brieven, handschriften, curiosa,
manuscripten, foto's, aquarellen, knipsels, audiovisueel materiaal, portretten, beelden,
boeken, tijdschriften en documenten van diverse aard. Het cijfer 407 vertegenwoordigt
allerhande, getuige deze kleine greep: een getekend portret door D. Tulp van Bertus
Aafjes, een maquette van Frederik van Eedens kolonie Walden, correspondentie van
uitgeverij Elsevier Manteau met diverse auteurs, twee getekende portretten van de
dichter Chris J. van Geel door Thérèse Cornips (ca. 1955), een typogram van het
gedicht ‘Menno ter Braak’ van Arthur van Schendel, illustraties door Wim Bijmoer
bij ‘Het schaap Veronica’ en ‘Het fluitketeltje’ van Annie M.G. Schmidt, een brief
van Nic. Beets aan H.C. Voorhoeve d.d. 6 december 1852.
Ordeloos, dat wel, maar al die 407 aanwinsten van het jaar 1991 (61 door het
museum aangekocht, 331 door schenking en 14 door bruikleen verkregen) vertellen
een verhaal, met een specifieke waarde en betekenis, dat ontsloten kan worden. Nu
eens door een tekstbezorger, wiens onderzoek naar de ontwikkeling van een bepaald
gedicht ineens verhelderd wordt door een nieuwe aanwinst van een typogram. Dan
weer door een student die op de knipselleeszaal informatie over een letterkundig
tijdschrift uitwerkt tot een scriptie. Soms door een scholier, die door een opdracht
van zijn leraar gegevens te verzamelen over een schrijver, voor het leven geboeid
raakt. Of door een auteur die een biografie schrijft, een journalist die een artikel of
een programma samenstelt. Of door een inrichter van een expositie ergens in het
land. Natuurlijk putten ook de medewerkers van het museum uit de collecties die zij
beheren voor onderzoek en publikaties.
En dàt is dan ook de betekenis van de eigenlijke uitgaven van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum: in het jaar 1991 werden de archieven
641 keer geraadpleegd, uit persoonlijke interesse, wetenschappelijk belang,
journalistieke nieuwsgierigheid, liefde voor de litera-
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tuur (of onder dwang van een leraar Nederlands). Talloze (binnen- en buitenlandse)
publikaties in tijdschriften, kranten en bij uitgeverijen kwamen ook weer in 1991 tot
stand door gebruikmaking van de archieven. Een artikel in de Rivista di Studi
Italo-Nederlandesi over Johan Huizinga. De samenstelling van een tentoonstelling
over Conrad Busken Huet in het Gemeentearchief van Vlissingen. De uitgave van
de romans en verhalen van Exil-auteur Joseph Roth in Keulen.
Om niet te gewagen van de 2279 bezoeken die werden gebracht aan de
knipselleeszaal, alwaar in 1991 61.687 fotokopieën werden gemaakt van berichten
of recensies.
Geven getallen geen werkelijk beeld van de ‘status’ van het Museum, ze spreken
wel tot de verbeelding: 18.600 personen bezochten de tentoonstellingen (zowel de
permanente als de wisselende), 7000 meer dan het jaar daarvoor. Men keek naar Bert
Schierbeek en de beeldende kunst en - in groten getale - naar Over de kinderliteratuur
van Annie M.G. Schmidt en liet het oog dwalen langs de kleine exposities over Cees
Nooteboom, A. den Doolaard, F. Bordewijk en Thea Beckman.
De bezoekers maakten gretig gebruik van de winkel met letterkundige produkten:
de prentbriefkaarten met afbeeldingen van schrijvers uit de collectie (de zes nieuwe
in 1991 brengen het totaal op 85), de kleurenkalender met reprodukties van de
wandschilderingen van Lucebert, de Schrijversprentenboeken, waarvan dit jaar
nummer 31 verscheen, over Annie M.G. Schmidt, de speciale uitgave van de collages
van Willem Frederik Hermans onder de titel Het Hoedenparadijs en de Achter het
Boek-uitgaven met de briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols en de briefwisseling
tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey.
Het Letterkundig Museum is geen opbergplaats van stoffige manuscripten en
vergeelde foto's; het heeft, hoe bescheiden de middelen ook zijn, een functie binnen
de letterkundige bedrijvigheid van alledag. Om dat extra te onderstrepen biedt het
museum zijn ruimten ter beschikking aan actuele literaire activiteiten. Diverse
instellingen maken van die gelegenheid jaarlijks gebruik, ook in 1991. De Jan
Campertstichting hield er haar jaarlijkse symposium, dat nu als thema had
‘Wereldberoemd in Nederland. Valt de Nederlandse literatuur te exporteren?’. De
werkgroep Biografie, de vereniging ter bevordering van de biografie in Nederland,
hield er een studiebijeenkomst. De P.C. Hooftprijs voor poëzie werd er uitgereikt
aan Elisabeth Eybers, om enige activiteiten te noemen.
Uiteraard is het museum voor zijn inkomsten afhankelijk van overheidssubsidie. De
onschatbare waarde van de collecties is nu eenmaal geen waarborg
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voor rentabiliteit. En zoals ieder belangrijk museum is ook het Letterkundig Museum
een instelling die zonder de steun van donateurs niet kan bestaan. De activiteiten en
financiële inbreng van de Stichting Vrienden van het Letterkundig Museum beloont
het museum met een aantal voordelen:
1 ontvangt voor ƒ 40, -:
3 × per jaar De Weduwe Ida met mededelingen over de tentoonstellingen en de
collecties;
het Jaarverslag;
Vriendenvoucher voor Museumjaarkaart ter waarde van ƒ 15, -;
de jaarkaart van het Letterkundig Museum die recht geeft op toegang tot de
tentoonstellingen, de leeszalen en het foto-archief ter waarde van ƒ 15, -;
uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag.

CATEGORIE

-

2 ontvangt voor ƒ 75, - hetzelfde als categorie 1 en bovendien:
- het Jaarboek ter waarde van ca. ƒ 30, -;
- 2 uitnodigingen per jaar voor de opening van een tentoonstelling.

CATEGORIE

3 ontvangt voor minimaal ƒ 250, - hetzelfde als categorie 1 en 2 en
wordt bovendien, indien daar geen bezwaar tegen bestaat, vermeld in het Jaarboek
als donateur.
CATEGORIE

Een van de aardigste aanwinsten van het jaar 1991 was, zoals reeds vermeld, de
schenking van het bronzen beeld van Annie M.G. Schmidt. Het leverde het museum
ongevraagd een nieuwe aanwinst op, want de schrijfster, die haar beeltenis nog niet
had bewonderd in het museum, schreef in een brief: ‘Niettemin stel ik mij voor dat
mijn hoofd en dat van Simon [Carmiggelt] 's nachts lange gesprekken voeren over
Renate [Rubinstein]’. Waarmee de onschatbare waarde van het Letterkundig Museum
een extra tintje krijgt.

Erratum
Ten onrechte wordt in het eerder apart verschenen jaarverslag 1991 melding gemaakt
van de schenking van brieven van Judith Herzberg aan haar ouders; bedoeld is een
schenking van onder meer enkele brieven door derden aan Abel J. Herzberg, die
behoren tot het al eerder overgedragen archief van deze auteur.
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Anton Korteweg
‘Beneden steeds die astmahoest van Gerrit Borgers’
Het letterkundig museum in de literatuur
Het zou overdreven zijn te beweren dat het Letterkundig Museum vaak de pennen
van onze schrijvers en dichters in beweging heeft gebracht. Maar er is toch wel een
handvol schrijvers geweest, dat zich er in geschrifte over heeft uitgelaten. Dat waren
niet alleen Jaap Harten en Ellen Warmond, die lange jaren - zeg dat wel - als
medewerker aan het Museum verbonden zijn geweest. Ook in het werk van J.B.
Charles, A. Roland Holst, S. Vestdijk en Kees Winkler speelt het Museum een, zij
het minieme, rol. Als je het maar ruim genoeg ziet, kun je ook nog zeggen dat Judy
van Emmerik en Dimitri Frenkel Frank er, zij het meer indirect, aan gerefereerd
hebben. En Verwey en Marsman schreven over kunstwerken die later tot de collectie
van het Letterkundig Museum zouden gaan behoren. Een thematische bloemlezing.
Jaap Harten was als J.C. Harten aan het Museum verbonden van 1960 tot 1974, het
jaar waarin hij ontslag nam om, zoals het Jaarverslag 1974 bericht, ‘zich geheel aan
de letteren te wijden’. Aanvankelijk als assistent van de conservator - Gerrit Borgers
dus-, later, meer specifiek, als assistent Afdeling Informatie. Dat hij nog eens zijn
museale wederwaardigheden zou bezingen, nadat hij in ‘Zwerver verliefd &
verdwaald, maar ten minste niet zo melig als bij Van Schendel’1 zijn meer persoonlijke
ervaringen had bezongen met collega Hans Dütting, ‘wisselaar van kutten en kloten’
en daarnaast leeszaalassistent, is dan ook niet zo verwonderlijk. Dütting was
leeszaalassistent vanaf 1969, later tot 1975 bediende bij de Afdeling Post- en
knipselverwerking en fotokopieën. Als prozaïst had Jaap Harten overigens aan het
eind van de jaren zestig al nadrukkelijk naar het Museum verwezen door een bijdrage
te leveren aan de mythevorming om het ontstaan van de naam Juffrouw Idastraat,
de straat waarin het van 1965 tot 1982 gevestigd was. Dat was in ‘Brief voor Remco
Campert: een grand-guignolverhaal uit het Den Haag van je jeugd’.2 In deze
Couperiaanse pastiche met Revistische trekken draagt een van de beide hoofdpersonen
de naam Juffrouw Ida. Ze is de lectrice van een Haagse dame met een Indische
achtergrond, mevrouw Trixemae, en wordt door haar
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bejaarde werkgeefster, van wier ooit eens in Indië gepleegd overspel-met-moord ze
op de hoogte is, op een akelige manier om het leven gebracht, als deze dame
uiteindelijk te weten komt ‘dat zij wist’. ‘En men heeft, om de lectrice te eren, die
tot haar laatste snik Couperus gelezen had, op voorstel van de wethouder van
kunstzaken een kleine straat in de binnenstad Juffrouw Idastraat genoemd. Dat in
deze straat later het Letterkundig Museum is gevestigd, spreekt wel vanzelf.’34
Z'n gedichten over het Museum publiceerde Harten meer dan twintig jaar later in
Maatstaf, augustus 1990, in de reeks ‘Letterkundig Museum in de Juffrouw Idastraat’,
die ik hier onder laat volgen en van summier commentaar voorzie.

1
Beneden steeds die astmahoest van Gerrit Borgers
meer nicotine dan zuurstof leek het soms
wel gulle happer tijdens vergaderingen
in een literair modemagazijn
waarin maskers
van makers maar nooit lekker voorjaar
waarin grijze dossiers maar nooit popmuziek
en een leeszaal voor strafregels
over al die dode meneren en mevrouwen
drukwerk is oorzaak van bedruktheid
tenzij een flitsend lampje ontploft
A flirt met B in de studiezaal
wat kan Potgieter ons nou toch verdommen
jazeker, ogen en steelse lippen plegen
overspel in dit stoffig boudoir

Er gaat wat om. Gerrit Borgers was (hoofd)conservator van 1954 tot 1979, het jaar
van zijn benoeming als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij rookte inderdaad heel veel - Lucky Strike als ik me
goed herinner - en dat hoorde je. Van Potgieter zijn in het Museum overigens weinig
documenten voorhanden.

2
vaste baan van 9 tot 5 maar
vaak spijbelde ik in het schaduwarchief
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hongerig als een muis naar kaas.
het liefst opende ik de doos ‘Nescio’
sarcofaag vol cahiers en notitieboekjes.
de verwarming suisde. ik las:
‘een groot dichter zijn en dan vallen.
in de volheid der tijden.’ het jeukte in
mijn schedel van jaloezie en geluk.
alleen zijn met een dierbare dode
in een kelder van onze residentie.
ook Gerrit Achterberg liep hier in
doodvakantie, van Noordeinde via Gerzon
tot de Passage: Den Haag je tikt er tegen
en het zingt - voorbij de laatste stad

Van recensies die vaak worden geraadpleegd, werden - en worden - in de
knipselleeszaal fotokopieën beschikbaar gesteld. In het schaduwarchief, dat zich
destijds aan de overkant, Juffrouw Idastraat 2a, bevond, werden de originele knipsels
bewaard. De doos ‘Nescio’ werd echter niet daar, maar net als de documenten van
andere schrijvers in de kelder bewaard: de archiefbewaarplaats waar de
verwarmingsbuizen doorheen liepen. Van zijn voorliefde voor Nescio geeft Harten
eveneens blijk in ‘Brief voor Gerard Kornelis van het Reve, geschreven tussen Pasen
en Pinksteren 1969’; over Gerrit Achterberg schreef hij, altijd bereid collega's, dood
of levend, een pluim in de kont te steken, een gedicht.5

3
op zolder schreef ik
gedichten in de stoel van Couperus
illegale muze en illegale sigaret
onder hanebalken en het dakraam
zo komt de zon zonder dollen
naar binnen en tolt in je kop

De stoel van Couperus ‘onder hanebalken en het dakraam’ vinden we al in de
genoemde ‘Brief voor Remco Campert’: ‘Op de zolder, waar ik 's middags wel eens
rondspook, staan de stoel waarin hij de laatste jaren gewerkt heeft, zijn schemerlamp,
en de enkele “beelden van antieke perversie”, die zich op zijn schrijftafel bevonden.’6
Het meubilair is thans te bewonderen in de rookvrije ruimte vóór de knipselleeszaal.
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Portret van Gerrit Borgers (1917-1987) door W. Schrofer. Olieverf op doek, 1960
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4
beneden nog altijd
vlijtig pennen van legale studenten
over ‘Awater’ en ‘Een winter aan zee’
de waanzinsonnetten van Willem Kloos
het verschoten behang van ‘De avonden’
en Vijftigers met tijgersnorren
toch: poëzie vervliegt en proza vervluchtigt
ieder paspoort van taal wordt ingeleverd
hoor! een draaiorgel jankt bij de Kneuterdijk
O Muze R.I.P. - na 5 uur bevrijd.
mevrouw Aalbregt de werkster veegt
alle snippers aan en sluit fluitend de deur

Uit de nadrukkelijke vermelding van de ‘legale studenten’ mogen we wel opmaken,
dat Harten zich tot het illegale soort rekende - zie ook zijn spijbelen in het
schaduwarchief in 2. ‘Mevrouw Aalbregt de werkster’ was vanaf oktober 1964, toen
het Museum tot november 1965 onderdak vond in het pand Nassauplein 41, dat we
straks bij Ellen Warmond nog tegen zullen komen, tot 1979 de (clandestiene) werkster
van het Museum.
Ellen Warmond, in het echt P.C. van Yperen, een dag ouder dan Jaap Harten, was
een van de werkers van het eerste uur. Ze trad in 1955 in dienst als assistent van de
conservator en nam eind 1982 afscheid. In haar poëzie is geen letterkundig museum
te vinden, noch een aldaar werkzame collega, maar in haar verzameling ‘stukjes en
verhaaltjes’ Van kwaad tot erger7 spelen haar werkzaamheden aldaar en het gebouw
waarin het Museum toen gevestigd was af en toe wel een rol. In ‘We-ten-schap-pe-lijk’
bij voorbeeld vertelt ze niet onvermakelijk hoe een ‘verontwaardigd dreunende’
dame, die kennelijk de receptioniste had weten te omzeilen, haar werkkamer
binnenstapt en op hoge toon informeert ‘waar het geboortehuis van Jan van Goyen
stond’8. En in ‘Tikjes tegen Den Haag’ - Achterberg weet wat - memoreert ze dat
het Letterkundig Museum tijdelijk ‘zijn stoffige tenten opgeslagen heeft in een buurt,
waar Eline Vere aan iedere boom hangt [...]’ - het Nassauplein dus. ‘En als ik in het
Letterkundig Museum uit het raam kijk, zie ik bijna nooit iets anders dan al jaren
geleden gestorven oude mannen, in groenbemoste pakken volgens een zeer modieuze
coupe uit Ons Indië van 1879, die bijna geheel ontbonden honden lopen uit te laten
aan tot op het merg verteerde lijnen.’9
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J.B. Charles neemt niet, zoals Jaap Harten, Juffrouw Idastraat 11, en ook niet, zoals
Ellen Warmond, Nassauplein 41 als uitgangspunt, maar Juffrouw Idastraat 7. Daar,
in de Oud-Katholieke Kerk, werd op 8 december 1979 niet alleen het 25-jarig bestaan
van het Museum gevierd, maar werden in het begin van de jaren tachtig ook enkele
lezingen georganiseerd, hoewel de akoestiek in de kerk van de heiligen Jakobus en
Augustinus nogal te wensen over liet. Maar het was dichtbij en stijlvol. Op vrijdag
13 februari 1981 hield Philippe Noble, de huidige directeur van het Maison Descartes
in Amsterdam, vanaf de preekstoel voor de Vrienden van het Letterkundig Museum
en de leden van de Alliance Française, section La Haye, een lezing getiteld ‘Eddy
du Perron en zijn Franse vrienden’. Willem Nagel - J.B. Charles, ter gelegenheid
van wiens zeventigste verjaardag het Museum niet lang daarvoor, op 23 augustus
1980, in Pulchri Studio een kleine tentoonstelling had ingericht, was daarbij aanwezig,
maar had kennelijk weinig verstaan van de lezing van de zojuist met de Nijhoff-prijs
bekroonde vertaler van Du Perrons Het land van herkomst. Hij droeg het gedicht,
zover ik weet uitsluitend gepubliceerd in Juffrouw Idastraat 1110, toepasselijk op aan
zijn jongste broer Ernst Hendrik, geboren 1917, gereformeerd predikant.11

Juffrouw Idastraat 7
voor Ernst Hendrik Nagel
De lezing over Du Perron
in de Oud-Katholieke Kerk
was geen sukses voor mij. Het kon
ook de Jong-Roomse zijn wat mij betreft.
Ik heb van alles slechts verstaan dit woord:
‘niemand’. Dus ik heb geen latijn gehoord.
Wat was er met die ‘niemand’? ‘Er moet een fout
in dat godshuis zijn ingebouwd
of ingeschapen’, berichtte ik verstoord.
Mijn jongste broer zei: ‘Wees nou maar tevreden,
jij werd in elk geval dus niet vergeten’.

Charles' spelletje met ‘niemand’ herinnert aan zijn gedicht ‘Wanneer ga jij dood
opa?’, waarin de kleinzoon de grootvader vraagt: ‘En ik, ben ik een sommig mens?’,
nadat opa de jongen tot diens schrik heeft gezegd dat sommige mensen voor hun
zeventigste doodgaan.12
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Maf
Steeds trager word ik in de tijd
de grote emoties zijn voorbij
mijn dromen zijn structureel
net als ons huwelijk
Poëzie is conjunctureel
I goed gedicht gaat 50 jaar mee
I poëziemode duurt pakweg 25 jaar
daarna is alles geschiedenis
Donateur van het Letterkundig Museum
daar zou ik vroeger niet over gepeinsd hebben
maar nu, nu alles teloorgaat
zoek ik de conservering
Zit ik te zitten in mijn stoel
vroeger een flits, nu moeizaaam denkend
steeds trager word ik in de tijd
net als de slapende poes

In diezelfde aflevering van Juffrouw Idastraat 11 droeg op bladzijde 22 Kees Winkler,
toen 54 jaar oud, ‘Maf’ bij. Het gedicht werd een jaar daarvoor gepubliceerd in
Hollands Maandblad, december 1980, en in 1982 gebundeld in Vers uit de veren13,
een bundel waarover het Lexicon van de Nederlandse letterkunde opmerkt, dat de
dichter zich daarin verzoend weet met het bestaan en uiting geeft aan zijn liefde voor
zijn vrouw.14 De dichter is gehuwd met Judy van Emmerik, die in 1985 uit een
feministische invalshoek probeerde de literaire wereld te doen opschrikken met haar
polemische geschrift Er moet nodig eens gelucht worden.15 Büch, Van Dis, 't Hart,
Komrij, Kousbroek en andere haars inziens vrouw-onvriendelijke auteurs wordt
daarin de les gelezen. In het hoofdstukje ‘De keurmeesters’, waarin onder meer wordt
vastgesteld dat de redacties van literaire tijdschriften vrijwel uitsluitend uit mannen
bestaan, figureert ook wijlen het huisorgaan van ons Museum. Ze geeft het te veel
eer als ze ‘De Hof van Juffrouw Ida’ op een lijn stelt met Hoeve de Revisor, De
Tiradestede, Maatstafwelgelegen, Hoeve Hollands Maandblad en andere literaire
modelboerderijen.
Winkler is nog steeds Vriend van het Museum en betaalt zijn contributie stipt op
tijd.
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Niet het dak van het pand Juffrouw Idastraat 11, noch dat van 7, ook niet dat van
Nassauplein 41, maar dat van Stadhouderslaan 41, waar het Haagse Gemeentemuseum
is gevestigd, wordt bedoeld met ‘dit dak des geestes’ in het onderstaande, ongebundeld
gebleven, van bescheidenheid blijk gevend kwatrijn van A. Roland Holst:
Hier staan wij dan onder dit dak des geestes:
geen onderwijzers, maar onwijze meesters.
Toch net nog wijs genoeg voor deze les,
dat wij geen eiken zijn, maar hoogstens heesters.16

Onder dit dak vond op 7 november 1958 de opening plaats van de door het
Letterkundig Museum ingerichte tentoonstelling ‘Twee meesters’, gewijd aan S.
Vestdijk en A. Roland Holst. De expositie liep tot 4 januari 1959.
Het bekendste gedichtje over het Museum is waarschijnlijk eveneens een kwatrijn,
namelijk het naar aanleiding van dezelfde gebeurtenis geschreven vers van de andere
van beide meesters, S. Vestdijk:
De Bergen mogen grimmen, Doornen steken,
Wel héel erg weerstandsloos zijn wij bezweken
Voor dit Museum, waar men Muzen spaart,
Maar wij tot op het bot worden bekeken.17

Het is een vernuftig kwatrijn, met lokale homonymie in de eerste versregel en een
veelzeggend dubbelzinnig gebruikt woord ‘spaart’ in de derde. Die derde regel liet
Vestdijk in het exemplaar van de eerste druk uit 1950 van Swordplay Wordplay.
Kwatrijnen overweer van het bevriende echtpaar Herman en Hetty Passchier geheel
anders luiden.18 We lezen daar, ook niet onaardig: ‘Voor Gerrit met zijn schunnig
lijkenhuis’, waarmee uiteraard Borgers met zijn Letterkundig Museum wordt bedoeld.
Ik ontleen deze variant aan Catalogus 46, zonder jaartal, van Antiquariaat André
Swertz bv. Als commentaar bij dit te koop aangeboden opdrachtexemplaar lezen we
daar nog: ‘Waarschijnlijk is op een gezellig avondje te Den Haag (7 nov. 1958), waar
behalve beide auteurs ook aanwezig waren o.a. Adriaan van der Veen, Jan Hulsker
en Max Schuchardt, uit dit boek voorgedragen. Onder zijn eerste kwatrijn, op p. 5,
schreef eerst Vestdijk “Ter herinnering aan een groote rotzooi. 7 - 11 - '58. Simon”
en vervolgens A. Roland Holst “ter herinnering aan een groote r.A. Roland Holst.”
Genoemde andere gasten signeerden de oorspronkelijke blanco pag. hiertegenover.
Op de voorlaatste p. door S. Vestdijk aldus afgesloten: [...].’ Volgt het kwatrijn. Dat
gezel-
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lig avondje annex die grote rotzooi was dus de opening van de tentoonstelling.
In het voorafgaande was er steeds sprake van het echte Letterkundig Museum. In de
futuristische satire Memoires van een lafaard. De avonturen van een Haagse heer
tijdens de komende revolutie van Dimitri Frenkel Frank is dat niet het geval.19
Daarvan is de hoofdpersoon, Carel van Wetterstein Sluys, een geheel fictieve
‘ambtenaar in rijksdienst, conservator bij het Letterkundig Museum’ - dat overigens
wel in Den Haag is gevestigd -, belast met het beheer van ‘de afdeling poëzie
1800-1850’. Hij wordt daarbij geassisteerd door Mariëtte Vogelsang, dochter van
een Leidse Multatuli-kenner, die hij er, naar later blijkt valselijk, van verdenkt zich
van de ene op de andere dag tot het Rooie Potten Front te hebben bekeerd en hem
als rechts element te hebben aangegeven bij de leiding van het Proletarisch Volksfront.
Hoewel de conservator tot zijn verdediging aanvoert dat hij twee maanden geleden
nog de Commissie Cultuur en Volksvorming in het Letterkundig Museum heeft
rondgeleid en dus niet ‘fout’ kan zijn, wordt hij toch als staatsgevaarlijk element in
het Zuiderpark geïnterneerd. Zijn verdere avonturen bespaar ik u. Dat Frank in zijn
beschrijving van Sluys' halfzachte strijd tegen de linkse dictatuur de werkelijkheid
van het echte Letterkundig Museum als decor gebruikt, is duidelijk. ‘De bescheiden
ingang van het Letterkundig Museum aan de achterkant van de witte kolos [...]’ dat klopt nogal. Ook ‘de schrijfmachine van Vestdijk met zijn beroemde ontbrekende
letter’, alsmede ‘de levensgrote foto van Kloos en Van Deyssel’ en ‘de broek van
Belcampo’ bestaan niet alleen in zijn wel erg vlotte roman.20
Ten slotte nog iets over twee andere ‘objecten’ uit het bezit van het Museum die de
literatuur hebben gehaald.
In 1915 portretteerde de Franse schilder Henri Le Fauconnier, die van 1914 tot
1925 in Amsterdam woonde, Albert Verwey. Het doek, in 1976 aangekocht door
bemiddeling van Adriaan Venema en te zien in de permanente tentoonstelling, waar
ook de door Frenkel Frank genoemde zaken te bewonderen zijn, inspireerde de dichter
tot het volgende vers:

Mijn portret door Le Fauconnier
Hemelse leidsels mennen aardse driften
En de ogen zien die strijd, die zegepraal;
Kracht en een evenwicht van krachten griften
De lippenlijn die proeft, als vormt zij taal.21
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Ook Marsman liet zich inspireren door een kunstwerk dat later tot de collectie van
het Museum zou gaan behoren. In 1938 schreef hij het lange gedicht ‘Willem Kloos’,
waarvan het slot Willem Witsens portret uit 1893 van de dan 34-jarige Tachtiger als
uitgangspunt heeft. Het portret is na Kloos' dood in de zogenaamde Letterkundige
Verzameling van het Haagse Gemeentearchief terechtgekomen, die, zoals bekend,
in 1954 de basis heeft gevormd voor de archieven van het Letterkundig Museum.

Willem Kloos
Bij zijn portret door Witsen (zwartkrijttekening 1893)
Tussen de zwarte vegen van zijn haar,
bovengedreven uit gevreesde diepten,
ligt zijn gelaat in schaduwen gebed
en is ook zelf met lichter schaduwen
en enkle witte vlekken aangeduid.
soms zou men bijna denken dat hij slaapt,
soms ook dat dit zijn dodenmasker is;
maar langzaam en vermoeid gaan dan de ogen open,
bevangen van den dood; en half gebroken
zien zij ons aan met den verstilden blik
van wie sinds lang den samenhang
met dit bestaan verloor
en, éen en al gehoor, weerloos is ingegaan
op het gefluister van den ondergang.22

En met deze laatste versregel komen we dan weer in de buurt van de astmahoest van
Gerrit Borgers.
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W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn
Het handschrift van Martinus Nijhoffs
De wandelaar
Hoe mooi ook, een net kopijhandschrift is meestal minder fascinerend dan een sterk
bewerkt klad. Notities, ontwerpen, probeersels, doorhalingen, alternatieven - zij
gunnen een blik op de schrijftafel en leren ons iets over de werkwijze van een schrijver
en de genese van een tekst. Een netafschrift heeft in dit opzicht weinig te bieden, al
is het natuurlijk altijd opwindend een belangrijk werk in autograaf te mogen inzien.
Toch is het cahier met het door Leopold afgeschreven gedicht Cheops minder
interessant dan het dossier kladjes van ‘Naast ons, naast ons achter het riet’ van
dezelfde dichter.
Een netafschrift van De wandelaar van M. Nijhoff mag dan een mooie aanwinst
voor het Letterkundig Museum zijn - het gaat tenslotte om een bundel die een datum
(1916!) in onze literatuurgeschiedenis vertegenwoordigt en bovendien het debuut
van een van Nederlands grootste dichters vormt-, maar daarmee lijkt de kous af. Op
een Nijhoff-tentoonstelling zal het manuscript een sieraad zijn - want het blijft aardig
het openingsgedicht ‘De wandelaar’ of het fraaie sonnet ‘De troubadour’ in de grijzige
inkt van de jonge Nijhoff te laten zien. Filologisch lijkt er echter weinig aan te
beleven.1
Maar wie het pakketje blocnotevellen wat nauwkeuriger bekijkt, zal enkele
eigenaardigheden opvallen. Zo bevat het handschrift een gedicht dat niet in de bundel
staat:

De lantaren
Jou arme stakkert van een straatlantaren,
Waarom brandt heel de nacht dat licht in jou?
Waarom danst heel de nacht jouw gele vlam,
Dan om wat moede zwervers te geleiden
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Handschrift van het gedicht ‘De Lantaren’ van Martinus Nijhoff
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Langs wegen, zeker voerend naar hun hel Waarom te vragen naar waarom?
Ach, zou er
Een doel zijn waar een oorzaak is - ?

En omgekeerd ontbreken er gedichten die wel in De wandelaar zijn opgenomen,
zoals ‘Sonate’ (‘Hoor de sonate der clavecimbale!’). En dan doen zich allerlei details
voor die tot vragen aanleiding geven. Zo blijken de meeste bladen van het manuscript
driemaal gepagineerd te zijn. Waarom? Sommige bladen zijn daarentegen weer tweeof zelfs slechts eenmaal van een pagina-aanduiding voorzien. Hoe zit dat? Het
handschrift bestaat uit 53 gelinieerde blocnotevellen, maar bij nauwkeurig toezien
zijn er vier verschillende soorten papier te onderscheiden. Tenslotte zijn er in enkele
gedichten wel degelijk veranderingen aangebracht. Zo is van het gedicht, dat begint
met de regel ‘Een oud man ben ik, die mij veel bezin:’, de oorspronkelijke titel, ‘De
apotheker’, vervangen door een nieuwe: ‘De alchemist’. En die verandering is in
dezelfde, wat afwijkende inkt geschied als de titelwijziging van het sonnet dat in de
bundel ‘Zingende soldaten’ heet, maar dat oorspronkelijk ‘Les soldats qui chantent’
luidde. Kijken we in de verdere Nijhoff-collectie van het Museum, dan ontdekken
we daar enkele handschriften die opvallende gelijkenissen vertonen met het
Wandelaar-manuscript en die kennelijk te eniger tijd deel hebben uitgemaakt van
de kopij voor de bundel.
In deze bijdrage willen wij enkele vragen die het manuscript oproept bespreken
om daarmee aan te tonen dat dit netafschrift allerminst een saai document is.

Papiersoort en paginering
Het handschrift is geschreven op vier verschillende soorten blocnotevellen. We
noemen de vier soorten respectievelijk A, B, C en D. A domineert, zowel in formaat
(284×221 mm) als in kwantiteit: van de 53 bladen zijn er 44 van het type A. Van de
overige 9 vellen zijn er 2 van het type B (met perforatierand, formaat 256×208 mm)
en 6 van het type C (eveneens met scheurrand, maar het formaat is nu 253×213 mm).
Rest nog een blad (252×201 mm) van het type D. Als we alle 53 bladen nummeren
van 1 tot en met 53 dan zijn de verschillende typen papier als volgt over het geheel
verdeeld: B - blad 12 en 50; C - blad 13, 25, 38, 39, 48 en 49; D - blad 14. De overige
bladen zijn dus van het type A.
Vervolgens gaan we naar de in het handschrift aangebrachte paginering, die zoals
vermeld vaak drievoudig is. Zo heeft blad 1 de paginanummers 1, 7 en 2. De eerste
nummering is in dezelfde inkt geschreven als de tekst van het gedicht dat op het blad
staat en moet dus de oudste zijn. We duiden die
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Martinus Nijhoff, 1916
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aan met nummering I. De tweede nummering is in potlood uitgevoerd: nummering
II. Blijft over nummering III: wederom in inkt, maar duidelijk donkerder dan
nummering I; bovendien zijn bij het neerzetten van nummering III de eerdere
paginacijfers doorgehaald. De drie soorten nummering komen dus in de tijd na elkaar.
Het handschrift bestaat uit drie stadia - er zijn eigenlijk drie Wandelaar-handschriften
geweest: stadium I (beginnend met pagina 1), stadium II (beginnend met pagina 7)
en stadium III (beginnend met pagina 2).
Combineren we nu de gegevens van de stadia en de papiersoorten dan leren we
het volgende. Bladen van het type A bevatten alle drie de paginacijfers, terwijl bladen
van het type B maar één paginacijfer kennen, evenals blad type D. De C-bladen
hebben of twee (3x) of één paginacijfer (3x). De bladen met één nummering hebben
nummering type III, die met twee nummeringen hebben nummering type II en III.
Bladen van type D en B en de drie C-bladen met één nummering zijn dus het laatst
toegevoegd. De drie andere C-bladen zijn al eerder toegevoegd. De A-bladen vormen
het oudste stadium van het handschrift.

Eerste stadium
We nemen nu het handschrift uit elkaar, zodat we alleen nog de A-bladen overhouden.
Op die manier kunnen we vaststellen hoe het handschrift oorspronkelijk in elkaar
zat (eerste stadium, met paginanummering type I). We houden dan wel een paar
gaten over, namelijk daar waar een blad met de oudste paginanummering ontbreekt.
Zo ontberen we pagina 10, 13, 24, 25, 26, 27, 40, 43, 50.
Nu bevindt zich in Nijhoffs nalatenschap een handschrift van een ongepubliceerd
gedicht, getiteld ‘Babel’. Op zichzelf niet schokkend, want er zijn wel meer
ongepubliceerde verzen van Nijhoff in de collectie van het Letterkundig Museum te
vinden, maar dit handschrift heeft iets bijzonders: het meet namelijk exact 284×221
mm en behoort dus tot het papier van het type A. Een tweede gegeven is niet minder
belangwekkend: het blad is gepagineerd op dezelfde wijze als de andere bladen uit
het eerste stadium van het verzamelhandschrift. Het paginacijfer is 25. We hebben
hier dus zonder twijfel de ontbrekende pagina 25 teruggevonden! In een later stadium
heeft de auteur dit gedicht verwijderd (de paginanummering type II en die van type
III ontbreken op het blad).
Helaas zijn de overige ontbrekende pagina's niet teruggevonden. Toch kunnen we
in twee gevallen de leemte opvullen. Blad 10 heeft vanzelfsprekend tussen blad 9
en blad 11 gestaan, die respectievelijk de gedichten ‘Bruckner’ en ‘Polonaise’
bevatten. Kijken we in de bundel De wandelaar dan zien we dat tussen deze beide
verzen het sonnet ‘Sonate’ staat. Het ontbrekende blad moet dus wel ‘Sonate’ hebben
bevat. Blad 12 bevat het hiervoor
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al geciteerde ‘De lantaren’, dat in De wandelaar ontbreekt. Maar in de vooruitgave
van De wandelaar, in beperkte oplage gedrukt ter gelegenheid van het huwelijk van
M. Nijhoff met Netty Wind op 16 mei 1916, staat ‘De lantaren’ nog wel en op dit
gedicht volgt een ander gedicht dat ook niet in de officiële eerste druk van de bundel
komt, namelijk het gedicht ‘De rozen’. Het gedicht van blad 13 moet dus wel ‘De
rozen’ zijn geweest, dat evenals ‘Babel’ later verwijderd is.
Van de negen onbekende hebben we er dus drie kunnen oplossen. We kunnen nu
tot op zekere hoogte stadium I van De wandelaar reconstrueren.
1-2
3
4
5
6
7
8
9
[10
11
12
[13
14
15-16
17
18
19
20
21
22
23
[24
25
[26
[27
28
29
30
31
32
33

‘De wandelaar’
‘Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren,’
‘Na een jaar’
‘Middag’
‘Lente’
‘De tuinman’
‘De eenzame’
‘Bruckner’
‘Sonate’]
‘Polonaise’
‘De lantaren’
‘De rozen’]
‘Rondeel’
‘Tempo di menuetto’
II. Scherzo [Afdelingstitel]
‘Zondag-morgen’
‘Sneeuwliedje’
‘Holland’
‘Les soldats qui chantent’
‘Het strijkje’
‘Clown’
Onbekend gedicht]
‘Babel’
Onbekend gedicht]
Onbekend gedicht]
‘De apotheker’
‘De laatste dag’
‘De troubadour’
III. De vervloekte [Afdelingstitel]
‘De vervloekte I’
‘[De vervloekte] II’
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34
35
36
37
38
39
[40
41
42
[43
44
45
46
47
48
49
[50
51
52
53

‘[De vervloekte] III’
‘[De vervloekte] IV’
‘[De vervloekte] V’
‘[De vervloekte] VI’
‘[De vervloekte] VII’
‘[De vervloekte] VIII’
Afdelingstitel?]
‘Het liedje van den simpele’
‘Het vrome kasteel’
Onbekend gedicht]
‘Con sordino’
‘De Heilige’
‘Boehme’
‘Rust’
‘Het meisje’
‘Aan mijn kind’
Onbekend gedicht]
‘Het oude huis’
‘Herinnering’
‘Moeder’

Tweede stadium
De eerste afdeling van het handschrift in stadium I heeft als kopij gediend voor de
al genoemde vooruitgave van De wandelaar (‘Per le nozze’). Kijken we naar dit
boekje, dan zien we dat het eerste gedicht, ‘De wandelaar’, begint op p. 7. 7 is ook
het paginacijfer van nummering type II. Een mogelijke verklaring: na zijn huwelijk
is de dichter een echte uitgave gaan voorbereiden, waarbij hij er aanvankelijk van
uitging dat het staand zetsel van ‘Perle nozze’ gebruikt zou kunnen worden. De
overige afdelingen moesten dan, in hetzelfde lettertype, worden toegevoegd. Nijhoff
maakte een nieuwe versie van de bundel, waarbij hij de samenstelling van het
handschrift enigszins wijzigde en er een nieuwe paginering op aanbracht (of liet
aanbrengen) met de paginering van de gedrukte afdeling als uitgangspunt. Met dit
handschrift benaderde hij op 15 juni 1916 uitgever C.A.J. van Dishoeck, zoals de
volgende brief leert: ‘Zoudt U mij mogelijk in de gelegenheid kunnen stellen tot een
persoonlijk onderhoud betreffende de eventueele uitgave van een bundel verzen van
mijn hand? Mijn vader (Wouter Nijhoff) heeft mij aangeraden mij tot U te wenden
voor een volledige uitgave daarvan. Hij zelf n.l. liet reeds een gedeelte der verzen,
bij een bijzondere gelegenheid voor een beperkte kring van bekenden, in 50 exx. bij
Mouton in den Haag drukken. Zou het, aangezien dit gedeelte als het eerste vel van
den geheelen bundel kan beschouwd worden en nog steeds bij Mouton in druk
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Mouton in druk staat, misschien mogelijk zijn, een zoodanige overeenkomst te treffen,
dat U, van dit vel druks gebruikmakend, de complete uitgave in denzelfden trant
zoudt kunnen voortzetten? Daar U, alvorens tot eenige verdere bespreking over te
gaan, natuurlijk eerst wilt kennis maken met de verzen zelf, zend ik U hierbij het
handschrift van mijn bundel, en tevens de bovengenoemde druk van Mouton. Over
Uwe beslissing en nadere bijzonderheden zou ik U gaarne persoonlijk spreken. Zoudt
U zoo vriendelijk willen zijn mij een dag te noemen waarop ik U ontmoeten kan.
Daar ik door den militairen dienst geen vrije beschikking over mijn tijd heb, is het
wenschelijk dat ik dien dag eenigen tijd van tevoren weet.’
Als gezegd heeft Nijhoff het Wandelaar-handschrift van samenstelling gewijzigd.
Op grond van de paginering van de huwelijksuitgave, is door Nijhoff (of iemand
anders) stadium II opnieuw gepagineerd (bladzij 1 uit stadium I, wordt nu, net als in
het bundeltje, bladzij 7). Verder zijn er enkele gedichten verwijderd en enkele aan
het handschrift toegevoegd.
Ook hier zijn enkele open plekken. Het blad met ‘Sonate’ (nu pagina 16) blijft
uiteraard ontbreken. Ook de bladen 26 en 27 uit stadium I (nu 31 en 32) blijven
onbekend. Blad 45 onbreekt in stadium II. Mogelijk heeft hier een andere versie van
‘De vervloekte IX’ gestaan. Ook de bladen 55 en 56 zijn in stadium II afwezig.
Andere lacunes uit stadium II verdwijnen nu echter. Het gedicht ‘De rozen’ maakt
niet langer deel uit van het handschrift (na ‘De lantaren’, nu op blad 18, volgt blad
19 met een nieuw gedicht ‘Maria Magdalena’ - papiersoort type C). Het onbekende
gedicht dat eerst op blad 24 stond is eveneens in stadium II verwijderd, evenals
‘Babel’. Hier verschijnt nu een nieuw vers ‘De Chineesche danser’ (papiersoort type
C). Blad 57 ontbreekt ook in stadium II, maar hier kunnen we weer een ander
handschrift uit de collectie van het Museum invullen, namelijk een blad met het
gedicht ‘Fuguette’, papiersoort type A, nummering type II: 57! Dit sonnet zal in 1924
in de bundel Vormen terechtkomen, maar heeft in 1916 tijdelijk deel uitgemaakt van
de bundel De wandelaar.
Wij geven hierna, op dezelfde wijze als bij het eerste stadium, de samenstelling
van stadium II, waarbij we de wijzigingen ten opzichte van stadium I aangeven.
7-8
9
10
11
12
13
14

‘De wandelaar’
‘Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren,’
‘Na een jaar’
‘Middag’
‘Lente’
‘De tuinman’
‘De eenzame’
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15
[16
17
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[19
20
21-22
23
24
25
26
27
28
29
[[30
[31
[32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
[[45
46
47
48
[49
50

‘Bruckner’
‘Sonate’]
‘Polonaise’
‘De lantaren’
‘De rozen’ is verwijderd]
‘Maria Magdalena’ [Dit blad is toegevoegd]
‘Rondeel’
‘Tempo di menuetto’
II. Scherzo [Afdelingstitel]
‘Zondag-morgen’
‘Sneeuwliedje’
‘Holland’
‘Les soldats qui chantent’
‘Het strijkje’
‘Clown’
Het onbekende gedicht uit stadium I is verwijderd]
‘Babel’ is verwijderd]
‘De Chineesche danser’ [Dit blad is toegevoegd]
Onbekend gedicht]
Onbekend gedicht]
‘De apotheker’
‘De laatste dag’
‘De troubadour’
III. De vervloekte [Afdelingstitel]
‘De vervloekte I’
‘[De vervloekte] II’
‘[De vervloekte] III’
‘[De vervloekte] IV’
‘[De vervloekte] V’
‘[De vervloekte] VI’
‘[De vervloekte] VII’
‘[De vervloekte] VIII’
Het blad met de Afdelingstitel[?] is verwijderd]
‘De vervloekte IX’?] [Dit blad is toegevoegd, maar wordt in stadium III weer
verwijderd]
IV. Het zachte leven [Afdelingstitel] [Dit blad is toegevoegd]
‘Het liedje van den simpele’
‘Het vrome kasteel’
Het onbekende gedicht uit stadium I is verwijderd]
‘Con sordino’
‘De Heilige’
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51
52
53
54
[[55
[56
57
58
59
60

‘Boehme’
‘Rust’
‘Het meisje’
‘Aan mijn kind’
Het onbekende gedicht uit stadium I is verwijderd]
Onbekend gedicht]
Onbekend gedicht]
‘Fuguette’ [Dit blad is toegevoegd, maar wordt in stadium III weer verwijderd]
‘Het oude huis’
‘Herinnering’
‘Moeder’

Bezoek aan Albert Verwey
Het handschrift van De wandelaar in het tweede stadium heeft Nijhoff naar Van
Dishoeck gestuurd. Uit enkele brieven kunnen we nu de gang van zaken reconstrueren.
Nijhoff heeft na twee weken nog geen reactie van de uitgever ontvangen, zoals blijkt
uit een brief van 28 juni 1916 aan Herman Robbers: ‘Ik heb reeds 14 dagen geleden
het geheel van mijn bundel naar van Dishoeck gezonden, maar tot nog toe hoorde
ik niets van hem. Ik vertrouw steeds op de pessimistische spreuk van mijn grootvader,
die echter ook optimistisch kan uitgelegd worden: Alles komt teregt.’
Blijkbaar vreesde Nijhoff dat de contacten met Van Dishoeck op niets zullen
uitlopen, want hij is kort daarna hulp bij de redacteur van De Beweging gaan zoeken.
Midden of eind juni - de datum is ons niet precies bekend - is Albert Verwey benaderd:
‘Zoudt U mij een persoonlijk onderhoud willen toestaan over eenige van mijn verzen,
die ik zoo gaarne eens aan Uw oordeel zou willen onderwerpen. Zoudt U mij daartoe
Maandag a.s. ten uwent kunnen ontvangen? Mocht Maandag a.s. geen geschikte dag
voor U zijn, dan zou ik gaarne Maandag over een week komen. Ik ben militair en
heb dus bijna geen vrije beschikking over mijn tijd. Ik ben van plan tot een uitgave
van mijn verzen over te gaan, maar vóór dit kan gebeuren, zou ik eerst gaarne Uw
oordeel vragen, en eventueel voor eenige verzen een plaats verzoeken in “De
Beweging”. Herman Robbers gaf me deze raad, die ook een paar gedichten van mij
in “Elzevier” opnam.’
Verwey stond een persoonlijk onderhoud evenwel (nog) niet toe, maar was wel
bereid de verzen aan zijn kritisch oordeel te onderwerpen. Begin juli 1916 - hij moet
ondertussen een negatieve reactie van Van Dishoeck hebben ontvangen - heeft Nijhoff
aan Verwey het Wandelaar-handschrift opgestuurd: ‘Tegelijk met dezen verzend ik
U mijn verzen. Het verheugt mij zéer dat U zich de moeite wilt geven ze door te
lezen. Ik hoop dat Uw oordeel
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over mijn werk niet ongunstig wezen zal. Mocht U enkele der verzen daartoe geschikt
achten, dan zou ik gaarne willen verzoeken die in “De Beweging” te plaatsen. “De
Eenzame” en “Tempo di Menuetto” zullen in Elzevier verschijnen.’
Op 30 juli vond het bezoek van Nijhoff aan Verwey plaats, bij welke gelegenheid
tien verzen uit het manuscript werden gekozen ter publikatie in De Beweging. Een
dag na de ontmoeting schreef Nijhoff aan zijn vriend Victor E. van Vriesland: ‘Verwey
is verrukt over Wandelaar. In het Septembernummer van De Beweging staan 10
verzen. Ik heb gisteren den geheelen middag met hem zitten spreken. Daarover later
mondeling.’
De tien gedichten verschenen inderdaad in het septembernummer van De Beweging,
onder de titel ‘Tien sonnetten’.
Tijdens het bezoek heeft Verwey de jonge dichter geadviseerd om W. Versluys,
de uitgever van Verweys eigen werk, voor de uitgave van De wandelaar te benaderen.
Op 29 augustus - de datum is niet geheel zeker - heeft hij wederom aan Verwey
geschreven: ‘Ik denk nog dikwijls terug aan den middag, dien ik in Noordwijk
doorbracht. Zoodra ik tijd en gelegenheid had, ben ik naar Versluys gegaan, met het
succes dat hij me beloofd heeft, den bundel uit te geven. Waarschijnlijk zal hij reeds
in November uitkomen. Ik voel me ervan overtuigd, dat U zoowel moreel als
daad-werkelijk veel voor de uitgave heeft gedaan. U weet natuurlijk, hoeveel steun
van een oudere en meerdere voor een jongere waard is.’

Derde stadium
Vlak voor of, waarschijnlijker, vlak na zijn bezoek aan Verwey heeft Nijhoff de
samenstelling van het Wandelaar-handschrift nogmaals aangepast (stadium III).
Wederom zijn er enkele gedichten verwijderd: de onbekende gedichten op de bladen
31, 32, 55 en 56 van stadium II, en ‘Fuguette’. Ook werden er enkele verzen
toegevoegd: ‘Pierrot’ (papiersoort type B), ‘Het einde’ (type D), ‘Aan mijn kind II’
(type C) en ‘Aan mijn kind III’ (type B). Een nieuwe versie van ‘De vervloekte IX’
(type C) verving de oude versie die in stadium II was toegevoegd. Ook zijn in stadium
III sommige titels van gedichten veranderd: ‘Les soldats qui chantent’ werd ‘Zingende
soldaten’ en ‘De apotheker’ werd ‘De alchemist’. De inktsoort van de veranderingen
is dezelfde als die van de nieuwe paginering. Nijhoff begint nu met paginacijfer 2.
Blad 1 zal de titelpagina zijn geweest.
Wij geven hierna, op dezelfde wijze als bij het eerste en tweede stadium, de
samenstelling van stadium III, waarbij we de wijzigingen ten opzichte van stadium
II aangeven.
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2-3
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14
15
16
17
18-19
20
21
22
23
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26
27
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Titelblad?]
‘De wandelaar’
‘Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren,’
‘Na een jaar’
‘Middag’
‘Lente’
‘De tuinman’
‘De eenzame’
‘Bruckner’
‘Sonate’]
‘Polonaise’
‘De lantaren’
‘Pierrot’ [Dit blad is toegevoegd]
‘Maria Magdalena’
‘Het einde’ [Dit blad is toegevoegd]
‘Rondeel’
‘Tempo di menuetto’
II. Scherzo [Afdelingstitel]
‘Zondag-morgen’
‘Sneeuwliedje’
‘Holland’
‘Zingende soldaten’
‘Het strijkje’
‘Clown’
‘De Chineesche danser’
Het onbekende gedicht uit stadium I is verwijderd]
Het onbekende gedicht uit stadium I is verwijderd]
‘De alchemist’
‘De laatste dag’
‘De troubadour’
III. De vervloekte [Afdelingstitel]
‘De vervloekte I’
‘[De vervloekte] II’
‘[De vervloekte] III’
‘[De vervloekte] IV’
‘[De vervloekte] V’
‘[De vervloekte] VI’
‘[De vervloekte] VII’
‘[De vervloekte] VIII’
‘[De vervloekte] IX’ [Dit blad is waarschijnlijk toegevoegd]
‘De vervloekte IX’ [?] is verwijderd]
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42
43
44
45
46
47
48
49
[[50-51
52
[53
54
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IV. Het zachte leven [Afdelingstitel]
‘Het liedje van den simpele’
‘Het vrome kasteel’
‘Con sordino’
‘De Heilige’
‘Boehme’
‘Rust’
‘Het meisje’
‘Aan mijn kind’
Dit onbekende gedicht is verwijderd]
Dit onbekende gedicht is verwijderd]
‘Aan mijn kind II’
‘Aan mijn kind III’ [Dit blad is toegevoegd]
‘Fuguette’ is verwijderd]
‘Het oude huis’
‘Herinnering’
‘Moeder’

Met dit handschrift is Nijhoff naar uitgever Versluys gegaan, die er een bundel van
maakte, die nog in hetzelfde jaar uitkwam: M. Nijhoff, De wandelaar. Verzen.
Amsterdam, W. Versluys, 1916.
Er bestaan tussen het handschrift in stadium III en de bundel nog twee in het oog
lopende verschillen: ‘De lantaren’ staat wel in het handschrift, maar niet in De
wandelaar en het gedicht ‘Straat-muzikant’ is toegevoegd. Dit laatste vers behoorde
tot de gedichten die Nijhoff op 2 oktober 1916 aan Verwey had gezonden voor De
Beweging en die in het decembernummer zouden worden gepubliceerd; kennelijk
meende hij dat het ook goed in de bundel paste. De overige gedichten uit deze
aflevering van Verweys tijdschrift zouden in de bundel Vormen worden opgenomen:
ook hier naderen twee bundels, die acht jaar uiteen liggen, elkaar rakelings. Wat ‘De
lantaren’ betreft: Nijhoff was in de herfst van 1916 bezig met de lange dialoog ‘Pierrot
aan de lantaarn’, waarvan de eerste regels bijna identiek zijn aan het geschrapte
gedicht. Waarschijnlijk heeft hij daarom ‘De lantaren’ niet meer willen opnemen.

