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De letterkunde en de cijfers
Jaarverslag 1992
Het gevaar van een jaarverslag is de vergelijking met voorgaande afleveringen. Puur
cijfermatig gezien lijken de ‘resultaten’ van het Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum over het boekjaar 1992 tegen te vallen ten opzichte van die
van 1991: 241 aanwinsten (166 minder dan in 1991) verdeeld over 47 aankopen (61
in 1991), 194 schenkingen (331 in 1991) en 8 bruiklenen (14 in 1991). Maar, zoals
elk professioneel geleid bedrijf, heeft ook het museum aannemelijke verklaringen
voor de cijfers.
Zo worden bijvoorbeeld al de geschonken boeken vanaf het boekjaar 1992 niet
langer bij de aanwinsten gerekend, tenzij het heel bijzondere exemplaren betreft.
En nog afgezien daarvan: in deze firma wordt in de eerste plaats rekening gehouden
met de letteren, niet met de cijfers. Niet de maten van het schilderij dat het museum
aanschafte, tellen, maar het feit dat het gaat om een indrukwekkend portret - olieverf
op doek - dat Antoon van Welie in 1934 maakte van de toen 75-jarige dichtervorst
Willem Kloos, vier jaar voor diens dood. Van Welie schilderde portretten van
uiteenlopende beroemdheden als Isadora Duncan, paus Pius x en Sarah Bernhardt.
Niet de hoeveelheid exemplaren van een antiquarisch tijdschrift doen ter zake,
maar het feit dat er van Theo van Baarens onafhankelijke, surrealistische tijdschrift
De Schone Zakdoek in 23 afleveringen steeds slechts 1 exemplaar verscheen, en dat
het tijdschrift nu door een schenking compleet in bezit van het museum is gekomen.
Het was oorlog en om de censuurverordeningen van de Duitse bezetter te ontduiken,
die golden voor alle publikaties in een oplage van méér dan vijf exemplaren, maakten
Van Baaren en zijn latere vrouw Gertrude Pape in de jaren 1941-1944 geen enkele
vermenigvuldiging van hun maandblad. Tot de medewerkers behoorden o.a. C.
Buddingh', Chr. J. van Geel, Max de Jong en Emiel van Moerkerken. Het blad bevat
een rijkdom aan poëzie (Nederlands en vertaald), verhalen, tekeningen, collages en
experimenten.
Ook de andere ‘grote’ aanwinsten in 1992 zijn niet gemakkelijk te verge-
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lijken met die in voorgaande jaren: ze zijn immers uniek. Door een grote subsidie
van de Hendrik de Vries-Riek van der Zee Stichting te Groningen kon het museum
een belangwekkende collectie handschriften en brieven van de dichter Hendrik de
Vries aankopen. De handschriften hebben vooral betrekking op de gedichten die een
plaats zouden krijgen in De Vries' bundel Toovertuin (1947) en de brieven uit de
periode 1919-1952 zijn gericht aan schrijver Constant van Wessem.
In langdurig bruikleen kwam de door het museum begeerde collectie handschriften
en typoscripten uit de literaire nalatenschap van De Stijl-man Theo van Doesburg
(ps. van Ch.E.M. Küpper). Zij vormt een onderdeel van het Van Doesburg-archief
dat mevrouw L.H.M. van Moorsel schonk aan de Staat der Nederlanden. Een ander
deel van dit bijzondere archief is eveneens in langdurig bruikleen geschonken, aan
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, dat evenals het museum in het
Koninklijke Bibliotheek-complex is ondergebracht.
Misschien van minder literair belang, maar wel van waarde is het ‘bronzen beeld
met lauwerkrans’ van Harry Mulisch door Lancelot Samson, dat het museum door
schenkingen van drie Nederlandse middelbare scholen (!) verwierf. Het beeld werd
overgedragen tijdens de opening van de tentoonstelling De onderkant van het tapijt.
Harry Mulisch en zijn oeuvre 1952-1992 (oktober 1992-februari 1993), ter
gelegenheid waarvan toen ook het gelijknamige, 33ste schrijversprentenboek
verscheen.
In beheer van het museum kwam in 1992 de literaire nalatenschap van Renate
Rubinstein. Dat omvat onder meer 45 brieven en 1105 prentbriefkaarten van S.
Carmiggelt en voorts twee geluidsbanden met gesproken brieven.
Naast de grote hoeveelheden foto's, knipsels, radio- en televisieuitzendingen
(respectievelijk 94 tapes en 95 cassettes), tijdschriften en boeken met opdracht, die
het museum binnenkreeg, konden weer talloze manuscripten en brieven aan de
collecties worden toegevoegd.
Onder veel meer: 6 brieven uit 1950-1951 van Gerrit Achterberg aan J. Vooren;
13 brieven van Anna Blaman uit 1951-1958 aan de heer J. en mevrouw C. Vooren;
briefwisseling uit 1947-1949 tussen W.F. Hermans en Adriaan Morriën; diverse
documenten betreffende J.J. Slauerhoff, o.a. brieven en telegrammen en foto's.
De categorie curiosa werd uitgebreid met 4 T-shirts voorzien van opgedrukte
gedichten van Jan Hanlo, Hanny Michaelis, Multatuli en Leo Vroman.
Om de diverse onderdelen van de collectie ook daadwerkelijk hun plaats te
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kunnen geven, werd op 1 september begonnen met het project ‘Achterstanden’ (een
eufemistische benaming voor het verhelpen van een euvel waarmee bijkans alle
archieven en musea in Nederland behept zijn). Door een incidenteel subsidie van het
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van ƒ 600.000,-(in het kader
van de nota ‘Bedreigd Cultuurbezit’) werd het mogelijk van start te gaan met de
registratie van diverse onderdelen in het museum en documentatiecentrum. Het
inlopen van de achterstand zal niet alleen ten goede komen aan de kwaliteit van het
museum zelf, ook de gebruikers van buiten varen er wel bij: meer iconografisch
materiaal, meer documentatie komt ter beschikking voor onderzoek. Gekeken moet
nog worden of en in hoeverre de conservering van de letterkundige schatten in Den
Haag te wensen over laat. Een rapport dat dit jaar verschijnt, zal daarover uitsluitsel
geven.
In 1992 werden 881 collecties geraadpleegd door 481 studenten, wetenschappelijk
onderzoekers en tekstbezorgers (641 in 1991) en 1829 personen (2279 in 1991)
brachten een bezoek aan de documentatiezalen; van de aldaar beheerde knipsels en
documenten werden 49.065 fotokopieën gemaakt.
Gedurende boekjaar 1992 was een flinke hoeveelheid grote en kleine exposities in
het museum te zien. De fotocollages van W.F. Hermans. Naar aanleiding van het
Indië-thema van de Boekenweek en het 32ste schrijversprentenboek Uit
menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Nederlanders in Azië 1770-1830.
Het reeds genoemde eerbetoon aan Harry Mulisch, exposities over F. Bordewijk,
Willem Brakman en twee over jeugdliteratuur, die een steeds belangrijker onderdeel
in het museum is geworden: over schrijfster Thea Beckman en over kinderboeken
met een maritiem onderwerp. De Russische literatuur werd behandeld in drie
exposities, onder andere over het werk van Karel van het Reve.
Naast de twee schrijversprentenboeken verschenen in 1992 ook weer delen in de
serie Achter het Boek van de briefwisseling tussen J. Greshoff en zijn uitgever A.A.M.
Stols. In voorbereiding zijn de briefwisselingen tussen P.N. van Eyck en Albert
Verwey en tussen Karel van de Woestijne en C.A.J. van Dishoeck. En een tekstuitgave
van S. Vestdijks essay over de dichteres Emily Dickinson.
Vorig jaar verscheen voor het eerst het Jaarboek Letterkundig Museum, artikelen
bevattende over letterkundige documenten en literair-historische onderwerpen,
geïllustreerd en voorzien van een zeer volledig overzicht van de literaire prijzen die
tussen 1986 en 1991 werden toegekend. Ook in 1993 verschijnt een Jaarboek van
het museum.
Diverse manifestaties van literaire aard werden naast de exposities in
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1992 in het museum gehouden. Van het uitreiken van prijzen, het houden van lezingen
en symposia tot de presentatie van tal van uitgaven.
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Carlet Schneider en Erna Staal
‘Smachtend naar lafenis die steeds niet kwam’
Jo Landheer 1900-1986
Als in de herfst van 1986 de dichteres Jo Landheer het aardse leven verlaat, zijn er
in de literaire wereld maar weinigen die zich deze vrouw herinneren, laat staan iets
van haar leven en werk afweten. Zo schrijft Max Nord in Vrij Nederland van 1
november 1986: ‘Niemand heeft haar dood opgemerkt of er notitie van genomen’
en ‘Wie of wat Jo Landheer was, is moeilijk te achterhalen.’ Boven zijn stuk staat
de foutieve vermelding ‘Jo Landheer 1906-1986’. Ook Alfred Kossmann in het Het
Vrije Volk van 15 november 1986 wijdt een kort stukje aan het overlijden van de
‘tachtigjarige[sic] vergeten dichteres’.
In naslagwerken over de Nederlandse literatuur komt zij hoegenaamd niet voor.
En Cees Buddingh' laat haar in zijn Encyclopedie voor de wereldliteratuur (1954)
reeds in 1941 een vroegtijdige dood sterven. Wel wordt Jo Landheer opgenomen in
verscheidene bloemlezingen van de Nederlandse poëzie: Victor E. van Vriesland
nam in de Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen, 1900-1940 (1953)
zes gedichten van haar op; in Gerrit Komrijs De Nederlandse poëzie van de 19e en
20ste eeuw in 1000 en enige gedichten (1979) zijn vijf gedichten opgenomen. Maar
hier is alles mee gezegd. Bovendien zijn haar bundels niet in de boekhandel te koop.
Zowel Vrij Nederland als Het Vrije Volk zijn het erover eens dat deze dichteres
het niet verdient voorgoed in de vergetelheid te geraken. ‘Haar tedere woorden, die
wel degelijk gesproken want geschreven werden, mogen niet tot de bloemlezingen
beperkt worden’, vindt Nord. En Kossmann voegt daaraan toe: ‘Jo Landheers poëzie
is thuis in de jaren twintig en dertig. Invloed van Leopold, Boutens, Rilke,
Hofmannsthal. Een heel licht vleugje schrille moderniteit. “Zuiver” noemde je in die
jaren zulk soort ingetogen verzen. [...] Jo Landheer was heel precies in haar vaagheid,
heel zakelijk in haar gevoeligheid, heel beeldend in haar droevigheid. Zij zal een
teruggetrokken leven hebben geleid. Het lijkt me waarschijnlijk dat ooit een
neerlandicus probeert dat leven te reconstrueren.’
Sinds enkele jaren heeft het Nederlands Letterkundig Museum en Docu-
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Jo Landheer, tekening door Jan Toorop, 1924/1925.
Op 9 februari 1925, kort na de voltooiing van zijn portret van Jo Landheer, schrijft Toorop aan haar
‘Liefste Jo! Hartelijk dank voor je brief: en ik ben erg blij dat het portret zoo goed is geworden [...]
Ik heb 't toch met zoo veel liefde, en als vanzelf groeiend, gemaakt. Daar is een onzichtbare wereld
in die voor jou is bestemd.’
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mentatiecentrum een deel van de literaire nalatenschap en de brieven van Jo Landheer
in zijn bezit. Deze collectie, aangevuld met het nodige speurwerk, wierp genoeg licht
op het leven en werk van deze vergeten dichteres, om meer dan alleen de correcte
geboorte- en sterfdatum te kunnen vermelden.1