Slot
Het Wandelaar-handschrift geeft niet een uitzicht op het ontstaansproces van Nijhoffs
gedichten, op de manier waarop sommige kladhandschriften dat doen. Toch is het
meer dan zomaar een kopijhandschrift. Het laat zien hoe een jong dichter wikt en
weegt als hij zich aan zijn publiek gaat presenteren. Vele decennia later zegt Nijhoff
over zijn eerste bundels het volgende: ‘De bundels De wandelaar en Vormen (dat in
1924 verscheen, dus
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acht jaar later) trachten elk een samenhang te suggereren, iets wat ieder gedicht
afzonderlijk niet zou hebben gegeven. De wandelaar is te verdelen in het harde leven,
een scherzo, een botsing van de persoonlijkheid met het omringende heelal, tenslotte
het zachte leven en de zuivere bezinning.’2
Dat die samenhang niet automatisch tot stand is gekomen, hebben we aan het
handschrift kunnen aflezen.3

Eindnoten:
1 Alle gebruikte documenten behoren tot de collectie van het Letterkundig Museum, behalve de
brieven aan Albert Verwey die berusten in het archief-Verwey (Universiteitsbibliotheek
Amsterdam).
2 G.H. 's-Gravesande, Vergeten en gebleven. Literaire beschouwingen, 's-Gravenhage 1982, p.
195-197; het interview dateert oorspronkelijk uit 1948.
3 In de, als deel VII van de onder auspiciën van het Constantijn Huygens Instituut voor Tekstedities
en Intellectuele Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
gepubliceerde reeks Monumenta Literaria Neerlandica, te verschijnen historisch-kritische editie
van Nijhoffs poëzie (M. Nijhoff, Gedichten (ed. W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn), Assen
[januari] 1993) zullen alle hier gebruikte gegevens volledig worden gepresenteerd.
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S.A.J. van Faassen
J. Greshoff, Anton Kippenberg en de Insel-Verlag (1914-1915)
In het voorjaar en in de zomer van 1914 verblijft Jan Greshoff (1888-1971) in Leipzig
voor de Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik (Bugra) die daar
van mei tot oktober werd gehouden. Greshoff moet daar de tijd van zijn leven hebben
gehad, afgaande op wat hij onder zijn pseudoniem Otto P. Reys schrijft over de
bijeenkomsten die hij met literatoren als Willy Haas, Walter Hasenclever, Kurt
Pinthus en Franz Werfel in het Café Merkur heeft gehad. Ook Rainer Maria Rilke,
de Duitse uitgevers Kurt Wolff en Anton Kippenberg, en de jonge Franse uitgever
Gaston Gallimard zal hij in Leipzig ontmoeten.1
Over de inrichting van de Bugra zijn we aardig ingelicht door de herinneringen
van de op de Bugra aanwezige Münchener uitgever Reinhard Piper, die een heel
hoofdstuk aan de tentoonstelling wijdt.2 Landen als Engeland, Frankrijk, Italië, Japan,
Oostenrijk en Rusland hadden eigen paviljoens; de inzendingen van andere landen
als België, Denemarken, Spanje en Zwitserland waren samengebracht in een grote
‘Halle der fremden Staaten’. Daar was ook de Nederlandse inzending te bezichtigen.
Van de hand van de sedert 1907 aan de Lettergieterij Amsterdam v/h N. Tetterode
verbonden typograaf S.H. de Roos verscheen van de Nederlandse inzending een
beredeneerde catalogus.3 De tentoonstelling omvatte zestien afdelingen, waaronder
toegepaste grafische kunst, papierfabricatie, lettergieterij, drukkerij en boekbinderij.
In Nederland werden de ontwikkelingen in Duitsland op het gebied van de
kunstnijverheid in het algemeen nauwlettend gevolgd, met name de activiteiten van
de in 1907 opgerichte Deutscher Werkbund.4 De Deutscher Werkbund was een
vereniging waarin fabrikanten, kunstenaars en winkeliers waren samengekomen ter
verbetering van de industriële produktie. Mogelijk dat Greshoff impliciet op dit
streven doelt, als hij in januari 1915 zijn licht laat schijnen op enkele ontwikkelingen
in de boekbindkunst; hij besluit zijn artikel met de verzuchting: ‘Voor mij blijft het
tot nu toe nog een
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Plattegrond en overzichtsfoto van de Nederlandse afdeling op de Bugra, 1914
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vraag wàt zwaarder weegt: het goed dat de kunstenaar de industrie of het kwaad dat
de industrie den kunstenaar doet.’5
Van mei tot oktober 1914 houdt in Keulen ook de Werkbund een uitgebreide
tentoonstelling; de nadruk bij deze tentoonstelling ligt weliswaar op architectuur,6
maar er wordt daarnaast ruime aandacht besteed aan Duitse drukkers, uitgeverijen,
boekbinders, en lettergieterijen. Het Jahrbuch des Deutschen Werkbundes 1915, dat
gewijd is aan de Keulse tentoonstelling, zal door Greshoff worden besproken in het
weekblad De Amsterdammer van 16 januari 1916. Greshoff noemt daar de
geschiedenis van de Werkbund ‘een capitale vergissing’ doordat de roep om een
eigen Duitse stijl geleid had ‘tot een werveling van stijlloosheid, waarin leidende
kunstenaars hun beginselen en hun zelfcritiek hebben verloren’. Wat aan boekkunst
getoond wordt, acht Greshoff op alle fronten inferieur aan de produkten van menige
middelmatige Engelse bibliofiele pers. ‘Op de Bugra,’ gaat Greshoff in zijn bespreking
verder, ‘was ook het beste te vinden in de vreemde paviljoens.’
Leipzig stond vanouds bekend als boekenstad. Vanaf het einde van de vorige eeuw
hadden zich daar de uitgeverijen Eugen Diederichs, Insel-Verlag, Julius Zeitler (in
1912 al weer opgeheven), Ernst Rowohlt en Kurt Wolff gevestigd. De stad telde
bovendien tal van hoogwaardige drukkerijen, zoals Poeschel & Trepte en de op dat
moment nog gescheiden firma's F.E. Haag en W. Drugulin.7
Greshoff zet na afloop van de Bugra zijn herinneringen op papier in een tweetal
afleveringen van Den Gulden Winckel. Volgens Greshoff had de tentoonstelling een
getrouw beeld gegeven van ‘het wezen en de levensontwikkeling der Duitsche
boekkunst’ tot op het jaar 1914. Hij vindt dit ‘beeld zóó zuiver en zóó eerlijk dat de
groote zwakheden en de erge mistastingen geenszins gemaskeerd of verborgen
werden’. Op details wil Greshoff niet meer ingaan, maar wel neemt hij de gelegenheid
te baat om te wijzen op het belabberde figuur dat de Nederlandse typografie naast
de Duitse had geslagen, ‘hoe verouderd en huisbakken zij uitkomt naast het vlijtig
en gedurfd streven der Duitsche nijveren’. Dat brengt Greshoff tot de uitroep: ‘O,
hoe bloedarm is toch die Hollandsche “degelijkheid”; en welk een hatelijk
voorwendsel om doof en blind te blijven voor klank en kleur van nieuw leven. Het
schijnt intusschen, dat in de Nederlandsche afdeeling op de Bugra eenige technische
knapheden op verrassende wijze tot uiting zijn gekomen. Ik twijfel er geenszins aan.
Maar of deze het gebrek aan kunstzin en het volkomen afwezig-zijn van kunst wil
vergoeden, blijft een vraag, waarop het antwoord niet twijfelachtig is.’ In zijn al ter
sprake gebrachte bespreking van de Werkbund-tentoonstelling in Keulen, valt de
vergelijking tussen de Nederlandse en Duitse boekkunst juist tegenovergesteld uit;
deze wending is Gres-
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Greshoff (met hoge hoed) met de tekenaar J.G. Veldheer en de romanschrijfsters Anna en Gerda von
Mendelsohn in Leipzig, 1914

J. Greshoff op zijn kamer in Leipzig, juni 1914
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hoff zich misschien niet helemaal bewust geweest, want een verantwoording voor
deze ommezwaai geeft hij niet. In de Nederlandse inzending op de Bugra ontbraken
volgens Greshoff de goede uitgevers en overheerste de commercie. Van de Duitse
boekkunstenaars roemt hij vooral F.H. Ehmcke en Rudolf Koch; ook toont hij
waardering voor de gebroeders Christian Heinrich en Friedrich Wilhelm Kleukens,
en Heinrich Wieynck. Zijn toorn wordt echter gewekt door het werk van Walter
Tiemann, ‘die, na zich los gemaakt te hebben van de principes, die hem vroeger met
de beste kunstnijveraars één deden zijn, vervallen is in bloemenmandjes, welriekende
guirlanden en opgeknoopte mandelonines. Wanneer een man als Tiemann, wanneer
een Weisz voorgaat, is het dan te verwonderen dat alom de biedermeierei opbloeit
en daarnevens de naäperij van koninklijk en keizerlijk Fransche motieven naarstig
beoefend wordt? Boekband, typografisch ornament, lettertype en papierkeuze, overal
ziet men teruggrijpen naar oudere vormen, overal doet zich gevoelen de matheid van
den geest, die, vermoeid van het straffe leven, onmogelijk tot wezenlijke, nieuwe
tijdseigen vormen kan komen.’8 Tiemann werkte, evenals de door Greshoff genoemde
E.R. Weiß, als boekverzorger vooral voor de Insel-Verlag.
In een tweede artikel dat Greshoff aan de Bugra wijdt, kiest hij opnieuw Tiemann
tot voorwerp van zijn hoon, als hij enkele op de Bugra gepresenteerde nieuwe
lettertypen aan een nadere beschouwing onderwerpt. Hij looft Ehmckes letter Rustica
voor de gieterij Stempel en Kochs letters voor de Gebr. Klingspor. Tiemanns recente
Peter Schlemihl-Schrift toont volgens Greshoff echter dat die ‘als ontwerper van
schaduwletters en open sierkapitalen geheel buiten de moderne beweging’ staat; en
passant laakt Greshoff degenen in Nederland die Tiemanns Mediäval tegen de
Hollandse Mediaeval van De Roos willen uitspelen.9
In januari 1915 besteedt Greshoff, zoals boven al vermeld, in Den Gulden Winckel
aandacht aan contemporaine boekbanden. Wat hij op de Bugra gezien had, heeft zijn
oordeel zeker beïnvloed. Hij wijst er in zijn artikel op dat Duitse binders zich de
laatste tijd een vooraanstaande plaats hebben verworven, en zelfs Franse, Belgische
en Engelse binders voorbij gestreefd zijn. Greshoff vestigt in het bijzonder de aandacht
op de zegenende bemoeienissen die Duitse kunstenaars met de boekband hebben:
‘Duitsche kunstenaars hebben vormen gevonden die voor onzen tijd en voor de
techniek van ons moderne boek wezenlijke betekenis hebben. [...] Maar tegenòver
dit alles moet men een pijnlijk erkennen formuleeren: karakterzwakheid en artistieke
lichtzinnigheid voeren een groot deel van de ééns leidende vooraanstaande kunstenaars
tot een gemakkelijk teruggrijpen naar oude vormen en vorm-systemen, die ons begrip
en onzen levensinhoud geheel vreemd zijn geworden. En waarom? Slechts om te
voldoen aan een ongezonden drang
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van den kooper - dat is van “het publiek” - naar al wat “antiek” is, wat Louisxv,
Empire of Biedermeier heet!’ (p. 9) Als voorbeeld van deze knieval voor het publiek
noemt Greshoff de uitgeversbanden van Weiß en Tiemann. Tiemann wordt door
Greshoff zelfs ‘een der zwaksten [...] en geenszins een geplaagde door het artistiek
geweten’ genoemd; als een afschrikwekkend voorbeeld haalt Greshoff onder meer
Tiemanns band voor de Insel Almanach auf das Jahr 1914 (Sarkowski 1993)10 aan.
Sommige berichten reppen ervan dat de Bugra ogenblikkelijk na het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog in augustus werd gestaakt; Greshoff meldt echter in november
in Den Gulden Winckel dat de tentoonstelling pas kort tevoren was gesloten (p. 167).
Na het uitbreken van de oorlog duurt het nog tot oktober voor Greshoff
toestemming krijgt Duitsland te verlaten; enigszins pathetisch zou hij later in zijn
autobiografie schrijven: ‘In 1914 heb ik mij met Duitsland gebrouilleerd.’11 Dat valt
wel mee: hoewel de oorlog zijn afkeer van Duitsland vergroot en zijn liefde versterkt
voor al wat Frans is, blijkt die aversie niet heel principieel, want zijn contacten met
Duitse uitgevers verbreekt Greshoff niet.
Greshoff wordt bij terugkomst in Nederland redacteur van De Telegraaf, een van
de weinige dagbladen die op dat moment pro-Frans zijn. Eind 1918 zou Greshoff
voor De Telegraaf naar Frankrijk worden uitgezonden, aanvankelijk om het
oprukkende Franse leger te volgen, later om de vredesbesprekingen in Versailles te
verslaan.
Nog tijdens de oorlog vraagt Eugen Diederichs Greshoff advies bij de samenstelling
van een Vlaamse bibliotheek. Diederichs speelde een vooraanstaande rol in
conservatieve kringen en was een van de voornaamste uitgevers van de Deutscher
Werkbund. Hij schrijft in januari 1915 aan Greshoff, die hij op de Bugra had ontmoet,
dat hij zo snel mogelijk een Vlaamse bibliotheek wil beginnen ‘die uns den Charakter
der Vlamen, Landschaft und Geschichte nahebringt’. Pol de Mont zou Diederichs
een jaar tevoren de vertaling van boeken van Cyriel Buysse, Virginie Loveling en
Reimond Stijns hebben aangeraden; ook Herman Teirlinck was hem genoemd.12 Of
en hoe Greshoff op dit verzoek heeft gereageerd, is onbekend.
Een soortgelijk, maar verdergaand contact krijgt Greshoff met Anton Kippenberg
(1874-1950), de directeur van de Insel-Verlag in Leipzig. De geschiedenis van de
Duitse boekverzorging van het begin van deze eeuw is nauw verbonden met die van
de Insel-Verlag. Na de komst van Kippenberg bij de uitgeverij in 1905 waren vooral
Walter Tiemann en Emil Rudolph
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Weiß bepalend voor het gezicht van de Insel-Verlag. Van de uiterlijke verzorging
van Kippenbergs uitgaven was Greshoff, zoals in zijn reacties op de Bugra te lezen
was, niet bijzonder gecharmeerd. In zijn beschouwing over de Bugra was Greshoff
ook ingegaan op de inzending van Kippenberg, die hij een voorbeeldig uitgever
achtte, ‘omdat hij in korten tijd een uitgeverszaak tot een groote commercieele
onderneming maakte zonder verraad te plegen aan de zaak des geestes. Het Inselverlag
[...] werd door hem gebracht op de basis van het moderne grootbedrijf en tevens
gemaakt tot een pleegplaats van het beste Duitsche leven.’13
Voorjaar 1899 had Otto Julius Bierbaum het plan opgevat een nieuw maandblad te
stichten, dat als literaire tegenhanger moest gaan fungeren van het door Paul Cassirer
in Berlijn uitgegeven tijdschrift Pan. Pan was uitsluitend aan beeldende kunst gewijd.
Die Insel, het tijdschrift van Bierbaum, werd aanvankelijk uitgegeven door Schuster
& Loeffler te Berlijn, en kwam onder redactie te staan van Bierbaum, Alfred Walter
Heymel en Rudolf Alexander Schröder. Het was de puissant rijke Heymel die nog
hetzelfde jaar het initiatief nam aan het tijdschrift een uitgeverij te verbinden. In 1904
namen Anton Kippenberg en Carl Ernst Poeschel de leiding van de inmiddels naar
Leipzig verplaatste uitgeverij op zich; Poeschel, firmant van de drukkerij Poeschel
& Trepte, zou zich in 1906 terugtrekken en de verdere uitbouw van de uitgeverij aan
Kippenberg overlaten.14
De correspondentie tussen Greshoff en de Insel-Verlag omvat twaalf brieven, briefen correspondentiekaarten en telegrammen van Greshoff aan Kippenberg,15 en
tweeëntwintig brieven en telegrammen van Kippenberg of zijn medewerkers aan
Greshoff.16 De correspondentie beslaat de jaren 1914 en 1915.
Kippenbergs streven naar de vertaling van Vlaamse literatuur in zijn fonds moet
worden gezien in het verlengde van zijn nationalistisch-politieke opvattingen. Op
29 augustus 1915 schrijft hij verheugd aan Hugo von Hofmannsthal dat hij naar
België was overgeplaatst: ‘Mein lebhafter Wünsch, nach Flandern zu kommen und
meine alten flämischen Interessen, die durch den Krieg gesteigert worden sind, an
Ort und Stelle fördern zokönnen, ist damit erfüllt.’17 Al eerder had Kippenberg
pogingen in het werk gesteld naar België overgeplaatst te worden. Op 31 mei van
datzelfde jaar had hij Eberhard von Bodenhausens bemiddeling daarbij ingeroepen,
door hem te schrijven: ‘Mögen wir nun Belgien “behalten”, “protegieren” oder was
es sei: nöthig ist unbedingt, daß wir dorthin [...] ganz anders wie bisher und zwar
sobald als möglich geistige Beziehungen spinnen und ihnen, vor allem durch den
Buchhandel, der in dieser Beziehung viel politischer werden muß, eine reale
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Grundlage geben. So schwebt mir ein deutsch-belgischer (oder deutsch-flämischer??)
Verlag vor, politisch-künstlerisch-literarisch gerichtet, mit einer Art Insel-Bücherei.
[...] Was wissen die so nahe verwandten Flamen von uns, was wir von ihnen?’18
Kippenberg krijgt in Tielt de leiding van een propaganda-afdeling van het vierde
legercorps. In juli 1916 zal ook het eerste nummer van het tijdschrift Der Belfried,
Monatschrift für Gegenwart und Geschichte der belgischen Lande bij de Insel-Verlag
verschijnen, waarvan Kippenberg tot juli 1918 hoofdredacteur zou zijn. In het
tijdschrift verschijnen artikelen over alle aspecten van de Belgische samenleving.19
Pas vanaf 1916 duiken in Kippenbergs fonds Vlaamse auteurs op. Een rol daarbij
speelt zeker ook Rudolf Alexander Schröder, een van de oprichters van de uitgeverij.
Schröder neemt een aanzienlijk aantal vertalingen uit het Vlaams in het fonds van
de Insel-Verlag voor zijn rekening.20
Op 24 maart 1916 laat de Insel-Verlag in het Börsenblatt für den Deutschen
Buchhandlung weten: ‘Wir teilen dem Buchandel mit, daß wir der Pflege der
vlämischen Literatur künftig unsere besondere Aufmerksamkeit zuwenden werden.
Wir haben unter anderem die Verlagsrechte für deutsche Ausgaben an folgenden
vlämischen Werken erworben: I. Stijn Streuvels, Der Flachsacker; Stijn Streuvels,
Novellen und kleine Schriften, Auswähl in zwei Bänden; Stijn Streuvels,
Kriegstagebuch; II. Die Werke von Hermann [sic] Teirlinck; III. Die Werke von
Jean Eekhoud; IV. Karel van de Woestijne, Janus mit der doppelten Stirn; Karel van
de Woestijne, Gedichte; V. Felix Timmermans, Palliter; VI. Guido Gezelles Gedichte.
Nähere Mitteilungen über das Erscheinen dieser Werke sowie anderer Ubersetzungen
aus dem Vlämischen behalten wir ons vor.’ Willy Haas zou dan ook een aantal jaren
na de oorlog in een verslag van een bezoek aan de uitgeverij als een van de opvallende
fondsonderdelen Kippenbergs uitgaven van ‘die jungen Vlamen’ noemen.21 De uitgave
van een bundel Flämisches Novellenbuch in 1918 (Sarkowski 465) zal bij die
beeldvorming zeker een rol hebben gespeeld. In deze door Friedrich Markus Hübner
gekozen en vertaalde bloemlezing waren teksten opgenomen van Cyriel Buysse,
Victor de Meyere, Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, F.V. Toussaint van Boelaere,
Felix Timmermans, August Vermeylen en Karel van de Woestijne. Een aantal van
deze auteurs droeg in deze tijd ook regelmatig bij aan het tijdschrift Das Inselschiff
en aan de opeenvolgende Insel-almanakken; de Insel-Almanach auf das Jahr 1917
bracht zelfs werk van Gezelle, Streuvels, Teirlinck en Van de Woestijne in één deel
bijeen. Streuvels en Timmermans droegen daarnaast bij aan het vriendenboek
Navigare necesse est dat Kippenberg bij zijn vijftigste verjaardag werd aangeboden
(Sarkowski 1186).
Kippenbergs aandacht voor de Vlaamse literatuur heeft een enigszins suspect
karakter door de Duits-nationalistische opvattingen die deze belang-
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stelling voedden. Greshoff voelde het karakter van Kippenbergs interesse niet aan,
óf hij koos ervoor dit bewust te negeren. Naast Vlaamse auteurs, beval hij ook een
aantal Noordnederlandse schrijvers ter vertaling in Kippenbergs aandacht aan; alleen
van Arthur van Schendel en Albert Verwey zou een vertaling bij de Insel-Verlag
verschijnen.22 Vergeleken met het aantal Vlaamse auteurs dat Kippenberg liet vertalen
of zelf vertaalde, is dit een schrale oogst. Kippenbergs voorkeur versterkt de gedachte
dat hij zich bij de keuze van de vertalingen voor een belangrijk deel liet leiden door
politieke overwegingen. Ik denk dat Greshoff zich daaraan weinig heeft gestoord.
In zijn brieven aan Kippenberg haakt hij op een aantal plaatsen daar op zelfs in, door
zinsneden in te lassen als ‘ein typisches Volksbuch’ (in verband met Tony Bergmann)
of ‘sogennanter Volksdichter, jedoch ohne die tieferen Volksgefühle und ohne die
alten Volksüberlieferungen’ (in verband met René de Clerq).
Vreemd blijft deze relatie van Greshoff met een actieve en enthousiaste Duitse
soldaat als Kippenberg wel. Vrienden en kennissen van Greshoff - als Jozef Cantré,
Ary Delen, Jan van Nijlen, Willem Paerels en Rik Wouters - verbleven in het kielzog
van de honderdduizenden voor het Duitse geweld gevluchte Belgen in Den Haag,
Amsterdam en Laren en omstreken.23 De verschrikkingen van de oorlog kunnen
Greshoff dus niet onbekend zijn gebleven.
Een goed voorbeeld van de propagandistische waarde die in Duitsland aan
vertalingen uit het Vlaams werd toegekend, geeft het werk van Cyriel Buysse, dat
kennelijk goed van pas kwam bij de verspreiding van conservatieve en nationalistische
denkbeelden,24 al gaven deze overwegingen niet de doorslag bij de keuze voor Buysses
werk.25 Van Buysse verschijnt bij de Insel-Verlag alleen in 1918 Rozeke van Dalen
in de vertaling van Georg Gärtner (Sarkowski 264), maar een vijftal andere door
Georg Gärtner vertaalde titels wordt tijdens de oorlog bij Georg Müller te München
en bij Philip Reclam Jun. te Leipzig gepubliceerd.26 Als Gärtner zijn
Buysse-vertalingen tijdens de oorlog publiceert, schrijft Buysse aan zijn Nederlandse
uitgever C.A.J. van Dishoeck: ‘Reeds tweemaal heb ook ik vraag uit Duitsland
ontvangen [...]. Ik heb eenvoudig geen antwoord gegeven en dat lijkt me, voor een
Belg, het eenig mogelijk en waardig antwoord op zulke verzoeken.’27
In een bedankbrief voor de toezending van de door Greshoff samengestelde
bloemlezing Het jaar der dichters voor 191528 van 10 juni 1915 schrijft Kippenberg:
‘Heute möchte ich zurückkommen auf die Gespräche, die wir kurz vor Ausbruch
des Krieges über die flämische Literatur hatten. Mein schon vorhandenes Interesse
dafür hatten Sie damals schon sehr gesteigert, und der Verlauf des Krieges legt es
mir natürlich besonderes nahe, nach diese Seite
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Omslag van de in 1907 bij de Insel-Verlag verschenen vertaling van De vlaschaard
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hin den Insel-Verlag auszubauen. Ich wäre Ihnen nun sehr dankbar, wenn Sie mir
einmal ein Exposé über die wichtigsten und bedeutendsten flämischen Dichter der
Gegenwart und der letzteren Zeit sendeten mit einem Verzeichnis der vor allem für
uns in Betracht kommende Werke und der Angabe, in welchen Verlagen sie
erschienen sind. Ganz besonders interessierte mich damals Streuvels, dessen Bücher
Sie mir zum Teil seinerzeit sandten. Darüber, was von ihm für die deutsche Sprache
in Betracht kommt, hätte ich besonders gern Ihre Meinung.’ Op 9 augustus voegt de
Insel-Verlag bij penne van Kippenbergs medewerker Willibald Keller daaraan toe:
‘Wie Sie aus Ihrer Besprechung mit Herrn Professor Kippenberg wissen, hatte er die
Absicht, holländische Dichter in autorisierten Ausgaben im Insel-Verlage erscheinen
zu lassen, und es scheint uns geboten, die bei Ausbruch des Krieges nicht fortgesetzten
Verhandlungen darüber jetzt wieder aufzunehmen. Insonderheit käme es uns darauf
an, zunächst die Autorisation für Herausgabe der Werke Gezelles und Streuvels zu
erwerben. Da die Niederlande der Berner Konvention nicht angehören, so wäre es
eigentlich nicht nötig, um die Erlaubnis nachzusuchen, es kommt uns jedoch dabei
darauf an, unsere Ausgaben als autorisierte bezeichnen zu können, und wir vertrauen
hierbei Ihrem diplomatischen Geschick, dass es Ihnen gelingt, von den Verlegern
die Berechtigung zu einem angemessenen Preise zu erwerben. Wir würden
selbstverständlich nicht verfehlen, Ihre Bemühungen in der Sache bei gutem Erfolge
in gebührender Weise anzuerkennen. Wir glauben, dass es Ihnen ein leichtes wäre,
aus der vlämischen Literatur uns das zur Veröffentlichung und Verbreitung in
Deutschland Geeignete zusammenzustellen, und währen Ihnen dankbar, wenn Sie
uns freundliches Angaben darüber machten wollten.’
De Berner Conventie die Keller hier te berde brengt, waarbij de aangesloten landen
elkaars auteurs over en weer auteursrechtelijke bescherming verleenden, was in 1886
tot stand gekomen. België was onmiddellijk in 1886 toegetreden, maar ook
Noordnederlandse werken genoten vanaf 1912, toen Nederland het verdrag
ratificeerde, wel degelijk eenzelfde bescherming.
Op 22 augustus verstrekt Greshoff eindelijk de gevraagde inlichtingen. Hij
suggereert dat een reeks vertalingen van Vlaamse auteurs zou moeten bestaan uit
Het leven van Rozeke van Dalen (1906) van Cyriel Buysse, bloemlezingen uit de
gedichten van Guido Gezelle en uit de verhalen van Stijn Streuvels, De wandelende
jood (1906) van August Vermeylen, en Janus met het dubbele voor-hoofd (1908)
van Karel van de Woestijne. Greshoff schrijft dan: ‘Ich möchte nun gerne von Ihnen
einen scharfen Umriss Ihrer Pläne erhalten; durch meine Verbindungen mit Autoren
und Verlegern bin ich im stande, Ihnen in allem zu helfen. Ich bin überzeugt, dass
hier für mich eine schö-
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ne Arbeit im Interesse der Holländischen und Belgischen Literatur vorliegt, aber
dann müsste ich auch eine gewisse Freiheit haben, um nach Gutdünken zu handeln.
Deshalb möchte ich auch von Ihnen wissen, wie weit ich gehen darf und ob ich in
Ihrem Namen mit niederländischen Verlegern offiziell unterhandeln darf. [...] Ich
erinnere Sie noch daran, dass das Drucken in Holland ausserordentlich viel billiger
ist, wie in Deutschland [...].’
In Kippenbergs antwoord van 29 augustus machtigt hij Greshoff namens hem met
Nederlandse uitgevers te onderhandelen: ‘Zunächst bitte ich Sie dies baldigst zu tun
mit dem Verleger von Vermeylens Roman “De Wandelende Jood”. Der Insel-Verlag
ist bereit, zu vernünftigen Bedingungen die Autorisation für eine deutsche
Übersetzung zu erwerben.’ De wandelende jood van August Vermeylen was bij
C.A.J. van Dishoeck te Bussum verschenen; in de schaarse correspondentie uit de
oorlogsjaren tussen Vermeylen en zijn Nederlandse uitgever komt een eventuele
Duitse vertaling niet ter sprake. In 1917 zou de roman, vertaald door Kippenberg
zelf met hulp van Antoon Thiry, onder de titel Der ewige Jude bij de Insel-Verlag
verschijnen (Sarkowski 1832).29
Op 3 september benadert Kippenbergs medewerker Fritz Adolf Hünich Greshoff
met het verzoek de rechten van een aantal Vlaamse boeken te verkrijgen: ‘I. Stijn
Streuvels, Auswahl aus seiner Prosa im Gesamtumfang der beiden Bände “Gevoel
en Leven”, aber nach unserer Wahl. Ferner bitten wir Sie zu erwägen, ob von den
vielen Werken von Streuvels nicht etwa ein besonders bedeutendes und
charakteristisches als geschlossenes Werk (vollständig) ausser der genannten Auswahl
für uns in Betracht kommt. Wenn ja, bitten wir auch darüber zu verhandeln. 2. Karel
van de Woestijne, “Janus met het dubbele voorhoofd”. Von ihm würde auch in
Betracht kommen “Kunst en Geest in Vlaanderen”. Wir bitten, auch hierüber zu
verhandeln. 3. Guido Gezelle. Wir geben zu erwägen, ob es nicht das einfachste ist,
vom Verleger Venn [sic] das Autorisationsrecht für die gesamten - ja nicht
umfangreichen - Werke Guido Gezelles zu erwerben. Andernfalls käme eine Auswahl
aus seinen Gedichten im Umfange von zwei Bänden à 200 Seiten wie in “Guido
Gezelle's Dichtwerken” (zehnbändige Ausgabe) in Betracht. Lieber wäre uns die
Erwerbung des Ganzen. [...] Endlich bittet Herr Professor Kippenberg um eine
freundliche Äusserung darüber, ob Sie den Roman von Conscience “De Leeuw van
Vlaanderen” für geeignet zur Aufnahme in die “Bibliothek der Romane”, die sich
an ein breiteres Publikum wendet, halten.’ De in 1911 gestarte Bibliothek der Romane
had met de Insel-Bücherei de grootste verspreiding, dankzij de lage prijs van de
delen.
Greshoff antwoordt op 8 september dat de onderhandelingen inmiddels in volle
gang zijn; op dezelfde briefkaart raadt Greshoff Kippenberg aan Ernest Staes,
advocaat (1874) van Tony Bergmann te vertalen, omdat dit ‘ein
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typisches Volksbuch’ zou zijn. Dit boek werd door Kippenberg zelf vertaald en zou
in 1916 bij de Insel-Verlag verschijnen (Sarkowski 135). Op 15 september informeert
Hünich nog of ook de gedichten van René de Clerq voor vertaling in aanmerking
komen. Greshoff zou op 1 oktober schrijven dat De Clerq naar zijn mening ‘als
Dichter wertlos’ was, en een ‘sogenannter Volksdichter, jedoch ohne die tieferen
Volksgefühle und ohne die alten Volksüberlieferungen’, en suggereert naast Gezelle
dan liever te liezen voor dichters als Prosper van Langendonck, Karel van de
Woestijne, Jan van Nijlen, of Alfred Hegenscheidt, en dan van de laatste met name
Starkadd (1898). In een post-scriptum vestigde Greshoff nog Kippenbergs aandacht
op de toneelstukken Gudrun (1882) van Albrecht Rodenbach, Gunlang en Helga
(1899) van Victor de Meyere, en Hardenberg (1907) van Omar de Laey.
Van De Clerq zou, niettegenstaande Greshoffs afwijzende oordeel, in 1917 Das
Nothorn bij de Insel-Verlag verschijnen, een bundel van vijfendertig door Wolfgang
von Unger vertaalde gedichten (Sarkowski 318). In een telegram van Kippenberg
aan zijn uitgeverij van eveneens 1 oktober 1915 geeft hij opdracht dat Greshoff vóór
alles de uitgave van Gezelle zou dienen af te handelen, maar dat hij niet wil dat
Greshoff volmacht kreeg om de Streuvels-uitgave vast te leggen; Hünich deelt dat
op zijn beurt Greshoff op dezelfde datum mee.
In november 1915 vraagt Kippenberg aan Rilke de bundel Kerkhofblommen (1858)
van Guido Gezelle te vertalen. Rilke schrijft uit München: ‘[...] bei den Gedichten
allerdings verlangsamte sich mein Tempo und stockte und holperte immer mehr, und
schließlich blieb ich stecken in jedem zweiten Wort. Sie schreiben, als ob es
flämisch-deutsche Wörterbücher gäbe, hier sind solche Einrichtungen ganz unbekannt.
So müssen Sie mir schon weiter beispringen und mir etwas Derartiges schicken
lassen, Flämisch-Französisch wenigstens, was doch sicher existiert. Denn etwas
näher kommen möchte ich dem Gezelle immerhin, obzwar diese Poesie etwas
schwarz-silbern Pompe-funèbre-iges an sich hat.’ In Rilkes archief bevindt zich een
kladvertaling van het gedicht ‘Bezoek bij 't graf’ uit deze bundel.30 Op 10 september
had Greshoff aan Kippenberg geschreven: ‘Die Verleger Gezelle's hat mir seine
Wünsche bekannt gemacht: und ich finde ihm absolut zu hoch. [...] Auch für Streuvels
ist er zu teuer: er fragt nähmlich fur ein Streuvelsauswahl von ungefähr 400 Seiten
ƒ 300 für die erste Auflage. [...] Gezelle is überdies teilweise frei von Autorenrecht.’
Janus met het dubbele voor-hoofd noch Kunst en geestin Vlaanderen (1911) van
Karel van de Woestijne zijn in vertaling bij de Insel-Verlag verschenen; alle twee
de titels waren oorspronkelijk bij Van Dishoeck uitgegeven. In het archief van
Greshoff bevindt zich een namens Van Dishoeck geschreven briefje van 11 september,
waarin staat: ‘Naar aanleiding van Uw schrijven van 7

Jaarboek Letterkundig Museum 1

52
dezer, verzoekt de Heer Van Dishoeck mij U mede te deelen, dat Mijnheer
veronderstelt geheel in den geest van den “Vlaamsche” auteurs te handelen, door
Uw verzoek te behandelen, zoodra den “toestand” weer normaal is.’31
Van Stijn Streuvels, wiens vaste uitgever in deze tijd L.J. Veens
Uitgeversmaatschappij in Amsterdam was, zou in 1917 De oogst (1901) als deel van
de Insel-Bücherei verschijnen in een vertaling door R.A. Schröder (Sarkowski IB.
214/1a), van welke vertaling in 1919 een tweede druk zou worden opgelegd. Eveneens
in 1917 verscheen een vertaling door Anton Kippenberg van De werkman (1913) in
de Insel-Bücherei (Sarkowski IB.215/1). In 1918 volgde een vertaling door Severin
Rüttgers van De vlaschaard (1907) in de reeks Bibliothek der Romane (Sarkowski
1690).32 De in de brieven van de Insel-Verlag genoemde vertaling van Gevoel en
leven (1914) - de beide eerste delen van een door Joz. Geurts voor L.J. Veen bezorgde
bloemlezing uit zijn werk - is niet verschenen, evenmin als een vertaling van Streuvels
dagboek In oorlogstijd, dat in 1915 was beginnen te verschijnen en dat vijf delen
zou gaan omvatten. Dat de Insel-Verlag dit dagboek wilde uitgeven, heeft iets pikants,
want het veroorzaakte in deze tijd in Vlaanderen en Nederland veel deining, vooral
omdat de Duitse pers er met graagte sommige passages uit citeerde. Nog meer kwaad
bloed zette het toen Streuvels gedeelten publiceerde in het activistische dagblad De
Vlaamsche Post.33
Op 15 september deelt Greshoff het resultaat van zijn bemoeiingen mee. In deze
brief schrijft Greshoff dat Veen nu voor een keuze uit Streuvels' werk met een omvang
van vierhonderd bladzijden ƒ 200 vraagt; ‘das wäre also für 2 Bände von je 300
Seiten 600 Gulden’ voegt hij er met een onnavolgbare logica aan toe. Voor een
bloemlezing van vijftig gedichten uit Gezelles poëzie vraagt Veen ƒ 100; voor het
volledige werk van Gezelle acht Veen ƒ 300 een redelijke prijs. Greshoff raadt
Kippenberg echter af de complete Gezelle te brengen: ‘Es ist so viel dabei, was besser
nicht übersetzt werden soltte: Gelegenheitsgedichte und viele andere weniger
bedeutende Sachen. Eben gerade bei Gezelle is eine strenge Auswahl notwendig um
die Größe seiner Dichterschaft begreiflich zu machen.’ Met andere uitgevers en
schrijvers was Greshoff in bespreking, deelt hij mee: ‘Sie alle scheinen mir geneigt
um für mäßigen Preis ihre Rechte abzustehen. Es wird uns aber ein Strich durch die
Rechnung gemacht von Herrn C.A.J. van Dishoek [sic], dem Herausgeber von:
Vermeylen, van de Woestijne, Teirlink [sic] u.s.w. Dieser Herr will keine Zustimmung
zur Übersetzung geben. Es wäre vielleicht das Beste, wenn der Inselverlag sich direkt
an die Schriftsteller wendete.’ Van de door de uitgeverij genoemde boeken kwamen
volgens Greshoff alleen Vermeylens De wandelende jood, Teirlincks Mijnheer J.B.
Serjanszoon, Orator Didacticus (1908), en Van de Woestijnes Janus met het dubbele
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voor-hoofd in aanmerking. Hendrik Consciences De leeuw van Vlaanderen (1838)
en Van de Woestijnes Kunst en geest in Vlaanderen raadde hij af. De leeuw van
Vlaanderen vond Greshoff ‘ziemlich amüsant und fesselnd, aber das Buch ist wohl
sehr altmodisch und es ist vor allem Volkslektüre’. Wel noemt Greshoff Landelijk
minnespel (1910) van F.V. Toussaint van Boelaere als mogelijk geschikte titel.
De leeuw van Vlaanderen van Conscience zou door Severin Rüttgers worden
vertaald en wel degelijk in 1916 bij de Insel-Verlag verschijnen in de reeks Bibliothek
der Romane (Sarkowski 322).
Een aantal van deze voorstellen neemt Kippenberg in een brief van 24 september
over. Hij deelt mee dat hij met Teirlinck, Vermeylen en Van de Woestijne zelf contact
zal opnemen, al betreurt hij het dat hun uitgever Van Dishoeck ‘widerspenstig’ is.
Het is mogelijk dat hij voor dit rechtstreekse contact tussen hem en de genoemde
Vlaamse auteurs een beroep kon doen op R.A. Schröder, die tijdens de periode die
hij in Brussel doorbracht met Van de Woestijne bevriend was geraakt. Er is echter
wel degelijk ook rechtstreeks contact gelegd tussen de Insel-Verlag, Van Dishoeck
en Van de Woestijne, want op 13 maart 1917 schrijft Willibald Keller namens
Kippenberg aan Van Dishoeck: ‘Vor über einem Jahr haben wir durch formellen
Vertrag von Herrn Karel van de Woestijne das alleinige Recht erworben, seinen
“Janus” in deutscher Ausgabe herauszugeben. Nun teilte uns aber ein Herr Karl
Emrich [...] mit, dass Sie ihm bereits die Erlaubnis zur Uebertragung gegeben hätten.
Wir haben dieserhalb bei Herrn van de Woestijne angefragt und die Antwort erhalten,
dass ein Irrtum bei Ihnen vorliegen müsse: er habe allein über das Uebersetzungsrecht
zu verfügen und habe es vor uns niemandem übertragen. Der mit uns geschlossene
Vertrag bestünde daher zu Recht.’ In zijn in concept overgeleverde antwoord van
17 maart wijst Van Dishoeck zijn Duitse collega er op dat hij wel degelijk het
auteursrecht op Van de Woestijnes werk bezat en dat hij daarom gerechtigd was
geweest Emrich toestemming te geven voor een vertaling. ‘Dasz Herr v.d. Woestijne
während der Kriegszeit Autorisation zum Uebersetzen gegeben hat wundert mich,’
ging Van Dishoeck verder, ‘Ich habe es jedermann verweigert. [...] Ich habe Herrn
Dr. Kippenberg (den ich persönlich kenne) vor etwa 1 1/2 Jahre, meine ich,
geschrieben, dasz ich gerne ihm soviel als möglich entgegen kommen werde nàch
dem Krieg.’ Over deze woordenwisseling is in de correspondentie tussen Van de
Woestijne en Van Dishoeck niets terug te vinden. Er is wel een ongedateerde brief
van Van de Woestijne aan Van Dishoeck bewaard gebleven, waarin hij zijn uitgever
meedeelt een brief uit Duitsland te hebben ontvangen van een zekere Albrecht Otto,
die toestemming had gevraagd Van de Woestijnes werk in het Duits te vertalen.34
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Ook van Teirlinck verscheen later werk bij de Insel-Verlag, namelijk in 1918 het
door R.A. Schröder vertaalde Johan Doxa (1917) in de Insel-Bücherei (Sarkowski
IB.217/1).
De correspondentie tussen Kippenberg en Greshoff stokt hierna. Kennelijk had
Kippenberg na deze adviezen en bemiddellingspogingen van Greshoff voldoende
contacten opgebouwd om voortaan zonder Greshoffs raad aan zijn Vlaamse fonds
te bouwen.
Voor het werk van iemand als Felix Timmermans had Kippenberg het altijd al
zonder advies van Greshoff kunnen stellen, daarvoor kon Kippenberg zich beroepen
op Julius Petersen en de Vlaming Antoon Thiry.35 In 1919 zou Kippenberg zelf Het
kindeken Jezus in Vlaanderen (1917) vertalen (Sarkowski 1746), in de jaren twintig
gevolgd door een aantal andere titels.36 Ook wat Buysse betreft, heeft Kippenberg
nooit een beroep op Greshoff hoeven doen.
Juist Timmermans blijft tot in de jaren vijftig een van de meest-vertaalde Vlaamse
auteurs in het Insel-fonds.37 In later jaren verscheen ook een aantal titels van Ernest
Claes bij de Insel-Verlag. De keuze richt zich in die periode voornamelijk op de
populairder, zo men wil: populistischer, Vlaamse auteurs, voor wie met name Peter
Mertens bij de Insel-Verlag bemiddelt. Mertens was een uitgeweken Vlaams activist,
wat de keuze voor Timmermans en Claes wellicht verklaart. Op dat moment was de
invloed van Greshoff op het fonds van Kippenberg, zo al aanwezig, al lang uitgewerkt.

Eindnoten:
1 Otto P. Reys [= J. Greshoff], Dichters in het koffijhuis. Herinneringen, Baarn 1925, p. 9-18;
en J. Greshoff, Het boek der vriendschap, Amsterdam 1950, p. 31-42.
2 Reinhard Piper, Nachmittag. Erinnerungen eines Verlegers, München 1950, p. 103-109.
3 [S.H. de Roos], Verzeichnis der Niederländischen Abteilung zur Internationalen Ausstellung
für Buchgewerbe und Graphik, Leipzig 1914.
4 Renny Ramakers, Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving: de Nederlandsche Bond
voor Kunst in Industrie, Utrecht 1985, p. 31-41.
5 J.G. [reshoff], ‘Een moderne boekbinderij’, in Den Gulden Winckel 14 (1915) 1 (januari), p.
9-11.
6 Joan Campbell, The German Werkbund. The politics of reform in the applied arts, Princeton
1978, p. 56-81.
7 Zie Horst Bunke/Gert Klitzke, Buchgestaltung in Leipzig seit der Jahrhundertwende, Leipzig
1979; en 500 Jahre Buchstadt Leipzig (ed. Carl Czok), Leipzig 1981.
8 J. Greshoff, ‘Herinnering aan de Bugra (I)’, in Den Gulden Winckel 13 (1914) 11 (november),
p. 167-169 (citaten op p. 167 en p. 169).
9 ‘Herinnering aan de Bugra (II)’, in Den Gulden Winckel 13 (1914) 12 (december), p. 182-186
(citaat op p. 184).
10 Bij de in dit artikel ter sprake komende uitgaven van de Insel-Verlag wordt voor de beschrijving
ervan verwezen naar: Heinz Sarkowski, Der Insel-Verlag. Eine Bibliographie 1899 bis 1969,
Frankfurt am Main 1970.
11 J. Greshoff, Afscheid van Europa. Leven tegen het leven, 's-Gravenhage/Rotterdam 1969, p.
156-158.
12 Zie S.A.J. van Faassen, ‘Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck (2):
1914-1931’, in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5 (1989), p. 44-46.
13 ‘Herinnering aan de Bugra (II)’, p. 183.

Jaarboek Letterkundig Museum 1

14 Zie over de oprichting van de Insel-Verlag: Ernst Johann, Die deutsche Buchverlage des
Naturalismus und der Neuromantik, Weimar 1935, p. 61-79; en cat. tent. Die Insel. Eine
Ausstellung zur Geschichte des Verlages unter Anton u. Katharina Kippenberg, Marbach
(Deutsches Literaturarchiv imSchiller-Nationalmuseum) 8 mei-31 oktober 1965.
15 Goethe- und Schiller-Archiv, Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der Klassischen
Deutschen Literatur in Weimar, sign. Insel Verlag no. 83, 1.
Het merendeel van Greshoffs brieven is op de ondertekening na niet in Greshoffs handschrift,
maar op schrift gesteld door eenzelfde onbekende, mogelijk Greshoffs toenmalige verloofde
Aty Brunt.
16 Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, archief-Greshoff, sign.
G 785 B 2, omslag Insel-Verlag; van een tiental brieven en telegrammen bevinden zich bovendien
minuten, afschriften of doorslagen in Weimar. Aldaar bevinden zich daarenboven een viertal
minuten danwel doorslagen van brieven van Kippenberg, waarvan de originelen niet zijn
weergevonden in Greshoffs archief.
17 Hugo von Hofmannsthal, Briefwechsel mit dem Insel-Verlag 1901-1929 (ed. Gerhard Schuster),
Frankfurt am Main 1984, p. 590.
18 Cat. tent. Die Insel, p. 175.
19 Zie ook Bert Govaerts, ‘De kleine oorlog van Anton Kippenberg’, in Dietsche Warande &
Belfort 135 (1990) 6, p. 738-761.
20 Frank Gericke [= Derk Hoek], ‘Rudolf Alexander Schröder en de Nederlandse poëzie’, in
Wending 8 (1953-1954) 2, p. 88-99, m.n. p. 92-97; zie voorts Kent W. Hooper, ‘Rudolf Alexander
Schröder: Nationalist poetry and Flemish literature’, in The ideological crisis of Expressionism.
The literary and artistic German war colony in Belgium 1914-1918 (ed. Rainer Rumold/O.K.
Werkcmeister), Columbia 1990, p. 75-96.
21 W. [illy] H. [aas], ‘Besuche bei deutschen Verlegern (I). Im Insel-Verlag’, in Die Literarische
Welt 2 (1926) 29, p. 5.
22 Van Arthur van Schendel zou in 1920 een vertaling van De schoone jacht (1908) door Hilde
Telschow, in 1924 De zwerver verliefd (1904) samen met De zwerver verdwaald (1907) in een
vertaling van Robert Monjé, en in 1927 een vertaling van De berg der droomen (1913) door
Hilde Stenersen (Sarkowski 1456-1458) verschijnen. Van Albert Verwey zou in 1917 een
bloemlezing uit zijn gedichten vertaald door Paul Cronheim verschijnen onder de titel Gedichte,
en in 1919 een door Hilde Telschow vertaalde bundel Europäische Aufsätze (Sarkowski
1833-1834).
23 Zie Adriaan Venema, De ballingen. Frits van den Berghe, Gustave de Smet en Rik Wouters in
Nederland 1914-1921, Baarn 1979; en Vluchten voor de Groote Oorlog. Belgen in Nederland
1914-1918, Amsterdam 1988.
24 Luc van Doorslaer, ‘Cyriel Buysse in Duitsland’, in Ons Erfdeel 31 (1988) 5, p. 739-743; en
‘Over vertaalrechten, dialectpassages en papiertekort. De Buyssecorrespondentie van de uitgeverij
Insel’, in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 8 (1992), p. 181-200.
25 Luc van Doorslaer, ‘Een pragmatische leeuw. “Ein Löwe von Flandern” getoetst aan Duitse
literaire normen’, in Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap 5 (1989), p. 131-148.
26 Rob. Roemans, Kritische bibliographie van Cyriel Buysse [...], Kortrijk 1931, p. 69-70.
27 S.A.J. van Faassen, ‘Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck (2):
1914-1931’, p. 44-45.
28 Het jaar der dichters voor 1915 was verschenen met een door Jan van Krimpen getekende
titelpagina. Van Krimpens ontwerp vertoont veel overeenkomst met ontwerpen die iemand als
Walter Tiemann voor de Insel-Verlag vervaardigd had. (Zie Dora van Velden, ‘Notes to early
work by Jan van Krimpen’, in Quaerendo 4 (1974), p. 317-329.)
29 Rob. Roemans, Het werk van prof. dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie,
Amsterdam-Antwerpen 1953, nr. 518 resp. 542.
30 Rainer Maria Rilke, Briefe an seinen Verleger, 1906 bis 1926 (ed. Ruth Sieber-Rilke/Carl
Sieber), Leipzig 1934, p. 253-254, p. 258 en aantekening p. 468.
31 Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, archief-Greshoff, sign.
G 785 B 2, omslag Van Dishoeck.
32 Rob. Roemans/Hilda van Assche, Bibliografie van Stijn Streuvels. Werk in boekvorm,
Antwerpen-Utrecht 1972, resp. nrs. V. 5 (p. 91), V. 18 (p. 100) en V. 32 (p. 103).
33 Zie voor Streuvels' contact met de Insel-Verlag: Bert Govaerts, ‘De kleine oorlog van Anton
Kippenberg’, p. 742-743; vgl. voorts: Kathryn Smits, ‘Stijn Streuvels: zur deutschen Rezeption

Jaarboek Letterkundig Museum 1

34
35

36

37

eines flämischen Dichters’, in Zeitschrift für deutsche Philologie 105 (1986) 4, p. 543-567 en
107 (1988) 4, p. 572-585.
De briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en C.A.J. van Dishoeck, 1904-1929 (ed. Leo
Jansen en Jan Robert), 's-Gravenhage 1993 (in voorbereiding).
Zie Anton Kippenberg, ‘Felix Timmermans. Von seinem Verleger gesehen’, in Welt und Wort
8 (1953) 6, p. 186-188; vgl. ook Bert Govaerts, ‘De goede fee en het bruine monster. Een paar
aanvullingen bij het dossier Timmermans’, in Dietsche Warande & Belfort 133 (1988) 6, p.
429-443.
Zie voor de contacten tussen Kippenberg en Timmermans: Ignaas Dom, ‘“Boudewijn” en
Duitsland’, in Jaarboek van het Felix Timmermansgenootschap 19 (1991), p. 65-80; en
Sarkowski nrs. 1739-1755.
J. Merlens, ‘De oorzaken van het succes in Duitsland van Timmermans' vertaald werk’, in
Handelingen van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
13 (1959), p. 85-95.

Jaarboek Letterkundig Museum 1

55

Leo Jansen
‘Ik had een heerlijk plan’
Enkele compositorische varianten van Karel van de Woestijnes
Wiekslag om de kim
‘Men had me beloofd dat de regeering mij een reisbeurs zou verleend hebben, een
tweeduizend frank, om naar Italië te gaan voor een maand. Ik had een heerlijk plan:
een H. Franciskus, in verzen. Die zou ik gaan schrijven te Assisi, waar hij geleefd
heeft. Het ware zeker mijn eerste echt goed werk geworden.’1
Karel van de Woestijne, die deze woorden in 1909 aan zijn uitgever C.A.J. van
Dishoeck schreef2, was een onverbeterlijk plannenmaker. Velen die hem kenden,
hebben getuigd van deze neiging die ook als een leidmotief terugkomt in de bewaard
gebleven correspondentie. Het Franciscus-plan, naar Van de Woestijnes eigen
gevoelen verijdeld door het uitblijven van de reisbeurs, is een van de vele
onuitgevoerde ideeën. Toch heeft hij zich er kennelijk niet zonder meer bij willen
neerleggen. In februari 1910 verschenen in Groot Nederland twee gedichten onder
de titel ‘Franciskaansche zangen’. Deze titel is een vingerwijzing voor de teneur die
de gedichten kenmerkt, voor de achtergrond waartegen ze gelezen kunnen worden:
het evangelische streven naar verzaking, nederigheid en navolging van Christus. In
het eerste gedicht, ‘Den duisteren schacht van elk verlangen’, staan boetedoening en
aanvaarding centraal; het tweede, ‘Nu 'k déze vrede ken’, heeft het karakter van een
dankgebed voor de genade die de dichter ontving door het dichterschap met nederige
arbeid te kunnen laten samengaan.3
Enkele maanden na deze tijdschriftpublikatie verscheen de omvangrijke bundel
De gulden schaduw. Zoals de meeste bundels van Van de Woestijne is ook deze
gebouwd volgens een ‘geestelijk schema’: de gedichten worden niet bijvoorbeeld
chronologisch geordend naar de volgorde van ontstaan of van eerste publikatie, maar
ondergebracht in afdelingen (en soms nog onderafdelingen) die ieder een titel dragen.
Een (onder) afdeling ‘Franciskaansche zangen’ komt in De gulden schaduw niet
voor. De in Groot Nederland aldus genoemde gedichten zijn echter wel in de bundel
te vinden, te weten in de onderafdeling ‘Einders’, die valt onder ‘Het huis op de
vlakte, aan de rivier’, dat weer deel uitmaakt van de hoofdafdeling ‘Het huis van den
dichter’.
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Schema van Karel van de Woestijne voor Het licht der kimmen, 9 juli 1911 (AMVC, inv.nr. W807,
12478)
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Deze gelaagde achtergrond van de gedichten wijkt merkbaar af van de franciscaanse
bij voorpublikatie. De gedichten zelf zijn daardoor natuurlijk geen andere gedichten
geworden, maar doordat de context in de bundel getekend wordt door avondstemmige
berusting, landelijkheid en (soms bange) vrede, en de evangelische thematiek in
strikte zin ontbreekt, wordt de oorspronkelijke teneur van ‘Den duisteren schacht
van elk verlangen’ en ‘Nu 'k déze vrede ken’ onmiskenbaar veranderd. Ze gaan in
een nieuwe omgeving, die door de indeling van de bundel is bepaald, nieuwe relaties
aan met omringende gedichten. Anders gezegd: de betekenisvolle rangschikking van
de bundel bepaalt het (nieuwe) perspectief van waaruit de verzen gelezen moeten
worden.
Aan deze werkwijze ligt een dichterlijk streven ten grondslag dat nog niet veel
aandacht gekregen heeft. Van de Woestijne hechtte groot belang aan de compositie
van zijn bundels, waarvan de betekenis moest uitstijgen boven de som der delen. Hij
trachtte als het ware een synergetische waarde te bereiken door met symbolische
benamingen voor groepen gedichten te verwijzen naar een hoger plan. Die benamingen
stonden in beginsel los van de bijbehorende gedichten, zoals blijkt uit het feit dat
Van de Woestijne niet zelden schema's maakte voor bundels, mét titels voor afdelingen
en onderafdelingen, zonder dat ook nog maar een klein deel van de verzen geschreven
was.
Wie de omvang van het daadwerkelijk voltooide oeuvre van Van de Woestijne
overziet - poëzie, proza, literaire kritiek, journalistiek werk - begrijpt dat een groot
deel van de her en der opspelende ideeën niet verwezenlijkt kon worden: er is,
menselijk gesproken, een einde aan het maken van vele boeken. Maar de
onbedwingbare plannenmakerij heeft één vrucht afgeworpen die ongeveer twintig
jaar van zijn dichterlijke werkzaamheid zou beheersen, uitmondend in het drieluik
Wiekslag om de kim. Het sluitstuk ervan, Het berg-meer, verscheen in 1928 terwijl
de eerste aanzetten dateren van rond 1910. De reconstructie van die langdurige en
grillige geschiedenis is mogelijk met behulp van allerhande gepubliceerd en
handschriftelijk materiaal, en is vergelijkbaar met de reconstructie van de genese
van een gedicht: zoals woorden de eenheden zijn waarmee versregels, strofen en
gedichten vorm krijgen, zijn gedichten de eenheden waarmee afdelingen, bundels
en het drieluik gecomponeerd worden. En zoals bij een gedicht woordvarianten
kunnen voorkomen, kan de compositie van het grotere geheel in verschillende fasen
- in voorpublikaties, verzamelhandschriften en schema's - afwijkende gedaanten
aannemen. In het geval van de Wiekslag brengen enkele hoofdmomenten uit de
wordingsgeschiedenis iets aan de oppervlakte over de aspiraties van Van de Woestijne
op verschillende tijdstippen. Uiteindelijk zullen die momenten, gezien de lange
tijdspanne waarover de
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voltooiing zich voltrok, ook verder inzicht kunnen bieden in Van de Woestijnes
dichterlijke ontwikkeling.
Wiekslag om de kim bestaat uit drie afzonderlijk verschenen bundels: De modderen
man (Brussel/Amersfoort 1920), God aan zee (Bussum 1926) en Het berg-meer
(Maastricht 1928). Als inleiding tot de eerste bundel verscheen bovendien Het
menschelijk brood (Bussum 1926), dat dus ook tot de trilogie gerekend moet worden.
Tijdens het leven van Van de Woestijne is dit vierledige drieluik niet als één werk
verschenen. De titel die het nu draagt, is wel van Van de Woestijne afkomstig: hij
schreef immers bij de aanvang van 1927 vooraan in een nieuw zakboekje: ‘Voor dit
jaar: / Het berg-meer / Algemeene titel der trilogie / Wiekslag om de kim’.4 Op basis
van deze notitie verscheen de titel op de band van de eerste integrale uitgave in 1942,
dertien jaar na de dood van de auteur.
Tijdens zijn leven had Van de Woestijne al publiekelijk kenbaar gemaakt aan een
meerdelige compositie te werken. Onder de inhoudsopgave in God aan zee,
verschenen in november 1926, staat de volgende ‘Bibliographische aanteekening’:
‘God aan zee, gedicht te Oostende tusschen 1919 en 1926, vormt het tweede deel
van een “drie-luik”, waarvan het eerste, De modderen man, in 1920 verschenen is.
Het geheele werk zal voltooid zijn met den nog te verschijnen bundel Het berg-meer;
terwijl een gedicht Het menschelijk brood, inleiding tot De modderen man, in
November 1926 in een oplage van 125 exemplaren uitsluitend voor de vrienden van
A.A.M. Stols in de serie “To The Happy Few” gedrukt werd.’5 Hier wordt nog geen
gewag gemaakt van de titel van het geheel. Het berg-meer verscheen twee jaar later
inderdaad als slotdeel, met een vergelijkbare ‘aanteekening’, die dus dateert van ná
de notitie betreffende de verzameltitel in het zakboekje. Niettemin ontbreekt de titel
van de trilogie opnieuw. Kortom, Van de Woestijne heeft de titel Wiekslag om de
kim nooit in het openbaar gebruikt. Misschien bewaarde hij die, in de hoop hem
tijdens zijn leven nog eens te zien prijken op één band waatin het drieluik
samengebracht was. (De titel Het berg-meer durfde hij daarentegen al wel in een
prematuur stadium vrij te geven.) Of misschien was hij er niet meer tevreden over,
iets wat bij Van de Woestijne zeker niet uitgesloten is.
Met het verschijnen van Het berg-meer had de trilogie haar voltooiing bereikt in
de volgende samenstelling:
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WIEKSLAG OM DE KIM
Het menschelijk brood
De modderen man
I
II
III Gedachtenis aan eene jonge dichteres
Op den dood van Jean Moréas

God aan zee
‘Doop van den bedelaar’
I De heete asch
II De schurftige danser 1
[De schurftige danser] 2
[De schurftige danser] 3
III Verzoeking van god
IV Geboorte van den honig
V God aan zee
‘Uitvaart van den bedelaar’
Het berg-meer
‘De blind-geborene’
I De modder-haven 1
[De modder-haven] 2
[De modder-haven] 3
II Het bergmeer
III De voedster 1
[De voedster] 2
[De voedster] 3
‘De blind-gewordene’

Voor een juist begrip van de verhouding tussen de onderdelen zijn enkele
verduidelijkingen hier noodzakelijk.
Het menschelijk brood dient als inleiding tot De modderen man en is dus niet als
een zelfstandig ‘luik’ te beschouwen. De modderen man bestaat uit drie afdelingen,
maar de laatste is als enige deels opgedeeld in onderafdelingen, waarvan ‘Gedachtenis
aan eene jonge dichteres’ één gedicht uitmaakt, en ‘Op den dood van Jean Moréas’
uit een cyclus van vijf gedichten bestaat; hierna volgen nog twee gedichten. In God
aan zee zijn de zeer lange gedichten ‘Doop van den bedelaar’ en ‘Uitvaart van den
bedelaar’ respectievelijk be-
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doeld als preludium en postludium. De tweede afdeling, ‘De schurftige danser’, is
verdeeld in drie niet nader betitelde groepen. Ook Het berg-meer heeft in ‘De
blind-geborene’ en ‘De blind-gewordene’ een pre- en een postludium, en de eerste
en derde afdeling zijn weer in drie niet-getitelde groepen verdeeld.
Betrekkelijk kort voor het vrijgeven van de titel Het berg-meer door de hierboven
aangehaalde ‘Bibliographische aanteekening’, schreef Van de Woestijne op 3 januari
1926 in zijn zakboekje: ‘Titel van den derden bundel van Licht der / Kimmen: / De
klaarte binnen de Vuist’. Dit voornemen, dat uiteindelijk niet zou beklijven hoewel
het genoteerd werd met redelijk zicht op de voltooiing van zijn levensopgave, sluit
na ongeveer anderhalf decennium weer aan bij het eerste bewaard gebleven ontwerp
voor een grote compositie van meerdere dichtbundels. Het is een manuscript waarop
een schema voor een reeks bundels voorkomt (zie ill. p. 56). Van de Woestijne heeft
het in drie stadia bewerkt, wat alleen mogelijk was doordat hij het kleine velletje
papier (ca. 11×17 cm) gedurende een lange tijd bewaard heeft. Het moet voor hem
dus een meer dan gemiddelde waarde gehad hebben, want bewaren was niet zijn fort.
In eerste instantie nam hij zich op 9 juli 1911 voor onder de hoofdtitel Het licht der
kimmen vier bundels te scharen. Hun titels had hij bepaald, en ook diverse afdelingen
had hij reeds voor ogen. Met weglating van ondergeschikte details zag het er als
volgt uit:
HET LICHT DER KIMMEN
I
Het Leven van den Dichter
1. ‘En droef, en fel’
2. ‘Lentus in umbra’
3. De Kimmen

II
Het Boek Franciscus
1. Umbria
2. Franciskaansche Zangen
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III
De Heilige Mis
1. Kyrie
2. Gloria
3. Credo
4. Sanctus
5. Agnus Dei

IV
De acht Zaligheden
9 Juli 1911
De verschillen tussen dit ontwerp en het uiteindelijke resultaat zijn groot. Er is sprake
van vier bundels, maar de vierde heeft nog geen nadere invulling gekregen. In een
latere fase zal deze in het manuscript geschrapt worden en niet worden vervangen.
Het geheel wordt sterk bepaald door een nieuwtestamentische lijdensthematiek en
verwijzingen naar de liturgie. Franciscus van Assisi is opnieuw in het plan betrokken
(dus ongeveer twee jaar nadat de dichter daarvan leek te hebben afgezien). Alleen
van de eerste bundel, de enige waarvoor Van de Woestijne in juli 1911 gedichten
voltooid had, is een christelijke teneur niet uit het schema af te lezen. Hij verwachtte
kennelijk dat zijn poëzie in de toekomst een zekere wending, of tenminste een
bepaalde gerichtheid zou krijgen.
De hoofdtitel Het Licht der Kimmen is een vaag-suggestief natuurbeeld, en
symboliseert op traditionele wijze een verwachting die gloort in een onbereikbare
maar desondanks altijd zichtbare verte. De nieuw-testamentische thematiek die in
het plan een dominante rol speelt, kan erop wijzen dat ook de hoofdtitel in dit
perspectief gelezen moet worden: als uitdrukking van het streven naar God, die door
het licht gesymboliseerd wordt.
De openingsbundel Het Leven van den Dichter zou gaan bestaan uit drie afdelingen.
‘En droef, en fel’ (een nog niet nadergetraceerd citaat uit het werk van Vondel) en
‘Lentus in umbra’ (uit de opening van de eerste Ecloga van Vergilius) wekken de
indruk de stemming of gemoedsgesteldheid in de poëzie van de betreffende afdelingen
te karakteriseren, en wijzen als zodanig op een persoonlijke, naar binnen gerichte
lyriek. Van de slotafdeling ‘De Kimmen’ is dat niet uit te maken; hooguit kan men
vermoeden dat de lijn van het voorafgaande werd voortgezet. Het is echter ook
denkbaar dat ‘De Kimmen’ binnen het grotere geheel de overgang moest markeren
naar een meer naar de buitenwereld gerichte poëzie. In titels als Het Boek Franciscus,
De Heilige Mis en De acht Zaligheden ligt het vertrekpunt ogenschijnlijk (meer)
buiten de dichter.
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Alte zekere conclusies zijn echter niet te trekken, omdat Van de Woestijne in 1910
getoond heeft bij ‘Franciskaansche zangen’, welke titel in Het boek Franciscus
opnieuw opduikt, poëzie met een persoonlijk en belijdend karakter te kunnen
onderbrengen. Bovendien werd de afdelingstitel ‘De Kimmen’ doorgehaald, maar
het is niet uit te maken wanneer dat gebeurde.
Het tweede deel van de compositie, Het Boek Franciscus, kent twee afdelingen
waarvan de titels weliswaar duidelijk zijn, maar die wederom niet zonder meer een
richtlijn bieden voor de aard van de gedichten die de bundel zouden moeten vormen.
Met de eerdere ‘Franciskaansche zangen’ in het achterhoofd kan worden vermoed
dat het belijdenis-aspect in de tweede afdeling weer een rol speelt; mogelijk had Van
de Woestijne de eerste, ‘Umbria’, daar tegenover of daarnaast beeldend of
atmosferisch bedoeld, als een schildering van het land van Assisi. In dat geval kent
de tweede bundel hetzelfde dualistische structuurprincipe (innerlijke wereld versus
uiterlijke wereld). Overigens is het verre van zeker dat Van de Woestijne zelf al
precies wist hoe hij dit abstracte plan zou gaan verwezenlijken.
Voor de derde bundel De Heilige Mis ontleende hij de opbouw aan de
rooms-katholieke liturgie, door vijf onderdelen van de kerkelijke mis als afdelingstitels
te gebruiken. Van de Woestijne moet gedacht hebben dat hij een moment zou bereiken
waarop hij, beschenen door het Licht dat over verre kimmen gekomen is, een bundel
kon vullen met gedichten die alle pasten in de belijdenis van zijn geloof en de
verheerlijking van God. Het lijkt een vermetel plan, vooral omdat zijn poëzie rond
1911, hoewel bepaald niet zonder religieuze motieven, uiterlijk niet die nadrukkelijke
preoccupatie kent.
Wat De acht Zaligheden moesten gaan behelzen, was nog niet beslist. De titel
refereert direct aan de zaligsprekingen uit de bergrede van Jezus.6 Het is verleidelijk
aan de titel en dus aan de beoogde bundel, die het slotakkoord van de compositie
zou zijn, een extra belang toe te kennen; Van de Woestijne ziet het bereiken van de
zaligheid, om het Koninkrijk der Hemelen te beërven, als eindpunt.
Nu is het waarschijnlijk nooit Van de Woestijnes opzet geweest puur religieuze
poëzie te gaan schrijven. De plannen, de titels moeten, al is het moeilijk precies aan
te geven in welke richting, als abstracte en symbolische benoemingen van een
geestelijke ontwikkeling gezien worden. Hij had een mystieke aanleg en was wat
men noemt een godzoeker, en in die zin trachtte hij steeds nader te komen tot de
oplossing van of inzicht in religieus-existentiële twijfels en vragen.
Op 7 november 1912 schrijft Van de Woestijne aan zijn vriend Emmanuel de Bom
dat over ongeveer een week een bundel gedichten van hem zal ver-
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schijnen in beperkte, particuliere oplage voor kleine kring. De titel luidt Het gelaat
des dichters. Het zou een fraaie uitgave geworden zijn, maar ze ging niet door.7 In
december 1911 en april 1912 waren al wel onder dezelfde titel verzen gepubliceerd
in De Gids, vergezeld van het motto ‘En droef en fel’. Van de Woestijne is hier bezig
gestalte te geven aan een nieuwe opzet van de compositie, zoals opgetekend op het
eerder genoemde manuscript. Hij had het opnieuw ter hand genomen en, nadat hij
eerst de titel van de eerste bundel veranderd had van Het Leven van den Dichter in
Het Wezen van den Dichter, ging hij aan het sleutelen met het hele oorspronkelijke
plan. De hoofdtitel Het Licht der Kimmen bleef onaangeroerd, de vierde bundel werd
geschrapt, en voor drie bundels maakte Van de Woestijne een nieuwe indeling:
I
Het gelaat des dichters
1. ‘En droef en fel’
2. ‘Lentus in umbra’

II
De kennis van God
1. Armoede
.
.
.
.