Jeugd
Johanna Petronella Landheer wordt op 16 oktober 1900 te Rotterdam geboren als
dochter van Bartholomeus Landheer (1864-1925) en Martina Maartje Keij
(1872-1939). Vader Landheer is koopman in ijzerwaren. Haar geboortehuis,
Provenierssingel 23, bevindt zich niet al te ver van het nu zo beruchte Centraal
Station/perron 0. In de loop der tijd heeft zich een wijziging voorgedaan in de
nummering van de huizen. Stond Jo's wieg op nummer 23, anno 1993 wordt net dit
nummer overgeslagen want 21c wordt gevolgd door 25a.
Op 30 januari 1904 wordt hier een tweede kind geboren, een zoon, Bartholomeus
jr. († 1989). Zowel vader als zoon Landheer zijn vernoemd naar grootvader Landheer,
die horlogemaker was; Jo op haar beurt is vernoemd naar grootmoeder
Landheer-Herfst.
Op 19 april 1909 verhuist de familie naar Walenburgerweg 51. Na de lagere school
bezoekt Jo Landheer de ‘Hoogere Burgerschool voor meisjes met vijf-jarigen cursus’
in de Witte de Withstraat. Op deze plek is nu de lerarenopleiding van de Hogeschool
Rotterdam gevestigd, met daarboven een kunstgalerie.
Jo Landheer groeit op in een intellectueel middenstandsmilieu. Haar ouders houden
van literatuur en muziek. Jo is een eenzelvig kind, wellicht zelfs een beetje
mensenschuw en al vroeg geobsedeerd door de dood. De vrije natuur lijkt het
stadskind erg aanlokkelijk, een zonnestraal kan haar een extatisch genoegen geven.
Al op jonge leeftijd krijgt Jo Landheer dichterlijke aspiraties. In 1918 publiceert zij
twee gedichten in het meinummer van Leven en Werken, Maandblad voor Meisjes
en Vrouwen: ‘In den morgen’ en ‘Bloei’.

Bloe!
Nu waait de lucht in klanken open.
Het siddert van een vol geluid,
En laaiend ligt de grond, als dropen
Er lichte plekken goud op uit.
De toomelooze blaren blinken...
Er vloeit een gulden, purpre schijn...

Jaarboek Letterkundig Museum 2

14
Ik zou de zonlucht willen drinken,
O, weelde een hunkrend kind te zijn,
Met droome-oogen stil te lopen Nu waait de lucht in klanken open!

Na de middelbare school gaat Jo Landheer colleges klassieke talen volgen aan de
universiteit van Leiden, maar het studentenleven valt haar erg tegen. Toch wil zij
wel haar examens halen. Op 30 november 1921 roept zij de bekende auteur Willem
Kloos in een brief te hulp: ‘Toevallig ben ik te weten gekomen, dat U indertijd het
candidaatsexamen in de klassieke letteren hebt gedaan, zonder colleges te volgen.
Zoudt U me misschien enkele inlichtingen willen geven, hoe U dat hebt klaargespeeld?
Daarmee zoudt U me van grooten dienst zijn, want U moet weten, dat ook ik van de
colleges ben gevlucht. Hebt U alleen de voor het examen bepaalde lectuur
doorgewerkt of ook de dictaten overgenomen en vooral hoe hebt U het met de
professoren aangelegd? Want dat is het moeilijke punt. Hoe die daarvoor te vinden?’

P.C. Boutens
Al gauw ruilt Jo Landheer de Leidse colleges in voor privélessen in de klassieke
talen bij de dichter P.C. Boutens (1870-1943). Met hem onderhoudt zij tot zijn dood
zeer regelmatig contact. Iedere dinsdagmiddag gaat zij naar Den Haag om hem een
bezoek te brengen. Samen vertalen zij uit het Grieks, maar ook uit het Engels en
spreken uitgebreid over poëzie. Bovendien is zij een graag geziene gast op zijn soirees
op de donderdag.
Bij Boutens kan zij vrijuit spreken over haar gevoelens, haar ervaringen en uiteraard
de dichtkunst. Regelmatig laat zij haar gedichten door Boutens lezen die hij vervolgens
met haar bespreekt. Hij stimuleert haar in hoge mate en heeft een vast vertrouwen
in zijn nog zo jonge, ontluikende pupil. ‘Nogmaals Jo, zich aan de kunst geven is
een keuze die voor iemands eigen verantwoording komt. Ik wil je gaarne helpen voor
zover ik kan, maar voor geen resultaat kan ik instaan. Dat neemt niet weg dat ik in
je begaafdheid en aanleg een ongeschokt geloof heb, meer en vaster lijkt het wel,
dan jij zelf’ (7 februari 1921).
Tijdens haar vele reizen naar het buitenland en de vakanties in Nederland, als zij
niet in de gelegenheid is Boutens regelmatig te bezoeken, schrijft zij hem veelvuldig.
Zij stuurt hem haar verzen toe, veelal begeleid door de ervaringen die haar
geïnspireerd hebben: ‘Voor mijn vertrek uit Katwijk zend ik U hierbij het resultaat
van deze beide maanden. U zult zien, dat ik hetzelfde ook al vroeger getracht heb te
uiten, maar het bevredigde mij niet - ik bleel zoeken en zoeken, eindelijk gaf de zee
mij dit. Ik heb voor mezelf de vaste overtuiging, dat ik niet te jong ben - ik bedoel
niet in jaren, maar in rijp-
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heid - om iets goeds te maken, althans zeker niet, wanneer ik het, als dit, zóó diep
en innig heb beleefd. Nog meer, ik heb heel sterk het gevoel dat het dit jaar komen
moet, wanneer ik maar de kracht en het uithoudingsvermogen vinden kan. Want dat
is het vreeselijke: het put me zo vreeselijk uit. Deze zeven gedichten, die misschien
nog niet eens goed zijn, hebben me al deze dagen en nachten, geen minuut, geen
seconde met rust gelaten. En 't is of ik me na ieder zwakker voel. Ik geloof dat de
gebondenheid van de sonnetvorm me zeer tot zegen zijn zal en vooral ook voor later
voor slapheid zal bewaren. Het zou misschien goed zijn, als ik zelf ook veel sonnetten
las. Laat ik U over dit werk zelf verder maar niets vertellen: het is beter als het voor
zichzelf spreekt. Alleen van het laatste wil ik even iets zeggen. Daarin heb ik pogen
uit te drukken wat ik U ook vroeger, geloof ik, al eens heb geschreven; dat die tijd
van eerste bewustwording zoo wonderlijk en teer, zoo ver van 't leven af, ja zoo
angstig is, dat het lijkt of leven en dood elkander daar beroeren. Ik heb dat vergeleken
met het vreemde, weemoedige gevoel voor den aanvang van een feest of iets
dergelijks, dat mij vooral als kind, heel sterk beving’ (17 december 1921).

Poëzie
Dat de invloed van Boutens groot is, blijkt niet alleen uit de vorm, maar ook uit de
inhoud van de verzen die zij in die tijd maakt. Zij schrijft sonnetten en vertaalt ze,
o.a. van Louise Labé en William Shakespeare. De inhoud van haar eigen verzen
vertoont neoplatoonse tendenzen, zoals blijkt uit het lange gedicht ‘Aan P.C. Boutens’;
aan het derde deel geeft zij een motto van Homeros mee. Tussen 1919 en 1925 worden
af en toe vertalingen en oorspronkelijke gedichten gepubliceerd in Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift en De Nieuwe Gids.
Vanaf haar eerste gedichten zijn haar persoonlijke ervaringen het belangrijkste
thema. Zo stuurt zij in deze jaren aan de redacteur van Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift, Herman Robbers, een aantal verzen met het begeleidende commentaar,
zoals op 21 januari 1922: ‘Zooals vanzelf spreekt, zend ik U alleen wat volkomen
bezonken en doorwerktis’; en op 23 januari 1923: ‘Om een goed gedicht voort te
brengen zijn misschien maanden of jaren van leven en lijden noodig.’ Nog op hoge
leeftijd verwoordt zij haar houding ten aanzien van haar verzen aan haar vriendin
Henriëtte Mooij in een brief van 24 maart 1972: ‘Ik ben nu eenmaal zoo “ingericht”
dat ik alleen kan schrijven over wat mij werkelijk tot in merg en been heeft bewogen
en dat gebeurt gewoonlijk maar zelden!’
Deze houding verklaart niet alleen de geringe omvang van haar oeuvre, maar ook
de grote tussenpozen waarmee zij publiceert en de minimale oplage van de bundels.
Bij de meeste bundels is het haar uitdrukkelijke wens dat ze niet in de handel terecht
komen, maar slechts in besloten kring verspreid worden.
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Niet lang voor diens dood stuurt Jo Landheer aan P.C. Boutens een foto vanaf ‘De Schansenberg’.
Op de achterkant schrijft zij: ‘Hier ziet u mij in den “familiekring”: van links naar rechts: Mevrouw
Hofstede, Mr. van Son Jr., Ik, Mr. van Son Sr.’ (Foto Schreuder, Apeldoorn, ca. 1942/1943; collectie
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)

Jo Landheers visum voor de Verenigde Staten van Amerika. Op 14 juli 1946 arriveert Jo Landheer
in New York, alwaar zij een bezoek brengt aan haar broer (Collectie Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum, Den Haag.)
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Jan Toorop
Naast Boutens heeft Jo Landheer in deze jaren nog een belangrijke mentor in de
persoon van de schilder Jan Toorop (1858-1927). Met hem spreekt ze veel over de
loutering van de meditatie en andere religieuze kwesties, die naar Boutens' idee te
geëxalteerd zijn. De eerste brieven van Toorop zijn gericht aan ‘Mejuffrouw Jo
Landheer, letterkundige’, met de gepaste aanhef ‘Waarde mejuffrouw’, maar al snel
verandert de toon van de brieven en noemt hij haar ‘Liefste Jo, mijn liefste vriendin’.
Toorop leeft erg mee met de gemoedstoestand van de jonge dichteres en probeert
waar hij maar kan haar een hart onder de riem te steken: ‘Je ben[t] nog jong. Je hebt
veel geleden, maar in je oogen straalt in de verte reeds je schoone overwinning.
Daarom wees gelukkig lieve Jo en opgewekt steeds’ (16 december 1924). En dertien
dagen later: ‘Je schrijft dat je je soms zoo geheel alleen voelt, zoo ontzaglijk zoo ver
van alles en van iedereen, dat je je nagels in je handen moet drukken. Die nagels in
de handen, zóó gevoelt, zijn dikwijls onze kleine kruizegingen. Zooals Hij aan het
kruis is genageld.’
Ook Toorop krijgt gedichten toegestuurd, waar hij, getuige de correspondentie,
een aantal tekeningen bij maakt en die hij sporadisch van commentaar voorziet. ‘Wat
een heerlijk, fijn en gevoelig vers heb je nu gemaakt. Deze (“Bij een doode moeder”)
is zo oneindig veel schooner dan 't vorige. Een prachtige, innige stilte-aandoening
heb je hiermede gegeven. Er komt meer rust en helderheid in en vooral een
ideoplastische uiting, die ik lief heb, deze aandoening zal stijgen in je werk.
Letterkundigen mogen misschien op de techniek en andere kleinigheden er
aanmerkingen op maken. Dit beteekent echter niets. Je moet je eigen techniek
langzamerhand rustig doen groeien, totdat alles in volkomen harmonie is met de
aandoening. Dit vers is, vind ik, prachtig doorvoeld. Als je meer later van deze
schoone verzen gemaakt hebt, zullen wij die eens met mijne teekeningen en...je
ziels-portret in een mooi bundeltje uitgeven. Zou je dat niet goed vinden?’ (15 januari
1925).
Toorops bemoeienissen met haar leven worden Jo Landheer echter uiteindelijk
teveel en na een paar jaar intensief contact verbreekt zij de vriendschap. ‘Bij Toorop
kom ik nooit meer daar hij maar niet ophield met zijn pogingen mij tot het Katholieke
geloof te bekeeren, wat mij op den duur zeer onaangenaam werd’, schrijft zij op 9
augustus 1927 aan haar uitgever A.A.M. Stols.

Golven (1925)
Op 18 juni 1925 overlijdt, tijdens een bezoek aan kennissen in Zeeland, de vader van
Jo Landheer. Datzelfde jaar verschijnt haar eerste bundeltje Golven in de serie To
the Happy Few van uitgever A.A.M. Stols. Het is een bibliofiele uitgave in een zeer
beperkte oplage van 100 genummerde exemplaren, alle voorzien van de handtekening
van de dichteres en de uitgever. Ondanks de beperkte oplage wordt het bundeltje
toch opge-
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merkt door Martinus Nijhoff. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 februari
1926 schrijft hij: ‘Een zeer klein bundeltje poëzie. Slechts zes gedichten van korten
omvang bevattend, alleen bereikbaar voor “the happy few”, die op de door Stols
keurig uitgegeven serie boudoirtafel-boekjes inteekende. [...] Het is eigenlijk geen
uitgave, het is een vermenigvuldigd handschrift; het zijn verzen die rustig gelezen
vergen te worden, in een gesloten en warm huis, die tusschen hun dichter en lezer
een verstandhouding veronderstellen, een persoonlijk contact zoeken in de gevoelens,
die met enkele aanduidingen van ingetogen intimiteit gesuggereerd worden, en die
daarmee niets anders bedoelen te zijn dan schroomvallige verbrekingen van een stilte,
waarin een hart, zich reeds begrepen wetend, met een enkel woord voldoende zegt.
[...] Verzen van langzame mijmering, van sfeer-verdichting om een eensklaps concreet
opgeroepen beeld, dat dan vol is van een vreemde, wilde en vasthoudende bekoring.’
Vijf jaar later verschijnt de tweede, herziene druk van Golven, uitgebreid met nog
eens zes gedichten. Ook ditmaal verschijnen er positieve kritieken, waaronder die
van Jan Campert en J.J. Slauerhoff. Slauerhoff schrijft in de Nieuwe Arnhemsche
Courant van 14 maart 1931: ‘deze bundel maakt allerminst den indruk van schraalheid
en voorbarigheid en dat komt doordat elk dezer twaalf gedichten voldragen is en
volkomen van vorm. Zeker zijn in deze verzen ook invloeden te vinden, soms nauw
speurbaar, soms vrij manifest. Als zoo vaak bij het lezen van jongere poëzie mompelt
men de naam van Boutens en Leopold. Maar deze invloeden zijn er in verwerkt, men
kan er geen regels uitlichten die uit de verzen van deze beide groote meesters zijn
weggeloopen. Men voelt deze invloeden als een verre bewondering achter deze
verzen ruischen, verder komt het niet. Ze zijn ook volkomen vrij van de zoogenaamde
moderniteit. Niets van het krampachtige pogen tot snelheid, intensiviteit en
gereserveerdheid. Rustig en innig geeft Jo Landheer haar gemoedsbewegingen weer,
met een voorkeur voor de meest subtiele en haast onvatbare. [...] Volmaakt, ook naar
den vorm is “Weerzien”. Hierin zou men geen woord anders wenschen, het kan niet
beter. Zoo moest het zijn.
Ik zie u aan en kàn het niet gelooven
Nog zijn uw oogen scheemrig van den dood.
Ook dit is nieuw: uw glimlach en het doove
Gebaar, nu, van uw handen in uw schoot.
Warm komt het middaglicht naar binnen stralen.
Als vroeger zitten wij hier weer tezaêm,
Als vroeger hoor 'k uw stille stem verhalen,
De oude seringengeur waait door het open raam.
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Alleen - waarom wordt het onstuimig wilde
Slaan van mijn hart zoo vreemd beklemd en bang?
Gij ziet mij aan - uw blik is vergebleven,
En als van een die al naar ander leven
Op weg was, en hier terug nu in de milde
Lucht van deze aarde niet meer aadmen kan.’