III
De Acht blindheden
1. De blind-geborene
.
.
.
.
.
.
2. De blind-gewordene

27 Juni 1913
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Er heeft een aantal belangrijke aanpassingen plaatsgehad. De titel van de tweede
bundel is in een meer mystieke richting gaan wijzen. Aangezien ‘Armoede’ de eerste
van een reeks afdelingen moest worden, is het waarschijnlijk dat Van de Woestijne
in deze bundel alsnog de acht zaligheden wilde betrekken. De liturgie heeft evenals
Franciscus uiterlijk een minder in het oog springende rol gekregen. Voor de derde
bundel. De Acht blindheden, zijn een begin en een slot voorzien die tot in Het
berg-meer gehandhaafd zouden blijven.
Van het plan werd enkele maanden later nog een derde versie gemaakt, die hier
verder buiten beschouwing blijft. Het gelaat des dichters bleef erin overeind en de
veranderingen in de overige twee bundels, waarvan de indeling veel gedetailleerder
is geworden, wijzen niet op een nieuw uitgangspunt. Hun titels komen overeen met
de opgave bij het interview van E. d'Oliveira met Van de Woestijne in het najaar van
1913: De geestelijke woonst en De Acht Verblindingen.8
Op het moment waarop Van de Woestijne het ontwerp voor het eerst aanpast, dus
op 27 juni 1913, is Het gelaat des dichters al meer dan slechts een deel van een plan,
zelfs al meer dan enkele voorpublikaties. In februari had hij zijn uitgever Van
Dishoeck gevraagd of deze bereid was een omvangrijke bundel uit te geven, deel
van een nog groter geheel. Reeds begin maart waren bij de drukkerij Thieme te
Nijmegen proeven gedrukt van het eerste vel. Het voorwerk, een voorlopige
inhoudsopgave en enkele gedichten konden op die manier aan de boekhandel getoond
worden tijdens Van Dishoecks aanbiedingsreis. De drukproeven laten zien dat Van
de Woestijne de bundel uit twee parallel opgebouwde helften liet bestaan. Ze kregen
respectievelijk de motto's ‘Droef en fel’ en ‘Lentus in Umbra’, vervolgens elk een
inleidend gedicht en de afdelingen ‘De vergroot-spiegel’, ‘Aan de eeuwige’ en ‘Aan
de eeuwig-eenige’; de slotafdelingen verschilden echter: de eerste helft sloot af met
‘Stervens-zangen’, de tweede met ‘Levens-zangen’.
In de ontstaansgeschiedenis van Wiekslag om de kim is een belangrijke nieuwe
fase aangebroken. Voor het eerst kan een deel van de beoogde afdelingen aan de
hand van voorpublikaties en manuscripten worden ingevuld met gedichten die ook
in de definitieve compositie van de Wiekslag terechtkwamen. De compositorische
varianten hebben niet meer alleen betrekking op plannen maar ook op de realisering
ervan. Hier begint het moment waarop gepubliceerde gedichten deel gaan uitmaken
van een compositie en hun context mede bepalend wordt voor hun betekenis.
Het samenstellen van de bundel Het gelaat des dichters was een langdurig en traag
proces dat Van de Woestijne veel hoofdbrekens kostte en bovendien niet tot het
gewenste resultaat leidde: Het gelaat des dichters is, mede door het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog, nooit verschenen. Minderaa heeft in
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zijn monografie over de dichter een reconstructie van Het gelaat gewaagd, maar of
zijn voorstel strookt met de intenties van Van de Woestijne in 1913-1914 blijft een
onbeantwoorde vraag.9 In elk geval tot het voorjaar van 1916, als in Elsevier's
Geillustreerd Maandschrift verzen gepubliceerd worden met de vermelding ‘Uit Het
gelaat des dichters’ en in De Gids met de vermelding ‘Uit: “Aan de eeuwige”’, moet
de dichter de hoop gekoesterd hebben dat de bundel alsnog zou verschijnen. Daarna
heeft hij de gehele opzet herzien, want in 1920 verschijnt eindelijk De modderen
man in een vorm die uiterlijk in niets aan Het gelaat herinnert. Er zijn eenvoudigweg
drie romeins genummerde afdelingen zonder eigen titel. Een groot aantal van de
gedichten die erin zijn opgenomen, had oorspronkelijk een plaats zullen krijgen in
Het gelaat des dichters. Onderzoek dat gebaseerd is op analyse en interpretatie van
de afzonderlijke gedichten en vervolgens van relaties en samenhang tussen de
gedichten, moet de precieze verhouding tussen het hypothetische Gelaat en De
modderen man verdudelijken.
Voor het tweede en meest omvangrijke deel van het drieluik, God aan zee, heeft Van
de Woestijne eveneens geëxperimenteerd met de samenstelling. In de periode die
ligt tussen het verschijnen van deze bundel en De modderen man publiceerde hij de
meeste gedichten in tijdschriften onder verzameltitels. Het is niet bekend hoe hij zich
de onderlinge schikking voorstelde, maar duidelijk is dat de bundel in aanleg een
andere vorm gehad moet hebben gezien titels als ‘Ultima’, ‘Tenebrae’, ‘Supplementa’,
‘In voto’ en ‘Optima’. Toch komen ook ‘Geheim van den honig’ en ‘Verzoeking
van God’ als groepstitels voor, en al in december 1922 - januari 1923 schreef Van
de Woestijne in een carnet een indeling voor God aan zee:
I
II
III
IV
V

De onrustige veiligheid
De schurftige danser
Verzoeking van God
Geheim van den Honig
God aan zee

Dit lijkt sterk op de uiteindelijke vorm van de bundel; Van de Woestijne heeft in de
jaren 1922-1926 kennelijk getwijfeld over de juiste aanpak. In de benamingen van
de afdelingen in deze periode valt op dat ze, geheel in overeenstemming met merkbare
stilistische veranderingen in zijn poëzie, soms enigszins abstract en moeilijk direct
te duiden zijn, en stug en weerbarstig aandoen - iets wat in Het berg-meer nog zal
toenemen.
Voor een beter begrip van Van de Woestijnes componeertechniek zou de
voorgeschiedenis van God aan zee een goed uitgangspunt kunnen zijn, omdat
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de samenstellingen van groepen alsook hun titels opvallend verschuiven in de loop
van de voorbereidingstijd. Er zijn ook gedichten bij bundeling afgevallen, of
uiteindelijk buiten de trilogie in Het zatte hart (1926) gebundeld, hoewel ze bij
voorpublikatie nadrukkelijk verbonden waren met verzen voor God aan zee. Een
gedicht kon dus deel uitmaken van verschillende constellaties en daar op verschillende
manieren een rol in spelen. Van de Woestijne werkt hier volgens een procédé dat
lijkt op de wijze waarop hij zijn gedichten schrijft: hij begint met een aanzet, werkt
die gedeeltelijk uit, schrijft dan het voorlopige resultaat over en werkt dat vervolgens
weer verder uit; dit kan meer keren achtereen gebeuren.10 Deze ‘hernemings-techniek’
is bij het zoeken naar de geschikte bundelcompositie eveneens te onderkennen.
Stond het resultaat eenmaal vast, dan tornde Van de Woestijne daar niet graag
meer aan. In de zomer van 1926 benaderde uitgever A.A.M. Stols hem schriftelijk
met het verzoek de bundel God aan zee te mogen uitgeven. Bij dit verzoek, dat niet
bewaard bleef, moet Stols een verkeerde indruk van de bundel gehad hebben, want
Van de Woestijne antwoordde op 4 september 1926: ‘God aan zee is niet eene
verzameling van losse gedichten, maar een goed-aaneengesloten geheel, waar geen
enkel deel uitgelicht kan worden.’ Stols had een bundeltje van circa veertig bladzijden
in gedachten, zodat Van de Woestijne, die zei het als een eer te beschouwen
opgenomen te worden in Stols' reeks Trajectum ad Mosam, een compromis voorstelde:
hij zou een bloemlezing maken met als titel Blikken (‘de keus is reeds gedaan’). Stols
reageerde meteen door te zeggen dat hij het voorstel wilde aannemen, maar dat hij
bij nader inzien bereid was alsnog de gehele bundel uit te geven, zoals ook is gebeurd.
Het manuscript van Blikken bleef bewaard. Het bestaat uit vier romeins genummerde
afdelingen. De volgorde van de achtentwintig geselecteerde gedichten wijkt af van
die in de bundel; enkele gedichten die in de bundel onder dezelfde afdeling zouden
worden samengebracht, zijn in het manuscript van Blikken nog van elkaar gescheiden.
Het manuscript belichaamt dus een afzonderlijk stadium in de ontstaansgeschiedenis
van God aan zee. De bloemlezing is natuurlijk ook interessant omdat ze beschouwd
kan worden als een vorm van zelfkritiek; dat het preludium en postludium wegens
hun omvang ontbreken, ligt voor de hand, maar het is verrassend dat bijvoorbeeld
het later veel geciteerde gedicht ‘'k Zit met mijn lamme beenen’ door Van de
Woestijne niet werd uitverkozen.
Het componeren van Het berg-meer heeft minder varianten opgeleverd, al zijn ook
daarvoor bij voorpublikaties en in de carnets verscheidene mogelijkheden geprobeerd.
Zo bevat het carnet van 1926 het volgende schema, gedateerd op 25 oktober (de
periode waarin de publikatie van God aan zee voorbereid werd):
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Het Berg-meer
‘De Blind-geborene’ (praeludium)
1. Requiem
2. Het Berg-meer
3. De Voedster
4. ?
‘De Blind-gewordene’ (postludium)
Al snel, misschien zelfs direct, veranderde Van de Woestijne ‘Requiem’ in ‘Mis der
Levenden (smeekmis)’ en verving hij het vraagteken door ‘Mis der Dooden
(Verlossingsmis)’. Later werd de eerste afdeling omgedoopt tot ‘De doode Haven’.
In de dan bereikte compositie is het eindresultaat al herkenbaar, maar tegelijk zitten
er markante verschillen in, die nog verwijzen naar de vroegste ideeën. Eerder, toen
hij De klaarte binnen de Vuist als titel voor de laatste bundel van het drieluik noteerde,
bleek al dat in 1926 in Van de Woestijnes gedachten nog niet alle sporen van het
oorspronkelijke plan waren gesleten. In dit geval zijn er nog enkele directe liturgische
referenties. Door ze bij nadere overweging te verwerpen, hield Van de Woestijne
deze thematiek nagenoeg buiten Wiekslag om de kim.
Het overzicht van deze belangrijke momenten uit de wordingsgeschiedenis van Van
de Woestijnes dichterlijke triptiek is globaal en fragmentarisch: er zijn nog andere
aantekeningen uit de zakboekjes te halen, er komen nog andere groepstitels in de
tijdschriften voor, hij noemt in brieven en manuscripten afwijkende titels. Bovendien
is er een principieel verschil tussen de plannen die hun voorlopige status nooit zijn
ontgroeid en waarover dus alleen hypothetische uitspraken gedaan kunnen worden,
en anderzijds plannen die, al is het maar gedeeltelijk, zijn uitgevoerd en die men dus
kan vergelijken met de resultaten. Dat laatste is het interessantst en het moeilijkst en is hier niet aan bod gekomen. Het vereist eerst de interpretatie van alle gedichten
die op enig moment deel uitmaakten van de ontstaansgeschiedenis van het gehele
drieluik. Die gedichten hebben vaak door diverse groepen gezworven voor ze hun
eindbestemming toegewezen kregen; al deze groepen zullen eveneens op interne
samenhang bekeken moeten worden. Op dat moment gaat de spanning tussen het
gedicht als afgerond werk en de plaats in een breder verband een rol spelen. De wijze
waarop Van de Woestijne die spanning oplost, is een cruciaal moment in het creatieve
proces.

Eindnoten:
1 In citaten worden aperte fouten en verschrijvingen stilzwijgend verbeterd; titels van zelfstandige
werken worden altijd cursief gedrukt. Spellingseigenaardigheden en het wisselende gebruik
van hoofdletters zijn in citaten overgenomen, met uitzondering van titels van verschenen werken:
deze zijn gestandaardiseerd.
2 De brieven van Karel van de Woestijne aan C.A.J. van Dishoeck bevinden zich in het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag. Andere brieven die hieronder
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nog geciteerd worden, zijn in het bezit van het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven (AMVC) te Antwerpen.
Zie voor de gedichten: K. van de Woestijne, Verzameld werk, dl. 1: Lyrische poëzie, Bussum
1948, p. 239-240.
De bewaard gebleven agenda's en carnets zijn op een uitzondering na in het bezit van het AMVC.
Ze zijn tijdelijk aan het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in bruikleen
afgestaan ten behoeve van een historisch-kritische editie van Wiekslag om de kim die wordt
voorbereid bij de afdeling Neerlandica van het Constantijn Huygens Instituut voor Tekstedities
en Intellectuele Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Zie God aan zee, Bussum 1926, p. 80.
Mattheus 5: 1-11.
Zie P. Minderaa, Karel van de Woestijne. Zijn leven en werken, dl. 1, Arnhem 1942, p. 463.
Zie E. d'Oliveira, De jongere generatie. Gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere
richting in onze literatuur; tevens een enquête naar enkele beginselen in ons nationaal geestelijk
leven, Amsterdam 1914, p. 52.
O.c. (noot 7), p. 463-474. Op details is Minderaas reconstructie voor kritiek vatbaar. Hij was
echter gedwongen zich te baseren op enkele hypothesen en gissingen, die nog altijd niet door
feitelijke gegevens weerlegd kunnen worden.
Aan Van de Woestijnes werkwijze werd voor het eerst aandacht besteed door A.M. Musschoot
in haar ‘Karel van de Woestijne: “Mijn God, gij ziet de zee”. Een verkennende interpretatie
van de varianten’, in Studia Germanica Gandensia 16 (1988), p. 133-156; zie i.h.b. p. 139-146.
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Stance Eenhuis
Politiek fout, literair ondermaats?
De omslag in waardering voor het schrijversechtpaar
Scharten-Antink
De waardering voor de romans van het succesvolle schrijversduo Carel en Margo
Scharten-Antink daalde in de loop van de jaren dertig. De meest genoemde oorzaken
zijn het middelmatige literaire niveau van hun latere werk en het feit dat hun werk
getuigt van fascistische sympathieën. Dit laatste aspect was zo'n beladen onderwerp
na de Tweede Wereldoorlog en kreeg daardoor zoveel nadruk dat Carel en Margo
Scharten-Antink met deze twijfelachtige reputatie de geschiedenis zijn ingegaan.1
Uit onderzoek van contemporaine bronnen blijkt evenwel dat de verschuiving in
de waardering voor het werk van Carel en Margo Scharten-Antink al op een eerder
tijdstip valt dan werd beweerd.2 Uiteraard is een dergelijke omslag zelden of nooit
van één factor afhankelijk maar van een complex van factoren. Zo is het verwerken
van aan het Italiaanse fascisme ontleende ideeën ongetwijfeld niet de belangrijkste
oorzaak van de omslag; andere oorzaken kunnen zijn de generatiewisseling, de
macro-economische omstandigheden en het afnemende literaire gehalte van hun
werk. De uitgeverij Wereldbibliotheek, Scharten en de contemporaine literaire kritiek
geven, zoals hierna zal blijken, elk verschillende redenen voor de daling op.
Hoewel tegenwoordig maar weinigen de namen van Carel Scharten (1878-1950) en
Margo Scharten-Antink (1868-1957) kennen, was de ‘Schartenroman’ tot aan de
Tweede Wereldoorlog een bekend en geliefd begrip bij de lezers.3 Oude abonnees
van uitgeverij Wereldbibliotheek zullen zich deze schrijversnamen goed herinneren.
Elk jaarabonnement bevatte immers een roman van het ‘geliefde schrijverspaar’ dat
samen de romans schreef. Aldeze werken zijn, op een paar na, tussen 1905 en 1941
uitgegeven bij de Wereldbibliotheek. Deze Amsterdamse uitgeverij was in 1905 uit
idealistische motieven opgericht door de sociaal-democraat Leo Simons (1862-1932)
die de volksmassa wilde verheffen met goede en goedkope literatuur.
Het grootste deel van hun leven hebben Carelen Margo Scharten-Antink met hun
dochter Theodora in het buitenland gewoond. Carel Scharten kon
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Carel en Margo Scharten-Antink, Florence 1935. (Foto Letterkundig Museum, Den Haag)
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door zijn astmatische aanleg het Hollandse klimaat niet verdragen. Al vanaf 1906
reisden de Schartens rond door Zwitserland en Italië, wonend in pensions of
huurhuizen. Alleen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog verhuisden zij naar het
Gooi. In 1925 vestigden de schrijvers zich definitief in Florence. Vanuit het buitenland
onderhielden de Schartens een uitgebreid schriftelijk contact met hun uitgeverij
Wereldbibliotheek.4 De directeur van de uitgeverij Leo Simons was, behalve een
zakelijke relatie, ook een persoonlijke vriend die hen met raad en daad bijstond.
De Schartens leefden van het schrijven. Margo Scharten-Antink had succes met
romans als Sprotje. Carel Scharten vertaalde uit het Frans en schreef jarenlang literaire
kritieken in De Gids en De Telegraaf.
In 1908 schreven Carel en Margo Scharten-Antink samen de roman Een huis vol
menschen, Parijsche roman. Dit experiment slaagde boven verwachting en de
bekroning met de Tollens-prijs stimuleerde hen deze samenwerking voort te zetten.
De tweede roman die zij samen scheven, De vreemde heerschers. Roman van de
Italiaansche meren (1911) was minder geslaagd. In 1918 verscheen hun derde roman
't Geluk hangt als een druiventros. Deze succesvolle psychologisch-realistische
roman had, net als de vorige, het Italiaanse boerenleven tot onderwerp. Bij de volgende
roman, rond 1920, veranderden de schrijvers de aard van hun samenwerking. Het
eenvoudige psychologisch-realistische proza bevredigde hen niet langer. In feite
wilden ze idealistisch proza schrijven. Dankzij hun voorgaande successen durfden
de Schartens het nu aan om Carels idealistische levensbeschouwing in een
ideeënroman te verwerken.5 De trilogie Het leven van Francesco Campana
(1924-1925) was hiervan het resultaat.6
Tot grote verbazing van zowel de schrijvers als de uitgever was hetsucces van
deze trilogie overdonderend. Van het eerste deel waren binnen twee jaar 17.000
exemplaren verkocht en een paar jaar later, waren er, ondanks het toenemend aantal
negatieve kritieken op het tweede en derde deel in 1926, meer dan 50.000 exemplaren
van de trilogie verkocht. Ter vergelijking: in die jaren haalde een roman gemiddeld
een verkoop van één à tweeduizend exemplaren.7 Het onverwacht grote succes van
Het leven van Francesco Campana was een opvallend verschijnsel tijdens het
Interbellum. Het bevestigde de reputatie van dit succesvolle populaire
schrijversechtpaar.
Uitgever Leo Simons schreef in september 1924 aan de Schartens dat hij niet
begreep waarom lezers zo sterk de voorkeur gaven aan Francesco Campana boven
bijvoorbeeld Margo Scharten-Antinks roman In den vrijen Amerikaan: ‘Lieve mensch,
ik heb den zucht opgegeven, het publiek te doorgronden! Het doet nu eenmaal altijd
rare dingen, omdat het met zijn intuïtie en niet met zijn oordeel - als het dat heeft! te rade gaat! [...] Ik denk haast dat de verklaring hierin ligt, dat over het algemeen
romans nu meest door vrou-
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Staafdiagram van uitgaven van Carel en Margo Scharten-Antink bij de Wereldbibliotheek

Omslag van de Duitse vertaling van Littoria, een uitgave uit 1936 bij uitgever Rascher te Zürich.
Bandontwerp: Agta Meijer. (Foto Letterkundig Museum, Den Haag)
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wen gekocht en gelezen worden, en dat er in die boeken iets is, wat in het eene geval
de vrouwen afstoot, in het andere ze aantrekt! Maar weten doe ik er niets van!’
Het eerste deel van Francesco Campana kreeg zeer positieve kritieken. De literaire
kritiek schreef lovend over de uitbeelding van de personages in termen als ‘innigheid’,
‘warmte’, ‘zuiverheid’.8 Over de ideeën in de roman was de literaire kritiek minder
positief. Bij de beoordeling van het tweede en derde deel van Francesco Campana
veranderde, zoals hierboven gezegd, omstreeks 1926, de waardering. Veel critici
waren van mening dat het literaire gehalte van hun werk daalde door het ontbreken
van passie of scheppingskracht. Ze beschouwden de trilogie Francesco Campana
mislukt als ontwikkelings- en ideeënroman. Critici als Henri Borel en Frans Coenen
noemden de roman ‘maakwerk’ en ‘oppervlakkig’.
Het is een voor de hand liggende vraag waarom desondanks deze trilogie zo
populair was bij de lezers. Of het fenomeen van het succes van Francesco Campana
iets over de mentaliteit van de tijd zou kunnen zeggen, wie de lezers waren en wat
zij in het werk waardeerden, vereist een apart onderzoek. De contemporaine literaire
kritiek deed wel een poging het raadsel van de enorme verkoop te verklaren. Zo
schreef Henri Borel in Het Vaderland van 26 februari 1926 dat de trilogie volgens
hem het succes had te danken aan het populariseren van filosofische bespiegelingen
die de pantheïstische ideeën de schijn van diepzinnigheid verleenden. In Den Gulden
Winkel van oktober 1926 noemde Gerard van Eckeren het in zijn ogen overschatte
succes een modeverschijnsel van het intellectuele burgerdom. Niettemin meenden
bijna alle critici dat de lezers zich konden identificeren met de hoofdpersoon. De
protagonist geloofde niet langer in christelijke dogma's en stelde daarvoor een
pantheïstisch getinte levensbeschouwing in de plaats. De literaire kritiek relativeerde
het belang van Carel en Margo Scharten-Antink voor de Nederlandse literatuur.9 Het
is niet zo verwonderlijk dat literair Nederland ook bij de eerstvolgende roman van
de Schartens een kritische houding aan zou nemen.
In 1926 werkten de Schartens aan hun volgende ideeëntrilogie, De nar uit de
Maremmen. Het (financiële) succes van Francesco Campana had hen wellicht zoveel
zelfvertrouwen gegeven dat ze die stap waagden. In tegenstelling tot humanitaire of
pantheïstische ideeën kregen nu politieke ideeën een plaats in het werk. Ze schreven
aan de Wereldbibliotheek dat de ontwikkeling van het Italiaanse fascisme in De nar
een rol op de achtergrond zou spelen. In die tijd was het echtpaar van zeer nabij
getuige van de politieke ontwikkelingen in Italië. Florence, de verblijfplaats van de
Schartens, was in de jaren twintig heftig in beroering als gevolg van de fascistische
revolutie van Mussolini. Carel Scharten had via zijn lidmaatschap van de Florentijnse
so-
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ciëteit ‘Leonardo da Vinci’ contact met kunstenaars, politici en intellectuelen.10
Ondanks of dankzij discussies met voor- en tegenstanders raakten de Schartens er
langzaam maar zeker van overtuigd dat het fascisme op dat moment de beste oplossing
vormde voor de politieke en economische chaos in Italië. Het fascisme hield voor
hen zowel het herstel in van de orde als de bestrijding van het communisme en
socialisme die zij verantwoordelijk achtten voor het verval van de westerse
maatschappij. De bewondering voor Mussolini, als schepper van het Nieuwe Italië,
groeide dermate dat Carel Scharten tussen 1928 en 1937 zeven keer naar Rome reisde
voor een gesprek met Mussolini.11 Voor excessen en politieke moorden stelden de
Schartens Mussolini niet verantwoordelijk; ze schreven die toe aan oncontroleerbare
elementen binnen de fascistische partij.12 Het grote elan van fascistische jongeren
inspireerde de schrijvers. In hun enthousiasme over het herboren Italië meenden de
schrijvers de Nederlandse lezers over deze politieke ontwikkeling in romanvorm te
moeten informeren. Het echtpaar achtte zichzelf in staat onbevooroordeeld en
onpartijdig van het fascistische fenomeen verslag te doen.
In november 1927 verscheen het eerste deel van de romantrilogie De nar uit de
Maremmen (1927-1929). De hoofdpersoon, het type van de zuivere natuurmens,
staat als kunstenaar enigszins aan de zijlijn van de maatschappij en bekijkt vanuit
die uitzonderingspositie de ontwikkelingen in het nieuwe Italië.
De verkoopcijfers van het eerste deel van De nar uit de Maremmen waren
hoopgevend want binnen vier maanden bereikte het de zesde druk. Het is echter
aannemelijk dat het succes van de vorige roman een positief effect op de verkoop
van deze roman heeft gehad omdat geleidelijk aan in 1928 de verkoop stagneerde.
De recencies van dit eerste deel van de De nar uit de Maremmen daarentegen
waren voornamelijk negatief. De literaire kritiek herhaalde in 1928 de bezwaren die
ze al bij het tweede en derde deel van Francesco Campana in 1926 had geuit, namelijk
dat het literaire gehalte daalde en de scheppingskracht ontbrak. In Den Gulden Winckel
van januari 1928 schreef Gerard van Eckeren over ‘een mager staketsel onder fraai
pleisterwerk’. De recensenten herkenden in de roman het routinewerk van vakkundige
schrijvers en adviseerden hen daarom een jaar rust te nemen. De literaire kritiek
hanteerde uitsluitend literair-esthetische normen en negeerde de politiek. De
socialistische criticus in Het Vrije Volk A.M. de Jong vormde hierop een uitzondering.
Hij verweet de schrijvers een gebrek aan objectiviteit.
Het tweede deel van De nar uit de Maremmen verscheen in november 1928, het
derde deel in november 1929. De schrijvers noemden zichzelf in het voorwoord van
het tweede deel ‘objectief’ in de weergave van de historische
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ontwikkeling van het Italiaanse fascisme. Maar naarmate het verhaal vorderde,
ontpopten de schrijvers zich tot duidelijke voorstanders van het Italiaanse fascisme
en verdween elke objectiviteit. Met name in het derde deel van De nar veranderde
de ideeënroman in een tendensroman die de Nederlanders van het gelijk van het
Italiaanse fascisme wilde overtuigen. De verwachtingen bij de schrijvers over de
ontvangst en verkoop van het tweede deel van de De nar waren hooggespannen.
Veelvuldig spoorden zij de uitgever aan extra reclame te maken.
Naar aanleiding van de stagnerende verkoop halverwege 1928 waarschuwde Leo
Simons van de Wereldbibliotheek herhaaldelijk voor het nadeel van dit controversiële
nieuwe element in de romans. Volgens de Wereldbibliotheek was de politieke inhoud
in de roman vanuit financieel oogpunt onzakelijk. Leo Simons was niet erg gelukkig
met deze nieuwe koers van een van zijn succesauteurs. Hij stuurde hen artikelen
waarin hij waarschuwde tegen het ondemocratische en gewelddadige karakter van
het fascisme en probeerde de Schartens op die manier op het rechte spoor te brengen.13
Deze waarschuwingen bereikten echter het tegendeel. Scharten schreef op 3 september
1928: ‘Wat je schrijft over de politiek, is nog altijd onbewezen. Maar overigens geeft
een roman, die menschen geeft, niet een historisch feit (bestaat dat eigenlijk wel?
Zal het ooit kunnen worden vastgesteld?) maar wat leeft in de hoofden van die
menschen, wat zij denken, wat zij voelen, wat zij gelooven.’ Maar volgens de
Wereldbibliotheek toonde het brede lezerspubliek in Nederland geen interesse voor
een actueel politiek onderwerp in romans; de uitgeverij stelde zich inzake advertenties
voor De nar enigszins terughoudend op. Scharten begreep die handelwijze van de
Wereldbibliotheek niet. Twee jaar eerder, in 1926, had de uitgeverij immers voor
Francesco Campana zoveel reclame gemaakt. De Wereldbibliotheek had mede op
grond van berichten van boekhandelaren erg weinig vertrouwen in de belangstelling
van de lezers voor dit onderwerp. Zo schreef mede-directeur van de Wereldbibliotheek
Nico van Suchtelen (1878-1949) op 21 januari 1929: ‘En nu is bij de Nar een
onmiskenbaar nadeel (zakelijk gesproken natuurlijk) dat je het fascisme behandelt,
waarvan de vrije Nederlander heelemaal niets wil weten noch hooren, hetzij voor of
tegen. Het fascisme is hier volstrekt niet actueel en geen mensch praat er over, net
zoomin als over het communisme. En dat zal wel zoo blijven tot het onwaarschijnlijke
moment dat ook hier een Lenin of Mussolini opduikt.’
Volgens de Wereldbibliotheek was ideologie alleen interessant voor een kleine
culturele elite. In Nederland wist men weinig af van de politieke situatie in Italië. Er
bestond een grote mentale afstand ten opzichte van Italië en de pers volgde nauwelijks
de politieke ontwikkeling aldaar. Een recent onderzoek bevestigt deze bevinding.14
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Er is met de boekbesprekingen van het tweede deel van de De nar (1928) iets
opvallends aan de hand. Enerzijds oordeelde de literaire kritiek negatief over de
literaire kwaliteit van De nar en herhaalde haar kritiek over het dalende literaire
gehalte. Anderzijds oordeelden de critici, behalve A.M. de Jong in Het Vrije Volk,
positief over de objectieve politieke tendens. Zij waardeerden met name het
informatieve karakter van de geschetste historische ontwikkeling van het fascisme
in Italië, dat De nar een meerwaarde gaf als historisch document. Zo schreef Henri
Borel in Het Vaderland van 5 mei 1929 over de grote verdienste van de Schartens:
‘dat zij ons zoo helder en klaar hebben ingelicht over het eigenlijke wezen van het
Fascisme’.
In de beoordeling van het derde deel van De nar (november 1929) handhaafde de
literaire kritiek het oordeel over de dalende literaire kwaliteit maar veranderde haar
mening over de tendens. Zoals hierboven vermeld, hadden de schrijvers in het derde
deel van De nar het literaire verhaal geheel ondergeschikt gemaakt aan de politieke
boodschap over het Italiaanse fascisme. De literaire kritiek ergerde zich aan de
overdaad aan politiek waardoor De nar het informatieve karakter had verloren en
een documentair karakter had gekregen. Het merendeel van de recensenten gaf dan
ook een negatief eindoordeel omdat de tendens het literaire gedeelte had verdrongen.
In Het Vrije Volk van 2 december 1929 vatte A.M. de Jong het aldus samen: ‘Ik heb
in mijn besprekingen van de vorige delen doen uitkomen, dat de Schartens niet
objektief tegenover Mussolini en zijn fascisme staan, maar er vurige voorstanders
van zijn. Apostelen moet ik wel zeggen na lezing van dit derde deel. [...] Het is
topzwaar van fascistische gezindheid, en de geschiedenis van dat fascisme is maar
van zeer ondergeschikt belang voor de levens der helden en heldinnen. Dat is de
kardinale fout van deze “tendenzroman” der Schartens. Mislukt als tendenz, mislukt
als roman. Een jammerlijk verval.’
Het was uiteraard teleurstellend voor de Schartens toen bleek dat zij zich zo hadden
vergist in de belangstelling van het grote publiek. De afnemende verkoopcijfers van
de romans over het onderwerp waar zij zelf zo vol van waren, raakten hen hevig.
Aanvankelijk daalde sinds 1926 alleen de waardering van de literaire kritiek, in 1928
volgde hun uitgever met waarschuwingen en vervolgens daalde omstreeks 1929 ook
de publieke waardering. Als bekende succesvolle romanciers rekenden de Schartens
immers op een groot lezerspubliek. Die lezers verwachtten echter in een
Scharten-roman verhalen die de zuiverheid en de innigheid van de romanfiguren tot
leven brachten. Ze verwachtten geen roman waarin de portrettering van de
hoofdpersoon ondergeschikt gemaakt zou worden aan de politieke opvattingen.
Toen het gewenste verkoopresultaat van het tweede deel van de De nar in 1928
en het derde deel in 1929 uitbleef en de financiële gevolgen hiervan zich
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eind 1930 manifesteerden, gaf de uitgeverij diverse keren een verklaring voor de
daling van de verkoop. In februari 1931 schreef Nico van Suchtelen, de opvolger
van Leo Simons als directeur van de Wereldbibliotheek, aan Scharten dat de algemene
economische crisis er de oorzaak van was dat de mensen geen boeken meer kochten.
Bovendien herhaalde de uitgever dat er geen interesse bestond voor romans met een
politiek onderwerp in tegenstelling tot de grote belangstelling in 1925 voor romans
met een idealistisch onderwerp, zoals in de Francesco Campana-serie. In juni 1932
gaf de Wereldbibliotheek naast de algemene economische crisis een nieuwe oorzaak
aan, namelijk verdringing van de oudere literaire generatie waartoe Carel en Margo
Scharten-Antink behoorden, door een jongere. De Wereldbibliotheek herhaalde deze
oorzaak van de verkoopdaling in maart 1933 en november 1934.
Carel en Margo Scharten waren het met deze analyse niet eens. Volgens de
Schartens was de algemene economische crisis de enige oorzaak van de verkoopdaling
en niet de verdringing door een volgende schrijversgeneratie. De Schartens waren
van mening dat hun romans zeer modern waren omdat zij met het actuele onderwerp
hun lezers bewust maakten van een politieke ontwikkeling die omstreeks 1929 nog
niet in Nederland was doorgedrongen. De mening van de officiële literaire kritiek
ten aanzien van de dalende literaire kwaliteit van hun boeken bestreden de Schartens
met het argument dat de literaire kritiek het genre van ideeën- of tendensromans
afwees. Het echtpaar was er heilig van overtuigd dat de De nar zou doorbreken zodra
de algemene economische crisis eenmaal voorbij zou zijn.
De Schartens raakten vanaf 1930 in financiële zorgen omdat een groot deel van het
geld dat zij tijdens de afgelopen succesvolle periode hadden belegd, verloren was
gegaan bij de beurscrisis in 1929. Bovendien werd Margo Scharten door een
langdurige zenuwinzinking getroffen. Carel Scharten was nu genoodzaakt in zijn
eentje de schrijverstaak op zich te nemen en maakte zich zorgen of hij wel in staat
zou zijn ieder jaar een boek te produceren. Scharten zocht naarstig naar afzetgebieden
en meende deze onder meer in de opkomende Nederlandse fascistische groeperingen
gevonden te hebben. Op 21 november 1933 probeerde hij de Wereldbibliotheek over
te halen een advertentie van De nar te plaatsen in het fascistische weekblad Volk en
Vaderland: ‘De Nar zou kunnen worden gepousseerd, 1e door de afgesproken
prijsverlaging, 2e door het boek opnieuw te annonceeren als de eerste Europeesche
roman over het Italiaansche fascisme, als een boek, dat zijn tijd vooruit was, als een
boek van den dag, een boek, dat niemand niet gelezen mag hebben enz. [...] Misschien
schrik [sic] jullie even terug. Maar bedenk dan dit: dat de Nederlandsche fascisten
uit de Duitsche school, van De Nar niets anders dan goeds kunnen leeren, want De
Nar is op [sic] slot van rekening zeer
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onpartijdig en een zeer evenwichtig en harmonisch boek. Jullie zoudt dus zelfs onder
de fascisten, een goed werk doen, met ons boek onder hen te verspreiden.’
Ofschoon de Wereldbibiliotheek begin 1934 afwijzend stond tegenover de
presentatie van De nar als een fascistisch boek in Volk en Vaderland, was deze
afwijzing niet principieel en ging de uitgeverij na enige aarzeling over tot publikatie
van een advertentie. Op 9 juni 1934 publiceerde Volk en Vaderland in plaats van een
advertentie een aankondiging van De nar: ‘de beschrijving van den moeilijken strijd
van de eerste Fascisten, hun groot vertrouwen en offervaardigheid kan ook onze
kameraden sterken in den strijd voor een Nationaal-Socialistisch Nederland’.15 Slechts
300 verkochte exemplaren waren het resultaat.
Schartens klachten over financiële problemen namen toe. Van Suchtelen gaf eind
1934 voor de vierde keer een beschouwing over de oorzaken van de verkoopdaling.
Allereerst heerste er volgens Van Suchtelen de algemene economische crisis, dan
volgde de natuurlijke verdringing van de oudere door de jongere generatie schrijvers.
Hij herhaalde daarmee de argumenten uit juni 1932. Van Suchtelen adviseerde
Scharten de toestand onder ogen te zien en zich daaraan aan te passen. ‘Datje er ooit
op rekende altijd ongeveer hetzelfde inkomen te blijven trekken uit jelui werken is
een groote psychologische vergissing van je geweest’ schreef hij op 6 november
1934 aan Scharten, ‘Auteurs van onze leeftijd moeten het eenvoudig als onvermijdelijk
accepteeren dat het inkomen uit hun oude werken gaandeweg vermindert en ophoudt
en bovendien dat het publiek voor hun nieuwe werken een quantitatief geringere
belangstelling toont, doordat de jeugd zich grootendeels tot jongere auteurs wendt.’
Maar de eigenzinnige Scharten hield vol dat de verkoopcijfers zouden stijgen op
het moment dat de economische crisis zou verdwijnen. Van het generatieconflict
wilde hij niets weten.
In werkelijkheid was de verkoop in middels al vanaf 1930 flink teruggelopen met
alle financiële gevolgen vandien. Hun laatst gepubliceerde roman De gave gulden
(1934) kreeg vernietigende kritieken en verkocht slecht.
Bij de volgende roman Littoria. De verlossende arbeid (1935) bereikte de
waardering een dieptepunt. Deze roman die evenals de vorige roman op naam van
Carel en Margo Scharten-Antink werd gepubliceerd, schreef Carel in werkelijkheid
alleen.16
Littoria. De verlossende arbeid is een mager verhaal dat dient om de politieke
voorkeur voor het Italiaanse fascisme en met name de bewondering voor Mussolini
te demonstreren. Het is een lofzang op de Italiaanse Duce Mussolini die door zijn
charismatische leiding zijn onderdanen inspireerde tot drooglegging en ontginning
van de Pontijnse Moerassen. Deze drooglegging
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was een van de ‘grote werken’ van het fascistische regime en slaagde dankzij de
gemeenschappelijke inspanning van arbeiders (Italiaanse oudstrijders), werkgevers
en de Duce.
Scharten heeft alles in het werk gesteld om de mythe van de Grote Leider te
verstevigen. In die zin past Littoria in de Italiaanse traditie van portretten over
Mussolini die de onfeilbaarheid van de dictator verbeelden.17
Er is in Littoria naar model van de Italiaanse fascistische ideologie een duidelijke
scheiding tussen de mannen- en vrouwenwereld volgens de traditionele rolverdeling
waarin mannen het zware werk verrichten en vrouwen het moedertype zijn. Door de
combinatie van elementen komt in deze roman een aantal denkbeelden samen voor
die men specifiek aan autoritaire regimes zou kunnen toeschrijven, zoals bewondering
voor de leider, verering voor het heldendom, vitale pioniers en traditionele ideeën
over specifiek mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.18 Mussolini's demagogische
stijlmiddelen hadden ook invloed op Schartens taalgebruik.19
Littoria (1935) verscheen op een ongelukkig moment. Italië was net Abessinië
binnengevallen waarover in Nederland veel verontwaardiging was ontstaan. Scharten
achtte daarom een voorwoord noodzakelijk om zich op voorhand vrij te pleiten voor
fascist uitgemaakt te worden. Scharten noemde zich in het voorwoord ten onrechte
onpartijdig want Littoria is door Schartens blinde bewondering voor Mussolini en
voor het fascisme in louter propaganda ontaard. Scharten schreef in het voorwoord
dat het Italiaanse fascistische model als voorbeeld zou kunnen dienen voor het
Nederlandse crisisproject (de inpoldering van de Zuiderzee) dat gebaat zou zijn bij
zo'n inspirerende leider.20
De uitgever was niet erg gelukkig met de uitgave van Littoria en nog minder met
het voorwoord. Het is een raadsel waarom de Wereldbibliotheek, in die jaren geleid
door Nico van Suchtelen en P. Endt, doorging met de uitgave. Het is aannemelijk
dat financiële motieven niet de doorslag gaven maar eerder de loyaliteit van de
uitgever aan zijn ooit zo financieel aantrekkelijke auteurs. Op aanraden van de
Wereldbibliotheek herschreef Scharten het voorwoord drie keer en schrapte de meest
aanvechtbare gedeelten. Omstreeks 1935 verdedigde Scharten Mussolini in een brief
aan Van Suchtelen: ‘Je beoordeelt die man zeker verkeerd. Ik ken hem goed en ken
ook zijn zeldzame impressiemabelheid en spontaneïteit, - te groot misschien voor
een staatsman.’21
Al naar gelang de waarschuwingen van de Wereldbibliotheek voor een gebrek aan
interesse voor het fascisme bij het grote publiek, veranderde Scharten in zijn
argumentatie de functie van het fascisme in De nar en Littoria. De ene keer schreef
Scharten aan de Wereldbibliotheek dat het fascisme een rol op de achtergrond speelde.
De andere keer noemde hij De nar of Lit-
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toria ‘een boek over het fascisme’. De vasthoudendheid van de schrijvers aan dit
onderwerp getuigde niet van marktinzicht. Het schetste hun mentale vervreemding
van Nederland. De Schartens waren door hun langdurig verblijf in Italië waarschijnlijk
slecht op de hoogte van de groeiende dreiging van het nationaal-socialisme voor de
Nederlanders.
Hoewel de Wereldbibliotheek een roman over het fascisme niet principieel afwees,
was er door de politieke gebeurtenissen wel een verschil in waardering ten aanzien
van het fascisme te constateren. In 1935 zou volgens de Wereldbibliotheek het
fascisme in de roman irritatie wekken als gevolg van de toenemende dreiging van
het nationaal-socialisme, terwijl vijf jaar eerder de Wereldbibliotheek nog sprak over
een gebrek aan interesse voor het fascisme. Het is eerder een graduele afwijzing van
het fascisme door de Wereldbibliotheek dan een principiële afwijzing.
De literaire kritiek beoordeelde Littoria overwegend negatief. Door de dreiging
van het nationaal-socialisme in Nederland is er tussen 1928 en 1935 een verandering
in het literaire klimaat waar te nemen. In 1928 ging de literaire kritiek aarzelend in
op de tendens in De nar. In 1935 richtte de kritiek de aandacht meteen op de tendens
in Littoria, maar in de beoordeling van deze roman bleef de literaire kwaliteit van
de roman voorop staan. De officiële literaire kritiek, richtte zich tussen 1928 en 1935
dan ook niet zozeer tegen de impliciete verheerlijking van het fascisme in het tweede
deel van De nar. Zij keerde zich ook niet tegen de expliciete verheerlijking van het
fascisme in het derde deel van De nar en Littoria. Maar het merendeel keerde zich
bij het derde deel van De nar en Littoria wel tegen de tendens die ten koste ging van
de literaire kwaliteit. Dat relativeert meteen de ideologische bezwaren van de literaire
kritiek tegen het werk van de Schartens. Er is gewezen op een soortgelijke reactie
van Anthonie Donker op Exil-literatuur, die bovenstaande bevinding ondersteunt.22
Begin jaren dertig is het Italiaanse fascisme blijkbaar geen ideologie waartegen
men duidelijk stelling nam. Dat is ook merkbaar uit alle reacties van de
Wereldbibliotheek die nooit overwogen heeft af te zien van een uitgave van de
Schartens.
De Schartens voorzagen dat door de politieke ontwikkelingen in Nazi-Duitsland,
daar meer belangstelling voor hun ‘actuele’ boeken zou bestaan. De vertalingen in
het Duits zouden een goede bron van inkomsten kunnen vormen en daarom richtten
zij hun aandacht meer op het buitenland dan op Nederland. In 1935 verschenen zowel
't Geluk hangt als een druiventros als De nar en Littoria in het Duits.23 De kritieken
in de Duitse, Zwitserse en Italiaanse pers waren positief. Op 10 juli 1936 schreef
Scharten aan Van Suchtelen: ‘De critiek is zóó als zij in Holland nooit was! Natuurlijk,
er zijn daar geen kliekjes tegen ons, wij hebben geen benijders, en geen oude rancunes.
Men
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leest zuiver het werk, het werk zooals het is.’ Ter stimulering van de (slechte) verkoop
stelde Scharten vervolgens aan de Wereldbibliotheek voor een brochure te maken
over Scharten-Antinks succes en bekendheid in het buitenland. Maar Van Suchtelen
koos voor de Nederlandse literaire kritiek en piekerde er niet over haar
‘onbevoegdheid voor de voeten te werpen’. Het zal duidelijk zijn dat Scharten-Antinks
rol als succesauteurs van de Wereldbibliotheek was uitgespeeld.
Naar aanleiding van de teleurstellende afrekeningen over 1936 en 1937 gooiden
de Schartens in 1938 eindelijk het roer om en veranderden van onderwerp. Ze schreven
een roman over de vijftiende-eeuwse Venetiaanse kunstschilder Giorgione, met matig
succes overigens.
Eind 1938 toen het financiële effect van de verkoopdaling duidelijk werd, gaf de
uitgever in antwoord op de zoveelste litanie over geldzorgen voor de vijfde keer
sinds 1930 uitleg over de verkoopdaling. Nico van Suchtelen van de
Wereldbibliotheek schreef op 21 december 1938 over algemene oorzaken als de
economische crisis en de generatie-aflossing. Vervolgens meende Van Suchtelen dat
er voor de daling van de ‘Scharten-romans’ nog een extra reden was aan te wijzen,
namelijk de uitwerking van de sympathie van de schrijvers voor het fascisme: ‘Waarbij
dan voor jullie - laat ik dat maar eens ronduit zeggen - nóg een faktor ten ongunste
werkte, nl. jullie fascistische sympathieen, die bij velen - en wij merken dat zéér
sterk bij onze abonnées - een min of meer afwijzende houding tegen jullie werk in
het algemeen hebben in de hand gewerkt. Jullie zelf merkt daarvan natuurlijk niets;
auteurs - ik weet daar zelf genoeg van mee te praten - ontvangen slechts brieven van
bewonderaars enz. Maar de uitgevers hooren de stem van het groote publiek en van
den boekhandel [die] daarvan de echo is.’ De Wereldbibliotheek bood begin 1939
een structurele oplossing voor Schartens financiële problemen en garandeerde hen
een jaarlijks honorarium van ƒ 1.000,-. Dit bedrag kwam overeen met het honorarium
voor 2000 verkochte exemplaren. Volgens Van Suchtelen was een hoger bedrag
onverantwoord voor de uitgeverij. De Schartens accepteerden dit aanbod gaarne.
Zoals ik al in de inleiding tot dit artikel schreef, viel volgens de literaire handboeken
en encyclopedieën de omslag in waardering voor het werk van Carel en Margo
Scharten-Antink in de loop van de jaren dertig samen met het verwerken van Italiaanse
fascistische ideologische opvattingen en andere factoren zoals de generatie-wisseling,
de daling van het literaire niveau van hun werk en de economische crisis.
Uit de gegevens van de Wereldbibliotheek en uit de reacties van de literaire kritiek
blijkt dat de omslag in waardering voor het werk van Scharten-Antink inzet in 1926.
De literaire kritiek spreekt dan over het dalende lite-
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raire gehalte in hun romans door een gebrek aan scheppingskracht en beschouwt hun
ideeënromans op grond van literair-esthetische normen als mislukt. De kritiek herhaalt
dit standpunt in 1928 en 1929 met uitzondering van de waardering voor het
informatieve karakter van de politieke tendens in het tweede deel van De nar. In
1930 oordeelt de kritiek negatief over de politieke tendens in het derde deel van De
nar waaronder de literaire kwaliteit te leiden heeft. In 1935 herhaalt de kritiek bij de
beoordeling van Littoria bovenstaand bezwaar in sterkere mate. Uit de dalende
verkoopcijfers blijkt dat halverwege 1928 de publieke waardering omslaat. Tot die
tijd bleef het publiek de Schartens trouw. De politieke bewustwording bij het grote
publiek in Nederland treedt op z'n vroegst in na 1933. Volgens de statistiek van het
werk van Scharten-Antink daalt de verkoop omstreeks 1929 en bereikt deze zijn
dieptepunt na 1936 (zie ill. p. 72). In de staafdiagram is goed te zien dat na het
verschijnen van De nar (1927-1929) de voorafgaande boeken toch nog een flink
aandeel in de verkoop hebben.
Conclusie op grond van het bovenstaande moet zijn dat de omslag in waardering
van het werk van Carel en Margo Scharten-Antink omstreeks 1929 niet wordt
veroorzaakt door de fascistische ideologie in hun romans. Als algemene en
belangrijkste oorzaken van deze omslag kan men de algehele economische crisis en
de generatie-aflossing aanwijzen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de Schartens deze
laatste twee aspecten gemeen hebben met bijvoorbeeld Ina Boudier-Bakker, Top
Naeff, Herman Robbers en Gerard van Hulzen. Tot ongeveer 1930 gaven de
romanschrijvers van de oudere generatie de toon aan.24
Dan is er nog een aantal oorzaken dat specifiek voor Carel en Margo
Scharten-Antink geldt waardoor het grote publiek massaal afhaakt. Ten eerste daalt
volgens de literaire kritiek vanaf 1926 het literaire gehalte in hun romans. Ten tweede
beantwoordt de tendens niet aan de verwachting van het publiek van een
‘Scharten-roman’. En ten derde heeft het grote publiek, getuige de verkoopdaling
halverwege 1928, geen belangstelling voor tendensliteratuur. Met enige
voorzichtigheid zou ik willen concluderen dat de drang van Carel Scharten, gesteund
door Margo Antink, om zijn levensbeschouwelijke ideeën en hun beider ideeën over
het fascisme in romans te verwerken, het literaire gehalte hebben aangetast. De
negatieve invloed van de politieke componentin de romans van de Schartens valt pas
te constateren na de publikatie van Littoria in 1935. Door de verandering in het
politieke klimaat in Nederland en de dreiging van het nationaal-socialisme ontstaat
er bij het publiek na 1935 een afkeer van deze tendens. Het zou een veel uitgebreider
onderzoek vergen om na te gaan of er tijdens het Interbellum over het algemeen
belangstelling bij het Nederlandse publiek bestond voor politiek in romans.