J.J. Slauerhoff
Jo Landheer ontmoet J.J. Slauerhoff (1898-1936) in 1928 en onderhoudt contact met
hem tot aan zijn dood. Helaas hebben slechts zeventien van de ruim driehonderd
brieven van Slauerhoff aan haar de oorlog overleefd. De correspondentie die bewaard
is gebleven, dateert van de laatste jaren van zijn leven. Jo Landheer koestert een
innige genegenheid voor deze man. Naar verluidt, had zij tot aan haar dood in 1986
zijn portret naast haar bed staan. Uit de correspondentie blijkt dat zij plannen hebben
gehad samen een huis aan te schaffen. Vanuit Parijs schrijft Slauerhoff op 6 februari
1935: ‘Verder is er dan de moeilijkheid de zaak met Darja [Collin, echtgenote van
Slauerhoff] tot een goed einde te brengen daar een oplossing of compromis wel niet
mogelijk is. Voilà ik hoop dat je me nu niet meer kwalijk neemt - dat ik niet stuurde.
Ben jij nog altijd van plan een huis te nemen. Als ik tot varen besloot zou ik graag
je voorstellen het gedeeltelijk samen te doen nl. dat ik een kamer kreeg en mee
bijdroeg. Hoe gaat het met je gezondheid? zou je nu nog zin hebben een tijd naar
Tanger te gaan? Het zou prettig zijn daar eens over te praten. [...] Kun je niet een
paar dagen overwaaien?’
Ook wordt er regelmatig gecorrespondeerd over een eventueel bezoek van Jo
Landheer aan Slauerhoff in het buitenland. In 1935 schrijft hij: ‘Ik blijf voorlopig in
Bergen om van daar uit in A'dam mijn belangen waar te nemen. Blij met je voorlopige
toezegging over Perzie. Er is vrij veel kans dat het doorgaat - Maar - speelt het land
zoo'n groote rol voor je en het mij bezoeken zoo'n kleine dat je wèl in Perzie wil
komen en niet in Tanger? Vertel mij dat eens. [...] Dag Jo. when shall we meet again,
dear witch!’
Op 5 oktober 1936 overlijdt Slauerhoff. Jo schrijft een serie van drie ‘In
memoriam’-gedichten voor hem, waarvan het tweede luidt ‘Uitvaart’:
In de paar laatste weken van je leven
Voelde ik een vreemd verlangen naar de zee.
Het liet mij niet met rust en als ik insliep
Nam het mij willoos in mijn dromen mee.
Eindlijk ben ik gegaan. Het milde herfstlicht
bestraalde stil 't oneindige verschiet.
En roerloos zag ik toe, hoe uit de haven

Jaarboek Letterkundig Museum 2

20
Een visschersboot langzaam de kust verliet
En zee koos, door een kring van meeuwe' omzworven.
Dat was de dag waarop je bent gestorven.

Helikon
De ‘In memoriam’-gedichten worden voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift
voor poëzie Helikon (afl. 1, januari 1937). In 1931 en 1934 publiceert Jo Landheer
zeer sporadisch een gedicht in dit tijdschrift. Ze is een goede bekende van de uitgever
van Helikon, A.A.M. Stols, die ook haar poëziebundels uitgeeft. Vanaf 1925 voert
Jo Landheer een zeer regelmatige correspondentie met hem. In 1935 wordt zij
redacteur van Helikon. Het eerste jaar doet zij de redactie nog samen met Stols. Ook
subsidieert zij de uitgave van het tijdschrift, getuige de correspondentie met Stols;
op 18 januari 1935 schrijft zij hem: ‘Hiermede bericht ik U dat het mij mogelijk zou
zijn jaarlijks een bedrag van ƒ 100.- à ƒ 150.- voor Helikon beschikbaar te stellen.
Het lijkt mij het beste om, als de uitgave doorgaat, dan, zooals U voorstelt,
mede-redactrice te worden.’ Van 1936 tot 1940 voert zij de redactie in haar eentje.
De jaargangen van Helikon die onder haar bewind verschijnen, zijn van een hoog
niveau en bevatten poëzie van onder anderen Boutens, J.C. Bloem, Victor E. van
Vriesland, Albert Helman en Hendrik de Vries. In 1940 draagt Stols de redactie van
het tijdschrift over aan Ed. Hoornik.
Van 1935 tot 1940 verschijnen er ook regelmatig gedichten van haar hand in
Helikon, waaronder het ingetogen ‘Dit is het bitterste op aarde...’:
Dit is het bitterste op aarde: 't leed,
Dat we onze dooden deden bij hun leven.
In slapelooze nachten keert het weer
En dof aansuizend op den nachtwind beven
Krenkende woorden, achteloos gezegd,
En teedere, die ongesproken bleven.

Tijdens haar redacteurschap verschijnt er ook nog een afzonderlijk bundeltje met
veertien gedichten, Donkere vruchten (1937), in een oplage van 60 genummerde
exemplaren, die niet in de handel komen. Gedichten uit Donkere vruchten worden
later opgenomen in haar in juli 1941 gepubliceerde Verzamelde gedichten, dat ook
jeugdgedichten bevat uit de eerste en de tweede druk van Golven. Verzamelde
gedichten verschijnt in een oplage van 300 exemplaren.

Loenen op de Veluwe
Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog woont Jo Landheer alleen aan de
Walenburgerweg in Rotterdam, daar haar moeder op 22 december 1939 overleed.
Haar broer Bart was een jaar eerder