Eindnoten:
1 Bij na-oorlogse literaire geschiedschrijving moet men er echter net zo als bij de
geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog op bedacht zijn dat elke persoon en gebeurtenis
wordt bezien in het licht van ‘goed’ of ‘fout’. J.C.H. Blom, In de ban van goed en fout?
Wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland, Bergen 1983
(Inaugurele rede Amsterdam 1983).
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Literaire handboeken en encyclopedieën van na de oorlog:
W.J.M.A. Asselbergs, Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde,
's-Hertogenbosch 1951, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, dl. 9, p. 210.
W.L.M.E. van Leeuwen, Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis
van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika, Utrecht 1959, p. 240.
C.G.N. de Vooys en G. Stuiveling, Schets van de Nederlandse letterkunde, Groningen 1959,
p. 163.
Moderne encyclopedie der wereldliteratuur (ed. A.G.H. Bachrach [et al.]), dl. 8, Weesp 1983,
p. 287.
De Nederlandse en Vlaamse auteurs, van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese
auteurs (ed. G.J. van Bork en P.J. Verkruysse), Weesp 1985, p. 512.
Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde, auteurs, anonieme werken, periodieken
(ed. B. Barnard), Amsterdam 1986, p. 354.
De voornaamste bron voor mijn onderzoek is de briefwisseling tussen Carel Scharten en zijn
uitgeverij Wereldbibliotheek. Deze correspondentie, die berust bij het archief van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag, loopt van 1906 tot 1950 en omvat
ruim 900 brieven. De tweede bron vormt de briefwisseling tussen Margo Antink en de
Wereldbibliotheek die 60 brieven uit de periode 1907-1957 omvat. De nadruk in het onderzoek
ligt op de correspondentie uit de periode 1922 tot 1939. Andere bronnen voor dit onderzoek,
eveneens afkomstig uit het archief van het Letterkundig Museum, vormen de overige archivalia
van C. Scharten en M. Antink, waaronder aantekenschriften, manuscripten en een collectie
literaire kritieken. Voor een aanvulling op de kritieken is Nijhoff's Index geraadpleegd.
Vig. W.J.M.A. Asselbergs 1951 (Op cit. noot 1), p. 210.
Stance Eenhuis, ‘“Great Dutch authors”; Carel en Margo Scharten-Antink en hun uitgever
Wereldbibliotheek (1906-1950)’, Deel 1: 1905-1926, in De Boekenwereld 9 (1992-1993) 1
(september 1992), p. 12-21; Deel III: 1926-1950 in De Boekenwereld 9 (1992-1993) 2 (december
1992), p. 77-85.
Deze artikelen schetsen een beeld van de zakelijke en persoonlijke relatie tussen de schrijvers
C. en M. Scharten-Antink en hun uitgever Wereldbibiliotheek. Onderwerpen zijn o.a. het
economisch belang van deze succesvolle schrijvers voor de uitgeverij, uitgeversbeleid, oplageen verkoopcijfers.
Over de nieuwe vorm van samen een roman schrijven schreef Margo Scharten-Antink in een
aantekenschrift: ‘Wel begreep ik aanstonds dat bij dit werk mijn taak er noodwendig een geheel
andere zou blijken te worden. [...] De figuren, met name de hoofdfiguren, die we nu zouden
creëren, konden niets toevalligs meer hebben. De hoofdfiguren moesten voor alles geschikt
wezen de ideeën te doorleven of te belichten waarom wij ze zouden scheppen en dus
ondergeschikt zijn aan de ideeën. Daarmede werd tevens vanzelf ook mijn taak een
ondergeschikte.’
Erica van Boven, Een hoofdstuk apart. ‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek 1889-1930,
Amsterdam 1992, p. 41-49. De criticus Carel Scharten stond zelf als schrijver in de realistische
traditie van na Tachtig. Deze generatie critici eiste ‘menselijkheid’ in romans. Begrippen als
innerlijkheid, zuiverheid, innigheid en een positieve toon vormen literaire en idealistisch-ethische
criteria waaraan een goede roman moet voldoen. Het leven van Francesco Campana voldeed
aan al deze eisen en is volgens de criteria van Scharten dus een goede roman.
G.H. 's-Gravesande, ‘Al pratende met....A.M. de Jong’, in Den Gulden Winckel 27 (1928) 3, p.
71.
Zie noot 6.
De ergernis of wellicht afgunst van critici over het in hun ogen zeer overtrokken succes uitte
zich in tegenwerking van het 25-jarig jubileum van Carel en Margo Scharten-Antink in juni
1927. Ter gelegenheid hiervan had de huldigingscommissie o.l.v. Schartens' uitgever Leo
Simons het plan opgevat de populaire schrijvers bij die gelegenheid een dankbare hulde te
brengen voor hetgeen zij in die 25 jaar aan de Nederlandse letterkunde hadden geschonken.
Volgens plan zou er ƒ 75.000, - ingezameld moeten worden om een oude wens van de Schartens
te verwezenlijken, namelijk de oprichting van de stichting Casa Olandesa in Florence, waar de
Nederlandse cultuurbelangen zouden worden behartigd onder leiding van de Schartens. De
circulaire eindigde met ‘Ten einde de huldiging werkelijk te maken tot een nationale uiting is
de bijdrage vastgesteld op ƒ 2,50’ (NRC d.d. 2 mei 1927).
Er verschenen negatieve ingezonden brieven o.a. in de NRC van 10 mei 1927. Het Nederlands
Kunsthistorisch Instituut in Rome voelde zich in haar eer aangetast doordat de circulaire

Jaarboek Letterkundig Museum 1

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

suggereerde dat uitsluitend vanuit Milaan kennis over de Nederlandse cultuur werd verspreid;
in Het Vaderland van 18 mei 1927 protesteerde mevrouw J. Goekoop-de Jongh tegen de
misleiding in de circulaire door een particulier belang der Schartens tot nationaal en cultureel
belang te verheffen. De Maasbode van 20 mei 1927 schreef dat Scharten met zijn anti-katholieke
gezindheid een ongeschikte figuur leek om de Hollandse cultuur te vertegenwoordigen in het
katholieke Italië. De Maasbode vreesde een eenzijdige voorstelling en meende dan ook geen
melding van de circulaire in de krant te moeten maken. Hierdoor bleef een groot deel van het
katholieke Nederland onkundig van het plan. Gerard van Hulzen in Morks Magazijn van juni
1927 voorzag het plan mislukken. Volgens hem verzette het Hollandse volk zich omdat men
dacht dat de Schartens ‘de gelukkigste auteurs van ons land zijn. Ze hebben aan niets gebrek,
ze verdienen meer met hun boeken dat één van ons heeft durven droomen zelfs Couperus niet.’
Leo Simons verdedigde de Schartens in Het Vaderland van 19 mei 1927. Hij stelde dat de
Schartens geen eigen belang voor ogen stond maar met de inzameling juist iets voor de hele
Nederlandse gemeenschap wilde doen. Henri Borel in Het Vaderland van 27 mei 1927 achtte
het nationaal belang van de Schartens niet evenredig tot hetgeen zij voor de Nederlandse
literatuur hadden gedaan. Volgens hem waren grotere figuren als Van Schendel en Martinus
Nijhoff, die ook in Florence woonden, beter in staat de Nederlandse letterkunde te
vertegenwoordigen. Het lukte de commissie niet de benodigde som bij elkaar te krijgen. Het is
onduidelijk of de kritiek er mede de oorzaak van was. Het ingezamelde geld werd in een fonds
gestort waaruit jonge kunstenaars een studiebeurs konden ontvangen.
Deze sociëteit komt in het tweede deel van de De nar uit de Maremmen voor als een club van
‘Übermenschen’. De hoofdpersoon, die lid is van deze sociëteit, zou je de spreekbuis van de
Schartens kunnen noemen.
Carel Scharten, Het ware Karakter van Mussolini; van het Fascisme en van het Italiaanse Volk,
ongepubliceerd manuscript uit 1942. In dit essay analyseert Scharten de rol van Mussolini in
het Italiaanse fascisme, waarbij hij zich behalve op Mussolini's redevoeringen en boeken baseert
op: ‘[...] mijne persoonlijke relatie's, van 1926 af, en de zeven gesprekken, waarvan er
verscheidene meer dan een uur duurden, die ik tusschen 1928 en 1937 met Mussolini voerde.’
De Schartens kochten in juli 1925 het huis van de vooraanstaande socialist Gustavo Console
die een persoonlijke vriend van hen was. Macabere bijkomstigheid is dat Console als politieke
tegenstander van het fascisme op 3 oktober 1925 in dit huis werd vermoord. Een maand later
betrokken de Schartens het huis. Vgl. ‘Vijf en twintig brieven aan A. Roland Holst, 1908-1950’
(ed. W.G. Hellinga [et al]), in Maatstaf 6 (1958) 2/3, p. 130-135 en het derde deel van De nar
uit de Maremmen, (1931), p. 241.
L. Simons: ‘Het fascisme: zijn ontstaan en wezen’, in Wil en Weg 6 (1927) 4, p. 155-157 en p.
162-167. Simons schetst het Italiaanse fascisme aan de hand van een recent verschenen boek:
E.V. Beckentath, Wesen und Werden des fascistischen Staates, Berlijn 1927.
Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse pers in de jaren twintig weinig aandacht schonk aan
het Italiaanse nieuws. De grote belangstelling richtte zich op Westeuropese mogendheden omdat
de ontwikkeling aldaar meer weerslag op Nederland had. De beeldvorming over Italië werd
aanvankelijk bemoeilijkt door verwarde berichtgeving en later door de fascistische censuur.
M. van der Linde en R. Böhm, ‘Het Italiaans fascisme in de Nederlandse Pers in de jaren twintig’,
in Aspect des rélations de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et des Pay-Bas avec
l'Italie, 1925-1940 (ed. M. Dumoulin en J. Willequet), Brussel 1983, p. 51-66.
M.C. van den Toorn, Wij melden u den nieuwen lijd. Een beschouwing van het woordgebruik
van de Nederlandse nationaal-socialisten, Den Haag 1991.
De Wereldbibliotheek was hiervan niet op de hoogte. Op 29 augustus 1936. negen maanden na
de publikatie van Littoria, schreef Carel Scharten aan de uitgever: ‘Margo [-], die alleen
geestelijk, doch niet met de pen aanwezig was in dit boek’.
F.G. van der Poll, Benito Mussolini. Portret contra zelfportret. Groningen 1964. Proefschrift
Amsterdam.
Uit Van der Polls onderzoek blijkt dat profascistische auteurs vaak aanzienlijk extatischer en
bombastischer zijn dan de bewonderende Mussolini zich ooit heeft getoond. Volgens hem was
dit het gevolg van projectie van Mussolini's daden die men beschouwde als vervulling van eigen
verlangens (p. 10).
Vergelijk deze fascistische denkbeelden met ideeën in socialistisch-realistische literatuur of
andere ideologisch sterk bepaalde literatuur zoals in: W.S. Huberts, Schrijver tussen daad en
gedachte. Leven en werken van George Kettmann Jr. (1898-1970), Den Haag 1987, p. 84-93.
Zie noot 15.
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20 In dit verband wijs ik op een artikel van H. Scholten, die Littoria plaatste in de traditie van de
crisisliteratuur, aangezien het boek een fascistische oplossing voor de crisis in Nederland biedt.
Voor wie de Lutinebel luidt. Verhalen uit de crisistijd 1930-1940 (ed. Harry Scholten), Baarn
1982, p. 7-22.
21 De brief is niet gedateerd maar zal uit 1935 zijn. Waarschijnlijk is Scharten getuige geweest
van een van Mussolini's reizen naar de Pontijnse Moerassen en de nieuwe stad Littoria. Hij
heeft het toen tot onderwerp van de nieuwe roman gekozen.
22 M.H. Würzner, ‘Nederlandse en Duitse emigrantenliteratuur 1933-1940’, in Bzzlletin 8 (1980)
72, p. 39-43.
23 Het is merkwaardig dat de romans van C. en M. Scharten-Antink nooit in het Italiaans zijn
vertaald. Mussolini las de Duitse vertaling van de De nar uit de Maremmen met veel waardering,
zoals hij tegen Scharten zei. Hij beloofde het boek te laten vertalen. Het kwam er niet van. In
1940 bleek de roman op de Italiaanse fascistische index van verboden boeken te staan die niet
in het Italiaans vertaald mochten worden. Waarschijnlijk was het in de ogen van Mussolini niet
fascistisch genoeg. In het derde deel van De nar komt een passage voor waarin de hoofdpersoon
de joden verdedigt (p. 244-246).
24 Zie noot 7.
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Theo Bijvoet
De gebroeders Theo en Piet van Rossum en De Gemeenschap1
In het voorjaar en de zomer van 1986 wijdde het Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum een tentoonstelling aan het literaire tijdschrift De
Gemeenschap. Als begeleidende publikatie bij die tentoonstelling verscheen een
Schrijversprentenboek2. Op pagina 22 daarvan staat het omslag afgebeeld van de
septemberaflevering 1926 van De Gemeenschap. Dat omslag bestaat uit een
fotocollage, gemaakt door de architect Sybold van Ravesteyn. De fraaie collage toont
de koppen van diverse personen die nauw bij De Gemeenschap waren betrokken. Te
zien is uiteraard de toenmalige redactie, bestaande uit: Jan Engelman, Henk
Kuitenbrouwer, Willem Maas, Lou Lichtveld en C. Vos. De redactiesecretaris van
het tijdschrift, Albert Kuyle, ontbreekt evenmin. En verder zijn door Van Ravesteyn
verschillende belangrijke medewerkers, zoals Marnix Gijsen, H. Marsman, Pieter
van der Meer de Walcheren en Otto van Rees, opgenomen. Op het omslag prijken
ook de koppen van Theo - nogal klein - en Piet van Rossum. Ten tijde van het
samenstellen van de tentoonstelling en het Schrijversprentenboek was eigenlijk niet
goed duidelijk welke relatie deze beide telgen uit het fameuze Utrechtse
boekhandelarengeslacht Van Rossum met De Gemeenschap onderhielden. Verder
onderzoek heeft intussen duidelijk gemaakt dat Theo en Piet van Rossum hun plaatsje
op dat Van Ravesteyn-omslag meer dan verdiend hebben.
Sinds 1830 dreven de Van Rossums achter het Utrechtse stadhuis een boekhandel
annex uitgeverij.3 Toen op 8 maart 1856 J.R. van Rossum kwam te overlijden, zette
zijn vrouw, M.Th. van Rossum-Wennekendonk, de zaak voort onder de firmanaam
Wed. J.R. van Rossum. Deze firma zou tot 1 januari 1971 blijven bestaan. In de loop
van de negentiende eeuw groeide ‘de Weduwe’ uit tot de toonaangevende katholieke
boekhandel van Utrecht en omstreken. De firma Van Rossum gaf onder meer de
officiële kerklijst voor de stad Utrecht uit, waarin voor een praktiserend katholiek
alle noodzakelijk informatie was opgenomen. De dichter-politicus H.J.A.M.
Schaepman
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schreef over de firma: ‘Deze boekhandel beheerscht onze Utrechtse geestelijkheid
en ik zeg U ronduit, dat Monseigneur [A.I. Schaepman, aartbisschop van Utrecht]
en meer grote hanzen er nogal op gesteld zijn.’4 Aan het eind van de vorige eeuw
werd in de zaak een afdeling kerkmuziek opgericht. In 1892 kwam de firma Wed.
J.R. van Rossum onder leiding te staan van de broers J.F.Th. en F.Th.A. van Rossum.
Eerstgenoemde was een energieke persoonlijkheid onder wiens leiding - vanaf 1928
leidde hij de zaak alleen - de firma zich sterk uitbreidde. J.F.Th. van Rossum was
niet alleen in zijn zaak erg actief, hij zette zich tevens in op sociaal en charitatief
terrein. Vanwege zijn baard werd hij getooid met de bijnaam ‘de weduwe met de
baard’. In 1924 nam hij initiatieven die leidden tot de oprichting van de R.K.
Nederlandsche Boekhandelaren en Uitgeversvereeniging ‘Sint Jan’.5 Op 1 september
1892 huwde hij met E.B.M. van Eijck. Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren,
vijf jongens en vijf meisjes, allen te Utrecht.6
Theodorus Josephus Antonius (Theo) van Rossum, geboren op 13 maart 1895,
was het tweede kind.7 Hij kreeg een opleiding in het grafisch bedrijf, onder andere
in Düsseldorf, en werd technisch-directeur van Het Centrum. Dit Utrechtse katholieke
dagblad was een sociaal vooruitstrevende krant en daardoor ‘een buitenbeentje in de
overwegend conservatieve katholieke pers’ van die dagen.8 Door de vader van ‘de
weduwe met de baard’, Th.G.J. van Rossum, was deze krant in 1898 samen met
Th.A. Koelman gekocht. Deze Van Rossum was van 1898 tot 1908 directeur van het
dagblad, waarna zijn zoon, J.F.Th. van Rossum, hem opvolgde.9 Toen in 1917 Het
Centrum door de Van Rossums werd verkocht aan de N.V. Futura, wist de
krachtdadige J.F.Th. van Rossum te bedingen dat zijn oudste zoon Theo
technischdirecteur kon blijven.
Aan het begin van de jaren twintig waren Jan Engelman en Albert Kuyle bij Het
Centrum werkzaam als redacteur. Toen het tijdschrift De Gemeenschap in 1925
begon te verschijnen, maakten zij gretig gebruik van de grafische faciliteiten die hun
via de drukkerij van Het Centrum en Theo van Rossum werden geboden. Vijf jaar
lang zou het blad gedrukt worden op de persen van Het Centrum. Aan de
samenwerking kwam eind 1929 een einde. Het tijdschrift De Gemeenschap en vooral
de in 1925 opgerichte gelijknamige uitgeverij verkeerden toen door het financieel
weinig solide beleid van Albert Kuyle in een ernstige crisis. De Gemeenschap stapte
als gevolg hiervan over naar drukkerij Lumax.10 In het laatste nummer dat Het Centrum
drukte, november-december 1929, werd door de aan het Janskerkhof 21 gevestigde
drukkerij de volgende advertentie geplaatst: ‘het typografisch karakter van de
gemeenschap trok allerwege de aandacht[,] wij drukten het vanaf het eerste nummer
- denk daaraan bij uw drukwerkorders’. Terecht was Het Centrum trots op de
geleverde prestaties. Het drukken van De Gemeenschap
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stelde typografisch beslist geen geringe eisen. Men denke slechts aan de steeds
wisselende (kleuren)omslagen, de vele illustraties (vignetten, houtsneden, foto's) en
de regelmatig ingesloten bijlagen. Zeker Albert Kuyle, die veel met de praktische
kant van het tijdschrift van doen had, heeft intensief met Theo van Rossum
samengewerkt. Niet alleen het tijdschrift rolde trouwens in de eerste vijf jaren van
de Centrum-persen, ook diverse boeken van uitgeverij De Gemeenschap werden er
gedrukt. Te noemen zijn de eersteling van De Gemeenschap, Het huis van Marnix
Gijsen (1925), en Marsmans Paradise regained (1927).
Over de details van Theo van Rossums bemoeienis met De Gemeenschap is weinig
te vinden. Met Kuyle onderhield hij in ieder geval, ook na de oorlog nog,
vriendschappelijke betrekkingen, zoals blijkt uit enkele tussen Albert Kuyle en Theo
van Rossum gewisselde brieven die berusten bij het Letterkundig Museum.11 In 1932
richtte Theo van Rossum de Drukkerij Van Rossum op, een bedrijf dat nog steeds
bestaat en regelmatig drukt voor de bibliofiele Stichting ‘De Roos’. Theo van Rossum
overleed op 9 juli 1979.
Acht jaar oud was Theo van Rossum, toen zijn broer Petrus Marcus Antonius
(Piet) van Rossum op 25 april 1903 te Utrecht het levenslicht zag.12 Na een korte,
afgebroken priesterstudie ging Piet naar het Utrechtse Stedelijk Gymnasium. Ook
deze opleiding kon hij niet voltooien. Toen zijn oudste zus, S.P.P.M. van Rossum,
op 11 mei 1920 met de gefortuneerde Frans Wilking in het huwelijk trad en daardoor
als kracht voor de familiezaak verloren ging, werd Piet - 17 jaar oud - door zijn vader
van school gehaald. Op 20 mei 1920 begon Piets loopbaan bij de firma Wed. J.R.
van Rossum.
Onder leiding van Piet en zijn jongere broer W.J.C. (Wim) van Rossum - vanaf
1935 zijn zij medefirmanten - breidde de firma zich verder uit. Terwijl Wim van
Rossum zich hoofdzakelijk bezighield met de boekhandel, richtte Piet zich vooral
op de handel in devotionalia, een enigszins verouderde afdeling binnen de familiezaak
die door hem ingrijpend werd gemoderniseerd. Door zijn toedoen kwam in 1927 een
nieuwe toonzaal bij de zaak waar ‘een goede collectie verantwoorde moderne
religieuze kunst uit binnen- en buitenland’13 werd getoond. Piet van Rossum zag goed
in dat de toenmalige, in meer progressieve katholieke kringen nagestreefde
vernieuwing van de religieuze kunst commerciële mogelijkheden bood.14 Dikwijls
verleende hij opdrachten aan kunstenaars. De aldus ontstane ontwerpen liet hij door
bekwame ambachtslieden vermenigvuldigen, soms onder toezicht van de beeldend
kunstenaar. Piet van Rossum verkocht religieuze kunst van onder anderen P.L.
Douwes, Charles Eyck, Wim Harzing, Albert Meertens en Jo Uiterwaal. Toch hield
de zakenman Piet van Rossum ook eenvoudige en goedkope beelden in de winkel.
De moderne, strakke beelden, die aanzienlijk duurder waren, werden namelijk
hoofdzakelijk door

Jaarboek Letterkundig Museum 1

86
een beperkte groep van beter opgeleide katholieken gekocht.15 Tot 1968 is Piet van
Rossum firmant gebleven. Op 19 augustus 1980 overleed hij.
Tijdens hun adolescentie raakten Albert Kuyle en Piet van Rossum intiem bevriend.
Kuyle en zijn broer Henk Kuitenbrouwer kwamen bij de familie Van Rossum geregeld
over de vloer. ‘Kuitje’ en Piet moeten elkaar goed gelegen hebben. Het waren beiden
praktisch ingestelde, energieke jongemannen met een grote artistieke belangstelling.
Zo waren Kuyle (als regisseur) en Piet van Rossum (als organisator) aan het eind
van 1922 en begin 1923 betrokken bij een uitvoering van Felix Ruttens Ahasverus
door het ‘Utrechtsch Tooneel-Ensemble’; de voorstelling flopte volkomen.16
Het ligt voor de hand dat Kuyles vriend een bemiddelende rol heeft gespeeld in
de uitgave van diens debuutbundel Seinen in de herfst van 1924 door N.V. Dekker
& Van de Vegt en J.W. van Leeuwen. Deze boekhandel en uitgeverij was sedert
1917 eigendom van de firma Wed. J.R. van Rossum.17 De Utrechtse vestiging van
Dekker & Van de Vegt - er was sedert 1922 ook een winkel in Nijmegen - stond in
die dagen onder leiding van M.F.M. (Michael) van Rossum, een broer van Theo en
Piet, met wie Albert Kuyle ook vriendschappelijk omging. Van Kuyles bibliofiel
verzorgde debuut werden in de eerste jaren slechts enkele tientallen exemplaren
verkocht. Het was een uitgave die ‘eerder op basis van ideologie en vriendschap dan
op commerciële basis’ werd gelanceerd.18
Het vriendschappelijke contact tussen Kuyle en de gebroeders Van Rossum was
voor hem persoonlijk van belang, maar zeker ook voor De Gemeenschap. Hiervoor
schreef ik al over de uitgebreide grafische faciliteiten die De Gemeenschap via de
door Theo van Rossum geleide ‘Electrische Drukkerij’ van Het Centrum kon benutten.
Daarnaast voerde vanaf eind 1925 tot januari 1927 de firma Wed. J.R. van Rossum
de - helaas niet bewaard gebleven - administratie van het tijdschrift en de
boekuitgaven.19 Voorts was Piet van Rossum direct betrokken bij de oprichting van
uitgeverij De Gemeenschap op 15 oktober 1925. In het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken te Utrecht staat hij als de tweede vennoot van deze
‘uitgeverij in den meest ruimen zin’ te boek.20 De aangifte werd door hem gedaan.
Niet bekend is hoeveel geld de firma Van Rossum in De Gemeenschap heeft gestoken,
maar zeker is dat het tijdschrift en de uitgeverij het in de eerste jaren zonder het ruime
krediet van de Van Rossums niet hadden gered. In zijn herinneringen aan zijn
Gemeenschap-tijd schreef de renegaat Albert Helman daarover spottend: ‘De niet
geringe financiële moeilijkheden voor een begin werden tenslotte overwonnen,
grotendeels dank zij de interventie van een jonge boekhandelaarszoon, Piet van
Rossum, wiens oudere broer bedrijfsleider was van een goedlopende drukkerij in
Utrecht. A. Kuyle, met veel typografische belangstelling, was daar kind

Jaarboek Letterkundig Museum 1

87
aan huis en werd zo ook de voornaamste onderhandelaar met onze commerciële
kredietverlener. Met vereende krachten kon de drukkerij ervan overtuigd worden,
dat het tijdschrift wel zou lopen - Piet zou het aan de man brengen - en zich op den
duur zeker zou kunnen bedruipen. Een beetje geduld slechts...Kuyle wist bovendien
de drukkerij meteen te interesseren door allerlei frisse ideeën omtrent de vorm. De
drie overigen [Jan Engelman, Henk Kuitenbrouwer en Willem Maas], met vaste
banen, leken de kredietgevers soliede kerels, en ze waren regelmatige kerkgangers,
net als de Van Rossums (uitgevers van katholieke kerkmuziek, die niet beseften welk
paard van Troje ze binnenhaalden), dus zou de zegen des Heren op hun aller
onderneming wel niet uitblijven.’21
Zakelijk is Piet van Rossum niet erg lang betrokken gebleven bij de uitgeverij.
Zijn vader heeft, vermoed ik, uitstekend begrepen wat voor vlees hij in de kuip had.
Hij had weinig fiducie in de financiële perspectieven van De Gemeenschap en was
bovendien niet erg gecharmeerd van de, naar zijn mening, wel erg progressieve
ideeën van de katholieke jongeren in het Gemeenschap-kamp. De clerus was tenslotte
een zeer goede klant van Van Rossum en kon wel eens consequenties verbinden aan
de betrokkenheid van zijn firma en zoon bij De Gemeenschap. ‘De weduwe met de
baard’ stelde zijn zoon Piet voor de keuze: òf verder in de familiezaak òf verder met
De Gemeenschap. Piet van Rossum koos voor het eerste. Op 26 januari 1927 meldde
Kuyle bij de Kamer van Koophandel dat zijn vriend per 1 januari van dat jaar was
uitgetreden als vennoot. Met het einde van zijn zakelijke verbintenis met De
Gemeenschap kwam beslist geen einde aan zijn persoonlijke relatie met de
Gemeenschappers. Daarvan getuigt onder meer het Scheepsjournaal van de Pitvisch
van ‘kapitein’ Piet van Rossum.22
Tijdens een weekje zeilen op de Loosdrechtse Plassen in 1924 was Piet van Rossum
‘een absolute watersportliefhebber’ geworden, zoals hij in de inleiding van zijn
scheepsjournaal schreef. Hij was die week in gezelschap van Gerard Pompe en Albert
Kuyle die zijn ervaringen zou verwerken in de novellenbundel Zeiltocht (1925).
Omdat Van Rossum de misère met gehuurde boten zat was, besloot hij zelf een boot
te kopen. ‘Den 23en April [1925] werd ik eigenaar van een sloep lang 4.75, breed
1.44 met zeilen, grootzeil en fok, riemen enz. Voor aanhangmotor was de keus
gevallen op een Archimedes 2 cyl. motor 2 1/2 P.K. De sloep kreeg de voor sommige
menschen schijnbaar eigenaardige naam “Pitvisch”. Laat ik even zeggen dat deze
naam goed is, dus blijft zoolang de sloep mijn eigendom is tot deze naam met zijn
eigenaar op een ander jacht overgaat.’ Op vrijdag 8 mei 1925 werd de eerste tocht
gemaakt. Tijdens de vele gevolgde zeiltochten met de ‘Pitvisch’ en andere boten
nam Piet van Rossum dikwijls familie, vrienden of kennissen mee. In het
Scheepsjournaal van de Pitvisch, een dik album dat voorzien is van

Jaarboek Letterkundig Museum 1

88
geïllustreerde houten platten, schreef hij uitgebreide verslagen van zijn nautische
belevenissen. Bij ‘22 juli Woensdag [1925]’ noteerde Piet van Rossum: ‘Deze dag
was voor de vrienden van de Gemeenschap. Reeds om 7 uur stond de ijverige
Secretaris L.M.A. Kuitenbrouwer bij mij op de stoep om samen de Pitvisch uit zijn
nest te sleepen. [De boot lag in de kelder van Dekker & Van de Vegt aan de Utrechtse
Oude Gracht.] Om ongeveer 8 uur lagen we in de Weerdsluis waar de Fransche
correspondent de Heer C. Vos zich bij ons voegde.’ Op weg naar de Vecht stapte de
rest in, eerst ‘de Constructivist W. Maas met zijn ega, Mevrouw Tono
Maas-Bonebakker’, dan ‘den leider (lijder) Jan Engelman’. ‘De Inquisiteur Henk
Kuitenbrouwer maakte de bemanning compleet.’ Onderweg werden tekeningen
gemaakt. ‘Fel brandde de zon’ en het ‘merendeel der bemanning lag weldra te water.’
Bij de lunch at men gebakken spiegeleieren en ‘Fuchs [C. Vos] stond met een borrel
klaar.’ Er werd een grotere zeilboot gehuurd en men beleefde een ‘paar fijne zeiluren’.
Met de ‘Pitvisch’ ging men weer terug. ‘Een mooie avond langs de Vecht besloot
de tocht. Bel Engelman had een keurig souper tot slot klaar gemaakt.’
Ook de passagiers, onder wie regelmatig vrienden en kennissen uit de kring rond
De Gemeenschap, mochten bijdragen leveren aan het scheepsjournaal. Hierdoor is
een uniek document ontstaan, onder meer met tekeningen van Willem Maas, Jan
Engelman en Leni Mengelberg; met gedichten van Albert Kuyle, Henk
Kuitenbrouwer, Jan Engelman en C. Vos. Achterin het scheepsjournaal zit bovendien
een foto-gedeelte met allerlei leuke kiekjes van boot en bemanningen. Hieronder
volgt een kleine keuze uit de teksten, tekeningen en foto's.

Jaarboek Letterkundig Museum 1

89

De Gemeenschap, september 1926, naar een collage van Sybold van Ravesteyn. Met de klok mee:
Willem Maas, Albert Helman, Piet van Rossum, Albert Kuyle, Wies Moens (met pijp), Theo van
Rossum, Sybold van Ravesteyn, Pieter van der Meer de Walcheren, H. Marsman, Henk Kuitenbrouwer,
C. Vos, Otto van Rees en Marnix Gijsen
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1 Kapitein Piet van Rossum, getekend door Jan Engelman

2 Theo van Rossum aan de picknick

3 Het Scheepsjournaal van de Pitvisch
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Piet van Rossum
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1 V.l.n.r. Leni Mengelberg, Anne Marie van der Meer de Walcheren, Albert Helman, Christine van
der Meer de Walcheren, Albert Kuyle en Pieter van der Meer de Walcheren. Op zondag 11 juli 1926
maakte deze groep met Piet van Rossum een zeiltocht. ‘Michiel de Ruyter, Jozef Conrad en..Piet van
Rossum. Bedankt!’ schreef ‘Kuitje’ na afloop

2 Leni Mengelberg en Albert Helman tijdens dezelfde tocht

3 Albert Kuyle (links) en Jan Engelman op de Roerdomp, een latere boot van Piet van Rossum
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De jonge Albert Kuyle tijdens een zeiltocht
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1 C. Vos (links) en Albert Kuyle, getekend door Willem Maas

2 C. Vos

3 Theo van Rossum

Jaarboek Letterkundig Museum 1

Eerste strofe van gedicht door C. Vos

Jaarboek Letterkundig Museum 1

95

Eindnoten:
1 Het schrijven van dit artikel was zonder hulp en de vele inlichtingen van mevrouw C.J.J van
Rossum, Vlaardingen, en de heer W.J.C. van Rossum, De Bilt, niet mogelijk geweest. Ik ben
hen daarvoor zeer erkentelijk.
2 Th.A.P. Bijvoet [et al.], De Gemeenschap 1925-1941, Den Haag 1986 (Schrijversprentenboek
24).
3 G. Boer, Inventaris van het archief van de firma Wed. J.R. van Rossum.
Boekhandel/kunsthandel/uitgeverij te Utrecht (1808) 1830-1987. Utrecht 1989 (Publikaties van
de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht 1), p. 5 e.v.
4 Geciteerd naar Boer, a.w., p. 5.
5 W. van de Pas, De strijd voor het katholieke boek [...], Amsterdam 1949, p. 97-103.
6 K.W.J. van Rossum, Van Rossum. Genealogie van een stichts geslacht 1691-1971 Wijk bij
Duurstede [enz.] 1971, p. 19-21. In 1976 verscheen een supplement op deze genealogie.
7 K.W.J. van Rossum, a.w., p. 21.
8 Piet Hoens, ‘Heilloos twistgeschrijf. De democratische richting van Het Centrum, 1884-1900’,
in De gezegende pers. Aspecten van de katholieke persgeschiedenis in Nederland tijdens de
19de en 20ste eeuw (ed. Mechteld de Coo-Wijgerink [et al.]) Zeist 1989, p. 187-195, citaat op
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p. 188; zie ook: Joan Hemels, De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant,
Baarn 1981, p. 26-30 en 41-44.
Boer, a.w., p. 9.
Th.A.P. Bijvoet, ‘Over de geschiedenis van uitgeverij De Gemeenschap’, in Teruggedaan.
Eenenvijftig bijdragen voor Harry G.M. Prick [...] (ed. Th.A.P. Bijvoet [et al.]) 's-Gravenhage
1988, p. 36-44.
Deze brieven bevinden zich in het Kuyle-archief, Letterkundig Museum, Den Haag. Signaturen:
K.967 B.l en K.967 B.2.
K.W.J. van Rossum, a.w., p. 24-25.
Geciteerd naar G. Boer, a.w., p. 7.
Zo werd in De Gemeenschap herhaaldelijk - o.a. in de redactionele ‘Verantwoording’ 3 (1927)
1 (januari), p. 1-2 - gesteld dat voor (religieuze) kunst behalve ethische ook esthetische
maatstaven golden. Zie ook: Albert Kuyle, De luister van uw huis, Amsterdam 1930 en Clemens
Meuleman, Hedendaagsche religieuse kunst. Met een inleiding van Jan Engelman. Amsterdam
1936.
E.M.C. van Melis, ‘Artikelen uit een roomse winkel. Uit het archief van de fa. Wed. J.R. van
Rossum’, in Catharijnebrief nr. 23, oktober 1988, p. 6-8.
Enkele documenten betreffende dit project werden mij door de heer W.J.C. van Rossum, De
Bilt, ter inzage gegeven.
K.W.J. van Rossum, ‘Uit de geschiedenis van Dekker & Van de Vegt’, in Oud-Utrecht (1990)
10 (oktober), p. 93-103 en K.W.J. van Rossum, ‘De Nijmeegse vestiging van Dekker & Van
de Vegt’, in Numaga 36 (1989) I (april), p. 3-16.
Gegevens betreffende Seinen en citaat zijn ontleend aan een brief van K.W.J. van Rossum,
Nijmegen, aan zijn oom W.J.C. van Rossum d.d. 12 mei 1992.
Deze administratie is waarschijnlijk in de meidagen van 1940, toen de zolders van de firma
Wed. J.R. van Rossum in verband met brandgevaar werden ontdaan van brandbaar materiaal,
weggegooid; zie G. Boer, a.w., p. 9.
Bij het Letterkundig Museum berust een fotokopie van het Handelsregister betreffende uitgeverij
De Gemeenschap. Signatuur: G.2744 P.
Albert Helman, ‘Catacomben en Troglodieten (De interne geschiedenis van “De Gemeenschap”)’
in Maatstaf 26 (1978) 2 (februari), p. 1-17; citaat op p. 9, in Maatstaf 26 (1978) 3 (maart), p.
57-79, verscheen het tweede deel en slot van Helmans Gemeenschap-herinneringen.
Het Scheepsjournaal van de Pitvisch is in bezit van mevr. C.J.J. van Rossum, Vlaardingen.
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F. Bordewijk
‘Een toren in het landschap van de Nederlandse letterkunde’
Een lezing uit 1948 over Louis Couperus met een naschrift van René
Spork
Wij zijn in deze zaal bijeenkomen wegens het feit dat Louis Couperus vóór 25 jaren
gestorven is, en wij hebben terecht gemeend dat dit feit in het openbaar moet worden
herdacht in Den Haag omdat Couperus, Hagenaar van geboorte, in zijn gehele
persoonlijkheid, in zijn gehele allure nimmer van Den Haag los is geweest, waar ter
wereld ook hij zich voor korter of langer tijd vestigde.
Wij kunnen vaststellen dat Couperus op 60-jarige leeftijd ons te vroeg is ontvallen,
want hij was toen nog in de volle kracht van zijn leven als kunstenaar. Maar nu er
sindsdien een kwart eeuw is verlopen komt het mij juister voor niet te wijzen op een
te vroege dood, maar op de nalatenschap van een leven dat lang genoeg is geweest
om die nalatenschap te stempelen tot een voor onze letteren buitengewoon rijke.
Bovendien betreft de rijkdom - zeldzaam verschijnsel - zowel de hoedanigheid als
de hoeveelheid. Couperus was buitengewoon talentrijk en tevens buitengewoon
vruchtbaar, en dat laatste kunnen wij alleen verklaren uit een spelende beheersing
van de taal.
In deze rijkdom treft men dan ook nog veelsoortigheid aan: Couperus was dichter,
vertaler, schrijver van sprookjes, van fantasieën, van visioenen, van reisverhalen.
Het belangrijkst is hij als romancier en verbeelder van de klassieke oudheid.
Aan Den Haag vooral verbonden en daarom ons Hagenaars wellicht het meest
dierbaar is Couperus als auteur in een genre dat men later algemeen de Haagse roman
is gaan noemen, een typering die nogal afwijkt van de Haagse werkelijkheid, omdat,
ook in de tijd toen dit genre druk werd beoefend, de bevolking van Den Haag niet
uitsluitend, zelfs niet bij meerderheid, integendeel bij aanzienlijke minderheid was
samengesteld uit de deftige of gegoede en tevens deftige burgerij waarin die
romanciers gelijk Couperus hun sujetten zochten. Couperus gaf ons in dit genre Eline
Vere, een eersteling, een bekwaam werkstuk, een goed voorbeeld van een romankunst
die thans uitgestorven is en dat daarom wel voor klassiek mag gelden, maartoch
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een boek waarvan naar mijn mening men meer de mond vol heeft dan dat men zich
zet tot lezen of herlezen van zijn inhoud. In hetzelfde genre gaf Couperus ons later
nog twee ook omvangrijke werken: De boeken der kleine zielen, die hij schreef tijdens
een lang verblijf in Zuid-Frankrijk, en Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan,
welk laatste boek ik door een vooraanstaand letterkundige nog onlangs heb horen
betitelen als zijn meesterwerk. Daarnaast heeft hij van die aard ook werk gemaakt
van minder omvang, b.v. de kleine roman Extase die na zijn verschijning door Van
Deijssel hoog werd geroemd.
Wat moeten wij nu van deze boeken zeggen? Het is wel zeker dat juist daarmede
Couperus zijn grootste roem heeft geoogst, niet alleen in die stand waaruit hij zijn
stof haalde, maar ook in andere kringen. Met name is Eline Vere ontzaglijk veel
gelezen. Intussen bleek ook van dat heel dikke werk, De boeken der kleine zielen,
aanvankelijk in acht delen, jaren na de verschijning nog een herdruk - ditmaal in 1
band, doch onverkort - opgang te maken. Hierbij mag zeker niet worden voorbijgezien
dat zulk een herdruk op zichzelf de kooplust van het publiek prikkelt. Toch bewijst
deze nieuwe uitgave dat het werk eminente kwaliteiten bezitten moet in een het
publiek welgevallig genre. Indien wij nu daarnaast vaststellen dat Eline Vere door
Couperus werd geschreven toen hij ongeveer 25 jaar was, en dat het hecht en wel
doortimmerd is, dan verbazen wij ons over het vroegtijdig meesterschap van de
auteur. Bij de andere twee grote romans ligt de band wat minder strak, en dat maakt
ze eerder tot familiekronieken dan familieromans.
Wanneer wij de kunstwaarde van de afzonderlijke werkstukken uit het oeuvre van
Couperus gaan bepalen - en daarbij ter zijde laten enige jeugdinzinkingen of liever
jeugdzonden zoals haast elke kunstenaar op zijn geweten heeft - dan is het niet juist
die werkstukken te meten naar de maat van goed, beter, best, - maar dan moeten wij
de maatstaven aanleggen van zeer goed, best, uitmuntend. De Haagse romans zijn
dan zeer goed, maar ook niet meer. Ze werden bevolkt door een groot aantal figuren
van wie de voornaamste met zorg werd uitgebeeld, en ons stellig levend voor ogen
staan. Maar stuk voor stuk zijn de personen niet heel belangrijk. Er komen genoeg
conflicten in deze romans voor, maar in hoofdzaak spruiten de conflicten voort uit
de overgevoelige zenuwen van omstreeks de eeuwwisseling. Natuurlijk vallen er
ook bladzijden aan te wijzen die nog ons, Hagenaars van een halve eeuw later,
meeslepen. Maar ze zijn te gering tegenover de omvang van het geheel. Aan te grote
wijdlopigheid laboreert vooral De kleine zielen, waarin ook het euvel van de herhaling
het sterkst aan de dag treedt. Toch hebben deze boeken ook in hun minst geslaagde
passages niet alleen iets eigens van Couperus aan te wijzen - waarover straks -, maar
ook moeten zij vooral de historisch aangelegde Hagenaar dierbaar blijven. Want zij
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waren in zover wel degelijk Haagse romans dat zij een kaste ten tonele voerden die
met de adel een bizonder merkteken op Den Haag drukte. Van dat merkteken heeft
Den Haag alleen nog - en dan niet eens ongeschonden - de stenen afdruk
overgehouden in de buurten waar die kaste woonde, Voorhout, Bezuidenhoutseweg
en vooral de unieke en ook thans nog mooie wijk Plein 1813 en aangrenzende straten
en alleeën. Daar vooral was Couperus thuis, daar werd hij geboren op de statige
Mauritskade, en daar eerde zijn geboortestad zijn nagedachtenis door er aan een plein
zijn naam te verbinden.
Met de Haagse adel heeft Couperus zich nooit veel ingelaten; het was meer de
voorname burgerij, zijn eigene, die hem trok. Wat er van die buurt geworden is, we
weten het allen: haast huis aan huis, te beginnen met de Parkstraat, werden het
bureaux, kantoren, zo niet winkels, en dat gaat door tot aan de heuvel naar de
Algemene Begraafplaats, langs heel die lange en prachtig bebouwde Koninginnegracht
die toenmaals in haar slotstuk de naam droeg van Kanaal. Hoogstens vindt men er
hier en daar, men zou haast willen zeggen met enige schuchterheid, een notaris, een
dokter, een advocaat tussengeklemd.
En hoe verging het de bewoners van die wijk? Waar bleven de voorname en
gegoede kringen? Het cachet dat zij op Den Haag drukten is geschiedenis geworden.
Zij raakten verstrooid, maar ik geloof dat zij voor een groter deel eenvoudig
ondergingen. De maatschappij verandert, en in de nieuwe maatschappij was voor
deze in hun eigen wereldje besloten en veelal hooghartige mensen geen plaats. Men
kan ze enigszins vergelijken met de displaced persons, waarbij dan nog komt dat het
Ministerie van Financiën de plaats van deze displaced persons zeer goed heeft weten
te vinden. Couperus heeft intussen reeds de tekenen van ondergang van die wereld
- in zekere zin zijn eigen wereld - kunnen en moeten opmerken. Reeds door en in de
eerste wereldoorlog voltrok zich in Den Haag een grote wijziging, sterker dan in
onze andere steden van betekenis. Hij heeft daarover echter bij mijn weten niet
getreurd; mij dunkt dat hij daarvoor te jong van hart bleef, want klagen over het
heden en reikhalzen naar het voorbije is een ouderdomsverschijnsel. Hoe dit zij, de
Haagse romans van Couperus zullen hun waarde behouden alleen reeds omdat daarin
zo levendig een tijdperk getekend wordt dat voorgoed werd afgesloten.
Omtrent de eeuwwisseling verschenen er in De Gids, en later als boek snel achter
elkaar twee romans van Couperus die veel minder lijvig waren, levendig van stijl,
vol actie, streng van bouw, en die niet alleen tot het beste behoren van wat Couperus
voortbracht, maar ook tot de allerbeste romans hier ooit geschreven. Men weet dat
de algemeen gangbare term ‘een nieuw geluid’ is ontleend aan de eerste regel uit
Mei van Gorter. Door Hildebrand-
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Beets kwam het woord ‘nurks’ in onze taal, door Multatuli ‘droogstoppel’. Het is
alleen aan enkele prominenten gegeven de taal te verrijken met nieuwe woorden
omdat die zijn ingeslagen, met zekere uitdrukkingen omdat die staande uitdrukkingen,
slagwoorden, slagzinnen zijn geworden. Zo verrijkte Couperus onze taal, door de
titel van de eerste der twee romans, die ik hier bedoel, met de term: langs lijnen van
geleidelijkheid. Zijdelings leveren daarmee en Gorter en Couperus het bewijs dat de
kunst van na 1880 niet zo vervreemd is van de maatschappij als sommige bedillers
hebben willen doen geloven. In dit boek bleef Couperus de Hagenaar door als
hoofdpersoon ons een Haagse vrouw uit de voorname kringen voor te stellen, maar
hij plaatste die vrouw in Rome te midden van een internationaal gezelschap, een
Italiaanse prins, de dochter van een Amerikaans grootindustrieel en zo meer. Die
vrouw is gescheiden, heeft in Rome een avontuur met een Nederlands schilder,
ontmoet er haar gewezen man, raakt weer onder diens bekoring en eindigt - aangezien
naar de toenmalige Nederlandse wet een tweede huwelijk tussen gescheiden
echtgenoten verboden was - met een zogenaamd vrij huwelijk met hem aan te gaan.
De benepen geest van die tijd heeft dit boek veroordeeld als van zedeloze strekking,
en zag voorbij dat Couperus zonder partij te kiezen eenvoudig een brok werkelijk
leven gaf. En hoe gaf hij dit! De beschrijving in het Romeinse pension waar de vrouw
intrekt, van het schildersatelier, van het kasteel van de prins, van de vele personen,
de dialoog in korte zinnen fonkelend van geest, het is alles meesterlijk.
Onmiddellijk daarop verscheen de roman die op Java speelt: De stille kracht, de
beste roman die ooit over Indonesië is geschreven, een boek uit onze koloniale tijd,
vol dramatische episoden, vol van grootse weergave van de Indische natuur, vooral
in de kenteringstijd en de natte moesson, en van de duistere krachten door de inlander
opgeroepen om de kolonist te bestrijden. De beschrijving der manifestaties van die
krachten - vandaar de titel De stille kracht - wekt huiveringen bij de lezer. Het
panorama dat Couperus hier voor ons ontvouwt is wijder nog dan dat van Langs
lijnen van geleidelijkheid. Hier krijgen wij drie groepen in de Indische samenleving:
de Javaan van laag tot hoog, de blanke planter en zijn gezin, de resident en zijn
omgeving. Het is opmerkelijk dat er enige jaren later, en ook in De Gids, een Indische
roman verscheen van Augusta de Wit, De godin die wacht, welke als een pendant
van die van Couperus zou kunnen gelden. Ook hier de conflicten van de naar Java
uitgezonden Nederlander - ditmaal een jurist -, ook hier het leven van de Javaanse
gemeenschap, van de suikerplanter, en ook hier het geheimzinnige van de Indische
natuur en het raadsel van de Indische mens, en ten slotte ook hier in de titel een
verwijzing naar occulte machten: De Godin die wacht, - De stille kracht. Bij een
schrijfster van de standing van Augusta de Wit kan zelfs niet de gedachte aan plagiaat
opkomen; wij zien haar boek als een pendant
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van Couperus, en die eigenschap nodigt ons vanzelf tot vergelijken uit. De conclusie
luidt dan dat het boek van de vrouw op zichzelf een breed, stoer, prachtig werkstuk
is, maar dat het als pendant van minder waarde is. Het wordt vrijwel onzichtbaarin
de enorme slagschaduw van Couperus' roman.
Ik heb even bij deze twee boeken van Couperus stilgestaan omdat zij, voorzover
mij het oeuvre van deze romancier bekend is, niet door hem zijn overtroffen, wèl
somtijds geëvenaard. De stille kracht werd intussen nog ‘erger’ gevonden dan Langs
lijnen van geleidelijkheid, en dat leidde tot een breuk tussen Couperus en De Gids.
Hij richtte met Buysse en Van Nouhuys het tijdschrift Groot Nederland op. Aan de
literair-kritische afdeling werkte hij niet mee - hij was geen recensent, en zijn oordeel
over Herman Robbers is een unicum in zijn oeuvre -, maar in het belletristisch gedeelte
vindt men zeer belangrijke bijdragen van zijn hand. Nu is de tijd aangebroken van
zijn mooiste verbeeldingen van de klassieke oudheid, waarbij hem vooral het tijdperk
der decadentie van het Romeinse keizerrijk aantrok. Een superieur kort verhaal,
oorspronkelijk in Groot Nederland verschenen, is ‘De dood van Vesta’, - Vesta,
godin van de huiselijke haard, wier altaar werd bewaakt door Romeinse maagden.
De titel is veelzeggend, hij zegt alles. Ik noem nog zijn roman in drie delen: De berg
van licht, het leven van de jonge, aan uitspattingen overgegeven keizer Heliogabalus,
eerst in Klein Azië, later in Rome. Men denkt onwillekeurig aan het meesterwerk
van de Poolse schrijver Sienkiewicz: Quo Vadis, waarvan men De berg van licht de
evenknie mag noemen, maar geenszins het pendant. Het toppunt van Quo Vadis
wordt gevormd door de scènes in de Romeinse arena tijdens de vervolging van de
eerste Christemen onder Nero. Een dergelijk toppunt, waar het gehele verhaal als
het ware naar toe wordt gedreven, bezit De berg van licht niet, maar het overtreft
Quo Vadis in de beschrijving van barbaarse, uitzinnige weelde. Men kan wat dat
aangaat eerder een aanknopingspunt zoeken met de meest illustere bladzijden van
Flaubert of Villiers de l'Isle Adam.
Ik moet nog iets zeggen over Couperus in het algemeen en wil mij daarom, wat
deze facet in zijn oeuvre betreft, beperken tot het noemen van nog twee ware juwelen,
naar klassieke gegevens, maar geheel oorspronkelijk in wedergave: het reisverhaal
Antiek toerisme, waarin de lezer met een jonge Romein de Nijl wordt opgevoerd,
een beschrijving van landschap, mensen en zeden, waardoor heen kunstig geweven
de idylle van een ontluikende liefde, sober en teder verteld, - en het in het oude
Griekenland spelende dwaze verhaal De verliefdeezel, waarin we Couperus aantreffen
dartel, op het overmoedige af, en waarvan we vooral ook niet het korte, buitengewoon
geestige voorwoord moeten overslaan.
Nog een enkel woord over Couperus als stylist. De beweging van '80 heeft hem
onberoerd gelaten. Maar dat wil niet zeggen dat zijn vorm ouderwets
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was. Integendeel, hij was modern, en dit uitsluitend door eigen kracht. Hij gaat de
breedvoerigheid niet altijd uit de weg, maar wat het vloeiende van zijn proza betreft
heeft hij in ons land zijns gelijke niet. Er zit in zijn stijl iets geaffecteerds; nu, daarvoor
was hij Hagenaar. Maar wat de geaffecteerde Hagenaars van zijn tijd weinig of niet
bezaten, dat was hem eigen: een heel subtiele en tevens beminnelijke ironie die ons
met het maniërisme volkomen verzoent. Als hij van de hoofdpersoon uit De boeken
der kleine zielen, Constance van der Welcke, schrijft dat ‘zij was dol in haar zenuwen’,
dan glimlachen wij en weten tegelijk dat Couperus ons die glimlach heeft willen
ontlokken. En over het geaffecteerde glimlachen wij zoals ouders vertederd glimlachen
over de kleine stoutigheden van een hoogst begaafd kind, omdat het alles goed maakt
door zijn guitigheid.
En dan is de stijl van Couperus nog buitengewoon helder, zonder moeite
geschreven, zonder moeite door ons opgenomen. Een purist was hij allerminst, en
met name de gallicismen waren hem dierbaar; toch wist hij de moedertaal in ere te
houden, want zonden tegen haar treft men bij hem heel zelden aan. En wat het
persoonlijke van zijn stijl aangaat, zo is het geen bizonderheid dat hij een eigen stijl
bezit, want dat is een eigenschap van alle schrijvers van betekenis. Toch wijst
Couperus' stijl een bizonderheid aan, die men zou kunnen noemen het eigene in het
eigene, nl. dit: dat zijn stijl zo ogenblikkelijk, zo tastbaar naar voren springt als zijn
stijl. Geen tweede auteur in ons vaderland bezit dat kenteken in een mate als hij.
Terwijl bij een meester het persoonlijke eerst opdoemt nadat men veel bladzijden
heeft doorgenomen, behoeft men bij Couperus nog niet eens een enkele bladzijde te
lezen; men kan volstaan met een alinea, met één zin, om te constateren: dàt is van
hem!
Bij die laatste woorden sluit zich de vraag aan of Couperus school heeft gemaakt.
In zijn stijl zeker niet; deze was zo individueel dat een leerling, een volgeling,
ogenblikkelijk zou zijn herkend als een navolger, een naäper, - en geen auteur van
enige verdienste is daarvoor te vinden. Maar Couperus heeft wel op een andere wijze
school gemaakt. Hij was onze eerste cosmopoliet van de nieuwe tijd. Hij heeft ons
al te enge nationalisme doorbroken door het internationale van de plans waarop hij
zijn werken optrok. Het heeft heel lang geduurd voordat zijn arbeid op dit terrein
anderen beïnvloedde, maar het was tenslotte tot zegen van onze letteren, tot verruiming
van de blik van de Nederlandse lezer. En, zoals dat meestal gaat, schuilt daarin voor
een wat opgewonden jeugd ook een gevaar. Verscheidenen van onze jongeren tonen
geneigdheid het kind met het badwater weg te gooien. Het kind in deze tekenende
en geestige zegswijze is dan Nederland. Hun verhaal moet elders spelen. Op de duur
zal men ook hierin wel de middenmaat weten te vinden waarin Couperus eveneens
een meester was: want ook in den vreemde bleef hij zijn geboortegrond trouw.
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Tot slot nog iets over zijn uiterlijke verschijning. Ik heb Couperus nooit ontmoet,
nooit gezien, nooit gehoord. Ik heb mijn wetenschap uit portretten en berichten.
Stellen wij ons voor: een nauwsluitende, dikke, donkerblauwe, gebreide wollen trui,
een lichte, futuristisch gevlekte slobberbroek, bruine lage schoenen plat als
pannekoeken, en daarboven een fijn, aristocratisch gezicht, naar de mode van zijn
tijd eerst enkel met een kleine snor, dan met nog bovendien een gesoigneerd
puntbaardje en eindelijk gladgeschoren. Dat gezicht is Couperus, maar kunt u de rest
ònder dat gezicht zien? Ik niet. En toch was Couperus in zijn gehele uiterlijk de
kunstenaar. Maar men kan dat ook zijn op een andere manier en op die manier
verscheen de kunstenaar Couperus op straat en op het podium, en, dunkt mij, ook in
zijn eigen huiselijke kring. Hij was gekleed met een uiterste verzorgdheid. Hij moet
zijn kostuums hebben besteld in de eerste Haagse herenmode.......magazijnen mag
ik niet zeggen, dat paste niet bij hem; ik zeg dus: gesloten huizen. Johan de Meester
gaf eens in de Nieuwe Rotterdamse Courant het verslag van een lezing door Couperus
gehouden in het zaaltje van de Kunstkring, tegenwoordig het Odeontheater. Dat
verslag vergeet ik nooit omdat De Meester meer nog dan door inhoud en vorm van
de voordracht met geestdrift geladen, letterlijk geladen was door de verschijning van
de schrijver op de planken, door de aangegoten frak en de volmaaktheid van de
verdere attributen. De Meester verbindt daar nog een kleine anecdote aan. Na afloop
werd uiteraard geapplaudiseerd, maar het was blijkbaar Couperus niet krachtig
genoeg. Wat deed hij toen? Dicht bij hem stond op een tafeltje op het podium een
ruiker rozen. Hij liep er heen, boog zich even over de bloemen, en het publiek begreep
die charmante wenk en begon opnieuw en ditmaal onstuimig te klappen. Waarop,
naar de woorden van De Meester, Couperus ‘boog, lenig en gretig’. Men zou er aan
kunnen toevoegen dat Couperus, behalve als auteur, dus ook nog op andere wijze in
zijn omgang met het publiek over een stille kracht beschikte.
Voor vrouwen is de grootste aantrekkelijkheid van een publieke samenkomst hun
jurken met elkaar te vergelijken. Zo is de grootste aantrekkelijkheid voor de
letterkundige beoordelaar het vergelijken van auteurs. Met wie kan nu Couperus
vergeleken worden? In ons eigen land met niemand. En toch is er een vergelijking
mogelijk, maar daarvoor moet men dus over de grenzen gaan. Dan treft tevens dat
de samenloop dubbel merkwaardig is omdat zij zich zelfs uitstrekt tot het uiterlijk
voorkomen. Ik doel hier op de Engelse auteur Oscar Wilde. Bij beiden vinden we
een voorkeur voor zowel de society van hun eigen tijd en land als voor de antieke
wereld, bij beiden een hang naar pracht en praal in hun scheppingen en een korte,
van geest flitsende dialoog, bij beiden een zin ook voor het sprookje en de fantasie,
bij beiden een ongedwongen cosmopolitische inslag, bij beiden een uiterst stre-
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ven naar onberispelijkheid in gedraging en in de omkleding van hun eigen stoffelijke
hulsel. Maar wat de weergave van de heidense oudheid betreft was Couperus verre
de meerdere.
Hij was tijdens zijn leven ongetwijfeld een gevierd auteur, en toch niet genoeg,
neen lang niet genoeg. Het buitenland met name heeft deze schrijver van
on-Nederlands, van wereldformaat, tot dusver schromelijk veronachtzaamd, terwijl
toch zijn stijl, juist zijn stijl, geen enkel bezwaar vormt tegen vertaling. Wij staan
hier voor een raadsel. Of moeten wij zeggen dat daarginds een noodlot drukt op zijn
oeuvre, dat noodlot dat in zijn oeuvre een zo voorname rol speelt? Drukt dat op zijn
scheppingen, zoals het drukt op zijn romanfiguren? Zeker is het dat de geschiedenis
uiteindelijk altijd rechtvaardig wordt. Het bewijs daarvan ligt, naast andersoortige
huldiging bij zijn 25ste sterfjaar, vooral ook in deze samenkomst van Hagenaars ter
ere van de grootste Hagenaar op letterkundig gebied van de nieuwe tijd.
Laat ik thans mogen besluiten met een beeld, reeds vroeger door mij in ander
verband aangehaald, maar hier ten volle toepasselijk. Wanneer wij lopen door de
oude straten van een stad kan het gebeuren dat wij eensklaps tegenover, bijna neus
aan neus met een kerktoren komen te staan. Wij zien er tegen op, maar de nauwe
ruimte vergunt ons niet zijn grootheid te meten. Doch nu verwijderen wij ons van
die stad en telkens omkijkend zien wij die toren langzaam en geleidelijk oprijzen en
als alle bouwsel om hem heen is weggevallen staat hij daar nog imposant tegen de
horizon. Zulk een toren in het landschap van de Nederlandse letterkunde is Louis
Couperus.