Jaarboek Letterkundig Museum 2

21
vertrokken naar de Verenigde Staten, waar hij tot 1952 werkte, onder meer voor de
Verenigde Naties. Na het bombardement van 1940 ontvlucht zij Rouerdam en gaat
naar Loenen op de Veluwe, in vroeger tijden een geliefd vakantieoord van de familie
Landheer. In Loenen is zij tijdelijk gehuisvest aan de Schalterdalweg, maar al gauw
vindt zij permanente woonruimte in een deel van het landhuis ‘De Schansenberg’,
Beekbergerweg 51, dat tevens bewoond wordt door de eigenaresse mevrouw Henrietta
Jacoba Johanna Hofstede-Davyt (1894-1981) en haar vriend, Egbert Louis Matheus
van Son (1880-1968), een gepensioneerde rechter uit Indië. Het huis aan de
Walenburgerweg in Rotterdam verhuurt Jo jarenlang aan een dierenarts, om het
uiteindelijk aan hem te verkopen.
De rust die Jo Landheer hoopt te vinden in de lommerrijke omgeving van de
Veluwe wordt verstoord door de gevoelens die zij opvat voor de vriend van haar
hospita. Er ontstaat een zeer ingewikkelde ménage-à-trois, die haar hele gevoelsleven
opslokt. Gelukkig kan ze bij haar vroegere mentor en trouwe vriend Boutens haar
hart luchten: ‘Wat mij betreft - het is mij thans dikwijls zoo te moede, dat ik geen
mogelijkheid meer zie nog verder te leven. Ik zie nergens een uitweg en nergens een
lichtpunt meer. Mij vrijwillig losmaken kan ik niet en zóo is de toestand ook
ondragelijk. Het ergste is nog, dat ik geloof, dat de verhouding goed zou zijn gebleven
als ik mijn eigen gevoelens maar beter verborgen had gehouden. Dat is mij echter
niet mogelijk geweest. Nog nooit in mijn leven heb ik mij zoo rampzalig gevoeld.
Zelfs tot een brief schrijven ben ik niet meer in staat’ (22 januari 1942).
Begaan met haar lot, doet Boutens - ondanks zijn zwakke gezondheid - zijn best
haar te helpen. In de enkele brieven die hij in zijn laatste levensjaar nog in staat is
te schrijven, staan bemoedigende woorden en vaderlijke raad centraal. Op 19 mei
1942 schrijft hij haar: ‘Wat mij nog veel meer, en aldoor meer, interesseert, blijft je
eigen, allerminst aannemelijke, of liever onuithoudbare toestand. Dit is wel een zeer
moeilijk geval. Om enige oprechtheid en eerlijkheid te handhaven is er
vanzelfsprekend geen mogelijkheid om zoo ingrijpende symptomen als je mij
meedeelde, te verwaarloozen of ook maar een oogenblik uit het oog te verliezen. Je
bent in een impasse geraakt, waar je jezelf zult moeten uitwerken, eenvoudig omdat
niemand anders dat kan. Ik ben maar een eenvoudig man en geen wonderdokter. Er
zijn twee mogelijkheden. Of je hebt de kracht om boven de dagelijks zich herhalende
moeilijkheden je te stellen, en die op haar terrein zelf volledig te overwinnen, òf je
bent aan jezelf verplicht je daaruit los te maken en elders een nieuw onafhankelijk
bestaan te stichten.’ En op 7 december van datzelfde jaar: ‘Het bedroeft mij uit je
brief te lezen dat in de algemeenen persoonlijken toestand nog steeds geen verbetering
is ingetreden. Ik kan daarop alleen antwoorden dat ook mijn raad in deze
onveranderlijk dezelfde blijft: zoo
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gauw mogelijk zijn eigen onafhankelijkheid terugwinnen en vandaar uit doen wat
men kan. Een buitenstaander vermag hier niets. Ongelukkige genegenheden zijn in
de letteren aanleiding tot de schoonste kunstwerken.’

Enkele nieuwe gedichten (1950)
Na de oorlog, in de tweede helft van 1946, vertrekt Jo Landheer voor een aantal
maanden naar haar broer in de Verenigde Staten. Aanvankelijk wil zij zich daar
vestigen, maar haar gevoelens voor Egbert van Son zijn zo sterk dat zij terugkeert
naar ‘De Schansenberg’. Deze ervaring verwerkt zij in het gedicht ‘Vlucht naar
Amerika’, dat in de bundel Enkele nieuwe gedichten (1950) is opgenomen. Een aantal
gedichten uit deze bundel wordt opgenomen in de tweede, herziene druk van
Verzamelde gedichten (1954).
Enkele nieuwe gedichten verschijnt in een oplage van 50 exemplaren en is vrijwel
geheel gewijd aan Jo Landheers uitzichtloze liefde, getuige onder meer het gedicht
‘Soms denk ik...’.
Soms denk ik, dat de dood mij rust kan geven
En dan weer, dat ook daar geen kans op is,
Omdat ik toch weer naar je terug zou keeren,
Een ijle, veege schim, altijd vergeefs
Wanhopig strevende je te benaadren,
Die achteloos aan mij voorbij zoudt gaan,
Mij zelfs niet ziende; langs onze oude paden
Door het vertrouwde bosch, verlaten, schuw
Ronddolend in twee werelden een vreemde.
En nog, nog verder van je weg dan nu.

De schaarse momenten van geluk die de relatie van Jo Landheer gekend heeft, heeft
zij - ironisch genoeg - te danken aan haar vijandige hospita. Henrietta Hofstede heeft
de gewoonte om alleen met vakantie te gaan en in die korte periodes kan Jo Landheer
haar geliefde onbekommerd zien.

Geluk
Wij dwaalden samen langs den berken-boschrand.
In de ijle zon trilden hun blaadren zacht.
De dag is lang voorbij, ik kan niet slapen.
Het bos blijft in dat zonlicht heel den nacht.

Eenzaam bestaan
Jo Landheer leeft zeer teruggetrokken en heeft weinig persoonlijke ontmoetingen.
Haar broer Bart, die ondertussen weer in Ne-
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derland woont en benoemd is tot bibliothecaris van het Vredespaleis, is een van haar
weinige contacten. Het liefst maakt zij, met haar twee honden, lange wandelingen
door de natuur. In het dorp laat zij zich zelden zien.
Aan Victor van Vriesland, met wie zij jarenlang correspondeert, schrijft zij op 13
april 1954: ‘ik haat de menschen helemaal niet, ze zijn alleen vreemden voor mij,
als een soort wezens van een andere planeet...’ Ook deze gevoelens van zelfgekozen
eenzaamheid en de ervaringen van een teruggetrokken leven in de bossen zijn terug
te vinden in gedichten als ‘April op de Veluwe’ en ‘Bekentenis’:

Bekentenis
Lang heb ik midden in het bosch geleefd,
Alleen met boomen en met schuwe dieren.
Wilde konijntjes hield ik in mijn hand.
'k Zag herten drinken in de avonduren.
Een geur van mos was aan mijn huid, en hei.
Vreemde verrukkingen trilden in mij,
Diep en geheim, waar menschen niet van weten.
Soms sprak ik iemand, maar ik zei niet veel.
De woorden kwamen moeilijk door mijn keel:
'k Begon de menschentaal al te vergeten.

Boutens' nalatenschap
In 1956 krijgt Jo Landheer van het ministerie van Onderwijs, Kunsten &
Wetenschappen de opdracht tot het samenstellen van een beredeneerde inventaris
van de literaire nalatenschap van de in 1943 overleden P.C. Boutens. Het werken
aan de inventaris duurt meer dan een jaar en vergt een intensieve correspondentie
met vrienden, collega-letterkundigen en andere contacten die Boutens tijdens zijn
leven onderhield.
‘Het idee is blijkbaar van van Vriesland uitgegaan, die erover heeft gesproken met
de literaire commissie, die adviezen geeft voor letterkundige opdrachten. Deze
commissie heeft toen aan den minister voorgesteld deze opdracht aan mij te verleenen
en de minister heeft daar toen inderdaad toe besloten. Dat is alles, Ik wist er zelf niets
van en heb er pas kortgeleden voor het eerst iets over gehoord. Het is een opdracht
die mij in vele opzichten zeer bezwaart, maar die ik desondanks om verschillende
redenen niet heb willen weigeren’, schrijft zij op 5 maart 1956 aan mevrouw C.C.V.
van Lier-Schmidt Ernsthausen.
Mevrouw Van Lier, die zelf ook een studie van Boutens maakt, voelt zich eigenlijk
gepasseerd en neemt het Jo Landheer kwalijk dat deze niet met

Jaarboek Letterkundig Museum 2

24
haar wil corresponderen over de inhoud van de brieven van en aan Boutens. Jo
Landheer mag echter tijdens de duur van de opdracht geen informatie aan derden
verstrekken.

Zestien Gedichten (1964)
Na deze opdracht is het weer een aantal jaren stil rondom Jo Landheer. Pas in 1964
verschijnt een kleine bundel Zestien gedichten, wederom in de zeer beperkte oplage
van 50 exemplaren. Ook in deze bundel is de vereenzelviging met de natuur een
geliefd thema.

Vlucht
Toen ik de reeën zag,
Opeens tussen de boomen
Wegspringend vederlicht,
Voelde ik mijzelf ontkomen
Aan 't dof menschen-bestaan,
Mij altijd vreemd gebleven.
'n Huivring ging door mij heen
En 'k nam deel aan hún leven,
Vluchtend als een vervolgde
Tot diep de bosschen in.
Daar houd ik mij verborgen,
Wacht op een nieuw begin.

Datzelfde jaar treedt zij toe tot de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden. Ondanks haar leeftijd en teruggetrokken leven, neemt zij toch in 1967 nog
zitting in een commissie die zich over de nieuwe spelling buigt. Zijzelf blijft
vasthouden aan de oude spelling en voelt zich meer en meer misplaatst in de moderne
tijd. ‘Mijn gedichten passen niet in de tegenwoordige wereld en zullen daar dan ook
maar weinig belangstelling vinden, behalve wellicht bij enkelen’, schrijft zij op 12
janauri 1969 aan Van Vriesland.
Na Zestien gedichten verschijnen er nog twee verzen in Maatstaf, ‘Terugblik’ in
het aan Victor E. van Vriesland gewijde nummer (oktober 1974) en ‘Ontmoeting’
(december 1974). Van Vriesland zorgt voor de verschijning van een niet eerder
gepubliceerd gedicht in het PEN-kwartaal (no. 5, 1971), ‘Die jong al is ontslapen’,
dat door Jo Landheer eerder tevergeefs aan Maatstaf was aangeboden. ‘Bert Bakker
schreef mij, dat hij het te veel “een constateering” vindt, met “te weinig verticaliteit”.
Eerlijk gezegd begrijp ik niet goed wat hij daar eigenlijk mee bedoelt, maar in elk
geval blijkt wel dat er
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geen innerlijk contact bestaat tusschen hem en mij’, schreef zij op 16 januari 1968
bij die gelegenheid aan Van Vriesland.

De Vrijenberg
De ingewikkelde ménage-à-trois op ‘De Schansenberg’ eindigt op 13 september
1968 als Van Son komt te overlijden. Het is Jo Landheer niet gegund afscheid van
hem te nemen, daar het haar door Henrietta Hofstede verboden wordt de begrafenis
bij te wonen. Ondanks alle spanningen blijft Jo Landheer op ‘De Schansenberg’
wonen. Ondertussen heeft zij kennis gekregen aan een nieuwe man. Helaas, ook deze
relatie is niet zonder problemen, aangezien hij gehuwd is.
Als Henrietta Hofstede begin 1975, midden op de Beekbergerweg een auto-ongeluk
krijgt en in een ziekenhuis in Apeldoorn terecht komt, eist zij van haar huisgenote
dat zij haar dagelijks komt opzoeken en het reilen en zeilen op ‘De Schansenberg’
in de gaten houdt. En zo gaat Jo Landheer iedere dag vanuit Loenen met het openbaar
vervoer naar Apeldoorn, totdat zij in april van dat jaar een hersenbloeding krijgt.
Volkomen onderkoeld wordt zij gevonden door haar buurvrouw en vroegere
dienstbode, mevrouw A.J. Modderkolk, die in de boerderij naast ‘De Schansenberg’
woont. Deze brengt haar naar het Julianaziekenhuis in Apeldoorn en neemt de zorg
voor Jo Landheer op zich. Als zij ontslagen wordt uit het ziekenhuis, wil de inmiddels
herstelde Henrietta Hofstede haar niet meer in haar huis opnemen, aangezien zij er
niets voor voelt om met twee minder valide dames zo'n groot huis te bewonen.
Jo Landheer wil vanwege haar nieuwe romance Loenen niet verlaten en met hulp
van haar broer Bart wijkt zij uit naar het dichtbij gelegen hotel ‘De Vrijenberg’, dat
zij in haar jonge jaren regelmatig bezocht tijdens vakanties. Hier bewoont zij kamer
acht (met vol pension) op de eerste verdieping, waar zij iedere donderdagmiddag
haar vriend ontvangt.

Laatste jaren
Op 7 juni 1981 overlijdt Henrietta Hofstede. Zij wordt, tot groot verdriet van Jo
Landheer, bijgezet in het graf van Egbert van Son op de algemene begraafplaats van
Loenen.
In de lente van 1982 krijgt Jo Landheer een tweede hersenbloeding. Het
hotelpersoneel vindt haar op haar kamer, geheel vervuild temidden van brieven,
boeken, paperassen en...muizen. Bij het opruimen van de kasten komen er namelijk
tientallen aangebroken pakken biscuits tevoorschijn die zij wekelijks vers voor haar
donderdagmiddagbezoek kocht.
Na een periode in het ziekenhuis blijkt het onmogelijk voor Jo Landheer om nog
weer voor zichzelf te zorgen en per 1 juni 1982 krijgt zij kamer 44 op de vierde
verdieping van het verzorgingstehuis Talma Elim te Apeldoorn. Haar vriend wordt
het teveel haar steeds op te zoeken. Wel krijgt zij af en toe
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bezoek van haar broer en van haar vroegere buren, die zich tevens over haar literaire
nalatenschap hebben ontfermd. Op 7 oktober 1986 sterft Jo Landheer en
overeenkomstig haar laatste en dierbaarste wens wordt zij begraven op de
begraafplaats van Loenen, vlakbij haar grote liefde Egbert van Son.
Haar familie laat vier regels uit het gedicht ‘Herinneringen’ (uit Enkele nieuwe
gedichten) op haar grafzerk plaatsen:
Niet alles van de dooden is vervlogen
Schijnbaar vergeten woorde' en daden komen
Weer boven nu zij zelf ons zijn ontnomen.
Gebare, een lach, ‘n blik van die dierbare oogen.’

Afzonderlijk verschenen werken van Jo Landheer
Golven. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage 1925.
Golven. Tweede, herziene druk. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage 1930.
Donkere vruchten. Boosten en Stols, Maastricht 1937.
Verzamelde gedichten. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage 1941.
Enkele nieuwe gedichten. Ando-Pers, 's-Gravenhage 1950.
Verzamelde gedichten. Tweede, uitgebreide druk. Boosten en Stols, Maastricht
1954.
Zestien gedichten. L.J.C. Boucher, 's Gravenhage 1964.

Eindnoten:
1 Voor dit artikel hebben wij ons gebaseerd op de volgende bronnen: Gemeentearchief Rotterdam,
afdeling Burgerlijke Stand; Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme,
Vrije Universiteit, Amsterdam, collectie-C.C.V. van Lier-Schmidt Ernsthausen; Koninklijke
Bibliotheek, afdeling Oude Drukken;
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, collecties-P.C. Boutens,
J. Landheer, J.J. Slauerhoff en J.Th. Toorop.
Met dank aan: C. Landheer, J.E. Landheer, mevr. A.J. Modderkolk, H. Westhof en fam.
Woutersen (hotel ‘De Vrijenberg’).
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Theo Bijvoet
‘Wat een leuke oude kabouter’
Charles Nypels als uitgever van Frans Erens
De laatste levensjaren van Frans Erens, die op 5 december 1935 in zijn Limburgse
woonplaats Houthem-Sint Gerlach op 78-jarige leeftijd overleed, moeten niet tot zijn
gelukkigste hebben behoord. Erens' toch al broze gezondheid speelde hem gedurende
de laatste tien jaar van zijn leven danig parten en ondermijnde zijn werkkracht ernstig.
Noodgedwongen moest hij zich laten assisteren door zijn echtgenote Sofie
Erens-Bouvy. In brieven aan vrienden en kennissen wijdde Erens regelmatig sombere
woorden aan de ouderdom en het daarmee onvermijdelijk gepaard gaande lichamelijke
verval. ‘Als men oud en versleten raakt vermindert de levensblijheid en wordt men
somber en onverschillig. Het werken gaat bij mij zoo gemakkelijk niet meer. Ik
dicteer alleen nu en dan aan mijne vrouw, die dan opschrijft en typt’, schreef hij
bijvoorbeeld op 27 april 1927 aan Gerard van Hulzen.1 Aan de assuradeur en
collectioneur Andries Bonger meldde hij op 28 september 1928: ‘Ik kan me slechts
met moeite verplaatsen. Er is niets anders op dan geresigneerd te zijn. De mensch
brokkelt zoo langzaam in het eind van zijn leven af.’
Frans Erens tobde niet alleen met zijn gezondheid. Tot zijn spijt verwaterden de
contacten met zijn Tachtiger-vrienden meer en meer. Van de oude bentgenoten bleven
er trouwens ook steeds minder over: Jacobus van Looy stierf in 1930, Chap van
Deventer in 1931, Frederik van Eeden in 1932, Hein Boeken in 1933 en in 1934
overleed Erens' intieme vriend Isaac Israels. De enigszins vereenzaamde Erens kon
niets anders doen dan hen in De Maasbode steeds trouw herdenken.2 Toch wist hij
heel goed dat zijn leefomstandigheden zo beroerd nog niet waren. ‘Il y a des existences
plus mauvaises que la mienne, done il ne faut pas trop se plaindre’, schreef hij op 7
december 1926 aan Israels. Er waren bovendien gedurende Erens' levensavond ook
nog wel zaken die voor hem zeker genoeglijk zijn geweest. Te denken valt aan het
vriendschappelijk contact dat Erens in de loop van 1923 kreeg met zijn jongere
gewestgenoot Charles Nypels. De geschiedenis van hun hoofdzakelijk epistolaire
vriendschap is om zowel boek- als literair-historische re-
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Frontispice en titelpagina van Dansen en rhytmen (1925) met het onjuiste verschijningsjaar. Henri
Jonas maakte de voor het frontispice gebruikte houtsnede naar een portret dat hij in het najaar van
1924 van Frans Erens tekende.