Naschrift
De schrijver F. Bordewijk heeft herhaaldelijk blijk gegeven van zijn bewondering
voor het werk van Louis Couperus. Hij reageerde dan ook geenszins afwijzend op
de uitnodiging van het ‘Comité ter herdenking van de 25ste sterfdag van Louis
Couperus’ (1948) om een inleiding te houden over deze grote schrijver. Door ziekte
verhinderd sprak niet Bordewijk, maar de secretaris van het comité, dr. J. Hulsker,
de lezing uit. De niet eerder gepubliceerde lezing werd onlangs door mij als
medewerker van het Haags Gemeentearchief teruggevonden.1
De herdenkingsbijeenkomst vond plaats op 15 september 1948 in de Koninklijke
Schouwburg te Den Haag. Hulsker nodigde Bordewijk schriftelijk uit. Deze
antwoordde: ‘[...] Ik ben, ofschoon met enige schroom, bereid Uw verzoek in te
willigen, waarvan ik overigens het vererend karakter niet over het hoofd zie. Ik moet
echter opmerken dat mijn stem zeker niet verder draagt dan die van Nijhoff, eerder
minder ver. Of dit een bezwaar kan zijn, laat ik aan U ter beoordeling. Ik meen dat
de acoustiek zeer goed is. Desnoods wil ik wel met een geluidsinstallatie werken.
Mij dunkt dat het wel aardig is, gezien onze verhouding met België, de Heer Bogaerts
ook iets te laten zeg-
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gen, alleen zou ik er prijs op stellen dat hij op mij volgt, met of zonder
tussenruimte[...]’.2
De Vlaams letterkundige Theo Bogaerts genoot bekendheid door zijn dissertatie
over Louis Couperus en de Grieks-Romeinse Oudheid. De organisatoren van de
Couperus-avond plaatsten hem als vierde op het programma na Bordewijk en de
voordrachtkunstenaars Albert Vogel jr. en Liesbeth Lunsingh Tonckens.
Op het toneel was een portret van Couperus geplaatst en een vaas met witte lelies
(zijn favoriete bloemen). De schouwburg was uitverkocht en de aanwezigen, onder
wie Martinus Nijhoff en Simon Vestdijk, logenstraften de uitspraak van Harry
Mulisch, gedaan in Vrij Nederland van 31 juli 1948, dat Couperus niet meer werd
gelezen. Mulisch had zijn licht eens opgestoken bij een tiental mensen, onder wie
een slagersknecht die beweerde nog nooit van Couperus te hebben gehoord. De
Nieuwe Courant, een voortzetting van en later voortgezet als Het Vaderland, hield
daarop een kleine enquête ‘[...] niet bij onze bakker, melkboer of schoonmaakster.
Wij zijn naar een paar leesbibliotheken en antiquariaten geloopen - immers de boeken
van L.C. zijn uitverkocht en men zou dadelijk de vraag moeten stellen hoe dat
mogelijk is bij een auteur, die niet meer gelezen wordt - en hebben daar om boeken
van hem gevraagd. Overal luidde het antwoord: Niet één meer. Vooral de jongeren
kopen ze [...]’.3
Namens het comité heette wethouder J. van Zwijndregt de aanwezigen in de
Schouwburg, in het bijzonder mevrouw Couperus, welkom: ‘[...] Dames en heren.
Het verheugt mij, dat onze genodigden in zo groten getale aan onze invitatie gevolg
hebben gegeven en eveneens dat van de zijde van het publiek voor deze
Couperus-herdenking zo grote belangstelling bestaat. Dit vooral, omdat er uit blijkt,
dat onze grote auteur in Den Haag nog niet vergeten is, maar er integendeel voor
zijn persoon en zijn werk nog veel waardering bestaat. Dit is des te meer verheugend
in verband met de plannen die er bestaan om te komen tot de uitgave van zijn volledige
werken [...].
En thans dames en heren, moet ik U een minder prettige mededeling doen, nl. dat
de eerste spreker van onze avond de heer Bordewijk door een lichte ongesteldheid
helaas verhinderd is hier voor U te verschijnen. Gelukkig was de inleiding, die hij
voor ons zou uitspreken, gereed en wij hebben daarom onze secretaris, de heer
Hulsker, verzocht U deze voor te lezen. Gelukkig kan ik U mededelen, dat de
ongesteldheid van de heer Bordewijk zich niet ernstig laat aanzien en het treft wel
jammer dat hij daardoor hier niet aanwezig kan zijn, daar hij waarschijnlijk, indien
de herdenking een week later zou hebben plaatsgevonden, persoonlijk het woord tot
U had kunnen richten [...]’.4
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Een recensent van De Nieuwe Courant (16 september 1948) prees het ‘goed gebouwde
en klare betoog’ van Bordewijk en was eveneens zeer te spreken over het betoog van
Bogaerts. ‘Beide redevoeringen, waarvan te hopen is dat zij in druk zullen verschijnen,
vonden bij het gehoor een dankbare bijval’5. In elk geval: de rede van Bordewijk is
nimmer in druk verschenen. Ze ontbreekt dan ook in diens verzameld werk.6

Eindnoten:
1 Haags Gemeentearchief, Archief van het Gemeentebestuur, 1937-1952 (bnr. 610), dossier-1.854.3
Letteren. Dr J. Hulsker was het toenmalig hoofd van de afdeling Kunstzaken van de gemeente
's-Gravenhage.
2 Als boven.
3 De Nieuwe Courant, 15 september 1948, speciale uitgave Couperus-Herdenking.
4 Haags Gemeentearchief, Archief van het Gemeentebestuur, 1937-1952 (bnr. 610), dossier
-1.854.3 Letteren.
5 De Nieuwe Courant, 16 september 1948.
6 F. Bordewijk, Verzameld werk (ed. Pierre H. Dubois en Harry Scholten), Amsterdam 1982-1991.
Artikelen van Bordewijk over Couperus: ‘De Haagse Roman’ (Verzameld werk, dl. 11, p.
22-24), ‘Louis Couperus en de Fantasie’ (Verzameld werk, dl. 11, p. 514-520), ‘Couperus'
kracht: Zijn Indische Romans’ (Verzameld werk, dl. 12, p. 240-243), ‘Louis Couperus enig in
onze literatuur, Louis Couperus, Mozaïek’ (Verzameld werk, dl. 13. p. 106-110), ‘Een notaris
romancier K. Abma, “Mensen en minuten”, Louis Couperus, “Verzameld werk”’ (Verzameld
werk, dl. 13, p. 236-238), ‘Tussenruimte van een halve eeuw Josepha Mendels, “Alles even
gezond bij jou” Louis Couperus, “Langs lijnen van geleidelijkheid”’ (Verzameld werk, dl. 13,
p. 267, 270).

Jaarboek Letterkundig Museum 1

107

Gerard Termorshuizen
De Indische archipel in de gouvernementskranten, 1812-1830
Het bereizen van Nederlands-Indië met als doel dit grotendeels nog volstrekt
onbekende gebied te leren kennen kwam pas op gang vanaf het tweede decennium
van de negentiende eeuw. In belangrijke mate verantwoordelijk daarvoor was de
verandering van de staatkundige status van de archipel. Met de opheffing van de
Verenigde Oostindische Compagnie werd Indië vanaf 1 januari 1800 een Nederlandse
kolonie. Vanaf dat moment werd van de Nederlandse staat, en dus van zijn Indische
ambtenaren, een actieve bemoeienis gevergd met het land en zijn bevolking. Dat
daar in de eerste jaren nog niet erg veel van terechtkwam, was onder andere een
gevolg van de onzekere en verwarrende Napoleontische tijden.
Pas onder luitenant-gouverneur Raffles, tijdens het Engelse interregnum
(1811-1816), kwam het inheemse Indië voor het eerst duidelijk in beeld. Dat was
vooral de verdienste van Raffles zelf. Zo gaf hij impulsen aan de activiteiten van het
in de versukkeling geraakte Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
en deed hij van alles om de studie van de Indische talen, land- en volkenkunde te
stimuleren. Ook zelf verdiepte hij zich in de Javaanse geschiedenis en cultuur, wat
ondere andere zou leiden tot zijn in verschillende opzichten baanbrekende History
of Java (1817).
Was het Raffles die het voortouw nam en een voorbeeld stelde, het was vooral
onder zijn opvolger gouverneur-generaal Van der Capellen dat de exploratie van
Indië én de berichtgeving daarover vorm kregen. Een van de interessante aspecten
daarvan is - en hier kom ik bij het onderwerp van mijn korte toespraak - dat de
Indische pers bij die berichtgeving een belangrijke rol heeft gespeeld.
Als ik spreek over de Indische pers van die dagen, dan heb ik het over een bepaald
soort pers, namelijk de gouvernementskrant. Gewone kranten zouden pas vanaf het
midden van de eeuw gaan verschijnen1. Als we het mislukte avontuur met de tussen
1744 en 1746 verschenen Bataviase Nouvelles buiten beschouwing laten, werd de
basis voor de pers in Indië gelegd met de oprichting, in 1810 door gouverneur-generaal
Daendels, van de Bataviasche
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Koloniale Courant. Het was een wekelijks verschijnend gouvernementsblad. Hoewel
daarin ook - vaak een jaar oud! - ‘nieuws’ uit het buitenland (vooral Europa en
Nederland) werd opgenomen, waren het de officiële stukken die het blad zijn
dominante karakter gaven.
Heel anders was dat met zijn opvolger, de tussen februari 1812 en augustus 1816
onder het bewind van Raffles verschenen Java Government Gazette. Ook dit weekblad
fungeerde als Indische staatscourant, maar het was veel meer dan dat. Het veelzijdige
aanbod van nieuws en wetenswaardigheden alsook de presentatie daarvan maken
duidelijk, dat de krant zich nadrukkelijk aanbeval in de gunst van een breed publiek.
Dat publiek kon trouwens zelf in het blad schrijven. Al in het eerste nummer verzoekt
de redacteur zijn lezers hem naast literaire bijdragen interessante stukjes toe te zenden
over Indië, ‘a country which deservedly excites so much curiosity’. Toch blijkt die
oproep weinig effect te hebben gehad. Informatieve artikelen over de archipel treft
men namelijk nog maar heel weinig aan in Raffles' krant. De tijd was er nog niet rijp
voor. Zover kwam het wel onder Van der Capellen.
In augustus 1816 droegen de Engelsen het bestuur van de kolonie over aan
Nederland. In diezelfde maand verscheen de Bataviasche Courant, het derde door
het Indische gouvernement uitgegeven blad dus. Nog één keer is er sprake van een
nieuwe benaming: met ingang van jaargang 1828 nr. 2 ging het blad de Javasche
Courant heten. Zij heeft voortbestaan tot aan de Japanse bezetting van Indië in 1942.
Al een eerste verkenning van de Bataviasche Courantleert dat dit blad evenals
zijn Engelse voorganger heel wat meer was dan een doorgeefluik van officiële
berichten en vele maanden oud ‘nieuws’ uit Europa. Althans tot omstreeks 1830,
onder de gouverneurs-generaal Van der Capellen en, vanaf 1826, Du Bus de Gisignies.
Zoals Raffles was Van der Capellen een verlicht liberaal die onderwijs en voorlichting
zag als essentiële voorwaarden voor maatschappelijke ontwikkeling. Vergroting van
de kennis over de koloniën door het plaatsen van stukken daarover in de krant achtte
hij bijvoorbeeld van bijzonder belang. Anders dan Raffles vond hij ook gehoor voor
zijn ideeën daarover, zij het pas in de loop van zijn bestuursperiode. Was het in de
jaren twintig dat de min of meer systematische bestudering van land en volkeren van
de archipel een aanvang nam, in de Bataviasche Courant vond de reiziger en
onderzoeker uit die tijd een aantrekkelijke mogelijkheid om de pas verworven kennis
door te geven.
Pogingen om de leesbaarheid van de Bataviasche Courant te vergroten, zijn er
vanaf het eerste begin. Een belangrijke rol daarbij speelde de rubriek ‘Mengelingen’
die voor een deel werd gevuld met ingezonden stukken. Karakteristiek voor die
afdeling zijn de letterkundige bijdragen (vooral gedichten) en artikelen van
informatieve aard. Tot die laatste gaan vanaf 1817,
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hoewel aanvankelijk nog bescheiden in aantal, ook over Indië handelende bijdragen
behoren. Zo treffen we in de eerste jaargangen reportages aan over tochten op Java,
zijn er stukken over het liefhebberij-toneel in Semarang, oude gedenktekens op Java
en een zich het lot van slaven aantrekkend genootschap; ook is er een vertaling
opgenomen van een pas gevonden oud-Javaans geschrift.
Ook buiten de ‘Mengelingen’ komt Indië aan bod. In de jaargangen tot en met met
1819 betreft het onder andere de verschillende reizen van Van der Capellen door de
archipel en bijdragen van de bekende geleerde C.G.C. Reinwardt over het onderwijs,
de Plantentuin in Buitenzorg en een door hem gemaakte wetenschappelijke expeditie
door de Preanger (West-Java). Alles bij elkaar is het nog niet veel wat er, zowel in
de ‘Mengelingen’ als daarbuiten, in die oudste jaargangen te lezen valt over Indië.
Maar hoe betrekkelijk incidenteel die berichtgeving dan ook nog was, de
achterliggende intentie is van het begin af duidelijk: het geven van actuele informatie
over de kolonie, zowel met betrekking tot zich daar voordoende gebeurtenissen als
met het doel de kennis daarover te vergroten. De Indischgast van toen zal juist aan
dat nieuws veel plezier hebben beleefd. Maar ook voor de lezer van nu vormt die
verslaggeving over Indië het zout in de pap. Voor de onderzoeker die speurt naar de
in die jaren vergaarde kennis over de archipel zal het blad bovendien op menig
moment een waardevolle bron blijken te zijn. Dat geldt met name voor de periode
na 1820.
Op 1 januari 1820 kreeg de Bataviasche Courant een nieuwe redacteur. Het was
de jonge, enthousiaste Ludwig Ihnen die de hem toevertrouwde krant als een uitdaging
zag. Om haar zo leesbaar mogelijk te maken, richtte hij zich wat de ‘Mengelingen’
betreft vooral op twee soorten bijdragen: gedichten - Ihnen was een liefhebber van
poëzie - en stukken over het ‘eigen’ Indië. Hoezeer hij zich wat die laatste categorie
betreft gesteund wist door de gouverneur-generaal, blijkt uit een in opdracht van
deze in 1820 gepubliceerde circulaire. Daarin werd ieder die ‘daartoe bekwaam en
genegen’ was, uitgenodigd berichten over Indië in te zenden, die konden dienen ‘tot
vermaak of onderrigting’ van het lezend publiek, opdat het blad zou kunnen worden
‘een middel [...] tot uitbreiding van kennis onder de ingezetenen zelve, en eene bron,
waaruit eenmaal, door den Geschiedschrijver, den Natuuronderzoeker en den
Aardrijkskundige, belangrijke bijdragen zouden kunnen worden getrokken’.2
Deze oproep alsmede Ihnens eigen verzoeken om kopij moet nogal wat
Indischgasten hebben gestimuleerd hun in Indië opgedane ervaring en kennis door
te vertellen aan een breed publiek. Het aantal ingezonden stukken over Indische
onderwerpen nam in ieder geval zeer sterk toe: beschrijvingen en verslagen van
reizen, bergbeklimmingen en vulkaanuitbarstingen, arti-
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kelen over bijvoorbeeld de gebruikswaarde van bamboeriet en geneesmiddelen tegen
scheurbuik, maar ook bijzonder intrigerende bijdragen over het leven in Batavia.
Verhalen over de overal en steeds weer hun slag slaande tijgers ontbreken evenmin.
Het brengt een lezer in nummer 9 van jaargang 1820 tot het voorstel een ‘Maatschappij
tot uitroeijing der tijgers op Java’ op te richten, die het gebruik van tijgerhuiden zou
moeten stimuleren: men kan ze neerleggen in raadzaal en kerk, mensen kunnen erin
worden begraven en ‘een meisje zoude van haren minnaar kunnen begeren, dat eene
gestreepte tijgerhuid de brug moest zijn waar over hij alleen tot het echte bed zoude
kunnen naderen [...]’.
Slechts ruim een jaar is Ihnen redacteur van de Bataviasche Courant geweest.
Batavia eiste haar zoveelste slachtoffer. In het begin van 1821 werd hij ernstig ziek
en zal hij zijn dood nabij hebben geweten. In de ‘Mengelingen’ van het laatste door
hem geredigeerde nummer een aantal gedichten van Bilderdijk opnemend (jaargang
1821, nr. 3), besluit hij met diens grafschrift ‘Ga, Wandlaar! 'k verg geen “traan op
mijn ontzield gebeent”: / Gezegendst is mijn rust, zoo niemand haar beweent’. Op
23 januari 1821 overlijdt hij.
Hoezeer het gezicht van een krant wordt bepaald door de persoon van de redacteur,
zijn belangstelling en capaciteiten, wordt weer eens duidelijk als men de jaargangen
van 1821 tot 1825 doorleest. Aan het wekelijkse ‘extra’ waarvoor Ihnen had gezorgd,
kwamen zijn opvolgers C. Scheltema en J.C. Coorengel bij lange na niet toe. De
door Ihnen zo gekoesterde rubriek ‘Mengelingen’ ontbreekt of is veel minder
omvangrijk en boeiend. Veel ambitie om bijdragen over Indië in de wacht te slepen,
was er blijkbaar ook al niet. Toch komt men ook in die jaren zo nu en dan zeer
lezenswaardige stukken tegen, zoals een uit negen afleveringen bestaand verhaal van
een tocht door de residentie Bantam (van 1822) en een rapport van J.H. Tobias over
zijn werkzaamheden als commissaris op Borneo (uit 1824).
Pas vanaf 1825, toen de Bataviasche Courant onder leiding kwam te staan van
achtereenvolgens B.J. Elias en G. de Serière, kreeg Indië weer meer aandacht. Vanaf
1827 - tijdens de ambtsperiode van Du Bus de Gisignies - was er zelfs sprake van
een explosieve groei in de verslaggeving over Indië. In hoge mate verantwoordelijk
daarvoor was De Serière. Op zijn initiatief veranderde het blad zijn naam in Javasche
Courant en ging het bovendien drie keer per week verschijnen. Niet alleen, aldus
een redactioneel commentaar, zou er zo meer ruimte komen voor nieuws in het
algemeen en voor bijdragen over Indië, maar ook kon de individuele Indische burger
zich, indien gewenst, voortaan uitspreken over kwesties van publiek belang.
Die laatste suggestie was wel een heel bijzondere uiting van de geest van openheid
en tolerantie die er in die jaren in de kolonie heerste. Om te tonen hoe serieus de
redactie haar uitnodiging aan het publiek bedoelde, was het
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De Serière zelf die het voortouw nam met een lange kritische bespreking van J.E.
Doorniks geruchtmakende, in 1826 in Amsterdam verschenen boek Vrijmoedige
gedachten over Neêrlands Indië en over de regering van den gouverneur-generaal
Van der Capellen (jaargang 1827, nrs. 14, 16 en 18). Hij doet dat, zo leidt hij zichzelf
in, om ‘eene proeve te kunnen geven van den geest, die haar [de redactie, G.T.]
bezielt en van het doel, dat zij zich voorstelt; die geest is de geest der waarheid; dat
doel verspreiding van kennis [...]’. De Serières opstelling en voorbeeld werkten
aanstekelijk. Vaak in de vorm van de ingezonden brief gaf menig Indischgast in de
krant zijn oordeel over uiteenlopende kwesties, en dat niet zelden met een
vrijmoedigheid die voordien ondenkbaar was geweest. Beschouwingen over het
handelen van het gouvernement, het optreden van het Indische leger en - opvallend
vaak - over het functioneren van de rechterlijke macht ontbraken daarbij niet.
In de visie van De Serière moest de Javasche Courant gaan dienen als een soort
platform voor allen die hun hart en kennis wilden luchten over Indische
aangelegenheden; het moest een krant zijn waarbij de lezers zich betrokken voelden,
een blad ook waarvan zij altijd weer iets konden opsteken. Waar ‘onder het
tegenwoordige bestuur grootere vrijheid daaromtrent wordt toegestaan’, aldus de
redacteur, moest het bijvoorbeeld niet meer nodig zijn dat men voor zijn kennis over
de Indische archipel was aangewezen op schrijvers als Raffles en Crawfurd. Voortaan,
zo gelooft De Serière en hij doelt op de rol die zijn eigen krant daarbij kan spelen,
zal ‘Nederland zelve in deze streeken Nederlandsche schrijvers opleveren, die in alle
vakken van wetenschappen werkzaam, omtrent deze rijke gewesten niets te begeeren
zullen overlaten’ (jaargang 1827, nr. 16). De Serières herhaalde verzoeken om
bijdragen werden hem in dank afgenomen: de onder zijn redactie verschenen
jaargangen bevatten een schat aan informatie over op Indië betrekking hebbende
onderwerpen: de koffiecultuur en andere landbouwkwesties, de op talrijke plaatsen
gehouden jaarmarkten en hun belang, ondernomen reizen en gedane ontdekkingen,
volkenkundige observaties en nog vele andere. Soms ook wordt er een boek
aangekondigd, besproken of van kritisch commentaar voorzien. Zo worden er - in
niet minder dan een vijftal nummers in jaargang 1828 - bijvoorbeeld verschillende,
in allerlei opzichten interessante, reacties geplaatst naar aanleiding van Johannes
Oliviers bekende Land- en zeetogten in Nederland's Indië. De krant was inderdaad
op weg te worden wat al in het begin van Van der Capellens bewind als wenselijk
naar voren was gebracht: een bron van onder andere geschiedkundige, geografische,
etnologische en natuurhistorische kennis betreffende de Indische bezittingen.
In de loop van 1829 kwam echter de kentering al. Het aantal bijdragen over Indische
onderwerpen neemt af en de toon waarin ze zijn gesteld wordt
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minder persoonlijk, vlakker. De kritiek en de polemiek verdwijnen uit de krant. Vond
men in de omgeving van de gouverneur-generaal dat De Serière te ver was gegaan?
Of had men wellicht in Nederland bezwaren tegen de door het blad gevolgde koers
en was Du Bus de Gisignies door zijn superieuren op de vingers getikt? Het beleid
van openheid was in ieder geval voorbij. De Serières vertrek als redacteur, midden
1829, zal er ongetwijfeld mee te maken hebben gehad. Aan het eind van dat jaar
werd door middel van een officiële instructie aan zijn opvolger duidelijk gemaakt3,
dat de Javasche Courant haar status van officiële staatscourant diende terug te krijgen.
De al ingezette verschraling van het blad kreeg haar definitieve beslag met de
benoeming, in januari 1830, van J. van den Bosch - hij die het Cultuurstelsel invoerde
- tot nieuwe landvoogd. De Javasche Courant werd een blad dat naast de officiële
berichten vaak niet veel meer bevatte dan de smakeloze samenvattingen van
oudbakken nieuws uit de buitenwereld. Actuele en belangwekkende informatie over
Indië trof men er zelden meer aan. Een tijdperk was afgesloten. Pas met de oprichting
van het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië in 1838 kreeg Indië weer een orgaan
waarin particulieren hun wetenschappelijke en andere bijdragen betreffende de
koloniën kwijt konden.
Deze toespraak bij de opening van de tentoonstelling ‘Nederlanders in Azië
1770-1830’ op 13 maart 1992 in het Letterkundig Museum in Den Haag is gebaseerd
op het hoofdstuk ‘Gouvernementskranten’ uit Termorshuizens boek over de
Indisch-Nederlandse pers, waarvan het eerste deel (over de periode totongeveer
1910) naar verwachting in 1995 voltooid zal zijn.

Eindnoten:
1 Voor een overzicht van de Indische pers, zie mijn ‘European and indigenous journalism in the
Netherlands Indies; a short survey’, in The colonial past; Dutch sources on Indonesian history
(ed. Peter Boomgaard), Amsterdam 1991, p. 12-16.
2 Geciteerd bij W.R. van Hoëvell, ‘De redactie van het Tijdschrift voor Neêrlands Indië aan hare
Lezers, bij het begin van den zesden Jaargang van haren arbeid’, in Tijdschrift voor Neerland's
Indië 6 (1844) 2, p. 180.
3 Zij is van november 1829. Zie E. de Waal, ‘Nalezingen in oude Javasche Couranten’, in Indisch
Magazijn (1844) 1ste 12-tal, nr. 11, p. 229 en p. 239-240.
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Aagt Smid en Dick Welsink
Nederlandse literaire prijzen 1986-1991
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Verantwoording
Dit overzicht van Nederlandse literaire prijzen in de periode 1986-1991 sluit aan bij
het repertorium Nederlandse literaire prijzen 1880-1985, onder auspiciën van het
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum samengesteld door
Hubert Michaël, Dorine Raaf en Aart Hoekman en in 1986 verschenen bij de Sdu te
's-Gravenhage.
Opgenomen zijn alle literaire prijzen van 1986 tot en met 1991. Als Nederlandse
letterkundige prijs werden beschouwd: literaire prijzen die door Nederlandse
overheden, stichtingen en dergelijke, en particulieren zijn toegekend. In het overzicht
van de Martinus Nijhoff-prijs en van de Gouden en Zilveren Griffels staan derhalve
ook buitenlandse prijswinnaars vermeld. Niet opgenomen zijn buitenlandse, waaronder
Vlaamse, prijzen toegekend aan Nederlandse auteurs. Bij algemene culturele prijzen
zijn alleen de letterkundige bekroningen vermeld, waarbij uiteraard gold dat de grens
tussen wel of niet literair niet gemakkelijk te trekken is. Uit de beschrijvingen van
de afzonderlijke prijzen blijkt, of het een literaire prijs dan wel een prijs van algemener
aard is. Prijzen betreffende boekpromotie en leesbevordering, zoals de CPNB-prijs
en de Laurens Janszoon Coster-prijs, werden eveneens opgenomen.
Bij gebrek aan voldoende gegevens konden prijsvragen met een incidenteel karakter
niet altijd worden vermeld. Niet opgenomen werden eervolle vermeldingen, eregelden,
koninklijke onderscheidingen, ereburgerschappen en dergelijke.
Het overzicht is gebaseerd op het criterium van de prijstoekennende instantie: overheid
dan wel particulier.
Het overzicht van overheidsprijzen wordt uiteraard geopend met de
Belgisch-Nederlandse Prijs der Nederlandse Letteren, de enige staatsprijs die
Nederland nog rest na de opheffing als staatsprijs van de P.C. Hooft-prijs en de
Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Daarna volgen, alfabetisch
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gerangschikt op naam van provincie en gemeente en chronologisch naar jaar van
instelling, de provinciale en de gemeentelijke prijzen.
De prijzen toegekend door stichtingen, verenigingen, instellingen en particulieren
zijn chronologisch geordend. Is de ene prijs ontstaan uit de andere of heeft
naamsverandering plaatsgevonden, dan zijn deze prijzen onmiddellijk na elkaar
opgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Anna Blamanprijs, die als
Anjerfonds-Blaman Prijs werd voortgezet.
Prijzen die door een stichting werden toegekend maar door een gemeente
gefinancierd, zoals die van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst, de
Rotterdamse Kunststichting en de Haagse Jan Campert-stichting, werden tot de
gemeentelijke prijzen gerekend.
Iedere prijs wordt ingeleid met een korte beschrijving die informatie bevat over
het ontstaan en de doelstelling ervan. Per toekenning worden daarna de volgende
gegevens vermeld: het jaar van uitreiking; indien van toepassing het genre; de
(schrijvers)naam van de laureaat; geboorte- en eventueel sterfjaar; de titel van het
bekroonde werk; de hoogte van het aan de prijs verbonden bedrag en de samenstelling
van de jury. Ambtelijk secretarissen toegevoegd aan een jury zijn als zodanig
aangeduid. Onder 'bijzonderheden' is in ieder geval vermeld of een prijs niet is
toegekend dan wel niet werd aanvaard. Alfabetische registers op naam van de prijs,
op prijswinnaars en op juryleden maken het overzicht toegankelijk.
Hoewel men bij het samenstellen van een overzicht als dit er nooit zeker van kan
zijn dat alle gegevens juist zijn, is daar wel naar gestreefd.
Diverse gemeenten in Nederland werden aangeschreven met het verzoek om
relevante gegevens te bevestigen, aan te vullen of te verbeteren. Daarnaast werden
officiële bescheiden, juryrapporten, jaarboeken, jaarverslagen en brochures van
prijsuitreikende instanties, kranteknipsels en dergelijke geraadpleegd.
Aan de totstandkoming van dit overzicht hebben, behalve de twee samenstellers,
vele anderen een bijdrage geleverd. Een woord van oprechte dank komt met name
toe aan John Bos en Aad Meinderts.
Ten slotte wil ik ook graag alle gemeenten, prijstoekennende instanties en
aangeschreven auteurs hartelijk dankzeggen voor hun welwillende medewerking aan
dit onderzoek.
Vanaf 1993 verschijnt in het Jaarboek Letterkundig Museum een jaarlijks overzicht
van de in het voorgaande jaar toegekende letterkundige prijzen.
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I Staatsprijzen
Prijs der Nederlandse letteren
Driejaarlijkse oeuvre-prijs, ingesteld in 1956 door de minister van Nederlandse
cultuur te Brussel en de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te
's-Gravenhage na een voorstel daartoe van de Conferentie der Nederlandse Letteren
in 1956.
De prijs werd tot 1989 afwisselend toegekend aan een Vlaams en een Nederlands
auteur. Sinds 1989 wordt de prijs toegekend aan een Vlaams of Nederlands auteur dus niet langer afwisselend - door het Comité van Ministers van de Nederlandse
Taalunie.
jaar

1986

prijswinnaar

Hugo Claus (1929)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 30.000, -

jury

T. van Deel, W. Duthoy (secretaris), Kees
Fens, A.M. Musschoot, L. Simons
(voorzitter), A.L. Sötemann, Paul de
Wispelaere

jaar

1989

prijswinnaar

Gerrit Kouwenaar (1923)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 30.000, -

jury

W.J. van den Akker (voorzitter), H.C. ten
Berge, H. Bousset, Hugo Brems, R. Gyles
(secretaris), Cyrille Offermans, Georges
Wildemeersch

Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur
Driejaarlijkse staatsprijs, ingesteld in 1964, tot 1967 Staatsprijs voor een kinderboek
geheten. De prijs kan worden toegekend aan een Nederlandse schrijver van
kinderboeken voor zijn oeuvre, onder voorwaarde dat er van de voorgedragen auteur
ook in het tijdvak van zes jaar, voorafgaande aan het jaar van toekenning, ten minste
één kinder- ofjeugdboek is verschenen. Met ingang van 1987 is de prijs als staatsprijs
formeel afgeschaft en is de verantwoordelijkheid voor de toekenning overgedragen
aan de door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gesubsidieerde
Stichting P.C. Hooft-prijs voor letterkunde. De naam van de prijs werd terzelfder

Jaarboek Letterkundig Museum 1

tijd gewijzigd in Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Zie verder
aldaar, p. 197.
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P.C. Hooft-prijs
Staatsprijs voor de Letterkunde, ingesteld in 1947 ter gelegenheid van de herdenking
van de 300ste sterfdag van P.C. Hooft, 21 mei 1647.
De prijs wordt jaarlijks toegekend, afwisselend voor proza, essay en poëzie. Tot
1956 werd één bepaald werk bekroond, daarna werd de prijs toegekend voor een
oeuvre. De uitreiking vindt zo mogelijk plaats rond 21 mei.
Met ingang van 1987 is de prijs als staatsprijs formeel afgeschaft en is de
verantwoordelijkheid voor de toekenning overgedragen aan de door het ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gesubsidieerde Stichting P.C. Hooft-prijs
voor letterkunde.
Zie verder p. 193.

II Provinciale prijzen
Culturele prijs van Drenthe
Jaarlijks uit te reiken culturele prijs, ingesteld in 1954 door de Staten der provincie
Drenthe. Gedeputeerde Staten werden gemachtigd tot toekenning van een of meer
jaarlijkse prijzen voor bijzondere prestaties op cultureel gebied, waarvan de inhoud
op Drenthe betrekking heeft of welke zijn verricht door personen of groepen die
nauw aan deze provincie zijn verbonden. Hieronder volgen de letterkundige
bekroningen.
jaar

1986

prijswinnaar

Bart Veenstra (1921)

bekroond werk

zijn gehele oeuvre in de Drentse
streektaal en de Nederlandse taal

geldsom

ƒ 2.000, -

jury

A.H. Been-Erlee, C. Boele, Y.S. Dijkstra,
E.H. van Dulmen-Krumpelmann, G.G.
Horstmann, L. Huizing, C.F. Jantzen, W.
van der Linde-Vollebregt, H. van Nes,
H.D. Schuth

jaar

1987

prijswinnaar

Gerard Nijenhuis (1932)

bekroond werk

zijn totale literaire werk, zowel Drentsals Nederlandstalig, en voor de wijze
waarop hij weet vorm te geven aan zijn
zich steeds weer vernieuwend
schrijverschap
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ƒ 5.000, -

jury

G. Amoureus-Mulder, A.H. Been-Erlee,
A. Boesjes,
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J.Y.M. Habets, Sj. Jantzen, G.H. Kocks,
H. Rijnierse, G. Schouten, E. Veenhoff
jaar

1990

prijswinnaar

Marga Kool (1949)

bekroond werk

al datgene wat zij in de jaren 1980-1990
aan vernieuwingen tot stand heeft
gebracht op het gebied van de Drentse
taal en cultuur

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

G. Amoureus-Mulder, A.H. Been-Erlee,
A. Boesjes, J.Y.M. Habets, Sj. Jantzen,
G.H. Kocks, H. Rijnierse, G. Schouten,
E. Veenhoff

Gysbert Japicx-priis
Ingesteld in 1946 bij besluit van Provinciale Staten van Friesland en bedoeld ter
stimulering van Friese letterkundigen, afwisselend toegekend voor proza en poëzie.
Aanvankelijk jaarlijkse prijs, van 1953 tot en met 1983 tweejaarlijks, sinds 1984
driejaarlijks.
De toekenning geschiedt door Gedeputeerde Staten, op grond van een advies
uitgebracht door een steeds wisselende commissie van drie deskundigen, samengesteld
op voordracht van de Fryske Akademy.
jaar

1986

prijswinnaar

Tiny Mulder (1921)

bekroond werk

haar gehele oeuvre, met name Oh in stêd,
ah in lân

geldsom

ƒ 4.000, -

jury

J.P. Janzen, G.A.G. Meerburg, A.M.J.
Riemersma

jaar

1989

prijswinnaar

Anne Wadman (1919)

bekroond werk

zijn Friese romans, met name In bolle yn
'e reak en De frou yn 'e flesse

geldsom

ƒ 4.000, -
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E.J. Brouwer, K. Dykstra, J. Krol, J.
Popkema, T. Zuidema-Mulder

Fedde Schurer-priis
Driejaarlijkse prijs, in 1983 ingesteld door Gedeputeerde Staten van Fries-

Jaarboek Letterkundig Museum 1

132
land. De prijs is bestemd voor debuten, in alle genres van de Friese literatuur, zowel
voor het eerste werk van een auteur als voor het eerste werk van een al publicerend
auteur in een voor hem nieuw genre.
jaar

1987

prijswinnaar

Harmen Wind (1945)

bekroond werk

Ut ein

geldsom

ƒ 1.500, -

jury

J. Krol, G. de Vries, J. van der
Weg-Laverman

jaar

1990

prijswinnaar

Jetske Bilker (1960)

bekroond werk

Imitaasjelear

geldsom

ƒ 1.500, -

jury

K. van der Hoek, J.S. Knol, B. Oldenhof

Dr. Obe Postma-priis
Driejaarlijkse prijs, ingesteld door Gedeputeerde Staten van Friesland, bestemd voor
vertalingen, zowel voor werk vertaald uit een vreemde taal in het Fries als andersom.
jaar

1987

prijswinnaars

Piter Boersma (1947), Harke Bremer
(1955), Jarich Hoekstra (1956), Sybe
Krol (1946-1990), Jan Schotanus
(1950), Romke Toering (1947) en Pyt
van der Zee (1915)

bekroond werk

hun vertaling van toneelstukken voor
Tryater in de periode 1984-1986 uit
verschillende talen in het Fries

geldsom

ƒ 1.500, -

jury

G. Gerbrandy, H. Stellingsma, M.
Zeeman

bijzonderheid

prijs niet aanvaard

jaar

1990
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prijswinnaar

D.A. Tamminga (1909)

bekroond werk

zijn vertaling in het Nederlands van de
gedichten van Gysbert Japicx

geldsom

ƒ 1.500, -

jury

A. Feitsma, D. Plantinga, J. Veenbaas
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Wessel Gansfort-prijs
Tweejaarlijkse prijs, in 1989 ingesteld door de provincie Groningen en genoemd
naar de in 1489 overleden Groningse humanist Wessel Gansfort. De prijs wordt
toegekend aan een persoon of instelling, die op een bijzondere wijze een impuls heeft
gegeven aan het culturele leven in de provincie Groningen.
Hieronder volgt de letterkundige bekroning.
jaar

1989

prijswinnaar

Jean Pierre Rawie (1951)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

N. van Leeuwen, H.W. van Os
(voorzitter), S. Wynia

Gelderse debuten
Jaarlijkse prijsvraag, in 1989 ingesteld door de provincie Gelderland en in dat jaar
voor het eerst uitgeschreven voor het jaar 1990. De prijs is bestemd voor in Gelderland
geboren of woonachtige debutanten.
jaar

1990

prijswinnaar

Alice Jetten (1960)

bekroond werk

‘De winkel van Vrouw Gordijn’

geldsom

ƒ 1.250, -

jury

Harry Bekkering, Hugo Koolschijn, Ares
Koopman, Annie van den Oever, Cees
van der Pluijm, Henk Romijn Meijer

jaar

1991

prijswinnaar

Peter Aansorgh

bekroond werk

poëzie

geldsom

ƒ 1.750, -

jury

Elma van Haren, Judith Herzberg, Maaike
Meijer, Hanny Michaelis, Martin Reints,
Agaath Witteman
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III Gemeentelijke prijzen
Busken Huet-prijs
Aanvankelijk tweejaarlijkse, vanaf 1989 jaarlijkse prijs, in 1972 ingesteld als
voortzetting van de Essayprijs van de gemeente Amsterdam. De prijs
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wordt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekend voor een in de twee
voorafgaande kalenderjaren gepubliceerd omvangrijk essay of bundel essays.
jaar

1987

prijswinnaar

Andreas Burnier (1931)

bekroond werk

Essays 1968-1985

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Robert Anker, Diny Schouten, Peter van
Zonneveld

jaar

1989

prijswinnaar

Jacq Firmin Vogelaar (1944)

bekroond werk

Terugschrijven

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Anthony Mertens, Henk Pröpper, Jan van
der Vegt

jaar

1990

prijswinnaar

Angenies Brandenburg (1945)

bekroond werk

Annie Romein-Verschoor 1895-1978

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Lieneke Frerichs, Hanny Michaelis, Wam
de Moor

jaar

1991

prijswinnaar

Jan Wolkers (1925)

bekroond werk

Tarzan in Arles

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Nicolaas Matsier, Herman Pleij, Michaël
Zeeman

Herman Gorter-prijs
Aanvankelijk tweejaarlijkse, vanaf 1989 jaarlijkse prijs, in 1972 ingesteld als
voortzetting van de Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam. De prijs wordt door
het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekend voor een in het voorafgaande
kalenderjaar gepubliceerd gedicht of poëziebundel.
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In 1987 vond geen prijsuitreiking plaats.
jaar

1986

prijswinnaar

Hugo Claus (1929)

bekroond werk

Alibi

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Guus Middag, Adriaan Morriën, Martin
Reints
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jaar

1988

prijswinnaar

Adriaan Morriën (1912)

bekroond werk

Oogappel

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Judith Herzberg, Jan Kal, Ed Leeflang

jaar

1989

prijswinnaar

Robert Anker (1946)

bekroond werk

Nieuwe veters

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Ed van Eeden, Peter Elberse, Redbad
Fokkema

jaar

1990

prijswinnaar

Anneke Brassinga (1948)

bekroond werk

Landgoed

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

T. van Deel, Maaike Meijer, Sipko
Melissen

jaar

1991

prijswinnaar

Huub Beurskens (1950)

bekroond werk

Hollandse wei en andere gedichten

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Kees van Domselaar, Marc Reugebrink,
Hans Tentije

Multatuli-prijs
Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1972 als voortzetting van de Prozaprijs van de gemeente
Amsterdam.
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De prijs wordt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekend voor een in
het voorafgaande kalenderjaar gepubliceerde prozatekst.
jaar

1986

prijswinnaar

A.F.Th. van der Heijden (1951)

bekroond werk

De gevarendriehoek

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Everhard Huizing, Doeschka Meijsing,
Rob Schouten
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jaar

1987

prijswinnaar

H.C. ten Berge (1938)

bekroond werk

Het geheim van een opgewekt humeur

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Jacques Kruithof, Frank Ligtvoet, Annie
van den Oever

jaar

1988

prijswinnaar

Stefan Hertmans (1951)

bekroond werk

Gestolde wolken

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Huub Beurskens, Inez van Dullemen,
Cyrille Offermans

jaar

1989

prijswinnaar

Armando (1929)

bekroond werk

De straat en het struikgewas

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Harry Bekkering, Anton Haakman, Janet
Luis

jaar

1990

prijswinnaar

M. Februari (1963)

bekroond werk

De zonen van het uitzicht

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Marja Brouwers, Hannes Meinkema,
Gerard Raat

jaar

1991

prijswinnaar

Marita Mathijsen (1944)

bekroond werk

De geest van de dichter

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Kester Freriks, Koos Hageraats, Corine
Spoor
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Betje Wolff-prijs
Eenmalige prijs, in 1988 ingesteld door de gemeente Beemster ter gelegenheid van
de 250ste geboortedag van Betje Wolff. De prijs is bedoeld voor een jonge aankomende
Nederlandstalige schrijfster, in wier werk hetzelfde gedachtengoed is te herkennen
als in de werken van de naamgeefster van de prijs.
jaar

1988

prijswinnaar

Fleur Bourgonje (1946)

bekroond werk

Spoorloos, De terugkeer, Stenen voor het
begin
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geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Doeschka Meijsing, Emmy van Overeem,
Wim Zaal (secretaris)

Constantijn Huygens-prijs
Jaarlijkse oeuvre-prijs, ingesteld op 20 januari 1948 door de Jan Campertstichting
te 's-Gravenhage, met terugwerkende kracht vanaf 1947 toegekend.
jaar

1986

prijswinnaar

Gerrit Krol (1934)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 9.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Harry
Scholten (voorzitter), Jan van der Vegt,
Paul de Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1987

prijswinnaar

Annie M.G. Schmidt (1911)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg (voorzitter),
Jan van der Vegt, Herman Verhaar, Anne
de Vries, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

jaar

1988

prijswinnaar

Jacques Hamelink (1939)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Jan van der
Vegt, Herman Verhaar, Anne de Vries,
Paul de Wispelaere, Ad Zuiderent
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jaar

1989

prijswinnaar

Anton Koolhaas (1912)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Jan van der
Vegt, Herman Verhaar, Anne de Vries,
Paul de Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1990

prijswinnaar

Hans Faverey (1933-1990)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Harry Bekkering, Han Foppe, Anton
Korteweg, Nicolette Smabers, Jan van
der Vegt, Herman Verhaar, Sarah
Verroen, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

jaar

1991

prijswinnaar

Bert Schierbeek (1918)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Harry Bekkering, Han Foppe, Anton
Korteweg, Nicolette Smabers, Jan van
der Vegt, Herman Verhaar, Sarah
Verroen, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

Jan Campert-prijs
Jaarlijkse poëzieprijs, ingesteld in 1948 door de Jan Campert-stichting te
's-Gravenhage. Aanvankelijk bestemd voor dichters jonger dan dertig jaar die zich
door hun houding in het verzet hadden onderscheiden. In de eerste jaren kon ook
ongepubliceerd werk worden ingezonden.
jaar

1986
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prijswinnaar

Herman De Coninck (1944)

bekroond werk

De hectaren van het geheugen

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Harry
Scholten, Jan van der Vegt, Paul de
Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1987

prijswinnaar

T. van Deel (1945)
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bekroond werk

Achter de waterval

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg (voorzitter),
Jan van der Vegt, Herman Verhaar, Anne
de Vries, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

jaar

1988

prijswinnaar

H.H. ter Balkt (1938)

bekroond werk

Aardes deuren

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Jan van der
Vegt, Herman Verhaar, Anne de Vries,
Paul de Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1989

prijswinnaar

Miriam Van hee (1952)

bekroond werk

Winterhard

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Jan van der
Vegt, Herman Verhaar, Anne de Vries,
Paul de Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1990

prijswinnaar

Jan Kuijper (1947)

bekroond werk

Tomben

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Han Foppe, Anton
Korteweg, Nicolette Smabers, Jan van
der Vegt, Herman Verhaar, Sarah
Verroen, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

jaar

1991
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prijswinnaar

Leonard Nolens (1947)

bekroond werk

Liefdes verklaringen

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Han Foppe, Anton
Korteweg, Nicolette Smabers, Jan van
der Vegt, Herman Verhaar, Sarah
Verroen, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent
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F. Bordewijk-prijs
Jaarlijkse prijs voor een prozawerk, in 1978 ingesteld door de Jan Campertstichting
te 's-Gravenhage als voortzetting van de Vijverberg-prijs.
jaar

1986

prijswinnaar

A.F.Th. van der Heijden (1951)

bekroond werk

De gevarendriehoek

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Harry
Scholten, Jan van der Vegt, Paul de
Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1987

prijswinnaar

Frans Kellendonk (1951-1990)

bekroond werk

Mystiek lichaam

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg (voorzitter),
Jan van der Vegt, Herman Verhaar, Anne
de Vries, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

jaar

1988

prijswinnaar

Hermine de Graaf (1951)

bekroond werk

Aanklacht tegen onbekend

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Jan van der
Vegt, Herman Verhaar, Anne de Vries,
Paul de Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1989

prijswinnaar

Jeroen Brouwers (1940)

bekroond werk

De zondvloed

geldsom

ƒ 5.000, -
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jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Jan van der
Vegt, Herman Verhaar, Anne de Vries,
Paul de Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1990

prijswinnaar

Leo Pleysier (1945)

bekroond werk

Wit is altijd schoon

geldsom

ƒ 5.000, -
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jury

Harry Bekkering, Han Foppe, Anton
Korteweg, Nicolette Smabers, Jan van
der Vegt, Herman Verhaar, Sarah
Verroen, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

jaar

1991

prijswinnaar

Jan Siebelink (1938)

bekroond werk

De overkant van de rivier

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Han Foppe, Anton
Korteweg, Nicolette Smabers, Jan van
der Vegt, Herman Verhaar, Sarah
Verroen, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

G.H. 's-Gravesande-prijs
Onregelmatig toegekende prijs voor bijzondere literaire verdiensten, in 1978 ingesteld
door de Jan Campert-stichting te 's-Gravenhage als voortzetting van de Bijzondere
prijs.
jaar

1986

prijswinnaar

Simon Vinkenoog (1928)

bekroond werk

zijn stimulerende activiteiten op het
terrein van de literatuur, in het bijzonder
van de poëzie

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Harry
Scholten, Jan van der Vegt, Paul de
Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1987

prijswinnaar

J.A. Roelfsema-Tenge (1910)

bekroond werk

haar belangeloze inzet voor het
Multatuli-Museum
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geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg (voorzitter),
Jan van der Vegt, Herman Verhaar, Anne
de Vries, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

jaar

1988

prijswinnaar

F.L. Bastet (1926)

bekroond werk

Louis Couperus

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe,
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Anton Korteweg, Jan van der Vegt,
Herman Verhaar, Anne de Vries, Paul de
Wispelaere, Ad Zuiderent
jaar

1990

prijswinnaar

K.L. Poll (1927-1990)

bekroond werk

zijn bijzondere verdiensten op het gebied
van de literatuur, met name als oprichter
en enig redacteur van Hollands
Maandblad

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Han Foppe, Anton
Korteweg, Nicolette Smabers, Jan van
der Vegt, Herman Verhaar, Sarah
Verroen, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

J. Greshoff-prijs
Tweejaarlijkse prijs voor een essay of essaybundel, in 1978 ingesteld door de Jan
Campert-stichting te 's-Gravenhage als voortzetting van de Bijzondere prijs.
jaar

1986

prijswinnaar

Renate Rubinstein (1929-1990)

bekroond werk

Nee heb je

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Harry
Scholten, Jan van der Vegt, Paul de
Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1988

prijswinnaar

S. Dresden (1914)

bekroond werk

Wat is creativiteit?

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Herman
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Verhaar, Jan van der Vegt, Anne de
Vries, Paul de Wispelaere, Ad Zuiderent
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jaar

1990

prijswinnaar

K. Schippers (1936)

bekroond werk

Museo sentimental

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Han Foppe, Anton
Korteweg, Nicolette Smabers, Jan van
der Vegt, Herman Verhaar, Sarah
Verroen, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

Nienke van Hichtum-prijs
Prijs, in 1964 ingesteld door de Jan Campert-stichting te 's-Gravenhage als speciale
prijs ter bekroning van jeugdboeken. Aanvankelijk incidenteel, van 1971 tot 1977
jaarlijks en sinds 1977 tweejaarlijks.
jaar

1987

prijswinnaar

Peter van Gestel (1937)

bekroond werk

Ko Kruier en zijn stadsgenoten

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg (voorzitter),
Jan van der Vegt, Herman Verhaar, Anne
de Vries, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

jaar

1989

prijswinnaar

Ienne Biemans (1944)

bekroond werk

Lang zul je leven

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Margaretha Ferguson,
Han Foppe, Anton Korteweg, Jan van der
Vegt, Herman Verhaar, Anne de Vries,
Paul de Wispelaere, Ad Zuiderent

jaar

1991
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prijswinnaar

Mensje van Keulen (1946)

bekroond werk

Vrienden van de maan

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Harry Bekkering, Han Foppe, Anton
Korteweg, Nicolette Smabers, Jan van
der Vegt, Herman Verhaar, Sarah
Verroen, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent
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Dordt-prijs
Tweejaarlijkse prijs, ingesteld in 1990 door de Dordtse Academie. De prijs is bedoeld
ter bekroning van een oorspronkelijke Nederlandstalige biografie van uitzonderlijke
literaire en wetenschappelijke kwaliteit, over een persoon of personen die voor de
cultuur van Nederlandstalige gebieden van belang zijn of zijn geweest.
jaar

1991

prijswinnaar

Jan Fontijn (1936)

bekroond werk

Tweespalt

geldsom

ƒ 25.000, -

jury

Ton Anbeek, Emma Brunt, Jan
Eijkelboom, H.A. Poeze, Harry G.M.
Prick, Martin Ros (voorzitter), Bart
Tromp

Hendrik de Vries-prijs
Tweejaarlijkse literatuurprijs, in 1946 ingesteld door de gemeente Groningen ter
gelegenheid van de 50ste verjaardag van Hendrik de Vries.
De prijs werd uitgereikt aan een vertegenwoordiger van het Groninger kunstleven
op letterkundig gebied. In 1973 werd de prijs opgeheven. In 1986 werd de prijs ter
gelegenheid van de 90ste verjaardag van Hendrik de Vries opnieuw ingesteld als
tweejaarlijkse prijs, wisselend toegekend aan een literator en een beeldend kunstenaar.
Hieronder volgen de letterkundige bekroningen.
jaar

1986

prijswinnaar

Bert Schierbeek (1918)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Kees Fens, Rutger Kopland, Aad Nuis

jaar

1990

prijswinnaar

Willem Wilmink (1936)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Henk Hofland, Reinold Kuipers, Jean
Pierre Rawie
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Piter Jelles-priis
Tweejaarlijkse prijs, in 1974 ingesteld door de gemeente Leeuwarden. De prijs,
genoemd naar Piter Jelles Troelstra, wordt toegekend voor zowel Fries-
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talige als Nederlandstalige werken, verschenen in de aan de prijstoekenning
voorafgaande twee jaar. Hetzij door de gebruikte taal, hetzij door het onderwerp
moeter een relatie met Friesland tot uitdrukking zijn gebracht.
jaar

1986

prijswinnaar

D.A. Tamminga (1909)

bekroond werk

De Boumaster fan de Aldehou

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

K. Bijkerk-Folmer, F. Dam, L.O.M.
Popma

jaar

1988

prijswinnaar

Pieter Terpstra (1919)

bekroond werk

gehele oeuvre dat zowel Fries- als
Nederlandstalig werk omvat

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

L.G. Jansma, Tineke
Steenmeijer-Wielenga, G. de Vries

jaar

1990

prijswinnaar

prof. Rod C. Jellema (1927)

bekroond werk

de wijze waarop hij Friese gedichten
toegankelijk heeft gemaakt in de
wereldtaal Engels

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Ph. Breuker, J.P. Janzen, Tineke
Steenmeijer-Wielenga

Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond
Jaarlijkse prijs, in 1987 ingesteld door de Stichtingr ‘Kring 84’ als Halewijnprijs en
als zodanig eenmalig uitgereikt, met ingang van 1988 voorzien van het predikaat
‘literatuurprijs van de stad Roermond’. De prijs is bestemd voor een schrijver of
dichter die getoond heeft literair talent te bezitten, en die een breder publiek verdient.
jaar

1987

prijswinnaar

Jan Huyskens (1939)
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bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Pierre Backus, Ton Gommans, Huub
Graus, Rinus Rasenberg

jaar

1988

prijswinnaar

Ton van Reen (1941)
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bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Pierre Backus, Ton Gommans, Huub
Graus, Rinus Rasenberg

jaar

1989

prijswinnaar

André Janssens (1929)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Mat Geenen, Ton Gommans, Huub
Graus, Rinus Rasenberg

jaar

1990

prijswinnaar

Rudi Hermans (1953)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Mat Geenen, Huub Graus, Ton van Reen,
Mariet van Rens

jaar

1991

prijswinnaar

Halil Gür (1951)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 2.000, -

jury

Koos van de Kerkhof, Mariet van Rens,
Ton van Reen

Pierre Bayle-prijs
Prijs ingesteld in 1956 door de Rotterdamse Kunststichting.
De prijs is bedoeld voor een criticus die zich stelselmatig in een sector van de
kunst op literair niveau van zijn taak heeft gekweten.
jaar

1987

prijswinnaar

Elmer Schönberger (1950)
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bekroond werk

muziekkritiek

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

R.H. Fuchs, P.M. Op de Coul, S. Verster

bijzonderheid

prijs uitgereikt in 1990

jaar

1988

prijswinnaar

Hana Bobkova (1941)

bekroond

werk toneelkritiek
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geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Martin van Amerongen, Viviane de
Muynck, Ger Thijs

bijzonderheid

prijs uitgereikt in 1990

jaar

1989

prijswinnaar

Anna Tilroe (1946)

bekroond werk

beeldende kunstkritiek

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Jouke Kleerebezem, Janny Rodermond,
Evert van Uitert

bijzonderheid

prijs uitgereikt in 1990

jaar

1990

prijswinnaar

Ariejan Korteweg (1955)

bekroond

werk danskritiek

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Ine Rietstap, Yteke Waterbolk, Ed Wubbe

bijzonderheid

prijs uitgereikt in 1992

jaar

1991

prijswinnaar

Cyrille Offermans (1945)

bekroond werk

literatuurkritiek

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Huub Beurskens, Maria van Daalen,
Willem Otterspeer

bijzonderheid

prijs uitgereikt in 1992

Poetry International eregeld
Onderscheiding, in 1979 ingesteld door de Rotterdamse Kunststichting ter gelegenheid
van het tiende Poetry International Festival. De onderscheiding wordt toegekend aan
dichters die door hun werk in ernstige politieke moeilijkheden verkeren. Sinds 1988
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is Poetry International ondergebracht in een zelfstandige stichting. Voor de
onderscheidingen vanaf 1988 zie p. 170.
jaar

1986

prijswinnaar

Irina Ratuschinskaya (Sovjetunie, 1954)

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

J. Bernlef, Remco Campert, Laurens van
Krevelen, Aad Nuis, Adriaan van der
Staay, Martin Mooij (secretaris)
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jaar

1987

prijswinnaar

Nevzat Celik (Turkije)

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

J. Bernlef, Remco Campert, Laurens van
Krevelen, Aad Nuis, Adriaan van der
Staay, Martin Mooij (secretaris)

H.J. Bergveld-pries
Tot 1987 tweejaarlijkse, daarna vijfjaarlijkse prijsvraag, in 1981 ingesteld door de
beide Stellingwerfse gemeenten. Voor bekroning komt in aanmerking werk geschreven
in de (Saksische) taal van de Stellingwerven.
jaar

1986

prijswinnaar

Pieter Jonker (1952)

bekroond werk

zijn vertaling in het Stellingwerfs van het
kinderboek Dikke Doezerd van Dolf
Verroen

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Jouke Bethlehem, Philomène
Bloemhoff-de Bruijn, Tineke
Steenmeijer-Wielega

jaar

1991

prijswinnaar

Johan Veenstra (1946)

bekroond werk

Een vlinder van zulver

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Jouke Bethlehem, Philomène
Bloemhoff-de Bruijn, Arend Jan
Evenboer

De Oolde pook-pries
Tweejaarlijkse prijsvraag, ingesteld in 1988 door de beide Stellingwerfse gemeenten
en in datzelfde jaar voor het eerst uitgeschreven. De prijsvraag is bedoeld om een
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ongepubliceerd werk in enig literair genre te bekronen, geschreven in het Stellingwerfs
door een debutant.
jaar

1989

prijswinnaar

Karst Berkenbosch (1950)

bekroond werk

‘Blauw Zwiet’

geldsom

ƒ 500, -

jury

Zwaantje Kuiters-Keizer, Johan Veenstra,
Jan Wybenga
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jaar

1991

prijswinnaar

Boele Land (1927)

bekroond werk

‘De balke op 'e schoelezoolder’

geldsom

ƒ 500, -

jury

M. Bakker, Zwaantje Kuiters-Keizer, Jan
Wybenga (voorzitter)

IV Particuliere prijzen
D.A. Thieme-prijs
Onregelmatig uitgereikte prijs, in 1880 ingesteld door het D.A. Thiemefonds, dat
later onder beheer kwam te staan van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels. De prijs kan worden toegekend voor literatuur, kunstnijverheid en
uitgeverij.
Hieronder volgt de letterkundige bekroning.
jaar

1990

prijswinnaar

Dick Bruna (1927)

bekroond werk

zijn kinderboeken, zijn boekomslagen en
de affiches die hij maakte ter bevordering
van het kopen en lezen van boeken

jury

bestuur Koninklijke Vereeniging ter
Bevordering van de belangen des
Boekhandels

Tollens-prijs
Vijfjaarlijkse prijs - aanvankelijk ‘gratificatie’ genoemd, sinds 1925 Tollensprijs
geheten - in 1902 ingesteld door het bestuur van het Tollens-fonds. De prijs, bedoeld
om een vooraanstaand letterkundige te eren, wordt toegekend voor een oeuvre dat
naar het oordeel van de jury in de vijf voorafgaande jaren de hoogste literaire waarde
bezat.
jaar

1988

prijswinnaar

Koos Schuur (1915)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 4.000, -
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jury

E. Braches, Tine van Buul, Kees Fens,
Hella S. Haasse, G.W. Huygens
(voorzitter), Sjoerd Leiker
(secretaris-penningmeester), Willem G.
van Maanen, Hanny Michaelis
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Prijs voor meesterschap
Vijfjaarlijkse prijs, in 1920 ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. De prijs wordt toegekend voor in de loop van de tijd bewezen
meesterschap op literair of cultuurhistorisch gebied.
jaar

1989

prijswinnaar

E.H. Kossmann (1922)

bekroond werk

gehele wetenschappelijke oeuvre

geldsom

ƒ 4.000, -

jury

J. van den Berg (secretaris), D.E.H. de
Boer (voorzitter)

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Jaarlijkse aanmoedigingsprijs, tot 1940 C.W. van der Hoogt-prijs geheten, in 1925
ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde als voortzetting van de
Haagsche Post-prijs. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd daartoe in
staat gesteld dank zij een schenking van het echtpaar Van der Hoogt.
De prijs wordt toegekend voor recent verschenen letterkundig werk.
jaar

1986

prijswinnaar

August Willemsen (1936)

bekroond werk

Braziliaanse brieven

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Adriaan van Dis (voorzitter), Willem G.
van Maanen, Willem van Toorn, Eddy
van Vliet

jaar

1987

prijswinnaar

Rogi Wieg (1962)

bekroond werk

Toverdraad van dagverdrijf

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Adriaan van Dis (voorzitter), Willem G.
van Maanen, Willem van Toorn, Eddy
van Vliet
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jaar

1988

prijswinnaar

Jan Brokken (1949)

bekroond werk

De zee van vroeger

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Adriaan van Dis (voorzitter), Willem G.
van Maanen, Willem van Toorn, Eddy
van Vliet
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jaar

1989

prijswinnaar

Marc Reugebrink (1960)

bekroond werk

Komgrond

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Willem G. van Maanen, Willem van
Toorn, Eddy van Vliet

jaar

1990

prijswinnaar

Margriet de Moor (1941)

bekroond werk

Dubbelportret

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Anton Korteweg, Rudi van der Paardt
(voorzitter), Eddy van Vliet

jaar

1991

prijswinnaar

Charles Ducal (1952)

bekroond werk

De hertog en ik

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Hugo Brems, Kester Freriks, Anton
Korteweg (voorzitter), Rudi van der
Paardt

Jacobson-prijs
Vijfjaarlijkse prijs, in 1925 ingesteld door het bestuur van het Tollens-fonds ter
nagedachtenis aan Jos. Jacobson, die aan dit fonds een legaat had geschonken bedoeld
voor een letterkundige prijs. De prijs wordt toegekend aan oudere verdienstelijke
letterkundigen.
jaar

1990

prijswinnaar

Jan de Hartog (1914)

bekroond werk

romans die het gevoel van de Nederlands
identiteit hebben versterkt

geldsom

ƒ 4.000, -
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jury

E. Braches, Tine van Buul
(secretaris-penningmeester), Kees Fens,
Hella S. Haasse, G.W. Huygens
(voorzitter), Willem G. van Maanen,
Hanny Michaelis
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Dr. Wijnaendts Francken-prijs
Tot 1985 tweejaarlijkse, daarna driejaarlijkse prijs, in 1934 ingesteld door de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De prijs wordt toegekend voor werk op
het gebied van essay en literaire kritiek.
jaar

1988

prijswinnaar

F.P. van Oostrom (1953)

bekroond werk

Het woord van eer

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

J. van den Berg, A.Th. van Deursen
(voorzitter), M.E.H.N. Mout, W.
Otterspeer, J. Trapman

jaar

1991

prijswinnaar

Jaap van Heerden (1940)

bekroond werk

Wees blij dat het leven geen zin heeft

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

Rudy Kousbroek, Carel Peeters, M.H.
Schenkeveld, J. Trapman, Bert Vanheste

Mr. H.G. van der Vies-prijs
Tweejaarlijkse prijsvraag, in 1939 ingesteld door de Vereniging van Letterkundigen
dank zij een legaat van mr. H.G. van der Vies.
De rente van het legaat wordt besteed ter bekroning van oorspronkelijk Nederlands
toneelwerk.
jaar

1988

prijswinnaar

Gerben Hellinga (1937)

bekroond werk

Geluk

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

Marian Buijs, Sonja de Leeuw, Edwin de
Vries

bijzonderheid

televisiespel

jaar

1991
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prijswinnaars

Pamela Koevoets (1947) en Marian
Boyer

bekroond werk

Gebied

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

Gerben Hellinga, Nan van Houten, Dick
Willemsen

bijzonderheid

toneelstuk
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Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945
Aanvankelijk jaarlijkse prijs, ingesteld in 1949 door de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945, bekostigd met de overgebleven gelden van de door Gerrit van der Veen
(1902-1944) geleide verzetsorganisatie.
De prijs was vooral bedoeld om de persoonlijkheid van de kunstenaar in het
centrum van de belangstelling te plaatsen. De laureaat, zowel een letterkundige als
een beeldend kunstenaar kwam voor toekenning in aanmerking, had in zijn werk
blijk moeten geven van besef voor de verantwoordelijkheid van de kunstenaar in de
maatschappij.
Hij werd voor het laatst toegekend in 1964, maar bij de herdenking van veertig
jaar bevrijding, mei 1985, werd besloten opnieuw tot uitreiking over te gaan, echter
nu niet meer jaarlijks maar eens in de twee jaar.
Hieronder volgen de letterkundige bekroningen.
jaar

1987

prijswinnaar

Theun de Vries (1907)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Margaretha Ferguson, Marius Flothuis,
Hella S. Haasse, Roel van Heusden, Aad
Hoetjes (secretaris/penning-meester), Etty
Mulder (voorzitter), Bert Schierbeek,
André Volten

jaar

1991

prijswinnaar

Andreas Burnier (1931)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Hanne Depmann (uitvoerend secretaris).
Margaretha Ferguson, Robert Heppener,
Aad Hoetjes (secretaris), Etty Mulder
(voorzitter/penningmeester), Huub
Oosterhuis (vice-voorzitter), Bert
Schierbeek, André Volten

Mathias Kemp-prijs
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Aanvankelijk periodieke, tegenwoordig jaarlijkse prijsvraag, in 1951 ingesteld door
de Stichting Mathias Kemp-prijs met als doel het bevorderen van de Limburgse
letterkunde. De prijs wordt afwisselend toegekend voor verschillende genres.
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jaar

1986

genre

jeugdboek

prijswinnaar

Lisette Hoogsteyns (1930)

bekroond werk

De vader van het elfde uur

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

N. Droogmans-Hoewaer (voorzitter),
Jacques Engels, Agnes Verboven

jaar

1987

genre

toneel

geldsom

ƒ 2.500, -

bijzonderheid

prijs niet toegekend

jury

H. van den Bergh, Ton Gommans, R.
Swartenbroekx

jaar

1988

genre

poëzie

prijswinnaar

Joris Iven (1954)

bekroond werk

Galerie De Taxus

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

Dirk de Geest, Leo Herberghs, Ph.
Rotsaert (voorzitter)

jaar

1989

genre

roman

prijswinnaar

Ed. Franck (1941)

bekroond werk

Begraafme over de bergen

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

P. Haimon, B. Joosten, A. Scheyven
(voorzitter)

jaar

1990

genre

biografie

prijswinnaar

A. Gorissen (1955)
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bekroond werk

‘Mathias Kemp: Een leven voor Limburg’

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

C. de Deugd, Dirk de Geest, Maria
Janssen (voorzitter)

jaar

1991

genre

novelle

prijswinnaar

Rudi Hermans (1953)

bekroond werk

Terug naar Törökbálint

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

H. van den Bergh, Dirk de Geest, Ton
Gommans (voorzitter)
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Martinus Nijhoff-prijs
Jaarlijkse prijs, in 1953 ingesteld door het Prins Bernhard Fonds ter nagedachtenis
aan de dichter/vertaler Martinus Nijhoff (1894-1953). Aanvankelijk afwisselend
toegekend voor vertalingen uit een vreemde taal in het Nederlands en andersom.
Sinds 1961 wordt de prijs jaarlijks voor vertalingen van beide soorten toegekend.
jaar

1986

prijswinnaar

M. d'Hane-Scheltema (1932)

bekroond werk

haar vertaling van de Satiren van
Juvenalis

geldsom

ƒ 7.500, -

prijswinnaar

Jenny Tuin

bekroond werk

haar vertalingen van Franse en Italiaanse
letterkunde in het Nederlands

geldsom

ƒ 7.500, -

jury

Daan den Hengst (voorzitter), Ferdinand
van Ingen, Arthur Langeveld, Hans van
Pinxteren, Fokke Procée (secretaris),
Henriëtte Schatz, August Willemsen

bijzonderheid

niet toegekend voor een vertaling uit het
Nederlands

jaar

1987

prijswinnaar

Kees Mercks (1944)

bekroond werk

zijn vertalingen van moderne Tsjechische
letterkunde

geldsom

ƒ 7.500, -

jury

Ferdinand van Ingen, Arthur Langeveld,
Hans van Pinxteren, Fokke Procée
(secretaris), Henriëtte Schatz (voorzitter),
Piet Schrijvers, August Willemsen

bijzonderheid

niet toegekend voor een vertaling uit het
Nederlands

jaar

1988

prijswinnaar

Alain Van Crugten (1936)
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bekroond werk

zijn vertalingen in het Frans van
Nederlandse letterkunde, met name Het
verdriet van België van Hugo Claus

geldsom

ƒ 15.000, -

prijswinnaar

Frans van Woerden (1946)

bekroond werk

zijn vertalingen van het werk van de
Franse schrijver Louis-Ferdinand Céline

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Ferdinand van Ingen, Arthur Langeveld
(voorzitter),
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Hans van Pinxteren, Fokke Procée
(secretaris), Piet Schrijvers, Rien
Verhoef, August Willemsen
jaar

1989

prijswinnaar

Ad den Besten (1924)

bekroond werk

zijn vertaling uit het Duits van gedichten
van Friedrich Hölderlin

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Ferdinand van Ingen, Hans van Pinxteren,
Fokke Procée (secretaris), Piet Schrijvers,
Rien Verhoef, Loes Visser, August
Willemsen (voorzitter)

bijzonderheid

niet toegekend voor een vertaling uit het
Nederlands

jaar

1990

prijswinnaar

Béla Szondi (1909)

bekroond werk

zijn vertalingen in het Hongaars van
Nederlandse letterkunde

geldsom

ƒ 15.000, -

prijswinnaar

Frans van Dooren (1934)

bekroond werk

zijn vertalingen van klassieke Italiaanse
letterkunde

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Ferdinand van Ingen, Hans van Pinxteren,
Fokke Procée (secretaris), Piet Schrijvers
(voorzitter), Rien Verhoef, Loes Visser

jaar

1991

prijswinnaar

Per Holmer (1951)

bekroond werk

zijn vertalingen in het Zweeds van
Nederlandse letterkunde

geldsom

ƒ 15.000, -

prijswinnaar

Gerard Koolschijn (1945)

bekroond werk

zijn vertalingen van klassieke Griekse
letterkunde
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geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Sjaak Commandeur, Peter Kaaij, Hans
van Pinxteren, Piet Schrijvers, Maarten
Steenmeijer, Loes Visser

Gouden en Zilveren Griffels
Jaarlijkse prijs, in 1971 ingesteld door de Commissie voor de Propaganda van het
Nederlandse Boek als voortzetting van de prijs ‘Het beste kinderboek’. De prijs is
bedoeld om de kwaliteit van kinderboeken op te vijzelen,
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uitgevers te stimuleren en het publiek in aanraking te brengen met het betere
kinderboek.
In 1966 ging men over tot het toekennen van twee prijzen, een voor het beste
kinderboek en een voor het beste jeugdboek. In 1987 werd dit weer afgeschaft.
jaar

1986
Gouden Griffel

prijswinnaar

Joke van Leeuwen (1954)

bekroond werk

Deesje

geldsom

ƒ 3.000, -

prijswinnaar

Willem Wilmink (1936)

bekroond werk

Waar het hart vol van is

geldsom

ƒ 3.000, -

jaar

1986
Zilveren Griffel

prijswinnaar

Aidan Chambers (1930)

bekroond werk

Tirannen

prijswinnaar

Humphrey Harman

bekroond werk

Verhalen voor een Afrikaanse koning

prijswinnaar

Mensje van Keulen (1946)

bekroond werk

Tommie Station

prijswinnaars

Tan Koide (1938-1986)

bekroond werk

Klop, klop, wie is daar

prijswinnaar

Uri Orlev (1931)

bekroond werk

Het eiland in de Vogelstraat

prijswinnaar

Ulf Stark (1944)

bekroond werk

Doldwazen en druiloren

prijswinnaars

Hans Peter Thiel (1939) en Marcus
Würmli (1948)

bekroond werk

Italië

prijswinnaar

Colin Thiele (1920)

bekroond werk

Stormboy

jaar

1987
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Gouden Griffel
prijswinnaar

Harriët van Reek (1947)

bekroond werk

De avonturen van Lena lena

geldsom

ƒ 3.000, -
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jaar

1987
Zilveren Griffel

prijswinnaar

Tony Ross (1938)

bekroond werk

Waar is mijn potje?

prijswinnaar

Wim Hofman (1941)

bekroond werk

Zip

prijswinnaar

Nicolaas Matsier (1945)

bekroond werk

Ida stak een zebra over

prijswinnaar

Dolf Verroen (1928)

bekroond werk

Een leeuw met lange tanden

prijswinnaar

John Yeoman (1934)

bekroond werk

De kluizenaar en de beer

prijswinnaar

Stig Ericson (1929)

bekroond werk

Jenny en de rode storm

prijswinnaar

Janni Howker (1957)

bekroond werk

De aard van het Beest

prijswinnaar

Lennart Nilsson (1922)

bekroond werk

Geboren worden

jaar

1988
Gouden Griffel

prijswinnaar

Toon Tellegen (1941)

bekroond werk

Toen niemand iets te doen had

geldsom

ƒ 3.000, -

jaar

1988
Zilveren Griffel

prijswinnaar

Trude de Jong (1946)

bekroond werk

Lola de beer

prijswinnaar

Kees Stip (1913)

bekroond werk

Mijn beesten staan er gekleurd op

prijswinnaar

Imme Dros (1936)

bekroond werk

Annetje Lie in het holst van de nacht
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prijswinnaar

Guus Kuijer (1942)

bekroond werk

Tin Toeval en de kunst van het verdwalen
en Tin Toeval en het geheim van
Tweebeens-eiland

prijswinnaar

Paul Biegel (1925)

bekroond werk

De rode prinses

prijswinnaar

Els Pelgrom (1934)

bekroond werk

Het onbegonnen feest

prijswinnaar

Imme Dros (1936)
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bekroond werk

De trimbaan

prijswinnaar

Cynthia Voigt (1942)

bekroond werk

De hardloper

jaar

1989
Gouden Griffel

prijswinnaar

Wim Hofman (1941)

bekroond werk

Het vlot

geldsom

ƒ 3.000, -

jaar

1989
Zilveren Griffel

prijswinnaar

Anthony Browne (1946)

bekroond werk

Gorilla

prijswinnaar

Ivo de Wijs (1945)

bekroond werk

Dat rijmt

prijswinnaar

John Burningham (1936)

bekroond werk

De jongen die altijd te laat kwam

prijswinnaar

Margriet Heymans (1932)

bekroond werk

Lieveling, boterbloem

prijswinnaar

Tor Seidler (1952)

bekroond werk

Het ratteplan

prijswinnaar

Imme Dros (1936)

bekroond werk

De reizen van de slimme man

prijswinnaar

Ted van Lieshout (1955)

bekroond werk

Ach ik elleboog me er wel doorheen

prijswinnaar

Joke van Leeuwen (1954)

bekroond werk

We zijn allang begonnen, maar nu begint
het echt

jaar

1990
Gouden Griffel

prijswinnaar

Els Pelgrom (1934)
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bekroond werk

De Eikelvreters

geldsom

ƒ 3.000, -

jaar

1990
Zilveren Griffel

prijswinnaar

Ienne Biemans (1944)

bekroond werk

Ik was de zee

prijswinnaar

Max Velthuijs (1923)

bekroond werk

Kikker is verliefd
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prijswinnaar

Anthony Browne (1946)

bekroond werk

De tunnel

prijswinnaar

Imme Dros (1936)

bekroond werk

Roosje kreeg een ballon

prijswinnaar

Toon Tellegen (1941)

bekroond werk

Langzaam, zo snel zij konden

prijswinnaar

Klaus Kordon (1943)

bekroond werk

Moenli en de moeder van de wolven

prijswinnaar

Midas Dekkers (1946)

bekroond werk

Het grote moment; hoe dieren geboren
worden

prijswinnaars

David Macaulay (1946) en Neil Ardley
(1937)

bekroond werk

Over de werking van de kurketrekker en
andere machines

jaar

1991
Gouden Griffel

prijswinnaars

Tine van Buul (1919) en Bianca Stigter
(1964) (samenstelling)

bekroond werk

Als je goed om je heen kijkt zie je dat
alles gekleurd is

geldsom

ƒ 3.000, -

jaar

1991
Zilveren Griffel

prijswinnaar

Amy MacDonald

bekroond werk

Kleine Bever en de Echo

prijswinnaar

Imme Dros (1936)

bekroond werk

De o van opa

prijswinnaar

Jacques Vriens (1946)

bekroond werk

Tinus-in-de-war

prijswinnaar

Rindert Kromhout (1958)

bekroond werk

Peppino
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prijswinnaar

Lyll Becerra de Jenkins

bekroond werk

Gevangen in de Andes

prijswinnaar

Ted van Lieshout (1955)

bekroond werk

Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel

prijswinnaar

Käthe Recheis (1928)

bekroond werk

Toen er nog bizons waren

Henriëtte Roland Holst-prijs
Aanvankelijk jaarlijkse prijs, in 1957 ingesteld door De Arbeiderspers en toegekend
door de Henriëtte Roland Holst-stichting. De prijs werd afwisse-
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lend toegekend voor verschillende genres. Van 1980 tot 1984 werd de prijs
tweejaarlijks, daarna driejaarlijks toegekend door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde en is bestemd voor proza, poëzie of toneel dat zowel uitmunt door sociale
bewogenheid als door literair niveau.
jaar

1987

prijswinnaar

J.H. Donner (1927-1988)

bekroond werk

Na mijn dood geschreven

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

Martin van Amerongen, Theun de Vries
(voorzitter), Peter van Zonneveld

jaar

1990

prijswinnaar

Wim de Bie (1939)

bekroond werk

Schoftentuig

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

Frida Balk-Smit Duyzentkunst
(voorzitter), Wiel Kusters, Pim de
Vroomen

Visser Neerlandia-prijs
Jaarlijkse prijs, ingesteld door het Algemeen Nederlands Verbond te 's-Gravenhage
dank zij een legaat uit de nalatenschap van mr. H.L.A. Visser (1872-1943).
De prijzen worden toegekend ten behoeve van verschillende doeleinden, sinds
1958 onder andere ook voor toneelspelen.
Deze prijzen worden afwisselend toegekend aan toneelschrijvers en schrijvers van
hoor- en televisiespelen.
jaar

1986

genre

televisiespel

prijswinnaar

Luisa Treves (1918)

bekroond werk

‘Een gat in de markt’

geldsom

ƒ 3.500, -

prijswinnaar

Carel Donck (1946)

bekroond werk

‘Oude Talen’

geldsom

ƒ 2.000, -
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prijswinnaar

Willem Capteyn (1944)

bekroond werk

‘Otto en Hans’

geldsom

ƒ 2.000, -

jury

Nico Hiltrop, Hugo Meert, Wim
Spekking (voorzitter)
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jaar

1988

genre

toneelstuk

prijswinnaar

Haye van der Heyden (1957)

bekroond werk

‘Prambanan’

geldsom

ƒ 8.000, -

jury

Nico Hiltrop, Hugo Meert, Wim
Spekking (voorzitter)

jaar

1990

genre

toneelstuk

prijswinnaar

Koen Vermeiren (1953)

bekroond werk

‘De Droomexpres’

geldsom

ƒ 8.000, -

jury

Nico Hiltrop, Hugo Meert, Wim
Spekking (voorzitter)

P.C. Onthooft-prijs
Aanvankelijk onregelmatige, later jaarlijkse prijsvraag, uitgeschreven door het
Amsterdams Studenten Weekblad Propria Cures.
Lezers worden uitgenodigd tot het literair onthoofden van personen en
maatschappelijke verschijnselen.
jaar

1986

prijswinnaar

Milly van den Eijnde

bekroond werk

‘Pisang ADO’

jury

Dirk van Delft, Jan Kal, Sj. Leenstra,
Dirk van Oostveen, Jan Zandbergen

jaar

1987

prijswinnaar

Panda B. de l'Isle (1954) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Mijn achterband is wel wat zacht’

prijswinnaar

Gert Keijer (tweede prijs)

bekroond werk

‘Culturele hoofdstad’
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jury

Dirk Baartse, Theo Gaasbeek, Agnes
Hoogstraten, Dirk van Oostveen, Henk
Spaan, Frederik Valk

jaar

1988

prijswinnaar

Eli Avano (eerste prijs)

bekroond werk

‘Vallende ster’

prijswinnaar

Jan Bletz (tweede prijs)

bekroond werk

‘Coca Lola’

prijswinnaar

M. Kramer (derde prijs)
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bekroond werk

‘Schnabbel & Babbel’

jury

Dirk Baartse, Theo Gaasbeek, John
Jansen van Galen, Stéphan Kalf, Agnesse
Kloosterman, Tessa de Loo, Marcel
Verreck

jaar

1989

prijswinnaar

Wim Heins (1950) (eerste prijs)

bekroond werk

‘God is kut’

prijswinnaar

Th. Jacobs (tweede prijs)

bekroond werk

‘Delete HBC!’

jury

Stijn Aerden, Dirk Baartse, Adriaan van
Dis, Theo Gaasbeek, Agnes Hoogstraten,
Agnesse Kloosterman, Hans Quené,
Marcel Verreck

jaar

1990

prijswinnaar

Josef W. (eerste prijs)

bekroond werk

‘Zieke dokters’

prijswinnaar

Lucas Bolwerk (1963) (tweede prijs)

bekroond werk

‘A.A.’

jury

Stijn Aerden, Debby van 't Hek, Youp
van 't Hek, Agnes Hoogstraten, Agnesse
Kloosterman, Donald Olie, Hans Quené,
Marcel Verreck

jaar

1991

prijswinnaar

Max van Norden

bekroond werk

‘Onder Professoren’

jury

Stijn Aerden, Belle de Boer, Jan
Boerstoel, Youp van 't Hek, Agnes
Hoogstraten, Adriaan Jaeggi, Hans
Quené, Casper Schoemaker, Marcel
Verreck
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Kerstprijsvraag [Propria Cures]
Aanvankelijk onregelmatige, later jaarlijkse prijsvraag, uitgeschreven door het
Amsterdams Studenten Weekblad Propria Cures.
Doel van de prijsvraag is het bevorderen van origineel literair werk.
jaar

1986

prijswinnaar

Harry F. Boondijk (1960) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Hoe ik de Nobelprijs misliep’

prijswinnaar

Merian Denia (tweede prijs)

bekroond werk

‘Deze deur hoeft nooit meer geverfd!’
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jury

Dirk Baartse, Frida Balk, Dirk van Delft,
Theo Gaasbeek, Dirk van Oostveen, Jan
Zandbergen

jaar

1987

prijswinnaar

Wim Heins (1950)

bekroond werk

‘Ira Keereweer’

jury

Dirk Baartse, Theo Gaasbeek, Theo van
Gogh, Agnes Hoogstraten, Stéphan Kalf,
Dirk van Oostveen, Marcel Verreck

jaar

1988

prijswinnaar

Hans Quené (1963) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Anno '88’

prijswinnaar

Wim Heins (1950) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Oerhoer’

prijswinnaar

Sam Garenmond (derde prijs)

bekroond werk

‘Herdenkend - Anno 1988’

jury

Stijn Aerden, Theo Gaasbeek, Agnes
Hoogstraten, John Jansen van Galen,
Agnesse Kloosterman, Marcel Verreck

jaar

1989

jury

Stijn Aerden, Agnes Hoogstraten,
Agnesse Kloosterman, Hans Quené, Hans
van Straten, Marcel Verreck

bijzonderheid

niet toegekend

jaar

1990

prijswinnaar

Catullus

bekroond werk

‘Wordt het nou nooit oorlog?’

jury

Stijn Aerden, Lucas Bolwerk, Adriaan
Jaeggi, Agnesse Kloosterman, Yvonne
Kroonenberg, Donald Olie, Hans Quené

jaar

1991
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prijswinnaar

J.D. Nave (eerste prijs)

bekroond werk

‘Moeder, hij brandt weer!’

prijswinnaar

Betty Rookmaaker (eerste prijs)

bekroond werk

‘Moeder, hij brandt weer!’

jury

Agnes Hoogstraten, Adriaan Jaeggi, Jan
Kal, Karin Overmars, Casper
Schoemaker, Frans Thomése

bijzonderheid

gedeelde eerste prijs
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Anna Blaman-prijs
Jaarlijkse prijs, in 1965 ingesteld door het Anjerfonds Rotterdam. Doel was enerzijds
het Anjerfonds meer bekendheid bij de Rotterdamse burgerij te geven, anderzijds de
creatieve kunst in Rotterdam te stimuleren. De prijs kon worden toegekend aan een
Rotterdams auteur woonachtig in het Rijn-mond-gebied, ter bekroning van een in
het voorafgaande jaar verschenen roman, novelle, essay of dichtbundel. Met ingang
van 1989 is de naam van de prijs gewijzigd in Anjerfonds-Blaman Prijs (zie verder
aldaar). Vanaf dat moment reikt het Anjerfonds Rotterdam jaarlijks een prijs uit,
afwisselend de Anjerfonds-Blaman Prijs voor literatuur en de Anjerfonds-Chabot
Prijs voor beeldende kunst.
Hieronder volgt de letterkundige bekroning.
jaar

1988

prijswinnaar

J.A. Deelder (1944)

bekroond werk

gehele oeuvre

jury

Pablo van Dijk, Jan Eijkelboom, Kees de
Gruiter, Astrid Roemer

Anjerfonds-Blaman prijs
Voortzetting van de Anna Blaman-prijs. Voor nadere informatie zie aldaar. Hieronder
volgt de letterkundige bekroning.
jaar

1990

prijswinnaar

Frank Koenegracht (1945)

bekroond werk

gehele oeuvre

jury

Ron Elshout, J. de Jong, J. Koopmans,
J.W. Oerlemans, Michaël Zeeman
(voorzitter)

Edmond Hustinx-prijs
Tweejaarlijkse prijs, in 1966 ingesteld door de organisatiecommissie Contact
Nederlandse en Vlaamse Toneelauteurs ter aanmoediging en bekroning van toneel-,
radio- en televisieschrijvers uit België en Nederland.
jaar

1986

Jaarboek Letterkundig Museum 1

prijswinnaar

Kees Holierhoek (1941)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 2.000, -

prijswinnaar

René Verheezen (1946-1987)
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bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 2.000, -

jury

Toon Brouwers, Fons van Impe, Theo
Kersten, Hugo Meert, Roger van
Ransbeek, Wim Spekking, Jan Volleberg

jaar

1988

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

Toon Brouwers, Fons van Impe, Hugo
Meert, Roger van Ransbeek, Wim
Spekking, Jan Volleberg

bijzonderheid

niet toegekend

jaar

1990

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

Toon Brouwers, Fons van Impe, Hugo
Meert, Roger van Ransbeek, Wim
Spekking, Jan Volleberg

bijzonderheid

niet toegekend

Cestoda-prijs
Jaarlijkse prijs waarvan voor het eerst melding werd gemaakt in een persbericht van
29 oktober 1974. Later bleek deze prijs niet, zoals aanvankelijk werd gesteld,
afkomstig te zijn van het Genootschap Onze Taal, doch van enkele medewerkers
van de Haagse Post, te weten Eelke de Jong, K. Schippers en Theun de Winter. Een
practical joke die de winnaar, Nico Scheepmaker, tot het besluit bracht deze
gefingeerde prijs te institutionaliseren. De prijs is bedoeld ter bekroning van een
auteur die de Nederlandse taal in al haar genres moeiteloos beoefent.
Na het overlijden van Nico Scheepmaker in 1990 is de prijs stopgezet.
jaar

1986

prijswinnaar

Drs. P (1919)

geldsom

ƒ 53, 64

jury

Nico Scheepmaker
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jaar

1987

prijswinnaar

Remco Campert (1929)

geldsom

ƒ 53, 64

jury

Nico Scheepmaker
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jaar

1988

prijswinnaar

Judith Herzberg (1934)

geldsom

ƒ 53, 64

jury

Nico Scheepmaker

jaar

1989

prijswinnaar

Bertus Aafjes (1914)

geldsom

ƒ 53, 64

jury

Nico Scheepmaker

Laurens Janszoon Coster-prijs
Tot 1980 jaarlijkse. daarna tweejaarlijkse prijs, in 1976 ingesteld door de Laurens
Janszoon Coster-prijs-stichting te Haarlem. De prijs is bedoeld voor personen die
zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het boek.
Hieronder volgen de letterkundige bekroningen.
jaar

1986

prijswinnaar

H. de la Fontaine Verwey (1903-1989)

bekroond werk

bewezen diensten voor het antiquarische
boek en oude prenten

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Bob de Graaf, Theo Laurentius, Johan
Polak

jaar

1991

prijswinnaar

Wilma Schuhmacher (1927)

bekroond werk

haar betekenis voor het antiquarische
boek

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

H.V.M. Gottmer, J. Offerhaus, Johan
Polak
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Litteraire Witte prijs
Tweejaarlijkse prijs, in 1977 ingesteld door de Nieuwe of Litteraire Sociëteit De
Witte te 's-Gravenhage ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan. Voor bekroning
komt in aanmerking een roman, novelle, dichtbundel of essay. Het werk moet zijn
van de hand van een Haags auteur dan wel een Haags element bevatten.
jaar

1987

prijswinnaar

Elisabeth Keesing (1911)

bekroond werk

Het volk met lange rokken
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geldsom

ƒ 2.000, -

jury

G.W. Huygens, Anton Korteweg, Antal
Sivirsky

jaar

1989

prijswinnaar

Helga Ruebsamen (1934)

bekroond werk

Op Scheveningen

geldsom

ƒ 2.000, -

jury

G.W. Huygens, Anton Korteweg, Antal
Sivirsky

jaar

1991

prijswinnaar

Margaretha Ferguson (1920-1992)

bekroond werk

Angst op Java

geldsom

ƒ 2.000, -

jury

G.W. Huygens, Anton Korteweg, Antal
Sivirsky

Anton Wachter-prijs
Tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs, in 1977 ingesteld door het Centraal Comité 1945
te Harlingen ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Vestdijk-kring.
De prijs wordt toegekend aan jonge auteurs van een autobiografisch debuut.
jaar

1986

prijswinnaar

Wessel te Gussinklo (1949)

bekroond werk

De verboden tuin

geldsom

ƒ 1.500, -

jury

Maarten 't Hart, Hans Oele (voorzitter),
Ko Pop, Martin Ros, Nico Scheepmaker

jaar

1988

prijswinnaar

Gijs IJlander (1947)

bekroond werk

De kapper
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geldsom

ƒ 1.500, -

jury

Maarten 't Hart, Hans Oele, Ko Pop,
Martin Ros, Nico Scheepmaker
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jaar

1990

prijswinnaar

Herman Stevens (1955)

bekroond werk

Mindere goden

geldsom

ƒ 1.500, -

jury

Maarten 't Hart, Hans Oele, Rudi van der
Paardt, Ko Pop, Martin Ros

Gouden ezelsoor
Jaarlijkse prijs, in 1979 ingesteld door de Organisatie van Fabrikanten van Grafische
Eindprodukten F.G.E. Voor bekroning komt in aanmerking een debuterend schrijver
van wie in één jaar tijd de meeste exemplaren van hun debuut zijn verkocht. De
namen van de juryleden worden geheim gehouden.
jaar

1986

prijswinnaar

Fleur Bourgonje (1946)

bekroond werk

Spoorloos

geldsom

ƒ 2.500, -

jaar

1987

prijswinnaar

Rudi van Dantzig (1933)

bekroond werk

Voor een verloren soldaat

geldsom

ƒ 2.500, -

jaar

1988

prijswinnaar

Hanny Alders (1946)

bekroond werk

Non nobis

geldsom

ƒ 5.000, -

jaar

1989

prijswinnaar

Margriet de Moor (1941)

bekroond werk

Op de rug gezien

geldsom

ƒ 5.000, -
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jaar

1990

prijswinnaar

Lisette Lewin (1939)

bekroond werk

Voor bijna alles bang geweest

geldsom

ƒ 5.000, -
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jaar

1991

prijswinnaar

Ernst Timmer (1955)

bekroond werk

Het waterrad van Ribe

geldsom

ƒ 5.000, -

Keefman-bokaal
Wisselprijs, in 1979 ingesteld door het studentenweekblad Propria Cures om begrip
te kweken voor de thematiek van kamernood, afwijkend gedrag en zelfmoord in de
Nederlandse letteren, maar vooral bedoeld om de nagedachtenis aan Jan Arends
(1925-1974) levend te houden.
jaar

1987

prijswinnaar

Kees van Ginneken

bekroond werk

‘Happy Garden’

jury

Dirk Baartse, Theo Gaasbeek, Agnes
Hoogstraten, Stéphan Kalf, Donald Olie,
Dirk van Oostveen, Marcel Verreck

jaar

1991

prijswinnaar

Johan Verpalen

bekroond werk

‘Voor Diesje’

jury

Jan Boerstoel, Agnes Hoogstraten,
Adriaan Jaeggi, Karin Overmars, Hans
Quené, Jean Pierre Rawie, Casper
Schoemaker

Poetry International Eregeld
Onderscheiding, in 1979 ingesteld door de Rotterdamse Kunststichting ter gelegenheid
van het tiende Poetry International Festival. De onderscheiding wordt toegekend aan
dichters die door hun werk in ernstige politieke moeilijkheden verkeren. Sinds 1988
is Poetry International ondergebracht in een zelfstandige stichting. Voor de
onderscheidingen van 1986 en 1987 zie p. 147.
jaar

1988
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prijswinnaar

Jack Mapanje (Malawi, 1944)

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

J. Bernlef, Remco Campert, Laurens van
Krevelen, Aad Nuis, Adriaan van der
Staay, Martin Mooij (secretaris)
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jaar

1989

prijswinnaar

Mircea Dinescu (Roemenië, 1950)

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

J. Bernlef, Remco Campert, Laurens van
Krevelen, Aad Nuis, Adriaan van der
Staay, Martin Mooij (secretaris)

jaar

1990

prijswinnaar

Song Lin (China, 1959)

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

J. Bernlef, Remco Campert, Laurens van
Krevelen, Aad Nuis, Adriaan van der
Staay, Martin Mooij (secretaris)

jaar

1991

prijswinnaar

Muhammad Afifi Matar (Egypte, 1935)

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

J. Bernlef, Remco Campert, Laurens van
Krevelen, Aad Nuis, Adriaan van der
Staay, Martin Mooij (secretaris)

Annie Romein-prijs
Tweejaarlijkse prijs, in 1979 ingesteld door het maandblad Opzij. De prijs wordt
toegekend aan een persoon of instelling die zich bijzonder heeft ingespannen voor
het feminisme.
Hieronder volgen de letterkundige bekroningen.
jaar

1987

prijswinnaar

Anja Meulenbelt (1944)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Mies Bouhuys, Sjuul Deckwitz, Renate
Dorrestein, Tessa de Loo, Iteke Weeda

jaar

1989
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prijswinnaar

Hannemieke Stamperius (1943)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Renate Dorrestein, Margaretha Ferguson,
Hermine de Graaf, Joyce Outshoorn,
Iteke Weeda
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jaar

1991

prijswinnaar

Ethel Portnoy (1927)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Mieke Bal, Anke Manschot, Annie van
den Oever, Lucie Th. Vermeij, Iteke
Weeda

Literaire prijs van Groningen
Jaarlijkse prijs, in 1980 ingesteld door de stichting 't Grunneger Bouk. De prijs wordt
toegekend voor werk in proza of poëzie in het Gronings.
jaar

1986

prijswinnaar

de redactie van het tijdschrift Krödde

bekroond werk

tijdschrift Krödde

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Jur Engels, Wim Faber, Greetje
Marquering-Teuben, Fokko Veldman,
Kees Visscher

jaar

1987

prijswinnaar

Gré van der Veen (1936)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Jan J. Boer, Hanny Diemer, Hans A. Spa

jaar

1988

prijswinnaar

Peter Visser (1944)

bekroond werk

Oet t zicht

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Hanny Diemer, Jur Engels, Jan J.
Groenbroek
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jaar

1989

bijzonderheid

niet toegekend

jaar

1990

prijswinnaar

Jan Siebo Uffen (1942)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Jan Brouwer, Eddy de Jonge, Hans A.
Spa, Henri Wierth
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jaar

1991

prijswinnaar

Sape Zwama (1911)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Fre Brouwer, Jan J. Groenbroek, Greetje
Marquering-Teuben, Jan Siebo Uffen

Aleida Schot-prijs
Tweejaarlijkse prijs, in 1980 ingesteld door de Aleida Schot-stichting, die daarmee
uitvoering geeft aan de wens van Aleida Schot (1900-1969) zoals door haar in haar
testament is vastgelegd. De prijs wordt toegekend voor literaire vertalingen uit een
van de Slavische talen in het Nederlands.
jaar

1987

prijswinnaars

Yolanda Bloemen (1955) en Marja
Wiebes (1936)

bekroond werk

de vertaling uit het Russisch van
Spokojnoj notsji van Andrej Sinjavski

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

J. van der Eng-Liedmeier, H.C.S.
Warendorf (secretaris), W.G. Weststeijn

jaar

1989

prijswinnaar

Lourens Reedijk (1925)

bekroond werk

de vertaling uit het Russisch van
Tsjevengoer van Andrej Platonov

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

J. van der Eng-Liedmeier, H.C.S.
Warendorf (secretaris), W.G. Weststeijn

jaar

1991

prijswinnaars

Jan Robert Braat (1946), Arie van der
Ent (1956), Marko Fondse (1932),
Arthur Langeveld (1947), Marc
Schreurs (1955), Charles B. Timmer
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(1907-1991) (postuum), Kees Verheul
(1940), Peter Zeeman (1954), Leidse
slavisten onder wie Karel van het Reve
(1921) en de werkgroep van het Slavisch
Instituut van de Universiteit van Utrecht
bekroond werk

de vertaling uit het Russisch van de
poëzie van Joseph Brodsky

geldsom

ƒ 5.000, -
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jury

J. van der Eng-Liedmeier, H.C.S.
Warendorf (secretaris), W.G. Weststeijn

Johanna van Buren-prijs
Driejaarlijkse prijs, in 1981 ingesteld door de Johanna van Buren-stichting te
Hellendoorn. Voor bekroning komt in aanmerking een persoon die zich heeft
onderscheiden en gepresteerd op Nedersaksisch taal- of cultuurgebied. Hieronder
volgt de letterkundige bekroning.
jaar

1987

prijswinnaar

Willem Wilmink (1936)

bekroond werk

zijn inzet, door middel van publikaties,
voor het bevorderen van het gebruik van
de Neder-Saksische streektaal

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

H. Bloemhof, H. Entjes, Marga Kool,
M.J. Potman

Recensieprijsvraag [Propria Cures]
Jaarlijkse prijsvraag, in 1981 ingesteld door het Amsterdams Studenten Weekblad
Propria Cures. Lezers worden uitgenodigd een recensie in te sturen om te laten zien
dat iedere lezer een criticus kan zijn.
jaar

1986

prijswinnaar

Sj. Leenstra (1948) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Zielepoot’

prijswinnaar

Jan van Dam (1957) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Mr. Laundry’

prijswinnaar

Cor Wijn (derde prijs)

bekroond werk

‘Stad stom’

jury

Dirk van Delft, Dirk van Oostveen, Carel
Peeters, Beatrijs Ritsema, Jan Zandbergen
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jaar

1987

prijswinnaar

Frederik Valk (1958) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Zonder kapje’

prijswinnaar

Eddie Bouwman (tweede prijs)

bekroond werk

‘Eeuwig zingen de bossen’

jury

Dirk Baartse, Dirk van Delft, Theo
Gaasbeek, Dirk van Oostveen, Max Pam
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jaar

1988

jury

Dirk Baartse, Theo Gaasbeek, Agnes
Hoogstraten, Panda B. de l'Isle, Stéphan
Kalf, Dirk van Oostveen, Marcel Verreck

bijzonderheid

niet toegekend

jaar

1989

jury

Stijn Aerden, Theo Gaasbeek, Agnes
Hoogstraten, Agnesse Kloosterman,
Donald Olie, Hans Quené, Marcel
Verreck

bijzonderheid

niet toegekend

jaar

1990

prijswinnaar

Louis Olivier (1963)

bekroond werk

een bijdrage zonder titel

jury

Stijn Aerden, Youp van 't Hek, Agnes
Hoogstraten, Janus, Agnesse
Kloosterman, Hans Quené, Jacqueline
van Tongeren, Adriaan Venema, Marcel
Verreck

bijzonderheid

geen prijzen toegekend in eerste ronde
van de jurering

2e jury

Stijn Aerden, Youp van 't Hek, Agnes
Hoogstraten, Janus, Agnesse
Kloosterman, Donald Olie, Hans Quené,
Adriaan Venema, Marcel Verreck

bijzonderheid

andere samenstelling jury tweede ronde

jaar

1991

jury

Stijn Aerden, Jan Boerstoel, Agnes
Hoogstraten, Adriaan Jaeggi, Hans
Quené, Casper Schoemaker

bijzonderheid

niet toegekend

George Orwell-literatuurprijs
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Aanvankelijk jaarlijkse prijs, in 1982 ingesteld door het Dichterskollektief Stichting
Groep '82 als aanmoedigingsprijs voor een dichterstalent uit Nederland of Vlaanderen.
Vanaf 1989 wordt de prijs tweejaarlijks uitgereikt. In 1987 en 1991 is er geen prijs
uitgereikt.
jaar

1986

prijswinnaar

Peter Verhelst (1962) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Naakt met rozen en juwelen’

geldsom

ƒ 200, -
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prijswinnaar

Frank Starik (1958) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Van de dieren des velds de dieren des
velds’

prijswinnaar

Anneke Korporaal (1951) (derde prijs)

bekroond werk

‘Geen getuigen’

jury

Louis Ferron, Pieter Kuyk, George
Moormann, Sonja Prins, Leo van der
Zalm

jaar

1989

prijswinnaar

Eugénie de Munck (1949) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Oosterse vrouwen’

geldsom

ƒ 500, -

prijswinnaar

Mariet Lems (1944) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Nieuwe lente, oud geluid’

geldsom

ƒ 500, -

prijswinnaar

J. de Jonge (derde prijs)

bekroond werk

‘Samen stonden we aan de rivier’

geldsom

ƒ 500, -

jury

Mark Fekkes, J.H. van Geemert, Esther
Jansma, George Moormann, Martin
Veltman, Leo van der Zalm

Geertjan Lubberhuizen-prijs
Jaarlijkse prijs, in 1984 ingesteld als voortzetting van de Eenhoorn-prijs. Voor
bekroning komt in aanmerking een debuut dat in het voorafgaande jaar is
gepubliceerd.
jaar

1986

prijswinnaar

Rudi van Dantzig (1933)

bekroond werk

Voor een verloren soldaat

geldsom

ƒ 10.000, -
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jury

Vonne van der Meer, Monika van
Paemel, Bert Schierbeek, Willem van
Toorn (voorzitter), Paul de Wispelaere

jaar

1987

prijswinnaar

Benno Barnard (1954)

bekroond werk

Uitgesteld paradijs

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Rudi van Dantzig, Renate Dorrestein,
Rudolf Geel (voorzitter), Marga Kool,
Hugo Raes
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jaar

1988

prijswinnaar

Gijs IJlander (1947)

bekroond werk

De kapper

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Mies Bouhuys, Rudolf Geel, Sjoerd
Kuyper, J.J. Oversteegen (voorzitter), Jos
Vandeloo

jaar

1989

prijswinnaar

Atte Jongstra (1956)

bekroond werk

De psychologie van de zwavel

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Gijs IJlander, Tessa de Loo, J.J.
Oversteegen (voorzitter), Leo Pleysier,
Henk Pröpper

jaar

1990

prijswinnaar

Marcel Möring (1957)

bekroond werk

Mendels erfenis

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Mies Bouhuys (voorzitter), Martin Bril,
Ed van Eeden, Atte Jongstra, Corine
Spoor

jaar

1991

prijswinnaar

Philip Markus (1956)

bekroond werk

De weg naar Oude God

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Mies Bouhuys (voorzitter), Hermine de
Graaf, Hugo Pos, Dirk van Weelden,
Chris Yperman

Jacobus van Looy-prijs
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Vijfjaarlijkse oeuvreprijs, ingesteld door de Jacobus van Looy-stichting te Haarlem
na een initiatief uit 1983 van Jan G. Elburg en Louis Ferron te hebben overgenomen.
Voor bekroning komt in aanmerking een kunstenaar die zich heeft onderscheiden
zowel op het gebied van de letterkunde als de beeldende kunst.
jaar

1990

prijswinnaar

Lucebert (1924)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, -
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jury

Armando, P. Hefting, H.M. Hoogendonk,
C. Mooij, W. Otterspeer, K. Schippers,
Peter van Zonneveld

Jenny Smelik-Kiggen-prijs
Jaarlijkse prijs, in 1983 ingesteld door de Klasina Smelik-Kiggen-stichting te
Amsterdam. Doel van de prijs is het aanmoedigen van kinder- en jeugdboekenauteurs
en illustratoren die zich met name richten op, of een beeld geven van kinderen van
etnische minderheden.
Vanaf 1990 is de naam van de prijs veranderd in de Jenny Smelik-IBBY-prijs (zie
aldaar).
jaar

1986

bijzonderheid

prijs niet uitgereikt

jaar

1987

prijswinnaar

Halil Gür (1951)

bekroond werk

Mijn dappere moeder

geldsom

ƒ 4.000, -

jury

Toin Duijx, Annerieke
Freeman-Smulders, Martine Schaap

jaar

1988

prijswinnaar

Can Göknil (1945)

bekroond werk

‘De kleine groene worm’

geldsom

ƒ 4.000, -

jury

Françoise Berserik, Jetty Krever-Hoppen,
Fiel van der Veen

bijzonderheid

manuscript

jaar

1989

prijswinnaar

Rafik Schami (1946)

bekroond werk

Een handvol sterren

geldsom

ƒ 4.000, -
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jury

Thea Beckman, Toin Duijx, Selma
Niewold

Jenny Smelik-Ibby-prijs
Voortzetting van de Jenny Smelik-Kiggen-prijs. Voor nadere informatie zie aldaar.
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jaar

1990

prijswinnaar

Klaus Kordon (1943)

bekroond werk

Moenli en de moeder van de wolven

geldsom

ƒ 4.000, -

jury

Toin Duijx, Selma Niewold, Truusje
Vrooland-Löb

jaar

1991

prijswinnaar

Marion Bloem (1952)

bekroond werk

Matabia

geldsom

ƒ 4.000, -

jury

Lineke Aangenendt, Miep Diekmann,
Max Velthuijs

Reyer Onno van Ettingen-pries
Tweejaarlijkse prijs, in 1984 ingesteld door de redactie van het Drents Letterkundig
Tiedschrift Roet. De prijs is bedoeld als aanmoediging van jonge Drentse auteurs
van proza, poëzie, toneel of essay dat uitstijgt boven het traditionele, vernieuwend
werkt en in het Drents is geschreven.
jaar

1987

prijswinnaar

Miny Hofsteenge (1946)

bekroond werk

wegens haar verdiensten voor het
geschreven Drents

geldsom

ƒ 500, -

jury

Ton Kolkman, Wim Ramaker, Peter van
der Velde

jaar

1989

prijswinnaar

Rieks Siebering (1941)

bekroond werk

In de varte giet de harmonie veurbij

geldsom

ƒ 500, -

jury

Ton Kolkman, Cor J.C. Rietman, Emmy
Wijnholds
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jaar

1991

prijswinnaar

Suze Sanders (1953)

bekroond werk

haar Drentstalige gedichten en haar
vertalingen uit het Noors

geldsom

ƒ 500, -

jury

H.E. de Herder, Cor J.C. Rietman, H.A.
Wijnholds-Schuster

Henriëtte de Beaufort-prijs
Driejaarlijkse prijs, in 1985 ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse
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Letterkunde, daartoe in staat gesteld door een legaat van Jonkvrouwe Henriëtte Laman
Trip-de Beaufort (1890-1982). Voor bekroning komt in aanmerking een zeer goede
literair-historische biografie of autobiografie.
Met ingang van 1986 wordt de prijs afwisselend toegekend aan een Nederlands
en een Vlaams auteur.
jaar

1986

prijswinnaar

Hans Werkman (1939)

bekroond werk

De wereld van Willem de Merode

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

Jan Fontijn, Rudi van der Paardt, J.W.
Schulte Nordholt (voorzitter)

jaar

1989

prijswinnaar

Christine D'haen (1923)

bekroond werk

De wonde in 't hert

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

S. Dresden (voorzitter), A.M. Musschoot,
Rudi van der Paardt, Harry G.M. Prick

Anna Bijns-prijs
Tweejaarlijkse prijs, ingesteld in 1985 door de Anna Bijns-stichting. Voor bekroning
komt in aanmerking een auteur van een oeuvre waarin uiting wordt gegeven aan de
eigen verbeeldingswereld en/of de eigen realiteit van vrouwen.
Met ingang van 1986 wordt de prijs afwisselend toegekend voor de genres
proza/essay en poëzie. Bij wijze van uitzondering vond in zowel 1986 als 1987
bekroning plaats.
jaar

1986

prijswinnaar

Josepha Mendels (1902)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Frida Balk-Smit Duyzentkunst, Liesbeth
Brandt Corstius, Angèle Manteau, Anja
Meulenbelt, Marga Minco, Rudi Wester
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jaar

1987

prijswinnaar

Ellen Warmond (1930)

bekroond werk

gehele oeuvre
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geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Miryam Diaz-Diocarets, Til Gardeniers,
Astrid Roemer, Elly de Waard

jaar

1989

prijswinnaar

Inez van Dullemen (1925)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Rudi van Dantzig, Renate Dorrestein,
Margot Engelen, Cox Habbema, Kristien
Hemmerechts, Gerda Meijerink

jaar

1991

prijswinnaar

Christine D'haen (1923)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Paul Claes, Andrée van Es, Maaike
Meijer, Leen Vermeiren, Elly de Waard

Elsevier Roman-prijs
Jaarlijkse prijsvraag, in 1985 ingesteld door uitgeverij Elsevier.
Doelstelling van de prijs is onbekend talent aan te moedigen door het lanceren
van een algemene roman voor een breed publiek.
Verdere gegevens over deze prijs waren niet te achterhalen. Vermoedelijk is de
prijs nooit toegekend.

Frans Erens-prijs
Driejaarlijkse prijs, in 1985 ingesteld op initiatief van de Gouverneur van Limburg
ter gelegenheid van de 50stesterfdag van Frans Erens (1857-1935). De prijs werd,
voor de eerste maal in 1986, door de Frans Erens-stichting afwisselend toegekend
voor essayistisch proza en memoires, en poëzie.
jaar

1986

prijswinnaar

Kees Fens (1929)
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bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Wim Bronzwaer, Nop Maas, Marita
Mathijsen-Verkooijen, Harry G.M. Prick
(voorzitter), Lou Spronck (secretaris)
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jaar

1989

prijswinnaar

Anton Koolhaas (1912)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Geert van Beek, Wim Bronzwaer, Kees
Fens, Cyrille Offermans, Harry G.M.
Prick (voorzitter), Lou Spronck
(secretaris)

Kees Stip-prijs
Jaarlijkse prijs, in 1985 ingesteld als voorzetting van de De Tweede Rondeprijs.
jaar

1986

prijswinnaar

Drs. P (1919)

bekroond werk

gehele oeuvre op het gebied van het ‘light
verse’

jury

Marko Fondse, Vic van de Reijt, Nico
Slothouwer, Peter Verstegen

jaar

1987

prijswinnaar

Driek van Wissen (1943)

bekroond werk

gehele oeuvre op het gebied van het ‘light
verse’

jury

Maarten Doorman, Marko Fondse, Peter
Verstegen

jaar

1988

prijswinnaar

Jan Boerstoel (1944)

bekroond werk

gehele oeuvre op het gebied van het ‘light
verse’

jury

Maarten Doorman, Marko Fondse, Peter
Verstegen

jaar

1989
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prijswinnaar

Ivo de Wijs (1945)

bekroond werk

gehele oeuvre op het gebied van het ‘light
verse’

jury

Maarten Doorman, Marko Fondse, Jos
Versteegen, Peter Verstegen

jaar

1990

jury

Marko Fondse, Wiebe Hogendoorn, Jos
Versteegen, Peter Verstegen

bijzonderheid

niet toegekend
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jaar

1991

jury

Marko Fondse, Wiebe Hogendoorn, Jos
Versteegen, Peter Verstegen

bijzonderheid

niet toegekend

Sakko-prijs voor kunsten en letteren
Jaarlijkse prijs, in 1980 ingesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Sakko
bv te Bergen op Zoom en voor het eerst toegekend in 1981. Hij is bedoeld als
waardering en/of aanmoediging voor met name die personen of instellingen, die zich
op het gebied van kunsten en letteren, in de ruimste zin van het woord, door hun
werk op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Bergen op Zoom
of het gebied van het voormalige Markiezaat.
In de periode 1986-1991 is geen letterkundig werk bekroond.