Charles Nypels, portret door Joop Sjollema, verm. jaren dertig. (Particuliere collectie, Maastricht.)
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denen interessant. De brieven documenteren op vrij precieze wijze de totstandkoming
van de door Nypels bezorgde herdruk van Frans Erens' curieuze bundel prozagedichten
Dansen en rhytmen (1925). Verder komen ook, zij het minder uitgebreid, de andere
door Charles Nypels bezorgde Erens-uitgaven, Anna Catharina Emmerich (1928)
en Stille steden (1931), aan bod. De correspondentie werpt tevens meer licht op de
belangrijke rol die Limburg, inclusief Frans Erens, heeft gespeeld in de zogenaamde
‘herleving van de Nederlandsche boekdrukkunst sedert 1910’.3
Na een mislukte H.B.S.-opleiding werd de in 1895 geboren Charles Nypels - telg van
een oud Maastrichts drukkersgeslacht - in 1914 als volontair naar de fameuze
Lettergieterij ‘Amsterdam’ v/h N. Tetterode gestuurd. Daar kreeg hij van Sjoerd H.
de Roos zijn typografische opleiding. Op verzoek van zijn vader keerde Nypels eind
1916 terug naar Maastricht en aanvaardde een leidinggevende functie in de
familie-drukkerij. Al spoedig begon Nypels zelf boeken uit te geven. Zijn eersteling
- F.J.H. Lousbergh, Verzen en fragmenten - verscheen in 1920. Nog datzelfde jaar
verscheen Poésies van Gérard de Nerval. In de volgende jaren zou Nypels steeds
enkele bibliofiele boeken uitgeven.4 Zijn uitgaven, die opvielen door hun fraaie en
verzorgde vormgeving, hoefden niet lang op publieke aandacht te wachten.
Onder de eersten die oog hadden voor het typografisch-artistieke belang van
Nypels' uitgaven, bevond zich ook Frans Erens. ‘De bekende Maastrichtsche
uitgeversfirma heeft met deze uitgave een eervolle plaats ingenomen onder hare
collega's, die een gedicht in een werkelijk artistiek gewaad vermogen te hullen’,
schreef Erens in zijn recensie van Mathias Kemps De zeven broeders (1921).5 Hij
prees de ‘prachtigen druk’ en noemde het boek een ‘waardig omhulsel [...] dat het
[gedicht] tooit als een koningsmantel’. In de herfst van 1923 besprak Erens twee
andere bibliofiele uitgaven van Nypels. Alleerst publiceerde hij in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 1 september 1923 een artikel over Gérard de Nervals
Poésies (1920), ‘eene fraaie editie’ aldus Erens, en twee maanden later schreef hij
over de in 1922 door Nypels bezorgde uitgave van Vondels Adam in ballingschap.6
‘Van de persen der firma Leiter-Nijpels te Maastricht kwam onlangs weer een mooi
boek’ begon Erens zijn bespreking. Hij stelde daarin onder meer: ‘het uiterlijk en
het kleed van een boek, doet veel tot zijn verspreiding, vooral nu heden ten dage zoo
weinig boeken verschijnen in een schoonen vorm en er meestal met onoogelijk letter
wordt gedrukt.’ Het deed Erens daarom deugd dat in Maastricht de laatste jaren
zoveel goed verzorgde uitgaven waren verschenen. ‘Het is inderdaad merkwaardig,
dat van de uitgaven, welke in de laatste jaren in Nederland zijn verschenen, die van
twee Maastrichtsche uitgevers tot de meest smaakvolle en gedistingueerde behooren.
Dit is opmerkelijk, om-
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dat men wel kan zeggen, dat de uitgeverij te Maastricht in de laatste eeuw stil heeft
gelegen. [...] Daarom was het een verrassing toen plotseling een paar jaar geleden
uit Maastricht boeken te voorschijn kwamen, die vele andere uitgaven in distinctie
overtroffen. Nieuwe drukken van groote meesterstukken hebben daar het licht gezien.’
Waarna hij een lijst liet volgen van uitgaven van de firma's Leiter-Nypels en Boosten
& Stols. ‘Dit zijn alle mooie boeken en menig bibliofiel zal ze zich niet laten ontgaan.
Over eenige jaren zullen zij ijverig gezocht worden’, constateerde Erens heel juist.
Ofschoon hij over de uitgaven van beide firma's lovend schreef, blijkt uit zijn
bespreking toch een duidelijke voorkeur voor de uitgaven van ‘de kunstzinnige heer’
Charles Nypels. Over diens editie van Pierre de Ronsards Les Sonnets pour Hélène
(1924) was hij werkelijk lyrisch. ‘In ieder opzicht is dit een fraai boek. Het is zeker
een der mooiste uitgaven van den Nederlandschen boekhandel in de laatste jaren. Er
zijn geen kosten aan gespaard. Het roomkleurige papier vergé, de schoone letter, de
goudstralende roos op het titelblad, dat alles doet u het boek in handen nemen met
een zekeren schroom. Gij houdt iets vast van onvergelijkelijke waarde en het komt
u voor alsof Ronsard's melodiëen, weemoedige verzuchtingen en diepgevoelde
aandoening u nog schooner lijken door dat gij ze in eene zoo harmonische uitvoering
kunt waarnemen. Ik geloof dat niet alleen bij menig landgenoot van den uitgever,
doch ook overal, waar de Fransche litteratuur wordt gelezen, en dat is over de geheele
wereld, dit boek blijdschap zal verwekken.’7
Het zal geen verbazing wekken dat Charles Nypels zich door Erens' zo frequent
toegezwaaide lof zeer gevleid voelde. In zijn brieven aan Erens, met wie hij sedert
de zomer van 1923 correspondeerde, bedankte Nypels hem diverse malen voor zijn
welwillende aandacht.8 Bovendien sprak hij namens ‘de Bende’ - zo noemde zich
de groep jonge Limburgse kunstenaars en schrijvers rondom Nypels en Henri Jonas
- zijn grote waardering uit voor het werk van Erens.9 Nypels vond het prettig dat ook
‘in “'t Noorden”’ appreciatie bestond voor Erens' werk, zoals onder meer bleek uit
de door Jan van Krimpen in 1923 bezorgde Palladium-uitgave van Berbke. Maar ‘als
“Zuiderling” èn drukker’ verzocht hij Erens om een voor de hand liggende gunst:
een door hem verzorgde uitgave van ‘iets uit uw werk’.
Frans Erens draalt niet met een antwoord: ‘Zeer gaarne zal ik het een of ander van
mij door U zien uitgegeven.’ Hij belooft na te gaan wat hem geschikt lijkt voor
uitgave en dit dan te melden. In zijn brief van 6 november 1923 komt Erens met een
voorstel: ‘Naar aanleiding van uw welwillend aanbod, bij gelegenheid iets van mij
te willen uitgeven, schoot mij dezer dagen het gezegde van een vriend te binnen.
Deze drukte verleden jaar den wensch uit, dat er van mijne “Dansen en Rhythmen”
een tweede, doch luxe uitgave mocht komen. Want dat boekje, dat in 1893 verscheen,
is uitver-