Sphinx Cultuurprijs
Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1985 door NV Koninklijke Sphinx te Maastricht en in
dat jaar ook voor het eerst toegekend. Hij is bedoeld voor een persoon of instelling
die zich bijzonder heeft onderscheiden in cultureel opzicht in en ten behoeve van de
provincie Limburg.
Hieronder volgt de letterkundige bekroning.
jaar

1990

prijswinnaar

Wiel Kusters (1947)

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

A.M.I.H. Baeten, P. Cnoops, P.M.B.
Huyskens, A.J.L.F. Knoups (secretaris),
P. Taselaar, J.B. van Vliet (voorzitter)

Ako Literatuur Prijs
Jaarlijkse prijs, in 1986 ingesteld door de Stichting AKO Literatuur Prijs. De prijs is
bedoeld ter bevordering van de Nederlandse letterkunde.
jaar

1987

prijswinnaar

J. Bernlef (1937)
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bekroond werk

Publiek geheim

geldsom

ƒ 50.000, -

jury

Pierre H. Dubois, Kees Fens, Hella S.
Haasse,
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Hans van Mierlo (voorzitter), Paul de
Wispelaere
bijzonderheid

de overige genomineerden waren
H.C. ten Berge (1938), Het geheim van
een opgewekt humeur;
Inez van Dullemen (1925), Het gevorkte
beest;
Hermine de Graaf (1951), Aanklacht
tegen onbekend;
Frans Kellendonk (1951-1990), Mystiek
lichaam;
J. Ritzerfeld (1931), Zee van marmer

jaar

1988

prijswinnaar

Geerten Meijsing (1950)

bekroond werk

Veranderlijk en wisselvallig

geldsom

ƒ 50.000, -

jury

H. d'Ancona (voorzitter), J. Bernlef,
F.F.L. Boenders, Doeschka Meijsing, J.J.
Oversteegen

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Remco Campert (1929), Eetlezen;
Willem Frederik Hermans (1921), Een
heilige van de horlogerie;
Tip Marugg (1923), De morgen loeit
weer aan;
Willem van Toorn (1935), Een leeg
landschap;
Jacq Firmin Vogelaar (1944),
Terugschrijven

jaar

1989

prijswinnaar

Brigitte Raskin (1947)

bekroond werk

Het koekoeksjong

geldsom

ƒ 50.000, -
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jury

H. van Gorp, Erik C.M. Jurgens
(voorzitter), Hannemieke Stamperius,
Jacq Firmin Vogelaar, Hans Warren

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
J. Bernlef (1937), Vallende ster;
Rudy Kousbroek (1929), De
onmogelijke liefde;
Margriet de Moor (1941), Op de rug
gezien;
Helene Nolthenius (1920), Een man uit
het dal van Spoleto;
Leo Pleysier (1945), Wit is altijd schoon

jaar

1990

prijswinnaar

Louis Ferron (1942)

bekroond werk

Karelische nachten

geldsom

ƒ 50.000, -

jury

Renate Dorrestein, S. Dresden, Leo
Geerts,
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Rudi Wester, A. van der Zwan
(voorzitter)
bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Christine D'haen (1923), Zwarte
sneeuw;
Atte Jongstra (1956), De psychologie
van de zwavel;
Gerrit Komrij (1944), Humeuren en
temperamenten;
Joost Niemöller (1957), Wraak!;
Frans Pointl (1933), De kip die over de
soep vloog

jaar

1991

prijswinnaar

P.F. Thomése (1958)

bekroond werk

Zuidland

geldsom

ƒ 50.000, -

jury

F. Bolkestein (voorzitter), Louis Ferron,
M. Janssens, Wam de Moor, J.J.
Peereboom

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Adriaan van Dis (1947), Het beloofde
land;
Patricia de Martelaere (1957),
Littekens;
Geerten Meijsing (1950), Altijd de
vrouw;
Michel van der Plas (1927), Mijnheer
Gezelle;
Anne Vegter (1958), Verse bekken!

Diepzee-prijs
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Driejaarlijkse prijs uitgereikt door het literair-educatieve tijdschrift Diepzee. De prijs
komt tot stand na onderzoek naar de favoriete schrijvers van HAVO-en VWO-scholieren,
waaraan de prijs verbonden is.
jaar

1986

prijswinnaar

Harry Mulisch (1927)

bekroond werk

De aanslag

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Jan Geerlings, Gerard Heijnen, Everhard
Huizing, Aleid Truijens, Marjoleine de
Vos

jaar

1989

prijswinnaar

J. Bernlef (1937)

bekroond werk

Hersenschimmen

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Jan Geerlings, Gerard Heijnen, Everhard
Huizing, Tonny van Winssen
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Gouden Strop
Jaarlijkse prijs, in 1986 ingesteld door het Genootschap Nederlandstalige
misdaadauteurs. Hij wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige misdaadroman.
jaar

1986

prijswinnaar

Jef Geeraerts (1930)

bekroond werk

De zaak Alzheimer

geldsom

ƒ 10.001, -

jury

René Appel, Adriaan de Boer, Diny van
de Manakker, Menno Schenke, Bert
Vuysje

jaar

1987

prijswinnaar

Tomas Ross (1944)

bekroond werk

Bèta

geldsom

ƒ 10.001, -

jury

Rolf Bos, Johan Diepstraten, John van
Oppen, Loes Smit, Bert Vuysje

jaar

1988

bijzonderheid

prijs niet toegekend

jaar

1989

prijswinnaar

Gerben Hellinga (1937)

bekroond werk

De terugkeer van Sid Stefan

geldsom

ƒ 10.001, -

jury

John van Oppen, Lydia Rood, Eric Slot,
Peter Swart

jaar

1990

bijzonderheid

prijs niet toegekend

jaar

1991

prijswinnaar

René Appel (1945)

bekroond werk

De derde persoon
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geldsom

ƒ 10.001, -

jury

Margreet Hirs, Eric Hooiring, Hans
Knegtmans, Eric Slot

G.W.J. Paagman-prijs
Tweemaal per vijf jaar toe te kennen prijs, ingesteld in 1986 door Boekhandel
Paagman te 's-Gravenhage als hommage aan de in 1982 overleden op-
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richter van de boekhandel. Eenmaal per vijf jaar wordt hij toegekend aan een auteur
‘die zich met literaire of algemeen culturele publikaties verdienstelijk heeft gemaakt
in of voor Den Haag’ en de andere maal aan een instelling die op algemeen cultureel
gebied van belang is geweest voor 's-Gravenhage.
Hieronder volgen de letterkundige bekroningen.
jaar

1986

prijswinnaar

Kees van Kooten (1941)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Jan Hendrik Bakker, Peter Berger
(voorzitter), Daan Cartens, Frank van
Maarseveen, Jan Verstappen

jaar

1991

prijswinnaar

Alfred Birney (1951)

bekroond werk

Tamara's lunapark, Beweging van
heimwee, Vogels rond een vrouw

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Jan Hendrik Bakker, Frank van
Maarseveen, Aad Nuis (voorzitter), Jan
Verstappen, Gon Zeiler-Seyffardt

E. du Perron-prijs
Prijs, voor het eerst uitgereikt in 1986, die jaarlijks wordt toegekend door de
letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Tilburg, aan personen of instellingen
die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van wederzijds begrip
en een goede verstandhouding tussen Nederlanders en etnische minderheden, zoals
dat tot uiting komt in een substantiële bijdrage aan de cultuur.
jaar

1986

prijswinnaar

Halil Gür (1951)

bekroond werk

Gekke Mustafa

geldsom

ƒ 1.500, -

jury

Jaap Goedegebuure, W. van Gulik, Piet
Mooren, Rob Nieuwenhuys, L.
Verhoeven
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jaar

1987

prijswinnaars

Noni Lichtveld (1929) en Gerda
Havertong (1946)

bekroond werk

verdiensten voor de instandhouding en
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verspreiding van het Anansi-verhaal
geldsom

ƒ 1.500, -

jury

Rik Boeschoten, Jaap Goedegebuure
(voorzitter), Piet Mooren

jaar

1988

bijzonderheid

niet uitgereikt

jaar

1989

prijswinnaars

Janneke van Dijk, Ada Lilipaly-de
Voogt, Krish Sietaram (1932), Jan
Veldeman en Henny Weda-van Gelder

bekroond werk

de interculturele leesmethode Horizon

geldsom

ƒ 1.500, -

jury

H. Binderhagel, Rik Boeschoten, Jaap
Goedegebuure, Piet Mooren

jaar

1990

bijzonderheid

niet uitgereikt

jaar

1991

bijzonderheid

niet uitgereikt

Priem Prijs
Jaarlijkse prijsvraag, ingesteld in 1986 door uitgeverij Priem in Hooglanderveen en
bestemd als aanmoedigingsprijs voor debuterende schrijvers van korte verhalen. Bij
het vijfjarig bestaan van de prijs, in 1990, werd de prijs uitgebreid met een categorie
Poëzie.
jaar

1986

prijswinnaar

Chris Bos (1955)

bekroond werk

‘Evert's ei’

geldsom

ƒ 500, -

Jaarboek Letterkundig Museum 1

jury

Jet van Bochove, Daniel Koning, Ien van
Nieuwenhuizen, Jan van der Smissen
(voorzitter), Chris Spönhoff

jaar

1987

prijswinnaar

Fred Penninga (1945)

bekroond werk

‘Met losse handen’
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geldsom

ƒ 500, -

jury

Michel van Bergen Henegouwen, Chris
Bos, Nico Denhoorn, Nienke Ozinga

jaar

1988

prijswinnaar

Karel van den Hoek (1951)

bekroond werk

‘Wandelhulp’

geldsom

ƒ 500, -

jury

Nico Denhoorn, Fred Penninga, Hetty
Wever

jaar

1989

prijswinnaar

Margot Libertijn (1947)

bekroond werk

‘Zondagochtend zeven uur’

geldsom

ƒ 500, -

jury

Nico Denhoorn, Bram Hulzebos, Hans
Westervoorde

jaar

1990

prijswinnaar

Aat de Waay (1937)

bekroond werk

‘De soldaat van mijn oma’

geldsom

ƒ 500, -

jury

Chris Bos, Margot Libertijn, Fred
Penninga

jaar

1991

prijswinnaar

Ria van Amelsvoort (1933)

bekroond werk

‘Het onoverbrugbare eiland’

geldsom

ƒ 500, -

jury

Gera van den Berg, Nico Denhoorn, Ben
Prins, Marije Veenhuizen, Olga de Weger

A. Roland Holst-penning
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Aanvankelijk tweejarige prijs, vanaf 1988 driejaarlijkse prijs, in 1986 ingesteld door
de Stichting A. Roland Holst Fonds. De prijs wordt toegekend aan een Nederlandse
dichter die bij voorkeur niet of weinig met andere prijzen is bedacht.
jaar

1986

prijswinnaar

Anton Korteweg (1944)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, -
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jury

Wiljan van den Akker, Hanny Michaelis,
Wam de Moor (voorzitter), Ad Zuiderent

jaar

1988

prijswinnaar

Eva Gerlach (1948)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Wiljan van den Akker, Anton Korteweg,
Wam de Moor (voorzitter), Ad Zuiderent

jaar

1991

prijswinnaar

Ed Leeflang (1929)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Gerrit Kouwenaar, Wam de Moor
(voorzitter), Ad Zuiderent

Aanmoedigingsprijs voor literair talent
Jaarlijkse prijsvraag, ingesteld in 1987 door de Stichting De Avonden en bedoeld ter
bekroning van niet eerder gepubliceerd werk, hetzij proza, hetzij poëzie, van
aankomend literair talent. De bekroonde werken worden door uitgeverij In de
Knipscheer gepubliceerd. In 1989 samengevoegd met de Lift-prijs onder de naam
Lift Nationale Debuutprijs. Zie verder aldaar.
jaar

1987

prijswinnaar

Pieter Boskma (1956)

bekroond werk

‘Quest’

jury

Jan Hendrik Bakker, Adriaan Bontebal,
Howard Krol, Adriaan Morriën,
Robert-Jan Rueb

jaar

1988

prijswinnaar

Frank Starik (1958)

bekroond werk

‘Nepvuur’
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jury

Adriaan Bontebal, Pieter Boskma, Jos
Knipscheer, Joost Niemöller, Robert-Jan
Rueb
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AAward
Jaarlijkse aanmoedigingsprijs, ingesteld in 1987 op initiatief van het blad Agenda
en bestemd voor de meest belovende schrijver of schrijfster uit Amsterdam in het
jaar voorafgaande aan de bekroning.
jaar

1987

prijswinnaar

Pamela Koevoets (1947)

jaar

1988

prijswinnaar

Carla Bogaards (1947)

bekroond werk

De reigers van Amsterdam

Gorcumse literatuurprijs
Jaarlijkse prijsvraag, in 1987 ingesteld door de Stichting Literaire Workshop
Gorinchem en voor het eerst uitgereikt in 1988. Doelstelling is het stimuleren van
creatief schrijven.
jaar

1988

prijswinnaar

Mariet Lems (1944)

bekroond werk

‘Nanne’ (verhaal)

jury

Margot Becht, Else Bokma, Peter Engels,
Karel ter Voorde

bijzonderheid

eerste prijs

jaar

1989

prijswinnaar

René van der Hoofd (eerste prijs)

bekroond werk

‘Zomeravond 1 en 2’ (gedichtencyclus)

prijswinnaar

Mark Meekers (1939) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Niet gesigneerd zelfportret’ (gedicht)

prijswinnaar

Pytsje Douma (derde prijs)

bekroond werk

‘Teksten laat ik schrijven...’ (gedicht)

prijswinnaar

Ina Stabergh (1945) (derde prijs)

bekroond werk

‘Montmartre’ (gedicht)
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jury

Joz Brummans, Erica van Buuren, Karel
ter Voorde

jaar

1990

prijswinnaar

Annie Penders (eerste prijs)

bekroond werk

‘Het blauwe vogeltje’ (verhaal)

prijswinnaar

Louis Mori (tweede prijs)

bekroond werk

‘Het boezemwater’ (gedicht)
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prijswinnaar

Arthur Japin (1956) (derde prijs)

bekroond werk

‘De klap van Ediep Koning’ (verhaal)

jury

Else Bokma, René-Jean Smaal, Cees
Voorbij

jaar

1991

prijswinnaar

Arjan Visser (eerste prijs)

bekroond werk

‘Vlammen’ (verhaal)

prijswinnaar

Annet Schaefer (tweede prijs)

bekroond werk

‘Een konijn in de hemel’ (verhaal)

prijswinnaar

Arjan Keene (derde prijs)

bekroond werk

‘Liedje in mineur’ (gedicht)

jury

Margot Becht, Ton Lohman, Wilco
Tuinenburg

Herfstschrift-prijsvraag voor poëzie en proza
Eenmalige prijsvraag voor verhalend proza, in 1987 ingesteld door de organisatie
van de Groningse literatuurweek ‘Herfstschrift’. Doel van de prijsvraag was het
stimuleren van literair talent.
jaar

1987

prijswinnaar

Frank van Broekhoven (eerste prijs)

bekroond werk

verhaal in manuscript

prijswinnaar

Yvonne van den Berg (tweede prijs)

bekroond werk

verhaal in manuscript

geldsom

ƒ 100, -

prijswinnaar

Tineke Carolus (derde prijs)

bekroond werk

verhaal in manuscript

geldsom

ƒ 75, -

jury

Anton Brand, Remco Ekkers, Hetty
Staatsen, Gelly Talsma

bijzonderheid

de eerste prijs betrof geen geldbedrag,
maar een weekend in een Europese stad
naar keuze
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Menno Hertzberger-prijs
Driejaarlijkse prijs, in 1963 ingesteld door de Stichting Menno Hertzbergerprijs van
de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren. De prijs is bestemd voor een auteur
van een studie op het gebied van de Nederlandse bibliografie of de geschiedenis van
het Nederlandse boek. In 1988 is er geen prijs uitgereikt.
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jaren

1991

prijswinnaar

B. van Selm (1945-1991)

bekroond werk

Een menighte treffelijcke Boecken

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

A.R.A. Croiset van Uchelen, J.F.
Heijbroek, C. Reedijk (voorzitter), J.A.
Vloemans (secretaris), Clemens de Wolf

P.C. Hooft-prijs
Staatsprijs voor de Letterkunde, ingesteld in 1947 ter gelegenheid van de herdenking
van de 300ste sterfdag van P.C. Hooft, 21 mei 1647.
De prijs wordt jaarlijks toegekend, afwisselend voor proza, essay en poëzie. Tot
1956 werd één bepaald werk bekroond, daarna werd de prijs toegekend voor een
oeuvre. De uitreiking vindt zo mogelijk plaats rond 21 mei.
Met ingang van 1987 is de prijs als staatsprijs formeel afgeschaft en is de
verantwoordelijkheid voor de toekenning overgedragen aan de door het ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gesubsidieerde Stichting P.C. Hooft-prijs
voor letterkunde.
jaar

1987

genre

essay

prijswinnaar

Hugo Brandt Corstius (1935)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 25.000, -

bijzonderheid

De prijs werd toegekend door het bestuur
van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor
Letterkunde zonder voorafgaand advies
van een jury. Het bestuur bestond uit:
Arie van den Berg, S. Dresden, Rudolf
Geel, Rudi van der Paardt, Hugo
Verdaasdonk, Joost de Wit, Peter van
Zonneveld, Aad Meinderts (ambtelijk
secretaris)

jaar

1988

genre

poëzie

prijswinnaar

Rutger Kopland (1934)
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bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 25.000, -

jury

Robert Anker, H.H. ter Balkt, Anton
Korteweg (voorzitter), Wiel Kusters, Ad
Zuiderent, Aad Meinderts (ambtelijk
secretaris)
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jaar

1989

genre

proza

prijswinnaar

Jan Wolkers (1925)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 25.000, -

jury

Martin van Amerongen (voorzitter),
Hermine de Graaf, Hanny Michaelis,
J.J.A. Mooij, Frans C. de Rover, Aad
Meinderts (ambtelijk secretaris)

bijzonderheid

prijs niet aanvaard

jaar

1990

genre

essay

prijswinnaar

Kees Fens (1929)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 25.000, -

jury

Arnold Heumakers, Nelleke van Maaren,
Anthony Mertens, A.L. Sötemann
(voorzitter), Herman Verhaar, Aad
Meinderts (ambtelijk secretaris)

jaar

1991

genre

poëzie

prijswinnaar

Elisabeth Eybers (1915)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 25.000, -

jury

Anneke Brassinga, G.J. Dorleijn, Remco
Ekkers, Rutger Kopland (voorzitter),
Kees van Rees, Aad Meinderts (ambtelijk
secretaris)

Charlotte Köhler-prijs voor literatuur
Vijfjaarlijkse prijs, in 1987 ingesteld door de Stichting Charlotte Köhler en bestemd
voor de schrijver van hetzij het beste Nederlandse toneelstuk, hetzij de beste
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Nederlandse roman, hetzij de beste Nederlandse dichtbundel, gepubliceerd binnen
de periode van tien jaar die aan de datum van toekenning voorafgaat. De prijs werd
in 1988 voor de eerste maal toegekend voor de categorie toneel.
jaar

1988

prijswinnaar

Judith Herzberg (1934)

bekroond werk

Leedvermaak

geldsom

ƒ 2.000, -
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jury

Hanna Bobkova, Sam Bogaerts, Ritsaert
ten Cate (voorzitter), Cox Habbema, Titus
Muizelaar

Libris Woutertje Pieterse-prijs
Jaarlijkse prijs, in 1987 ingesteld door de Stichting Libris Woutertje Pieterse-prijs
en voor de eerste maal toegekend in 1988. Hij is bestemd voor het beste
Nederlandstalige kinderboek voor de leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar, verschenen in
het jaar voorafgaand aan de bekroning.
jaar

1988

prijswinnaar

Imme Dros (1936)

bekroond werk

Annetje Lie in het holst van de nacht

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Jan Blokker (voorzitter), Bregje Boonstra,
Kurt Löb, Wam de Moor

jaar

1989

prijswinnaar

Margriet Heymans (1932)

bekroond werk

Lieveling, boterbloem

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Jan Blokker (voorzitter), Bregje Boonstra,
Kurt Löb, Wam de Moor

jaar

1990

prijswinnaar

s Anne Vegter (1958) en Geerten ten
Bosch (1959)

bekroond werk

De dame en de neushoorn

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Jan Blokker (voorzitter), Bregje Boonstra,
Jacq Firmin Vogelaar, Joost van de
Woestijne

jaar

1991

prijswinnaar

Paul Biegel (1925)
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bekroond werk

Anderland

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Aukje Holtrop, Pierre Janssen
(voorzitter), Jacq Firmin Vogelaar, Joost
van de Woestijne

Literaire Prijs Dirk Hartog
Eenmalige prijsvraag, in 1987 uitgeschreven door de Stichting Literaire Prijs
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Dirk Hartog ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van Australië in 1988. De
prijs was bestemd voor een in het Nederlands of Engels geschreven roman, novelle,
dagboek, briefwisseling of reeks korte verhalen, waarin ervaringen met emigratie
onderwerp zijn.
jaar

1988

prijswinnaar

Lolo Houbein (1934)

bekroond werk

‘Wrong Face in the Mirror’

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Henk Romijn Meijer, Mariolein Sabarte
Belacortu, Koos Schuur

Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
Jaarlijkse prijs, in 1987 ingesteld door de Stichting voor de Collectieve Propaganda
van het Nederlandse Boek en afwisselend bestemd voor een geheel oeuvre van romans
en verhalen, gedichten en verzen, tekeningen en illustraties van Nederlandse auteurs
en illustrators.
Hieronder volgen de letterkundige bekroningen.
jaar

1987

prijswinnaar

Kees van Kooten (1941)

bekroond werk

romans en verhalen

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

lezerspubliek in Nederland

bijzonderheid

de overige genomineerden waren A.C.
Baantjer (1923), Maarten 't Hart
(1944), Jan de Hartog (1914), Yvonne
Keuls (1931), Toon Kortooms (1916),
Olaf J. de Landell (1911-1989), Jos van
Manen-Pieters (1930), Mien van 't Sant
(1901), Leni Saris (1915) en J.
Visser-Roosendaal (1899-1990)

jaar

1988

prijswinnaar

Annie M.G. Schmidt (1911)

bekroond werk

gedichten en verzen

geldsom

ƒ 15.000, -
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lezerspubliek in Nederland

bijzonderheid

de overige genomineerden waren Nel
Benschop (1918), J.A. Deelder (1944),
Toon Hermans (1916), Judith Herzberg
(1934), Rutger Kopland (1934),
Lucebert (1924), Huub Oosterhuis
(1933) en Willem Wilmink (1936)
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jaar

1990

prijswinnaar

Jean M. Auel (1936)

bekroond werk

vertaalde romans en verhalen

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

lezerspubliek in Nederland

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Catherine Cookson (1906), Roald Dahl
(1916-1990), Frederick Forsyth (1939),
John Irving (1942), Stephen King
(1947), Heinz G. Konsalik (1921), Jerzy
Kosinski (1933-1991), Milan Kundera
(1929), Robert Ludlum (1927), Gabriel
García Márquez (1928) en Fay Weldon
(1933)
(Nominatiecomité: H. van den Horst, B.
Mathis, J. van der Plas, T. Vonk, E.
Wigchert)

jaar

1991

prijswinnaar

Annie M.G. Schmidt (1911)

bekroond werk

kinder- en jeugdboeken

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

lezerspubliek in Nederland

bijzonderheid

de overige genomineerden waren Thea
Beckman (1923), Paul Biegel (1925),
Dick Bruna (1927), Miep Diekmann
(1925), Evert Hartman (1937), Guus
Kuijer (1942), Joke van Leeuwen
(1954), H. de Roos (1909-1991) en Jan
Terlouw (1931)

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur
Nieuwe naam voor en als zodanig voortzetting van de met ingang van 1987 formeel
afgeschafte Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur.
jaar

1988

prijswinnaar

Willem Wilmink (1936)
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bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 12.500, -

jury

Harry Bekkering, Dick Boukema, Peter
van den Hoven, Herman Kakebeeke,
Tonny Meelis-Voorma, Ineke Naber,
Leendert Witvliet

jaar

1991

prijswinnaar

Wim Hofman (1941)
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bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 25.000, -

jury

Paul Biegel, Tine van Buul, Nettie
Heimeriks, Rindert Kromhout, Joke
Linders (voorzitter), Aad Meinderts
(ambtelijk secretaris)

Zwijsen-prijs
Prijs ingesteld in 1987 door uitgeverij Zwijsen bv in Tilburg. Die activiteiten van
personen worden bekroond, waarbij op een creatieve en effectieve wijze de grenzen
tussen het lezen thuis, op school en in de bibliotheek van kinderen tot 16 jaar worden
doorbroken.
jaar

1987

prijswinnaar

Joke van Leeuwen (1954)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Wim Hofman (voorzitter), Piet Mooren,
T. Vallen, Herman Verschuren, K.
Vreugdenhil

Sfinks-prijs
Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1988 door de Stichting Poetry International, daartoe in
de gelegenheid gesteld door een vriendschappelijk gebaar van Papiergroothandel
Deutschmann & Roelants B.V. De prijs is bedoeld ter stimulering van nieuw
dichterlijk talent. Voor bekroning komen in aanmerking Nederlandse en Vlaamse
dichters van wie in het jaar voorafgaand aan de toekenning een eerste poëziebundel
is verschenen. Bij de eerste uitreiking van de prijs werd bekend gemaakt dat de naam
met onmiddellijke ingang C. Buddingh'-prijs luidde. Zie verder aldaar.

C. Buddingh'-prijs
Definitieve naam voor de aanvankelijk als Sfinks-prijs ingestelde nieuwe
aanmoedigingsprijs voor debuterende dichters.
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jaar

1988

prijswinnaar

Elma van Haren (1954)

bekroond werk

De reis naar het welkom geheten

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

Arie van den Berg, J. Bernlef, Remco
Campert, Willem van Toorn, Eddy van
Vliet (voorzitter)

jaar

1989

bijzonderheid

prijs niet toegekend

jaar

1990

prijswinnaar

Tonnus Oosterhoff (1953)

bekroond werk

Boerentijger

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

Jan Eijkelboom, Jan G. Elburg, Elma van
Haren

jaar

1991

prijswinnaar

Michaël Zeeman (1958)

bekroond werk

Beeldenstorm

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

Bert Schierbeek, Hans Tentije, Miriam
Van hee

ECI-prijs
Tweejaarlijkse prijsvraag, in 1988 ingesteld door ECI voor boeken en platen B.V. De
prijsvraag is bedoeld voor de bekroning van een niet eerder gepubliceerde,
oorspronkelijke in het Nederlands gestelde wetenschappelijke verhandeling of essay
over een telkens door de Adviesraad/Jury vastgesteld onderwerp dat valt binnen het
kader van het algemene thema ‘lezen en maatschappij’. De eerste toekenning vond
in het najaar van 1989 plaats.
jaar

1989
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prijswinnaar

Jet Wester (1957) (eerste prijs)

bekroond werk

‘De Tao van taal, of: Chanel no. 5 en het
Geval Nederlands’

geldsom

ƒ 45.000, -

prijswinnaar

Gerrit Krol (1934) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Onze nationale schaamte’

geldsom

ƒ 30.000, -

prijswinnaar

Charles Crombach (1948) (derde prijs)

bekroond werk

‘Een taal die niet kan sterven’
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geldsom

ƒ 20.000, -

jury

H. van den Bergh, J.P.A. Gruijters
(voorzitter), G.A. Kohnstamm, Rudy
Kousbroek, Monika van Paemel

jaar

1991

prijswinnaar

Louis Stiller (1959) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Machine die het lied bevat’

geldsom

ƒ 45.000, -

prijswinnaar

Louis Vermeulen (1939) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Beeldindruk’

geldsom

ƒ 30.000, -

prijswinnaar

Eelco Runia (1955) (originaliteits-prijs)

bekroond werk

‘Eén uur en drieënvijftig minuten’

geldsom

ƒ 5.000, -

prijswinnaar

Jan Denolf (1959) (originaliteits-prijs)

bekroond werk

‘De honden van de Agora’

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

H. van den Bergh, J.P.A. Gruijters
(voorzitter), G.A. Kohnstamm, Rudy
Kousbroek, Monika van Paemel

Eline van Haaren-prijs
Vijfjaarlijkse prijs, ingesteld in 1988 door uitgeverij Conserve ter gelegenheid van
haar vijfjarig bestaan, genoemd naar de dichteres Eline van Haaren (1953-1983) wier
postume debuut de eerste uitgave van uitgeverij Conserve was. De prijs is bedoeld
als bekroning van het werk van een vrouw die zich heeft onderscheiden op literair,
feministisch, maatschappelijk en/of politiek terrein. Tot en met 1991 werd geen
letterkundig werk bekroond.

Toneelschrijfprijs
Jaarlijkse prijs, in 1988 ingesteld door Theaterwerkplaats Independance te Arnhem
met als doel het schrijven van oorspronkelijk Nederlandstalig toneel te stimuleren.
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De prijs wordt toegekend aan het beste Nederlandstalige toneelstuk van het afgelopen
seizoen.
jaar

1988

prijswinnaar

Frans Strijards (1952)

bekroond werk

‘Hitchcock's driesprong’

geldsom

ƒ 20.000, -
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jaar

1989

prijswinnaar

Judith Herzberg (1934)

bekroond werk

‘Kras’

geldsom

ƒ 20.000, -

jury

Eric Antonis, Pauline Mol, Klaas
Tindemans

jaar

1990

prijswinnaar

Arne Sierens

bekroond werk

‘Mouchette’

geldsom

ƒ 10.000, -

prijswinnaar

Alex van Warmerdam (1952)

bekroond werk

‘Het Noorderkwartier’

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Nan van Houten, Hanna Oberman, Frank
Peeters

bijzonderheid

gedeelde prijs

jaar

1991

prijswinnaar

Jan Decorte

bekroond werk

‘Meneer, de zot en het kind’

geldsom

ƒ 20.000, -

jury

Joan Nederlof, Frank Peeters, Gerardjan
Rijnders

Hawinkels-essaywedstrijd
Eenmalige essaywedstrijd uitgeschreven door de Stichting ‘Woorden van Pé’ en het
Literair Agentschap PPS te Nijmegen, ingesteld in 1990 en bedoeld om het oeuvre
van de in 1977 overleden dichter Pé Hawinkels onder de aandacht te brengen.
jaar

1990

prijswinnaar

Ben van Melick (1947)

bekroond werk

‘Schrijven als daad van liefde’
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geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Wim Bronzwaer, Koos Hawinkels, Wiel
Kusters, Cornelis Verhoeven

Lift Nationale Debuutprijs
Jaarlijkse prijsvraag, in 1989 ontstaan uit de samenvoeging van de Aanmoedigingsprijs
voor literair talent van de Stichting De Avonden en de Lift-prijs van de Stichting
Lift. Hij is bestemd voor de bekroning van niet eerder ge-
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publiceerd werk, hetzij proza, hetzij poëzie, van aankomend literair talent en werd
in 1990 voor de eerste maal toegekend. De bekroonde werken worden door uitgeverij
In de Knipscheer gepubliceerd.
jaar

1990

prijswinnaar

Irun S. (1957) (eerste prijs)

bekroond werk

Charges

prijswinnaar

Himadjuwita Pakun (1956) (tweede
prijs)

bekroond werk

Barsten in het bruin

jury

Adriaan Bontebal, Jos Knipscheer,
Marinus van der Marel (voorzitter), Sonja
Prins, Theo Stokkink

jaar

1991

jury

Jos Knipscheer, Marinus van der Marel,
Ineke van Mourik, Joost Niemöller, Aad
Nuis

bijzonderheid

prijs niet toegekend

Literaire prijs Brinkgreven
Prijs ingesteld door de Stichting ‘het Sint Elisabethgasthuis’ te Deventer, ter
gelegenheid van de voltooiing van de nieuwbouw en het 100-jarig bestaan van
psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven te Deventer. Het winnende gedicht is gegraveerd
in het op 13 mei 1991 onthulde beeldhouwwerk van Jeannot Bürgi, een granieten
tekstrol, bij het ziekenhuis.
jaar

1991

prijswinnaar

Okke Jager (1929-1992)

bekroond werk

titelloos gedicht

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

R.J.A. ten Doesschate, J.A. Glerum, J.
Koehoorn (voorzitter), H.
Kouwelaar-Popma, Victor Vroomkoning
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Bisschop Zwartkruis-prijs
De Bisschop Zwartkruis-prijs wordt toegekend aan een persoon die door zijn werk
of activiteiten blijk gegeven heeft van betrokkenheid bij het wel en wee van de kerk
en de geloofsgemeenschap.
Hieronder volgt de letterkundige bekroning.
jaar

1991

prijswinnaar

Michel van der Plas (1927)
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bekroond werk

zijn gehele oeuvre op cultureel,
godsdienstig en literair gebied, alsmede
zijn bijdragen aan het Nederlands cabaret
en de journalistiek

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

Rita van der Burgt-Blaauw, Paul van den
Biggeleer, Joke Forceville-van Rossum,
Alfons Kroese, B.A.M. Peters, Godfried
Pijnenborg (voorzitter)

Nonsenspoëzie-wedstrijd
Eenmalige prijsvraag van het Literair Theater ‘Branoul’ uit Den Haag, in november
1990 uitgeschreven met de bedoeling het beste ingezonden nonsensgedicht te
bekronen.
jaar

1991

prijswinnaar

Bergman (1921) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Vaderdag’

prijswinnaar

J.M.W. van Voorst (1923) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Vergelijking (voor trompet en grote
trom)’

prijswinnaar

Maarten van Petersen (derde prijs)

bekroond werk

‘Olleke bolleke’

prijswinnaar

Riet Merkus (vierde prijs)

bekroond werk

‘Nonsens ja’ en ‘Gedicht gezwicht’

prijsinnaar

Hans Lintel (vijfde prijs)

jury

Rein Edzard, Albert Huizinga, Dick
Welsink

Rabo Literaire Lenteprijs 1990
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Voorheen de Literaire Lenteprijs; vanaf 1990 werd de naam gewijzigd in Rabo
Literaire Lenteprijs. De prijs wordt toegekend voor het beste debuut in een literair
tijdschrift.
jaar

1990

prijswinnaar

Mirjam Boelsums (1955)

bekroond werk

‘Au pair’

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

Siem Bakker, Lucas Ligtenberg, Marc
Reijnebeau

bijzonderheid

‘Au pair’ verscheen in Maatstaf, 1989,
nr. 5.
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Register van prijzen
A
Aanmoedigingsprijs voor literair talent • 190
AAward • 191
AKO Literatuur Prijs • 183-185
Anjerfonds-Blaman Prijs • 165

B
Bayle-prijs, Pierre • 146-147
Beaufort-prijs, Henriëtte de • 179-180
Bergveld-pries, H.J. • 148
Bijns-prijs, Anna • 180-181
Bisschop Zwartkruis-prijs • 202-203
Blaman-prijs, Anna • 165
Bordewijk-prijs, F. • 140-141
Buddingh'-prijs, C. • 198-199
Buren-prijs, Johanna van • 174
Busken Huet-prijs • 133-134

C
Campert-prijs, Jan • 138-139
Cestoda-prijs • 166-167
Coster-prijs, Laurens Janszoon • 167
Culturele prijs van Drenthe • 130-131

D
Diepzee-prijs • 185
Dordt-prijs • 144

E
ECI-prijs

• 199-200
Elsevier Roman-prijs • 181
Erens-prijs, Frans • 181-182
Ettingen-pries, Reyer Onno van • 179
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G
Gansfort-prijs, Wessel • 133
Gelderse Debuten • 133
Gorcumse literatuurprijs • 191-192
Gorter-prijs, Herman • 134-135
Gouden Ezelsoor • 169-170
Gouden Strop • 186
Gouden en Zilveren Griffels • 156-160
's-Gravesande-prijs, G.H. • 141-142
Greshoff-prijs, J. • 142-143

H
Haaren-prijs, Eline van • 200
Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond • 145-146
Hawinkels-essaywedstrijd • 201
Herfstschrift-prijsvraag voor poëzie en proza • 192
Hertzberger-prijs, Menno • 192-193
Hichtum-prijs, Nienke van • 143
Hooft-prijs, P.C. • 130, 193-194
Hoogt-prijs, Lucy B. en C.W. van der • 150-151
Hustinx-prijs, Edmond • 165-166
Huygens-prijs, Constantijn • 137-138

J
Jacobson-prijs • 151
Japicx-priis, Gysbert • 131

K
Keefman-bokaal • 170
Kemp-prijs, Mathias • 153-154
Kerstprijsvraag • 163-164
Köhler-prijs voor literatuur, Charlotte • 194-195

L
Libris Woutertje Pieterse-prijs • 195
Lift Nationale Debuutprijs • 201-202
Literaire prijs Brinkgreven • 202
Literaire Prijs Dirk Hartog • 195-196
Literaire prijs van Groningen • 172-173
Litteraire Witte Prijs • 167-168
Looy-prijs, Jacobus van • 177-178
Lubberhuizen-prijs, Geertjan • 176-177

M
Multatuli-prijs • 135-136
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N
Nijhoff-prijs, Martinus • 155-156
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Nonsenspoëzie-wedstrijd • 203

O
Oolde pook-pries, De • 148-149
Orwell-literatuurprijs, George • 175-176

P
Paagman-prijs, G.W.J. • 186-187
P.C. Onthooft-prijs • 162-163
Perron-prijs, E. du • 187-188
Piter Jelles-priis • 144-145
Poetry International Eregeld • 147-148, 170-171
Postma-priis, Dr. Obe • 132
Priem Prijs • 188-189
Prijs voor Meesterschap • 150
Prijs der Nederlandse Letteren • 129
Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 • 153
Publieksprijs voor het Nederlandse Boek • 196-197

R
Rabo Literaire Lenteprijs 1990 • 203
Recensieprijsvraag • 174-175
Roland Holst-penning, A. • 189-190
Roland Holst-prijs, Henriëtte • 160-161
Romein-prijs, Annie • 171-172

S
Sakko-prijs voor kunsten en letteren • 183
Schot-prijs, Aleida • 173-174
Schurer-priis, Fedde • 131-132
Sfinks-prijs • 198
Smelik-IBBY-prijs, Jenny • 178-179
Smelik-Kiggen-prijs, Jenny • 178
Sphinx Cultuurprijs • 183
Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur • 129
Stip-prijs, Kees • 182-183

T
Thieme-prijs, D.A. • 149
Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur, Theo • 197-198
Tollens-prijs • 149
Toneelschrijfprijs • 200-201

V
Vies-prijs, Mr. H.G. van der • 152
Visser Neerlandia-prijs • 161-162
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Vries-prijs, Hendrik de • 144
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W
Wachter-prijs, Anton • 168-169
Wijnaendts Francken-prijs, Dr. • 152
Wolff-prijs, Betje • 136-137

Z
Zwijsen-prijs • 198
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Register van prijswinnaars
A
Aafjes, Bertus (1914)

Cestodaprijs 1989

Aansorgh, Peter

Gelderse Debuten 1991

Alders, Hanny (1946)

Gouden Ezelsoor 1988

Amelsvoort, Ria van (1933)

Priem Prijs 1991

Anker, Robert (1946)

Herman Gorter-prijs 1989

Appel, René (1945)

Gouden Strop 1991

Ardley, Neil (1937)

Zilveren Griffel 1990

Armando (1929)

Multatuli-prijs 1989

Auel, Jean M. (1936)

Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
1990

Avano, Eli

P.C. Onthooft-prijs 1988

B
Balkt, H.H. ter (1938)

Jan Campert-prijs 1988

Barnard, Benno (1954)

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1987

Bastet, F.L. (1926)

G.H. 's-Gravesande-prijs 1988

Becerra de Jenkins, Lyll

Zilveren Griffel 1991

Beeke, Anthon (1940)

Laurens Janszoon Coster-prijs 1988

Berg, Yvonne van den

Herfstschrift-prijsvraag voor poëzie en
proza 1987

Berge, H.C. ten (1938)

Multatuli-prijs 1987

Bergman (1921)

Nonsenspoëzie-wedstrijd 1991

Berkenbosch, Karst (1950)

De Oolde pook-pries 1989

Bernlef, J. (1937)

AKO

Literatuur Prijs 1987

Diepzee-prijs 1989
Besten, Ad den (1924)

Martinus Nijhoff-prijs 1989

Beurskens, Huub (1950)

Herman Gorter-prijs 1991

Bie, Wim de (1939)

Henriëtte Roland Holst-prijs 1990

Biegel, Paul (1925)

Zilveren Griffel 1988
Libris Woutertje Pieterse-prijs 1991

Biemans, Ienne (1944)

Nienke van Hichtum-prijs 1989

Jaarboek Letterkundig Museum 1

210

Zilveren Griffel 1990
Bilker, Jetske (1960)

Fedde Schurer-priis 1990

Birney, Alfred (1951)

G.W.J. Paagman-prijs 1991

Bletz, Jan

P.C. Onthooft-prijs 1988

Bloem, Marion (1952)

Jenny Smelik-IBBY-prijs 1991

Bloemen, Yolanda (1955)

Aleida Schot-prijs 1987

Bobkova, Hana (1941)

Pierre Bayle-prijs 1988

Boelsums, Mirjam (1955)

Rabo Literaire Lenteprijs 1990

Boersma, Piter (1947)

Dr. Obe Postma-priis 1987

Boerstoel, Jan (1944)

Kees Stip-prijs 1988

Bogaards, Carla (1947)

AAward 1988

Bolwerk, Lucas (1963)

P.C. Onthooft-prijs 1990

Boondijk, Harry F. (1960)

Kerstprijsvraag 1986

Bos, Chris (1955)

Priem Prijs 1986

Bosch, Geerten ten (1959)

Libris Woutertje Pieterse-prijs 1990

Boskma, Pieter (1956)

Aanmoedigingsprijs voor literair talent
1987

Bourgonje, Fleur (1946)

Gouden Ezelsoor 1986
Betje Wolff-prijs 1988

Bouwman, Eddie

Recensieprijsvraag 1987

Boyer, Marian

Mr. H.G. van der Vies-prijs 1991

Braat, Jan Robert (1946)

Aleida Schot-prijs 1991

Brandenburg, Angenies (1945)

Busken Huet-prijs 1990

Brandt Corstius, Hugo (1935)

P.C. Hooft-prijs 1987

Brassinga, Anneke (1948)

Herman Gorter-prijs 1990

Bremer, Harke (1955)

Dr. Obe Postma-priis 1987

Broekhoven, Frank van

Herfstschrift-prijsvraag voor poëzie en
proza 1987

Brokken, Jan (1949)

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1988

Brouwers, Jeroen (1940)

F. Bordewijk-prijs 1989

Browne, Anthony (1946)

Zilveren Griffel 1989, 1990

Bruna, Dick (1927)

D.A. Thieme-prijs 1990

Burnier, Andreas (1931)

Busken Huet-prijs 1987
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Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1991
Burningham, John (1936)

Zilveren Griffel 1989

Buul, Tine van (1919)

Gouden Griffel 1991

C
Campert, Remco (1929)

Cestodaprijs 1987

Capteyn, Willem (1944)

Visser Neerlandia-prijs 1986

Carolus, Tineke

Herfstschrift-prijsvraag voor poëzie en
proza 1987
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Catullus

Kerstprijsvraag 1990

Celik, Nevzat

Poetry International Eregeld 1987

Chambers, Aidan (1930)

Zilveren Griffel 1986

Claus, Hugo (1929)

Herman Gorter-prijs 1986
Prijs der Nederlandse Letteren 1986

Coninck, Herman De (1944)

Jan Campert-prijs 1986

Crombach, Charles (1948)

ECI-prijs

Crugten, Alain Van (1936)

Martinus Nijhoff-prijs 1988

1989

D
Dam, Jan van (1957)

Recensieprijsvraag 1986

Dantzig, Rudi van (1933)

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1986
Gouden Ezelsoor 1987

Decorte, Jan

Toneelschrijfprijs 1991

Deel, T. van (1945)

Jan Campert-prijs 1987

Deelder, J.A. (1944)

Anna Blaman-prijs 1988

Dekkers, Midas (1946)

Zilveren Griffel 1990

Denia, Merian

Kerstprijsvraag 1986

Denolf, Jan (1959)

ECI-prijs

D'haen, Christine (1923)

Henriëtte de Beaufort-prijs 1989

1991

Anna Bijns-prijs 1991
Dijk, Janneke van

E. du Perron-prijs 1989

Dinescu, Mircea (1950)

Poetry International Eregeld 1989

Donck, Carel (1946)

Visser Neerlandia-prijs 1986

Donner, J.H. (1927-1988)

Henriëtte Roland Holst-prijs 1987

Dooren, Frans van (1934)

Martinus Nijhoff-prijs 1990

Douma, Pytsje

Gorcumse literatuurprijs 1989

Dresden, S. (1914)

J. Greshoff-prijs 1988

Dros, Imme (1936)

Zilveren Griffel 1988 (2x), 1989, 1990,
1991
Libris Woutertje Pieterse-prijs 1988

Ducal, Charles (1952)

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1991
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Dullemen, Inez van (1925)

Anna Bijns-prijs 1989

E
Eijnde, Milly van den

P.C. Onthooft-prijs 1986

Ent, Arie van der (1956)

Aleida Schot-prijs 1991

Ericson, Stig (1929)

Zilveren Griffel 1987

Eybers, Elisabeth (1915)

P.C. Hooft-prijs 1991

F
Faverey, Hans (1933-1990)

Constantijn Huygens-prijs 1990

Februari, M. (1963)

Multatuli-prijs 1990

Fens, Kees (1929)

Frans Erens-prijs 1986
P.C. Hooft-prijs 1990
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Ferguson, Margaretha (1920-1992)

Litteraire Witte Prijs 1991

Ferron, Louis (1942)

AKO

Fondse, Marko (1932)

Aleida Schot-prijs 1991

Fontaine Verwey, H. de la (1903-1989)

Laurens Janszoon Coster-prijs 1986

Fontijn, Jan (1936)

Dordt-prijs 1991

Franck, Ed. (1941)

Mathias Kemp-prijs 1989

Literatuur Prijs 1990

G
G Garenmond, Sam

Kerstprijsvraag 1988

Geeraerts, Jef (1930)

Gouden Strop 1986

Gerlach, Eva (1948)

A. Roland Holst-penning 1988

Gestel, Peter van (1937)

Nienke van Hichtum-prijs 1987

Ginneken, Kees van

Keefman-bokaal 1987

Göknil, Can (1945)

Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1988

Gorissen, A. (1955)

Mathias Kemp-prijs 1990

Graaf, Hermine de (1951)

F. Bordewijk-prijs 1988

Gür, Halil (1951)

E. du Perron-prijs 1986
Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1987
Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1991

Gussinklo, Wessel te (1949)

Anton Wachter-prijs 1986

H
Hamelink, Jacques (1939)

Constantijn Huygens-prijs 1988

Hane-Scheltema, M. d' (1932)

Martinus Nijhoff-prijs 1986

Haren, Elma van (1954)

C. Buddingh'-prijs 1988

Harman, Humphrey

Zilveren Griffel 1986

Hartog, Jan de (1914)

Jacobson-prijs 1990

Havertong, Gerda (1946)

E. du Perron-prijs 1987

Heerden, Jaap van (1940)

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1991

Heijden, A.F.Th. van der (1951)

F. Bordewijk-prijs 1986
Multatuli-prijs 1986

Heins, Wim (1950)

Kerstprijsvraag 1987, 1988
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P.C. Onthooft-prijs 1989
Hellinga, Gerben (1937)

Mr. H.G. van der Vies-prijs 1988
Gouden Strop 1989

Hermans, Rudi (1953)

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1990
Mathias Kemp-prijs 1991

Hertmans, Stefan (1951)

Multatuli-prijs 1988
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Herzberg, Judith (1934)

Cestodaprijs 1988
Charlotte Köhler-prijs voor literatuur
1988
Toneelschrijfprijs 1989

Heyden, Haye van der (1957)

Visser Neerlandia-prijs 1988

Heymans, Margriet (1932)

Zilveren Griffel 1989
Libris Woutertje Pieterse-prijs 1989

Hoek, Karel van den (1951)

Priem Prijs 1988

Hoekstra, Jarich (1956)

Dr. Obe Postma-priis 1987

Hofman, Wim (1941)

Zilveren Griffel 1987
Gouden Griffel 1989
Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1991

Hofsteenge, Miny (1946)

Reyer Onno van Ettingen-pries 1987

Holierhoek, Kees (1941)

Edmond Hustinx-prijs 1986

Holmer, Per (1951)

Martinus Nijhoff-prijs 1991

Hoofd, René van der

Gorcumse literatuurprijs 1989

Hoogsteyns, Lisette (1930)

Mathias Kemp-prijs 1986

Houbein, Lolo (1934)

Literaire Prijs Dirk Hartog 1988

Howker, Janni (1957)

Zilveren Griffel 1987

Huyskens, Jan (1939)

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1987

I
IJlander, Gijs (1947)

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1988
Anton Wachter-prijs 1988

Isle, Panda B. de l' (1954)

P.C. Onthooft-prijs 1987

Iven, Joris (1954)

Mathias Kemp-prijs 1988

J
J Jacobs, Th.

P.C. Onthooft-prijs 1989

Jager, Okke (1929-1992)

Literaire prijs Brinkgreven 1991

Janssens, André (1929)

Halewijn-literatuurprijs van de stad
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Roermond 1989
Japin, Arthur (1956)

Gorcumse literatuurprijs 1990

Jellema, Rod C. (1927)

Piter Jelles-priis 1990

Jetten, Alice (1960)

Gelderse Debuten 1990

Jong, Trude de (1946)

Zilveren Griffel 1988

Jonge, J. de

George Orwell-literatuurprijs 1989

Jongstra, Atte (1956)

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1989

Jonker, Pieter (1952)

H.J. Bergveld-pries 1986

K
Keene, Arjan

Gorcumse literatuurprijs 1991

Keesing, Elisabeth (1911)

Litteraire Witte Prijs 1987
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Keijer, Gert

P.C. Onthooft-prijs 1987

Kellendonk, Frans (1951-1990)

F. Bordewijk-prijs 1987

Keulen, Mensje van (1946)

Zilveren Griffel 1986
Nienke van Hichtum-prijs 1991

Koenegracht, Frank (1945)

Anjerfonds-Blaman Prijs 1990

Koevoets, Pamela (1947)

AAward 1987
Mr. H.G. van der Vies-prijs 1991

Koide, Tan (1938-1986)

Zilveren Griffel 1986

Kool, Marga (1949)

Culturele prijs van Drenthe 1990

Koolhaas, Anton (1912)

Frans Erens-prijs 1989
Constantijn Huygens-prijs 1989

Koolschijn, Gerard (1945)

Martinus Nijhoff-prijs 1991

Kooten, Kees van (1941)

G.W.J. Paagman-prijs 1986
Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
1987

Kopland, Rutger (1934)

P.C. Hooft-prijs 1988

Kordon, Klaus (1943)

Zilveren Griffel 1990
Jenny Smelik-IBBY-prijs 1990

Korporaal, Anneke (1951)

George Orwell-literatuurprijs 1986

Korteweg, Anton (1944)

A. Roland Holst-penning 1986

Korteweg, Ariejan (1955)

Pierre Bayle-prijs 1990

Kossmann, E.H. (1922)

Prijs voor Meesterschap 1989

Kouwenaar, Gerrit (1923)

Prijs der Nederlandse Letteren 1989

Kramer, M.

P.C. Onthooft-prijs 1988

Krödde, redactie van

Literaire prijs van Groningen 1986

Krol, Gerrit (1934)

Constantijn Huygens-prijs 1986
ECI-prijs

1989

Krol, Sybe (1946-1990)

Dr. Obe Postma-priis 1987

Kromhout, Rindert (1958)

Zilveren Griffel 1991

Kuijer, Guus (1942)

Zilveren Griffel 1988

Kuijper, Jan (1947)

Jan Campert-prijs 1990

Kusters, Wiel (1947)

Sphinx Cultuurprijs 1990
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L
Land, Boele (1927)

De Oolde pook-pries 1991

Langeveld, Arthur (1947)

Aleida Schot-prijs 1991

Leeflang, Ed (1929)

A. Roland Holst-penning 1991

Leenstra, Sj. (1948)

Recensieprijsvraag 1986

Leeuwen, Joke van (1954)

Gouden Griffel 1986
Zwijsen-prijs 1987
Zilveren Griffel 1989

Lems, Mariet (1944)

Gorcumse literatuurprijs 1988
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George Orwell-literatuurprijs 1989
Lewin, Lisette (1939)

Gouden Ezelsoor 1990

Libertijn, Margot (1947)

Priem Prijs 1989

Lichtveld, Noni (1929)

E. du Perron-prijs 1987

Lieshout, Ted van (1955)

Zilveren Griffel 1989, 1991

Lilipaly-de Voogt, Ada

E. du Perron-prijs 1989

Lin, Song (1959)

Poetry International Eregeld 1990

Lintel, Hans

Nonsenspoëzie-wedstrijd 1991

Lucebert (1924)

Jacobus van Looy-prijs 1990

M
Macaulay, David (1946)

Zilveren Griffel 1990

MacDonald, Amy

Zilveren Griffel 1991

Mapanje, Jack (1944)

Poetry International Eregeld 1988

Markus, Philip (1956)

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1991

Matar, Muhammad Afifi (1935)

Poetry International Eregeld 1991

Mathijsen, Marita (1944)

Multatuli-prijs 1991

Matsier, Nicolaas (1945)

Zilveren Griffel 1987

Meekers, Mark (1939)

Gorcumse literatuurprijs 1989

Meijsing, Geerten (1950)

AKO

Melick, Ben van (1947)

Hawinkels-essaywedstrijd 1990

Mendels, Josepha (1902)

Anna Bijns-prijs 1986

Mercks, Kees (1944)

Martinus Nijhoff-prijs 1987

Merkus, Riet

Nonsenspoëzie-wedstrijd 1991

Meulenbelt, Anja (1944)

Annie Romein-prijs 1987

Moor, Margriet de (1941)

Gouden Ezelsoor 1989

Literatuur Prijs 1988

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1990
Mori, Louis

Gorcumse literatuurprijs 1990

Möring, Marcel (1957)

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1990

Morriën, Adriaan (1912)

Herman Gorter-prijs 1988

Mulder, Tiny (1921)

Gysbert Japicx-priis 1986

Mulisch, Harry (1927)

Diepzee-prijs 1986
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Munck, Eugénie de (1949)

George Orwell-literatuurprijs 1989

N
Nave, J.D.

Kerstprijsvraag 1991

Nijenhuis, Gerard (1932)

Culturele prijs van Drenthe 1987

Nilsson, Lennart (1922)

Zilveren Griffel 1987

Nolens, Leonard (1947)

Jan Campert-prijs 1991

Norden, Max van

P.C. Onthooft-prijs 1991

O
Offermans, Cyrille (1945)

Pierre Bayle-prijs 1991
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Olivier, Louis (1963)

Recensieprijsvraag 1990

Oosterhoff, Tonnus (1953)

C. Buddingh'-prijs 1990

Oostrom, F.P. van (1953)

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1988

Orlev, Uri (1931)

Zilveren Griffel 1986

P
P, Drs. (1919)

Cestodaprijs 1986
Kees Stip-prijs 1986

Pakun, Himadjuwita (1956)

Lift Nationale Debuutprijs 1990

Pelgrom, Els (1934)

Zilveren Griffel 1988
Gouden Griffel 1990

Penders, Annie

Gorcumse literatuurprijs 1990

Penninga, Fred (1945)

Priem Prijs 1987

Petersen, Maarten van

Nonsenspoëzie-wedstrijd 1991

Plas, Michel van der (1927)

Bisschop Zwartkruis-prijs 1991

Pleysier, Leo (1945)

F. Bordewijk-prijs 1990

Poll, K.L. (1927-1990)

G.H. 's-Gravesande-prijs 1990

Portnoy, Ethel (1927)

Annie Romein-prijs 1991

Q
Quené, Hans (1963)

Kerstprijsvraag 1988

R
Raskin, Brigitte (1947)

AKO

Literatuur Prijs 1989

Ratuschinskaya, Irina (1954)

Poetry International Eregeld 1986

Rawie, Jean Pierre (1951)

Wessel Gansfort-prijs 1989

Recheis, Käthe (1928)

Zilveren Griffel 1991

Reedijk, Lourens (1925)

Aleida Schot-prijs 1989

Reek, Harriët van (1947)

Gouden Griffel 1987

Reen, Ton van (1941)

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1988

Reugebrink, Marc (1960)

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1989

Jaarboek Letterkundig Museum 1

Reve, Karel van het (1921)

Aleida Schot-prijs 1991

Roelfsema-Tenge, J.A. (1910)

G.H. 's-Gravesande-prijs 1987

Rookmaaker, Betty

Kerstprijsvraag 1991

Ross, Tomas (1944)

Gouden Strop 1987

Ross, Tony (1938)

Zilveren Griffel 1987

Rubinstein, Renate (1929-1990)

J. Greshoff-prijs 1986

Ruebsamen, Helga (1934)

Litteraire Witte Prijs 1989

Runia, Eelco (1955)

ECI-prijs

1991

S
S., Irun (1957)

Lift Nationale Debuutprijs 1990

Sanders, Suze (1953)

Reyer Onno van Ettingen-pries 1991
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Schaefer, Annet

Gorcumse literatuurprijs 1991

Schami, Rafik (1946)

Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1989

Schierbeek, Bert (1918)

Hendrik de Vries-prijs 1986
Constantijn Huygens-prijs 1991

Schippers, K. (1936)

J. Greshoff-prijs 1990

Schmidt, Annie M.G. (1911)

Constantijn Huygens-prijs 1987
Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
1988, 1991

Schönberger, Elmer (1950)

Pierre Bayle-prijs 1987

Schotanus, Jan (1950)

Dr. Obe Postma-priis 1987

Schreurs, Marc (1955)

Aleida Schot-prijs 1991

Schuhmacher, Wilma (1927)

Laurens Janszoon Coster-prijs 1991

Schuur, Koos (1915)

Tollens-prijs 1988

Seidler, Tor (1952)

Zilveren Griffel 1989

Selm, B. van (1945-1991)

Menno Hertzberger-prijs 1991

Siebelink, Jan (1938)

F. Bordewijk-prijs 1991

Siebering, Rieks (1941)

Reyer Onno van Ettingen-pries 1989

Sierens, Arne

Toneelschrijfprijs 1990

Sietaram, Krish (1932)

E. du Perron-prijs 1989

Slavisch Instituut Rijksuniversiteit
Utrecht, werkgroep van het

Aleida Schot-prijs 1991

Stabergh, Ina (1945)

Gorcumse literatuurprijs 1989

Stamperius, Hannemieke (1943)

Annie Romein-prijs 1989

Starik, Frank (1958)

George Orwell-literatuurprijs 1986
Aanmoedigingsprijs voor literair talent
1988

Stark, Ulf (1944)

Zilveren Griffel 1986

Stevens, Herman (1955)

Anton Wachter-prijs 1990

Stigter, Bianca (1964)

Gouden Griffel 1991

Stiller, Louis (1959)

ECI-prijs

Stip, Kees (1913)

Zilveren Griffel 1988

Strijards, Frans (1952)

Toneelschrijfprijs 1988

Szondi, Béla (1909)

Martinus Nijhoff-prijs 1990

1991
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T
Tamminga, D.A. (1909)

Piter Jelles-priis 1986
Dr. Obe Postma-priis 1990

Tellegen, Toon (1941)

Gouden Griffel 1988
Zilveren Griffel 1990

Terpstra, Pieter (1919)

Piter Jelles-priis 1988

Thiel, Hans Peter (1939)

Zilveren Griffel 1986
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Thiele, Colin (1920)

Zilveren Griffel 1986

Thomése, P.F. (1958)

AKO

Tilroe, Anna (1946)

Pierre Bayle-prijs 1989

Timmer, Charles B. (1907-1991)

Aleida Schot-prijs 1991 (postuum)

Timmer, Ernst (1955)

Gouden Ezelsoor 1991

Toering, Romke (1947)

Dr. Obe Postma-priis 1987

Treves, Luisa (1918)

Visser Neerlandia-prijs 1986

Tuin, Jenny

Martinus Nijhoff-prijs 1986

Literatuur Prijs 1991

U
Uffen, Jan Siebo (1942)

Literaire prijs van Groningen 1990

V
Valk, Frederik (1958)

Recensieprijsvraag 1987

Van hee, Miriam (1952)

Jan Campert-prijs 1989

Veen, Gré van der (1936)

Literaire prijs van Groningen 1987

Veenstra, Bart (1921)

Culturele prijs van Drenthe 1986

Veenstra, Johan (1946)

H.J. Bergveld-pries 1991

Vegter, Anne (1958)

Libris Woutertje Pieterse-prijs 1990

Veldema, Jan

E. du Perron-prijs 1989

Velthuijs, Max (1923)

Zilveren Griffel 1990

Verheezen, René (1946-1987)

Edmond Hustinx-prijs 1986

Verhelst, Peter (1962)

George Orwell-literatuurprijs 1986

Verheul, Kees (1940)

Aleida Schot-prijs 1991

Vermeiren, Koen (1953)

Visser Neerlandia-prijs 1990

Vermeulen, Louis (1939)

ECI-prijs

Verpalen, Johan

Keefman-bokaal 1991

Verroen, Dolf (1928)

Zilveren Griffel 1987

Vinkenoog, Simon (1928)

G.H. 's-Gravesande-prijs 1986

Visser, Arjan

Gorcumse literatuurprijs 1991

Visser, Peter (1944)

Literaire prijs van Groningen 1988

Vogelaar, Jacq Firmin (1944)

Busken Huet-prijs 1989

Voigt, Cynthia (1942)

Zilveren Griffel 1988

1991

Jaarboek Letterkundig Museum 1

Voorst, J.M.W. van (1923)

Nonsenspoëzie-wedstrijd 1991

Vriens, Jacques (1946)

Zilveren Griffel 1991

Vries, Theun de (1907)

Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1987

W
W., Josef

P.C. Onthooft-prijs 1990

Waay, Aat de (1937)

Priem Prijs 1990

Wadman, Anne (1919)

Gysbert Japicx-priis 1989
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Warmerdam, Alex van (1952)

Toneelschrijfprijs 1990

Warmond, Ellen (1930)

Anna Bijns-prijs 1987

Weda-van Gelder, Henny

E. du Perron-prijs 1989

Werkman, Hans (1939)

Henriëtte de Beaufort-prijs 1986

Wester, Jet (1957)

ECI-prijs

Wiebes, Marja (1936)

Aleida Schot-prijs 1987

Wieg, Rogi (1962)

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1987

Wijn, Cor

Recensieprijsvraag 1986

Wijs, Ivo de (1945)

Zilveren Griffel 1989

1989

Kees Stip-prijs 1989
Willemsen, August (1936)

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1986

Wilmink, Willem (1936)

Gouden Griffel 1986
Johanna van Buren-prijs 1987
Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1988
Hendrik de Vries-prijs 1990

Wind, Harmen (1945)

Fedde Schurer-priis 1987

Wissen, Driek van (1943)

Kees Stip-prijs 1987

Woerden, Frans van (1946)

Martinus Nijhoff-prijs 1988

Wolkers, Jan (1925)

P.C. Hooft-prijs 1989
Busken Huet-prijs 1991

Würmli, Marcus (1948)

Zilveren Griffel 1986

Y
Yeoman, John (1934)

Zilveren Griffel 1987

Z
Zee, Pyt van der (1915)

Dr. Obe Postma-priis 1987

Zeeman, Michaël (1958)

C. Buddingh'-prijs 1991

Zeeman, Peter (1954)

Aleida Schot-prijs 1991

Zwama, Sape (1911)

Literaire prijs van Groningen 1991
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Register van juryleden
A
Aangenendt, Lineke

Jenny Smelik-IBBY-prijs 1991

Aerden, Stijn

Kerstprijsvraag 1988, 1989, 1990
P.C. Onthooft-prijs 1989, 1990, 1991
Recensieprijsvraag 1989, 1990, 1991

Akker, Wiljan van den

A. Roland Holst-penning 1986, 1988
Prijs der Nederlandse letteren 1989

Amerongen, Martin van

Henriëtte Roland Holst-prijs 1987
Pierre Bayle-prijs 1988
P.C. Hooft-prijs 1989

Amoureus-Mulder, G.

Culturele prijs van Drenthe 1987, 1990

Anbeek, Ton

Dordt-prijs 1991

Ancona, Hedy d'

AKO

Anker, Robert

Busken Huet-prijs 1987

Literatuur Prijs 1988

P.C. Hooft-prijs 1988
Antonis, Eric

Toneelschrijfprijs 1989

Appel, René

Gouden Strop 1986

Armando

Jacobus van Looy-prijs 1990

B
Baartse, Dirk (zie ook Sj. Leenstra)

Kerstprijsvraag 1986, 1987
Keefman-bokaal 1987
P.C. Onthooft-prijs 1987, 1988, 1989
Recensieprijsvraag 1987, 1988

Backus, Pierre

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1987, 1988

Baeten, A.M.I.H.

Sphinx Cultuurprijs 1990

Bakker, Jan Hendrik

G.W.J. Paagman-prijs 1986, 1989
Aanmoedigingsprijs voor literair talent
1987

Bakker, M.

De Oolde pook-pries 1991
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Bakker, Siem

Rabo Literaire Lenteprijs 1990

Bal, Mieke

Annie Romein-prijs 1991

Jaarboek Letterkundig Museum 1

222

Balk-Smit Duyzentkunst, Frida

Anna Bijns-prijs 1986
Kerstprijsvraag 1986
Henriëtte Roland Holst-prijs 1990

Balkt, H.H. ter

P.C. Hooft-prijs 1988

Becht, Margot

Gorcumse literatuurprijs 1988, 1991

Beckman, Thea

Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1989

Beek, Geert van

Frans Erens-prijs 1989

Been-Erlee, A.H.

Culturele prijs van Drenthe 1986, 1987,
1990

Bekkering, Harry

F. Bordewijk-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
Jan Campert-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
G.H. 's-Gravesande-prijs 1986, 1987,
1988, 1990
J. Greshoff-prijs 1986, 1988, 1990
Constantijn Huygens-prijs 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991
Nienke van Hichtum-prijs 1987, 1989,
1991
Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1988
Multatuli-prijs 1989
Gelderse Debuten 1990

Berg, Arie van den

C. Buddingh'-prijs 1988

Berg, Gera van den

Priem Prijs 1991

Berg, J. van den

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1988
Prijs voor Meesterschap 1989

Berge, H.C. ten

Prijs der Nederlandse letteren 1989

Bergen Henegouwen, Michel van

Priem Prijs 1987

Berger, Peter

G.W.J. Paagman-prijs 1986

Bergh, H. van den

ECI-prijs

1989, 1991

Mathias Kemp-prijs 1987, 1991
Bernlef, J.

Poetry International Eregeld 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991
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AKO

Literatuur Prijs 1988

C. Buddingh'-prijs 1988
Berserik, Françoise

Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1988

Bethlehem, Jouke

H.J. Bergveld-pries 1986, 1991
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Beurskens, Huub

Multatuli-prijs 1988
Pierre Bayle-prijs 1991

Biegel, Paul

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1991

Biggeleer, Paul van den

Bisschop Zwartkruis-prijs 1991

Bijkerk-Folmer, K.

Piter Jelles-priis 1986

Binderhagel, H.

E. du Perron-prijs 1989

Bloemhof, H.

Johanna van Buren-prijs 1987

Bloemhoff-de Bruijn, Philomène

H.J. Bergveld-pries 1986, 1991

Blokker, Jan

Libris Woutertje Pieterse-prijs 1988,
1989, 1990

Bobkova, Hanna

Charlotte Köhler-prijs voor literatuur
1988

Bochove, Jet van

Priem Prijs 1986

Boele, C.

Culturele prijs van Drenthe 1986

Boenders, F.F.L.

AKO

Boer, Adriaan de

Gouden Strop 1986

Literatuur Prijs 1988

Boer, Belle de (zie ook Karin Overmars) P.C. Onthooft-prijs 1991
Boer, D.E.H. de

Prijs voor Meesterschap 1989

Boer, Jan J.

Literaire prijs van Groningen 1987

Boerstoel, Jan

Keefman-bokaal 1991
P.C. Onthooft-prijs 1991
Recensieprijsvraag 1991

Boeschoten, Ri

E. du Perron-prijs 1987, 1989

Boesjes, A.

Culturele prijs van Drenthe 1987, 1990

Bogaerts, Sam

Charlotte Köhler-prijs voor literatuur
1988

Bokma, Else

Gorcumse literatuurprijs 1988, 1990

Bolkestein, F.

AKO

Bolwerk, Lucas (zie ook Casper
Schoemaker)

Kerstprijsvraag 1990

Bontebal, Adriaan

Aanmoedigingsprijs voor literair talent
1987, 1988

Literatuur Prijs 1991

Lift Nationale Debuutprijs 1990
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Boonstra, Bregje

Libris Woutertje Pieterse-prijs 1988,
1989, 1990

Bos, Chris

Priem Prijs 1987, 1990

Bos, Rolf

Gouden Strop 1987

Boskma, Pieter

Aanmoedigingsprijs voor literair talent
1988

Bouhuys, Mies

Annie Romein-prijs 1987
Geertjan Lubberhuizen-prijs 1988, 1990,
1991
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Boukema, Dick

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1988

Bousset, H.

Prijs der Nederlandse letteren 1989

Braches, E.

Tollens-prijs 1988
Jacobson-prijs 1990

Brand, Anton

Herfstschrift-prijsvraag voor proza en
poëzie 1987

Brandt Corstius, Liesbeth

Anna Bijns-prijs 1986

Brassinga, Anneke

P.C. Hooft-prijs 1991

Brems, Hugo

Prijs der Nederlandse letteren 1989
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1991

Breuker, Ph.

Piter Jelles-priis 1990

Bril, Martin

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1990

Bronzwaer, Wim

Frans Erens-prijs 1986, 1989
Hawinkels-essaywedstrijd 1990

Brouwer, E.J.

Gysbert Japicx-priis 1989

Brouwer, Fre

Literaire prijs van Groningen 1991

Brouwer, Jan

Literaire prijs van Groningen 1990

Brouwers, Marja

Multatuli-prijs 1990

Brouwers, Toon

Edmond Hustinx-prijs 1986, 1988, 1990

Brummans, Joz

Gorcumse literatuurprijs 1989

Brunt, Emma

Dordt-prijs 1991

Buijs, Marian

Mr. H.G. van der Vies-prijs 1988

Burgt-Blaauw, Rita van der

Bisschop Zwartkruis-prijs 1991

Buul, Tine van

Tollens-prijs 1988
Jacobson-prijs 1990
Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1991

Buuren, Erica van

Gorcumse literatuurprijs 1989

C
Campert, Remco

Poetry International Eregeld 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991

Jaarboek Letterkundig Museum 1

C. Buddingh'-prijs 1988
Cartens, Daan

G.W.J. Paagman-prijs 1986

Cate, Ritsaert ten

Charlotte Köhler-prijs voor literatuur
1988

Claes, Paul

Anna Bijns-prijs 1991

Cnoops, P.

Sphinx Cultuurprijs 1990

Commandeur, Sjaak

Martinus Nijhoff-prijs 1991

Croiset van Uchelen, A.R.A.

Menno Hertzberger-prijs 1991

D
Daalen, Maria van

Pierre Bayle-prijs 1991

Jaarboek Letterkundig Museum 1

225

Dam, F.

Piter Jelles-priis 1986

Dantzig, Rudi van

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1987
Anna Bijns-prijs 1989

Deckwitz, Sjuul

Annie Romein-prijs 1987

Deel, T. van

Prijs der Nederlandse letteren 1986
Herman Gorter-prijs 1990

Delft, Dirk van

Kerstprijsvraag 1986
P.C. Onthooft-prijs 1986
Recensieprijsvraag 1986, 1987

Denhoorn, Nico

Priem Prijs 1987, 1988, 1989, 1991

Depmann, Hanne

Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1991

Deugd, C. de

Mathias Kemp-prijs 1990

Deursen, A.Th. van

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1988

Diaz-Diocarets, Miryam

Anna Bijns-prijs 1987

Diekmann, Miep

Jenny Smelik-IBBY-prijs 1991

Diemer, Hanny

Literaire prijs van Groningen 1987, 1988

Diepstraten, Johan

Gouden Strop 1987

Dijk, Pablo van

Anna Blaman-prijs 1988

Dijkstra, Y.S.

Culturele prijs van Drenthe 1986

Dis, Adriaan van

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1986 1987, 1988
P.C. Onthooft-prijs 1989

Doesschate, R.J.A. ten

Literaire prijs Brinkgreven 1991

Domselaar, Kees van

Herman Gorter-prijs 1991

Doorman, Maarten

Kees Stip-prijs 1987, 1988, 1989

Dorleijn, G.J.

P.C. Hooft-prijs 1991

Dorrestein, Renate

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1987
Annie Romein-prijs 1987, 1989
Anna Bijns-prijs 1989
AKO

Dresden, S.

Literatuur Prijs 1990

Henriëtte de Beaufort-prijs 1989
AKO

Literatuur Prijs 1990
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Droogmans-Hoewaer, N.

Mathias Kemp-prijs 1986

Dubois, Pierre H.

AKO

Duijx, Toin

Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1987, 1989

Literatuur Prijs 1987

Jenny Smelik-IBBY-prijs 1990
Dullemen, Inez van

Multatuli-prijs 1988

Dulmen-Krumpelmann, E.H. van

Culturele prijs van Drenthe 1986

Duthoy, W.

Prijs der Nederlandse letteren 1986
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Dykstra, K.

Gysbert Japicx-priis 1989

E
Edzard, Rein

Nonsenspoëzie-wedstrijd 1991

Eeden, Ed van

Herman Gorter-prijs 1989
Geertjan Lubberhuizen-prijs 1990

Eijkelboom, Jan

Anna Blaman-prijs 1988
C. Buddingh'-prijs 1990
Dordt-prijs 1991

Ekkers, Remco

Herfstschrift-prijsvraag voor proza en
poëzie 1987
P.C. Hooft-prijs 1991

Elberse, Peter

Herman Gorter-prijs 1989

Elburg, Jan G.

C. Buddingh'-prijs 1990

Elshout, Ron

Anjerfonds-Blaman Prijs 1990

Eng-Liedmeier, J. van der

Aleida Schot-prijs 1987, 1989, 1991

Engelen, Margot

Anna Bijns-prijs 1989

Engels, Jacques

Mathias Kemp-prijs 1986

Engels, Jur

Literaire prijs van Groningen 1986, 1988

Engels, Peter

Gorcumse literatuurprijs 1988

Entjes, H.

Johanna van Buren-prijs 1987

Es, Andrée van

Anna Bijns-prijs 1991

Evenboer, Arend Jan

H.J. Bergveld-pries 1991

F
Faber, Wim

Literaire prijs van Groningen 1986

Feitsma, A.

Dr. Obe Postma-priis 1990

Fekkes, Mark

George Orwell-literatuurprijs 1989

Fens, Kees

Prijs der Nederlandse letteren 1986
Hendrik de Vries-prijs 1986
AKO

Literatuur Prijs 1987

Tollens-prijs 1988
Frans Erens-prijs 1989
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Jacobson-prijs 1990
Ferguson, Margaretha

F. Bordewijk-prijs 1986, 1987, 1988,
1989
Jan Campert-prijs 1986, 1987, 1988, 1989
G.H. 's-Gravesande-prijs 1986, 1987,
1988
J. Greshoff-prijs 1986, 1988
Constantijn Huygens-prijs 1986, 1987,
1988, 1989
Nienke van Hichtum-prijs 1987, 1989
Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1987, 1991
Annie Romein-prijs 1989
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Ferron, Louis

George Orwell-literatuurprijs 1986
AKO

Literatuur Prijs 1991

Flothuis, Marius

Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1987

Fokkema, Redbad

Herman Gorter-prijs 1989

Fondse, Marko

Kees Stip-prijs 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991

Fontijn, Jan

Henriëtte de Beaufort-prijs 1986

Foppe, Han

F. Bordewijk-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
Jan Campert-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
G.H. 's-Gravesande-prijs 1986, 1987,
1988, 1990
J. Greshoff-prijs 1986, 1988, 1990
Constantijn Huygens-prijs 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991
Nienke van Hichtum-prijs 1987, 1989,
1991

Forceville-van Rossum, Joke

Bisschop Zwartkruis-prijs 1991

Freeman-Smulders, Annerieke

Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1987

Frerichs, Lieneke

Busken Huet-prijs 1990

Freriks, Kester

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1991
Multatuli-prijs 1991

Fuchs, R.H.

Pierre Bayle-prijs 1987

G
Gaasbeek, Theo

Kerstprijsvraag 1986, 1987, 1988
Keefman-bokaal 1987
P.C. Onthooft-prijs 1987, 1988, 1989
Recensieprijsvraag 1987, 1988, 1989

Galen, John Jansen van

Kerstprijsvraag 1988
P.C. Onthooft-prijs 1988

Gardeniers, Til

Anna Bijns-prijs 1987
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Geel, Rudolf

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1987, 1988

Geemert, J.H. van

George Orwell-literatuurprijs 1989

Geenen, Mat

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1989, 1990

Geerlings, Jan

Diepzee-prijs 1986, 1989

Geerts, Leo

AKO

Geest, Dirk de

Mathias Kemp-prijs 1988, 1990, 1991

Literatuur Prijs 1990
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Gerbrandy, G.

Dr. Obe Postma-priis 1987

Glerum, J.A.

Literaire prijs Brinkgreven 1991

Goedegebuure, Jaap

E. du Perron-prijs 1986, 1987, 1989

Gogh, Theo van

Kerstprijsvraag 1987

Gommans, Ton

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1987, 1988, 1989
Mathias Kemp-prijs 1987, 1991

Gorp, H. van

AKO

Literatuur Prijs 1989

Gottmer, H.V.M.

Laurens Janszoon Coster-prijs 1991

Graaf, Bob de

Laurens Janszoon Coster-prijs 1986

Graaf, Hermine de

P.C. Hooft-prijs 1989
Annie Romein-prijs 1989
Geertjan Lubberhuizen-prijs 1991

Graus, Huub

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1987, 1988, 1989, 1990

Groenbroek, Jan J.

Literaire prijs van Groningen 1988, 1991

Gruijters, J.P.A.

ECI-prijs

Gruiter, Kees de

Anna Blaman-prijs 1988

Gulik, W. van

E. du Perron-prijs 1986

Gyles, R.

Prijs der Nederlandse letteren 1989

1989, 1991

H
Haakman, Anton

Multatuli-prijs 1989

Haasse, Hella S.

AKO

Literatuur Prijs 1987

Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1987
Tollens-prijs 1988
Jacobson-prijs 1990
Habbema, Cox

Charlotte Köhler-prijs voor literatuur
1988
Anna Bijns-prijs 1989

Habets, J.Y.M.

Culturele prijs van Drenthe 1987, 1990

Hageraats, Koos

Multatuli-prijs 1991
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Haimon, P.

Mathias Kemp-prijs 1989

Haren, Elma van

C. Buddingh'-prijs 1990
Gelderse Debuten 1991

Hart, Maarten 't

Anton Wachter-prijs 1986, 1988, 1990

Hawinkels, Koos

Hawinkels-essaywedstrijd 1990

Hefting, P.

Jacobus van Looy-prijs 1990

Heijbroek, J.F.

Menno Hertzberger-prijs 1991

Heijnen, Gerard

Diepzee-prijs 1986, 1989

Heimeriks, Nettie

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1991
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Hek, Debby van 't

P.C. Onthooft-prijs 1990

Hek, Youp van 't

P.C. Onthooft-prijs 1990, 1991
Recensieprijsvraag 1990

Hellinga, Gerben

Mr. H.G. van der Vies-prijs 1991

Hemmerechts, Kristien

Anna Bijns-prijs 1989

Hengst, Daan den

Martinus Nijhoff-prijs 1986

Heppener, Robert

Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1991

Herberghs, Leo

Mathias Kemp-prijs 1988

Herder, H.E. de

Reyer Onno van Ettingen-pries 1991

Herzberg, Judith

Herman Gorter-prijs 1988
Gelderse Debuten 1991

Heumakers, Arnold

P.C. Hooft-prijs 1990

Heusden, Roel van

Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1987

Hiltrop, Nico

Visser Neerlandia-prijs 1986, 1988, 1990

Hirs, Margreet

Gouden Strop 1991

Hoek, K. van der

Fedde Schurer-priis 1990

Hoetjes, Aad

Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1987, 1991

Hofland, Henk

Hendrik de Vries-prijs 1989

Hofman, Wim

Zwijsen-prijs 1987

Hogendoorn, Wiebe

Kees Stip-prijs 1990, 1991

Holtrop, Aukje

Libris Woutertje Pieterse-prijs 1991

Hoogendonk, H.M.

Jacobus van Looy-prijs 1990

Hoogstraten, Agnes

Keefman-bokaal 1987, 1991
Kerstprijsvraag 1987, 1988, 1989, 1991
P.C. Onthooft-prijs 1987, 1989, 1990,
1991
Recensieprijsvraag 1988, 1989, 1990,
1991

Hooiring, Eric

Gouden Strop 1991

Horstmann, G.G.

Culturele prijs van Drenthe 1986

Houten, Nan van

Toneelschrijfprijs 1990
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Mr. H.G. van der Vies-prijs 1991
Hoven, Peter van den

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1988

Huizing, Everhard

Diepzee-prijs 1986, 1989
Multatuli-prijs 1986

Huizing, L.

Culturele prijs van Drenthe 1986

Huizinga, Albert

Nonsenspoëzie-wedstrijd 1991

Hulzebos, Bram

Priem Prijs 1989
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Huygens, G.W.

Litteraire Witte Prijs 1987, 1989, 1991
Tollens-prijs 1988
Jacobson-prijs 1990

Huyskens, P.M.B.

Sphinx Cultuurprijs 1990

I
IJlander, Gijs

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1989

Impe, Fons van

Edmond Hustinx-prijs 1986, 1988, 1990

Ingen, Ferdinand van

Martinus Nijhoff-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990

Isle, Panda B. de l' (zie ook Agnesse
Kloosterman)

Recensieprijsvraag 1988

J
Jaeggi, Adriaan

Kerstprijsvraag 1990, 1991
Keefman-bokaal 1991
P.C. Onthooft-prijs 1991
Recensieprijsvraag 1991

Jansma, Esther

George Orwell-literatuurprijs 1989

Jansma, L.G.

Piter Jelles-priis 1988

Janssen, Maria

Mathias Kemp-prijs 1990

Janssen, Pierre

Libris Woutertje Pieterse-prijs 1991

Janssens, M.

AKO

Jantzen, C.F.

Culturele prijs van Drenthe 1986

Jantzen, Sj.

Culturele prijs van Drenthe 1987, 1990

Janus

Recensieprijsvraag 1990

Janzen, J.P.

Gysbert Japicx-priis 1986

Literatuur Prijs 1991

Piter Jelles-priis 1990
Jong, J. de

Anjerfonds-Blaman Prijs 1990

Jonge, Eddy de

Literaire prijs van Groningen 1990

Jongstra, Atte

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1990

Joosten, B.

Mathias Kemp-prijs 1989

Jurgens, Erik C.M.

AKO

Literatuur Prijs 1989
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K
Kaaij, Peter

Martinus Nijhoff-prijs 1991

Kakebeeke, Herman

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1988

Kal, Jan

P.C. Onthooft-prijs 1986
Herman Gorter-prijs 1988
Kerstprijsvraag 1991

Kalf, Stéphan (zie ook Frederik Valk)

Keefman-bokaal 1987
Kerstprijsvraag 1987
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P.C. Onthooft-prijs 1988
Recensieprijsvraag 1988
Kerkhof, Koos van de

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1991

Kersten, Theo

Edmond Hustinx-prijs 1986

Kleerebezem, Jouke

Pierre Bayle-prijs 1989

Kloosterman, Agnesse (zie ook Panda B. Kerstprijsvraag 1988, 1989, 1990
de l'Isle)
P.C. Onthooft-prijs 1988, 1989, 1990
Recensieprijsvraag 1989, 1990
Knegtmans, Hans

Gouden Strop 1991

Knipscheer, Jos

Aanmoedigingsprijs voor literair talent
1988
Lift Nationale Debuutprijs 1990, 1991

Knol, J.S.

Fedde Schurer-priis 1990

Knoups, A.J.L.F.

Sphinx Cultuurprijs 1990

Kocks, G.H.

Culturele prijs van Drenthe 1987, 1990

Koehoorn, J.

Literaire prijs Brinkgreven 1991

Kohnstamm, G.A.

ECI-prijs

Kolkman, Ton

Reyer Onno van Ettingen-pries 1987,
1989

Koning, Daniel

Priem Prijs 1986

Kool, Marga

Johanna van Buren-prijs 1987

1989, 1991

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1987
Koolschijn, Hugo

Gelderse Debuten 1990

Koopman, Ares

Gelderse Debuten 1990

Koopmans, J.

Anjerfonds-Blaman Prijs 1990

Kopland, Rutger

Hendrik de Vries-prijs 1986
P.C. Hooft-prijs 1991

Korteweg, Anton

F. Bordewijk-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
Jan Campert-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
G.H. 's-Gravesande-prijs 1986, 1987,
1988, 1990
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J. Greshoff-prijs 1986, 1988, 1990
Constantijn Huygens-prijs 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991
Nienke van Hichtum-prijs 1987, 1989,
1991
Litteraire Witte Prijs 1987, 1989, 1991
P.C. Hooft-prijs 1988
A. Roland Holst-penning 1988
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1990, 1991
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Kousbroek, Rudy

ECI-prijs 1989, 1991
Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1991

Kouwelaar-Popma, H.

Literaire prijs Brinkgreven 1991

Kouwenaar, Gerrit

A. Roland Holst-penning 1991

Krevelen, Laurens van

Poetry International Eregeld 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991

Krever-Hoppen,

Jetty Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1988

Kroese, Alfons

Bisschop Zwartkruis-prijs 1991

Krol, Howard

Aanmoedigingsprijs voor literair talent
1987

Krol, J.

Fedde Schurer-priis 1987
Gysbert Japicx-priis 1989

Kromhout, Rindert

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1991

Kroonenberg, Yvonne

Kerstprijsvraag 1990

Kruithof, Jacques

Multatuli-prijs 1987

Kuipers, Reinold

Hendrik de Vries-prijs 1989

Kuiters-Keizer, Zwaantje

De Oolde pook-pries 1989, 1991

Kusters, Wiel

P.C. Hooft-prijs 1988
Hawinkels-essaywedstrijd 1990
Henriëtte Roland Holst-prijs 1990

Kuyk, Pieter

George Orwell-literatuurprijs 1986

Kuyper, Sjoerd

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1988

L
Langeveld, Arthur

Martinus Nijhoff-prijs 1986, 1987, 1988

Laurentius, Theo

Laurens Janszoon Coster-prijs 1986

Leeflang, Ed

Herman Gorter-prijs 1988

Leenstra, Sj. (zie ook Dirk Baartse)

P.C. Onthooft-prijs 1986

Leeuw, Sonja de

Mr. H.G. van der Vies-prijs 1988

Leeuwen, N. van

Wessel Gansfort-prijs 1989

Leiker, Sjoerd

Tollens-prijs 1988

Lezerspubliek in Nederland

Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
1987, 1988, 1990, 1991
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Libertijn, Margot

Priem Prijs 1990

Ligtenberg, Lucas

Rabo Literaire Lenteprijs 1990

Ligtvoet, Frank

Multatuli-prijs 1987

Linde-Vollebregt, W. van der

Culturele prijs van Drenthe 1986

Linders, Joke

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1991

Löb, Kurt

Libris Woutertje Pieterse-prijs 1988, 1989

Lohman, Ton

Gorcumse literatuurprijs 1991
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Loo, Tessa de

Annie Romein-prijs 1987
P.C. Onthooft-prijs 1988
Geertjan Lubberhuizen-prijs 1989

Luis, Janet

Multatuli-prijs 1989

M
Maanen, Willem G. van

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1986, 1987, 1988, 1989
Tollens-prijs 1988
Jacobson-prijs 1990

Maaren, Nelleke van

P.C. Hooft-prijs 1990

Maarseveen, Frank van

G.W.J. Paagman-prijs 1986, 1989

Maas, Nop

Frans Erens-prijs 1986

Manakker, Diny van de

Gouden Strop 1986

Manschot, Anke

Annie Romein-prijs 1991

Manteau, Angèle

Anna Bijns-prijs 1986

Marel, Marinus van der

Lift Nationale Debuutprijs 1990, 1991

Marquering-Teuben, Greetje

Literaire prijs van Groningen 1986, 1991

Matsier, Nicolaas

Busken Huet-prijs 1991

Mathijsen-Verkooijen, Marita

Frans Erens-prijs 1986

Meelis-Voorma, Tonny

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1988

Meer, Vonne van der

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1986

Meerburg, G.A.G.

Gysbert Japicx-priis 1986

Meert, Hugo

Edmond Hustinx-prijs 1986, 1988, 1990
Visser Neerlandia-prijs 1986, 1988, 1990

Meijer, Maaike

Herman Gorter-prijs 1990
Anna Bijns-prijs 1991
Gelderse Debuten 1991

Meijerink, Gerda

Anna Bijns-prijs 1989

Meijsing, Doeschka

Multatuli-prijs 1986
AKO

Literatuur Prijs 1988

Betje Wolff-prijs 1988
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Meinkema, Hannes (zie ook Hannemieke Multatuli-prijs 1990
Stamperius)
Melissen, Sipko

Herman Gorter-prijs 1990

Mertens, Anthony

Busken Huet-prijs 1989
P.C. Hooft-prijs 1990

Meulenbelt, Anja

Anna Bijns-prijs 1986

Michaelis, Hanny

A. Roland Holst-penning 1986
Tollens-prijs 1988
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P.C. Hooft-prijs 1989
Busken Huet-prijs 1990
Jacobson-prijs 1990
Gelderse Debuten 1991
Middag, Guus

Herman Gorter-prijs 1986

Mierlo, Hans van

AKO

Minco, Marga

Anna Bijns-prijs 1986

Mol, Pauline

Toneelschrijfprijs 1989

Mooij, C.

Jacobus van Looy-prijs 1990

Mooij, J.J.A.

P.C. Hooft-prijs 1989

Mooij, Martin

Poetry International Eregeld 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991

Moor, Wam de

A. Roland Holst-penning 1986, 1988,
1991

Literatuur Prijs 1987

Libris Woutertje Pieterse-prijs 1988, 1989
Busken Huet-prijs 1990
AKO

Mooren, Piet

Literatuur Prijs 1991

E. du Perron-prijs 1986, 1987, 1989
Zwijsen-prijs 1987

Moormann, George

George Orwell-literatuurprijs 1986, 1989

Morriën, Adriaan

Herman Gorter-prijs 1986
Aanmoedigingsprijs voor literair talent
1987

Mourik, Ineke van

Lift Nationale Debuutprijs 1991

Mout, M.E.H.N.

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1988

Muizelaar, Titus

Charlotte Köhler-prijs voor literatuur
1988

Mulder, Etty

Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1987, 1991

Musschoot, A.M.

Prijs der Nederlandse letteren 1986
Henriëtte de Beaufort-prijs 1989

Muynck, Viviane de

Pierre Bayle-prijs 1988
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N
Naber, Ineke

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1988

Nederlof, Joan

Toneelschrijfprijs 1991

Nes, H. van

Culturele prijs van Drenthe 1986

Niemöller, Joost

Aanmoedigingsprijs voor literair talent
1988
Lift Nationale Debuutprijs 1991

Nieuwenhuizen, Ien van

Priem Prijs 1986

Nieuwenhuys, Rob

E. du Perron-prijs 1986

Niewold, Selma

Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1989
Jenny Smelik-IBBY-prijs 1990
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Nuis, Aad

Poetry International Eregeld 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991
Hendrik de Vries-prijs 1986
Lift Nationale Debuutprijs 1991
G.W.J. Paagman-prijs 1991

O
Oberman, Hanna

Toneelschrijfprijs 1990

Oele, Hans

Anton Wachter-prijs 1986, 1988, 1990

Oerlemans, J.W.

Anjerfonds-Blaman Prijs 1990

Oever, Annie van den

Multatuli-prijs 1987
Gelderse Debuten 1990
Annie Romein-prijs 1991

Offerhaus, J.

Laurens Janszoon Coster-prijs 1991

Offermans, Cyrille

Multatuli-prijs 1988
Frans Erens-prijs 1989
Prijs der Nederlandse letteren 1989

Oldenhof, B.

Fedde Schurer-priis 1990

Olie, Donald

Keefman-bokaal 1987
Recensieprijsvraag 1989, 1990
Kerstprijsvraag 1990
P.C. Onthooft-prijs 1990

Oosterhuis, Huub

Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1991

Oostveen, Dirk van

Kerstprijsvraag 1986, 1987
P.C. Onthooft-prijs 1986, 1987
Recensieprijsvraag 1986, 1987, 1988
Keefman-bokaal 1987

Op de Coul, P.M.

Pierre Bayle-prijs 1987

Oppen, John van

Gouden Strop 1987, 1989

Os, H.W. van

Wessel Gansfort-prijs 1989

Otterspeer, W.

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1988
Jacobus van Looy-prijs 1990
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Pierre Bayle-prijs 1991
Outshoorn, Joyce

Annie Romein-prijs 1989

Overeem, Emmy van

Betje Wolff-prijs 1988

Overmars, Karin (zie ook Belle de Boer) Keefman-bokaal 1991
Kerstprijsvraag 1991
Oversteegen, J.J.

AKO

Literatuur Prijs 1988

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1988, 1989
Ozinga, Nienke

Priem Prijs 1987
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P
Paardt, Rudi van der

Henriëtte de Beaufort-prijs 1986, 1989
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1990, 1991
Anton Wachter-prijs 1990

Paemel, Monika van

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1986
ECI-prijs

1989, 1991

Pam, Max

Recensieprijsvraag 1987

Peereboom, J.J.

AKO

Peeters, Carel

Recensieprijsvraag 1986

Literatuur Prijs 1991

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1991
Peeters, Frank

Toneelschrijfprijs 1990, 1991

Penninga, Fred

Priem Prijs 1988, 1990

Peters, B.A.M.

Bisschop Zwartkruis-prijs 1991

Pijnenborg, Godfried

Bisschop Zwartkruis-prijs 1991

Pinxteren, Hans van

Martinus Nijhoff-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991

Plantinga, D.

Dr. Obe Postma-priis 1990

Pleij, Herman

Busken Huet-prijs 1991

Pleysier, Leo

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1989

Pluijm, Cees van der

Gelderse Debuten 1990

Poeze, H.A.

Dordt-prijs 1991

Polak, Johan

Laurens Janszoon Coster-prijs 1986, 1991

Pop, Ko

Anton Wachter-prijs 1986, 1988, 1990

Popkema, J.

Gysbert Japicx-priis 1989

Popma, L.O.M.

Piter Jelles-priis 1986

Pos, Hugo

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1991

Potman, M.J.

Johanna van Buren-prijs 1987

Prick, Harry G.M.

Frans Erens-prijs 1986, 1989
Henriëtte de Beaufort-prijs 1989
Dordt-prijs 1991

Prins, Ben

Priem Prijs 1991

Prins, Sonja

George Orwell-literatuurprijs 1986
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Lift Nationale Debuutprijs 1990
Procée, Fokke

Martinus Nijhoff-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990

Pröpper, Henk

Busken Huet-prijs 1989
Geertjan Lubberhuizen-prijs 1989

Q
Quené, Hans

Kerstprijsvraag 1989, 1990
P.C. Onthooft-prijs 1989, 1990, 1991
Recensieprijsvraag 1989, 1990, 1991
Keefman-bokaal 1991
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R
Raat, Gerard

Multatuli-prijs 1990

Raes, Hugo

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1987

Ramaker, Wim

Reyer Onno van Ettingen-pries 1987

Ransbeek, Roger van

Edmond Hustinx-prijs 1986, 1988, 1990

Rasenberg, Rinus

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1987, 1988, 1989

Rawie, Jean Pierre

Hendrik de Vries-prijs 1989
Keefman-bokaal 1991

Reedijk, C.

Menno Hertzberger-prijs 1991

Reen, Ton van

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1990, 1991

Rees, Kees van

P.C. Hooft-prijs 1991

Reijnebeau, Marc

Rabo Literaire Lenteprijs 1990

Reijt, Vic van de

Kees Stip-prijs 1986

Reints, Martin

Herman Gorter-prijs 1986
Gelderse Debuten 1991

Rens, Mariet van

Halewijn-literatuurprijs van de stad
Roermond 1990, 1991

Reugebrink, Marc

Herman Gorter-prijs 1991

Riemersma, A.M.J.

Gysbert Japicx-priis 1986

Rietman, Cor J.C.

Reyer Onno van Ettingen-pries 1989,
1991

Rietstap, Ine

Pierre Bayle-prijs 1990

Rijnders, Gerardjan

Toneelschrijfprijs 1991

Rijnierse, H.

Culturele prijs van Drenthe 1987, 1990

Ritsema, Beatrijs

Recensieprijsvraag 1986

Roemer, Astrid

Anna Bijns-prijs 1987
Anna Blaman-prijs 1988

Rodermond, Janny

Pierre Bayle-prijs 1989

Romijn Meijer, Henk

Literaire Prijs Dirk Hartog 1988
Gelderse Debuten 1990

Rood, Lydia

Gouden Strop 1989

Ros, Martin

Anton Wachter-prijs 1986, 1988, 1990
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Dordt-prijs 1991
Rotsaert, Ph.

Mathias Kemp-prijs 1988

Rover, Frans C. de

P.C. Hooft-prijs 1989

Rueb, Robert-Jan

Aanmoedigingsprijs voor literair talent
1987, 1988

S
Sabarte Belacortu, Mariolein

Literaire Prijs Dirk Hartog 1988

Schatz, Henriëtte

Martinus Nijhoff-prijs 1986, 1987

Schaap, Martine

Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1987
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Scheepmaker, Nico

Cestoda-prijs 1986, 1987, 1988, 1989
Anton Wachter-prijs 1986, 1988

Schenke, Menno

Gouden Strop 1986

Schenkeveld, M.H.

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1991

Scheyven, A.

Mathias Kemp-prijs 1989

Schierbeek, Bert

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1986
Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1987, 1991
C. Buddingh'-prijs 1991

Schippers, K.

Jacobus van Looy-prijs 1990

Schoemaker, Casper (zie ook Lucas
Bolwerk)

Keefman-bokaal 1991
Kerstprijsvraag 1991
P.C. Onthooft-prijs 1991
Recensieprijsvraag 1991

Scholten, Harry

F. Bordewijk-prijs 1986
Jan Campert-prijs 1986
G.H. 's-Gravesande-prijs 1986
J. Greshoff-prijs 1986
Constantijn Huygens-prijs 1986

Schouten, Diny

Busken Huet-prijs 1987

Schouten, G.

Culturele prijs van Drenthe 1987, 1990

Schouten, Rob

Multatuli-prijs 1986

Schrijvers, Piet

Martinus Nijhoff-prijs 1987, 1988, 1989,
1990, 1991

Schulte Nordholt, J.W.

Henriëtte de Beaufort-prijs 1986

Schuth, H.D.

Culturele prijs van Drenthe 1986

Schuur, Koos

Literaire Prijs Dirk Hartog 1988

Simons, L.

Prijs der Nederlandse letteren 1986

Sivirsky, Antal

Litteraire Witte Prijs 1987, 1989, 1991

Slot, Eric

Gouden Strop 1989, 1991

Slothouwer, Nico

Kees Stip-prijs 1986

Smaal, René-Jean

Gorcumse literatuurprijs 1990

Smabers, Nicolette

F. Bordewijk-prijs 1990, 1991
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Jan Campert-prijs 1990, 1991
G.H. 's-Gravesande-prijs 1990
J. Greshoff-prijs 1990
Constantijn Huygens-prijs 1990, 1991
Nienke van Hichtum-prijs 1991
Smissen, Jan van der

Priem Prijs 1986

Smit, Loes

Gouden Strop 1987

Snitker, Willem

Laurens Janszoon Coster-prijs 1988
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Sötemann, A.L.

Prijs der Nederlandse letteren 1986
P.C. Hooft-prijs 1990

Spa, Hans A.

Literaire prijs van Groningen 1987, 1990

Spaan, Henk

P.C. Onthooft-prijs 1987

Spekking, Wim

Edmond Hustinx-prijs 1986, 1988, 1990
Visser Neerlandia-prijs 1986, 1988, 1990

Spönhoff, Chris

Priem Prijs 1986

Spoor, Corine

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1990
Multatuli-prijs 1991

Spronck, Lou

Frans Erens-prijs 1986, 1989

Spruijt, Frans

Laurens Janszoon Coster-prijs 1988

Staatsen, Hetty

Herfstschrift-prijsvraag voor proza en
poëzie 1987

Staay, Adriaan van der

Poetry International Eregeld 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991

Stamperius, Hannemieke (zie ook Hannes
Meinkema)

AKO

Steenmeijer, Maarten

Martinus Nijhoff-prijs 1991

Steenmeijer-Wielenga, Tineke

H.J. Bergveld-pries 1986

Literatuur Prijs 1989

Piter Jelles-priis 1988, 1990
Stellingsma, H.

Dr. Obe Postma-priis 1987

Stokkink, Theo

Lift Nationale Debuutprijs 1990

Straten, Hans van

Kerstprijsvraag 1989

Swart, Peter

Gouden Strop 1989

Swarte, Joost

Laurens Janszoon Coster-prijs 1988

Swartenbroekx, R.

Mathias Kemp-prijs 1987

T
Talsma, Gelly

Herfstschrift-prijsvraag voor proza en
poëzie 1987

Taselaar, P.

Sphinx Cultuurprijs 1990

Tentije, Hans

C. Buddingh'-prijs 1991
Herman Gorter-prijs 1991

Thijs, Ger

Pierre Bayle-prijs 1988
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Thomése, Frans

Kerstprijsvraag 1991

Tindemans, Klaas

Toneelschrijfprijs 1989

Tongeren, Jacqueline van

Recensieprijsvraag 1990

Toorn, Willem van

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1986, 1987, 1988, 1989
Geertjan Lubberhuizen-prijs 1986
C. Buddingh'-prijs 1988
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Trapman, J.

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1988, 1991

Tromp, Bart

Dordt-prijs 1991

Truijens, Aleid

Diepzee-prijs 1986

Tuinenburg, Wilco

Gorcumse literatuurprijs 1991

U
Uffen, Jan Siebo

Literaire prijs van Groningen 1991

Uitert, Evert van

Pierre Bayle-prijs 1989

V
Valk, Frederik (zie ook Stéphan Kalf)

P.C. Onthooft-prijs 1987

Vallen, T.

Zwijsen-prijs 1987

Vandeloo, Jos

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1988

Vanheste, Bert

Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1991

Veen, Fiel van der

Jenny Smelik-Kiggen-prijs 1988

Veenbaas, J.

Dr. Obe Postma-priis 1990

Veenhoff, E.

Culturele prijs van Drenthe 1987, 1990

Veenhuizen, Marije

Priem Prijs 1991

Veenstra, Johan

De Oolde pook-pries 1989

Vegt, Jan van der

F. Bordewijk-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
Jan Campert-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
G.H. 's-Gravesande-prijs 1986, 1987,
1988, 1990
J. Greshoff-prijs 1986, 1988, 1990
Constantijn Huygens-prijs 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991
Nienke van Hichtum-prijs 1987, 1989,
1991
Busken Huet-prijs 1989

Velde, Peter van der

Reyer Onno van Ettingen-pries 1987

Veldman, Fokko

Literaire prijs van Groningen 1986

Velthuijs, Max

Jenny Smelik-IBBY-prijs 1991
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Veltman, Martin

George Orwell-literatuurprijs 1989

Venema, Adriaan

Recensieprijsvraag 1990

Verboven, Agnes

Mathias Kemp-prijs 1986

Verhaar, Herman

F. Bordewijk-prijs 1987, 1988, 1989,
1990, 1991
Jan Campert-prijs 1987, 1988, 1989,
1990, 1991
G.H. 's-Gravesande-prijs 1987, 1988,
1990
Nienke van Hichtum-prijs 1987, 1989,
1991
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Constantijn Huygens-prijs 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
J. Greshoff-prijs 1988, 1990
P.C. Hooft-prijs 1990
Verhoef, Rien

Martinus Nijhoff-prijs 1988, 1989, 1990

Verhoeven, Cornelis

Hawinkels-essaywedstrijd 1990

Verhoeven, L.

E. du Perron-prijs 1986

Vermeij, Lucie Th.

Annie Romein-prijs 1991

Vermeiren, Leen

Anna Bijns-prijs 1991

Verreck, Marcel

Keefman-bokaal 1987
Kerstprijsvraag 1987, 1988, 1989
P.C. Onthooft-prijs 1988, 1989, 1990,
1991
Recensieprijsvraag 1988, 1989, 1990

Verroen, Sarah

F. Bordewijk-prijs 1990, 1991
Jan Campert-prijs 1990, 1991
G.H. 's-Gravesande-prijs 1990
J. Greshoff-prijs 1990
Constantijn Huygens-prijs 1990, 1991
Nienke van Hichtum-prijs 1991

Verschuren, Herman

Zwijsen-prijs 1987

Verstappen, Jan

G.W.J. Paagman-prijs 1986, 1989

Versteegen, Jos

Kees Stip-prijs 1989, 1990, 1991

Verstegen, Peter

Kees Stip-prijs 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991

Verster, S.

Pierre Bayle-prijs 1987

Visscher, Kees

Literaire prijs van Groningen 1986

Visser, Loes

Martinus Nijhoff-prijs 1989, 1990, 1991

Vliet, Eddy van

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1986, 1987, 1988, 1989, 1990
C. Buddingh'-prijs 1988

Vogelaar, Jacq Firmin

AKO Literatuur Prijs 1989
Libris Woutertje Pieterse-prijs 1990, 1991

Volleberg, Jan

Edmond Hustinx-prijs 1986, 1988, 1990

Jaarboek Letterkundig Museum 1

Volten, André

Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945 1987, 1991

Voorbij, Cees

Gorcumse literatuurprijs 1990

Voorde, Karel ter

Gorcumse literatuurprijs 1988, 1989

Vos, Marjoleine de

Diepzee-prijs 1986

Vreugdenhil, K.

Zwijsen-prijs 1987

Vries, Anne de

F. Bordewijk-prijs 1987, 1988, 1989
Jan Campert-prijs 1987, 1988, 1989

Jaarboek Letterkundig Museum 1

242

G.H. 's-Gravesande-prijs 1987, 1988
Nienke van Hichtum-prijs 1987, 1989
Constantijn Huygens-prijs 1987, 1988,
1989
J. Greshoff-prijs 1988
Vries, Edwin de

Mr. H.G. van der Vies-prijs 1988

Vries, G. de

Fedde Schurer-priis 1987
Piter Jelles-priis 1988

Vries, Theun de

Henriëtte Roland Holst-prijs 1987

Vrooland-Löb, Truusje

Jenny Smelik-IBBY-prijs 1990

Vroomen, Pim de

Henriëtte Roland Holst-prijs 1990

Vroomkoning, Victor

Literaire prijs Brinkgreven 1991

Vuysje, Bert

Gouden Strop 1986, 1987

W
Waard, Elly de

Anna Bijns-prijs 1987, 1991

Warren, Hans

AKO

Warendorf, H.C.S.

Aleida Schot-prijs 1987, 1989, 1991

Waterbolk, Yteke

Pierre Bayle-prijs 1990

Weeda, Iteke

Annie Romein-prijs 1987, 1989

Weg-Laverman, J. van der

Fedde Schurer-priis 1987

Weger, Olga de

Priem Prijs 1991

Weelden, Dirk van

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1991

Welsink, Dick

Nonsenspoëzie-wedstrijd 1991

Weststeijn, W.G.

Aleida Schot-prijs 1987, 1989, 1991

Wester, Rudi

Anna Bijns-prijs 1986
AKO

Literatuur Prijs 1989

Literatuur Prijs 1990

Westervoorde, Hans

Priem Prijs 1989

Wever, Hetty

Priem Prijs 1988

Wierth, Henri

Literaire prijs van Groningen 1990

Wijnholds, Emmy

Reyer Onno van Ettingen-pries 1989

Wijnholds-Schuster, H.A.

Reyer Onno van Ettingen-pries 1991

Wildemeersch, Georges

Prijs der Nederlandse letteren 1989
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Willemsen, August

Martinus Nijhoff-prijs 1986, 1987, 1988,
1989

Willemsen, Dick

Mr. H.G. van der Vies-prijs 1991

Winssen, Tonny van

Diepzee-prijs 1989

Wispelaere, Paul de

F. Bordewijk-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
Jan Campert-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
G.H. 's-Gravesande-prijs 1986, 1987,
1988, 1990
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J. Greshoff-prijs 1986, 1988, 1990
Constantijn Huygens-prijs 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991
Geertjan Lubberhuizen-prijs 1986
Prijs der Nederlandse letteren 1986
AKO

Literatuur Prijs 1987

Nienke van Hichtum-prijs 1987, 1989,
1991
Witteman, Agaath

Gelderse Debuten 1991

Witvliet, Leendert

Theo Thijssen-prijs voor kinder- en
jeugdliteratuur 1988

Woestijne, Joost van de

Libris Woutertje Pieterse-prijs 1990, 1991

Wolf, Clemens de

Menno Hertzberger-prijs 1991

Wubbe, Ed

Pierre Bayle-prijs 1990

Wybenga, Jan

De Oolde pook-pries 1989, 1991

Wynia, S.

Wessel Gansfort-prijs 1989

Y
Yperman, Chris

Geertjan Lubberhuizen-prijs 1991

Z
Zaal, Wim

Betje Wolff-prijs 1988

Zalm, Leo van der

George Orwell-literatuurprijs 1986, 1989

Zandbergen, Jan

Kerstprijsvraag 1986
P.C. Onthooft-prijs 1986
Recensieprijsvraag 1986

Zeeman, M.

Dr. Obe Postma-priis 1987

Zeeman, Michaël

Anjerfonds-Blaman Prijs 1990
Busken Huet-prijs 1991

Zeiler-Seyffardt, Gon

G.W.J. Paagman-prijs 1991

Zonneveld, Peter van

Busken Huet-prijs 1987
Henriëtte Roland Holst-prijs 1987
Jacobus van Looy-prijs 1990

Zuidema-Mulder, T.

Gysbert Japicx-priis 1989
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Zuiderent, Ad

F. Bordewijk-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
Jan Campert-prijs 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991
G.H. 's-Gravesande-prijs 1986, 1987,
1988, 1990
J. Greshoff-prijs 1986, 1988, 1990
Constantijn Huygens-prijs 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991
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A. Roland Holst-penning 1986, 1988,
1991
Nienke van Hichtum-prijs 1987, 1989,
1991
P.C. Hooft-prijs 1988
Zwan, A. van der

AKO

Literatuur Prijs 1990
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Over de auteurs
W.J. van den Akker (1954) is hoogleraar Moderne letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Hij publiceerde onder meer over A. Roland Holst, M.
Nijhoff, Arthur van Schendel, poëtica en editietechniek.
Theo Bijvoet (1957) is wetenschappelijk archiefmedewerker bij het Letterkundig
Museum. Hij publiceerde over Albert Kuyle, Joseph Roth, De Gemeenschap en de
gelijknamige uitgeverij. In 1991 bezorgde hij te zamen met Madeleine Rietra Aber
das Leben marschiert weiter und nimmt uns mit. Der Briefwechsel zwischen Joseph
Roth und dem Verlag De Gemeenschap 1936-1939.
G.J. Dorleijn (1951) is hoogleraar Moderne letterkunde aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij publiceerde onder meer over J.C. Bloem, J.H. Leopold en M. Nijhoff.
Stance Eenhuis (1946) is medewerker van de afdeling Portretten, Beeld en Geluid
van het Letterkundig Museum. Zij publiceerde in De Boekenwereld over Carel en
Margo Scharten-Antink en Uitgeverij Wereldbibliotheek.
S.A.J. van Faassen (1949) is hoofd van de afdeling Documenten van het Letterkundig
Museum. Hij publiceerde onder meer over De Gemeenschap, J. Greshoff, Groot
Nederland, A.A.M. Stols, Cyriel Buysse en C.A.J. van Dishoeck. Hij bezorgde te
zamen met Salma Chen in drie delen de briefwisseling tussen J. Greshoff en A.A.M.
Stols in de reeks Achter het Boek.
Leo Jansen (1960) is wetenschappelijk medewerker van de afdeling Neerlandica
van het Constantijn Huygens Instituut. Hij publiceerde over Clara Eggink en Karel
van de Woestijne.
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Anton Korteweg (1944) is directeur van het Letterkundig Museum. Hij heeft diverse
gedichtenbundels op zijn naam staan en publiceerde over negentiende-eeuwse
domineedichters en schilderijgedichten. Recente publikaties: Een engel zingend
achter een pilaar. Gedichten over schilderijen (m.m.v. Annemarie Vels Heijn, 1991)
en Van Mies, voor Maarten. Exemplaren met opdracht (1992).
Aagt Smid (1963) studeerde Algemene Letteren in Groningen en is als
directie-secretaresse verbonden aan het Letterkundig Museum. Zij publiceerde over
Anna van Gogh-Kaulbach.
R.W. Spork (1955) is archivist bij het Gemeentearchief van Den Haag. Hij
publiceerde over Haagse industriële geschiedenis rond 1900 en over M. Nijhoff.
Gerard Termorshuizen (1935) is lid van de wetenschappelijke staf van het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden. Hij publiceerde
over koloniale letterkunde en pers. Recente publikaties: P.A. Daum, Ik ben journalist
ex professo. Een keuze uit Daums Indische journalistiek (1990) en ADINDA! Duizend
vuurvliegjes tooien je loshangend haar. Multatuli in Indonesië (i.s.m. Kees Snoek,
1991).
Dick Welsink (1953) is wetenschappelijk bibliograaf van het Letterkundig Museum.
Hij publiceerde over De Schoolmeester, de Camera Obscura en over problemen
rond de bibliografie.

Jaarboek Letterkundig Museum 1