Jaarboek Letterkundig Museum 2

31
kocht.’ Nypels reageert zeer enthousiast: ‘Ik had nooit durven droomen zoo een
heerlijke opdracht te krijgen.’
Ondanks Erens' welgezinde houding en het enthousiasme van Nypels verliep de
produktie van de tweede druk van Dansen en rhytmen met horten en stoten. Eind
1923 wisselden de beide Limburgers schriftelijk van gedachten over de vormgeving
en inhoud van de herdruk. Erens liet de typografische verzorging van het boek
wijselijk geheel aan Nypels over, maar ten aanzien van de inhoud had hij wel bepaalde
verlangens. Korte tijd overwoog Erens bij voorbeeld slechts een keuze uit Dansen
en rhytmen te herdrukken, maar al spoedig besloot hij tot een identieke herdruk.
Alleen moest de novelle ‘Berbke’, waarmee de eerste druk van Dansen en rhytmen
afsloot, in de herdruk komen te vervallen. Erens had Jan Greshoff, met wie hij de
condities van de Palladium-uitgave van ‘Berbke’ regelde, in een brief van 11 december
1922 toegezegd gedurende twee jaar na verschijnen van die uitgave geen concurrende
editie het licht te doen zien. Ter vervanging van ‘Berbke’ stelde Erens ‘De conferentie’
voor. Op dit voorstel kwam hij later weer terug: ‘Bij nadere overweging meen ik,
dat in ieder geval mijne schets “De Conferentie” er niet aan moet worden toegevoegd,
daar die van het genre mijner “gedichten in proza” afwijkt.’ Toen Erens merkte dat
Nypels deze novelle wel graag wilde opnemen, herzag hij voor de tweede maal zijn
standpunt en schreef aan Nypels dat deze maar moest beslissen. Nypels nam ‘De
conferentie’ toen op in zijn herdruk.
Als letter kiest Charles Nypels ‘de nieuwe en nog weinig gebruikte
Erasmus-mediaeval van de Roos’ die ook de initialen zou maken. Over de plaats van
de titels voert hij, zo schrijft Nypels op 2 augustus 1924, ‘een zoete zelfstrijd: òf op
een bladz. afzonderlijk òf in de marge bovenaan. Voor 't laatste voel ik vandaag 't
meest, maar kom morgen wellicht tot betere gedachten!’ Nypels streeft naar een bij
het werk aansluitende vormgeving: ‘Typographisch heb ik in den bouw van uw boek
rekening gehouden met de tekst. Het ietwat gerekte formaat van bladzijde en
bladspiegel wekt vergelijkingen met gedichtenbundels en de aangebrachte
kleurversieringen zijn ook méér gebruikelijk bij poezie dan bij proza. Met het
tegengewicht van de gesloten prozabladvulling stemt dit harmonisch met de litteraire
inhoud van prozagedichten en hoop ik hiermede in het eindelijk resultaat inderdaad
de typographie uit de tekst te hebben doen voortkomen.’
Nypels wilde graag Charles Eyck, ‘een zeer-zuiver illustratief talent’, een
portrettekening van Erens laten maken. Toen bleek dat Eyck door een buitenlandse
reis verhinderd zou zijn, viel Nypels terug op Henri Jonas, door hem aangeduid als
‘mijn getrouwe “verluchter”’ en ‘een heerlijk type van zeer on-hollandsche
zwijgzaamheid en bescheidenheid’. De afspraak voor het poseren kwam moeizaam
tot stand. Frans Erens kon soms om gezond-
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heidsredenen niet poseren en bovendien moest hij aan het eind van de zomer van
1924 plotseling uitzien naar een nieuwe woning. Omdat hij het leven in Nederland
nogal duur vond, ging hij op zoek in het buitenland. Uiteindelijk viel de keuze van
het echtpaar Erens op een woning in het Franse Fillinges dat gelegen is in de
bergachtige Haut-Savoie. Tussen de verhuisbeslommeringen door brachten Nypels
en Jonas op 20 oktober 1924 een bezoek aan Frans en Sofie Erens in Heihof. In zijn
‘In memoriam Mr. François Erens’ schreef Nypels hierover: ‘Het was een late
herfstmiddag bij doovend daglicht, dat wij onder hoog en reeds avondlijk stil
geboomte op een rustiek binnenpleintje achter oude gebouwen naar een toegang tot
het huis zochten. Als een wereldwijze en wereldsche kluizenaar trad Erens naar
buiten en leidde ons binnen in de rustige kamers, die zijn boekenschatten omvatten.
De schrijver en zijn vrouw [...] boden den schilder gastvrij de gewenschte gelegenheid
den meester te schetsen.’ Veel minder eerbiedig had Nypels een week na het
poseerbezoek aan zijn leermeester Sjoerd de Roos gemeld: ‘Wat een leuke oude
kabouter. Diep in 't holst van de weelderige herfst-provincie in een huis met allerlei
zotte ouderwetse meubeltjes en rare gordijntjes. En een schat van boeken! Een fijne
kop. Kale schedel als van oud perkament en heel vage ogen, maar erg fijn gelijst
achter de bekende pince-nez met een ondeugend zwart koordje. Hij vertelde
aanhoudend van zijn vele reizen. Een scherp opmerker en stiekeme genieter. Je moet
beslist zijn Dansen en rhytmen lezen. Buiten de wat rare literaire stukjes, die voor
ons wat “ouds” al hebben - al is 't prachtig van klank hier en daar - zijn er grandioze
brokken in, die ook nu nog méér dan genietbaar zijn.’10
De produktie van de herdruk was toen weliswaar in volle gang, maar toch al zeer
vertraagd. Nadat Charles Nypels eind 1923 besloten had een herdruk te gaan uitgeven
van Dansen en rhytmen, gebeurde er de eerste zes maanden van 1924 kennelijk niet
veel. Het is niet geheel duidelijk waarom niet. Uit de brieven blijkt in ieder geval
dat Nypels door een beperkte hoeveelheid Erasmus Mediaeval-letter niet teveel tekst
tegelijk kon laten zetten. Zo zat deze letter in de zomer van 1924 ‘vast’ in de toen
door Nypels voorbereide uitgave van Ronsards Les Sonnets pour Hélène. Verder
moest het privé-werk steeds voor, na en tussen het reguliere drukwerk van de firma
Leiter-Nypels plaatsvinden. Dat kwam de continuïteit in de produktie van Nypels'
bibliofiele uitgaven zeker niet ten goede.
Op 14 juli 1924 vroeg Erens aan Nypels of deze het boekje nog wilde uitgeven.
De Maastrichtse bon-vivant verzekerde Erens: ‘Uw boek komt ten allen tijde vóór
het seizoen, dus ± 15 Sept., gereed!’ Dat lukte, zoals we zojuist gezien hebben, dus
niet. Op 29 september 1924 berichtte Nypels Erens wel over de zeer bevredigende
verkoop van Dansen en rhytmen, waarvoor hij in diezelfde maand een prospectus
had laten maken. Maar toen Frans Erens
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eind november 1924 naar Fillinges verhuisde, was het boek nog steeds niet gereed.
In de briefwisseling tussen Erens en Nypels valt dan een pauze van meer dan een
half jaar. Pas op 6 juni 1925 schreef Erens zijn uitgever weer. Hij had van Nypels
een telegram ontvangen dat Dansen en rhytmen was verschenen, ook Isaac Israels
had hem ‘vol geestdrift’ geschreven over de uitgave. Blijkbaar had Nypels aan de
oude Tachtiger niet het bericht gezonden dat hij had opgesteld voor de intekenaren
op de uitgave. In dit bericht, gedateerd mei 1925, meldde Nypels: ‘Door bijzondere
omstandigheden, de uitvoering betreffende, zullen onze reeds verleden jaar
aangekondigde uitgaven FRANS ERENS - DANSEN EN RHYTMEN en JOACHIM DU BELLAY
- LES REGRETS benevens diens LA VIEILLE COURTISANE eerst deze maand gereed
komen. Frans Erens, Dansen en Rhytmen is bereids aan de inteekenaren verzonden,
terwijl de weinige overige der oplage van 200 exx. in den boekhandel verkrijgbaar
zijn ad fl. 8. - per gebrocheerd ex.’ Nypels' editie van Dansen en rhytmen verscheen
dus niet in 1924, zoals dikwijls wordt gemeld, maar eerst in mei 1925.11
De totale oplage bedroeg 220 exemplaren waarvan er 20 ‘niet in den handel’
kwamen. In Fillinges arriveerde het boek pas eind juli 1925. Op de 22ste van die
maand schreef Erens: ‘Hooggeachte Heer Nijpels, Gisteren werd ik aangenaam
verrast door de toezending van uwe uitgave van “Dansen en rythmen”. Zij is in ieder
opzicht schitterend en een sierraad van den Nederlandschen boekhandel: de letter,
de inrichting van de pagina enz. het voldoet in ieder opzicht. Voor de uitgave en het
schoone exemplaar zeg ik U hartelijk dank. Ook het portret door Jonas is voortreffelijk
en vol leven onder zijn strakke lijnen. Ik vind het bizonder aangenaam, dat de uitgave
in Limburg ontstaan is. Tien jaren geleden had niemand kunnen voorzien, dat het
nederlandsche boek in Limburg zijn schitterendste triomfen zou vieren.’
Dirk Coster was zeer te spreken over de heruitgave. De Dansen en rhytmen maakten
Erens voor hem tot ‘een onvergetelijke verschijning [...] temidden der meer robuuste
en klassieke figuren van de “Nieuwe Gids”: schouderophalende weemoed van te
leven, van zich een waaiend blad te weten ergens in de eeuwen, en de onwillekeurige
ironie die zich daaruit ontwikkelt. Het is, of Erens eigenlijk nooit een woord kan
uitspreken, zonder het geheime bijgevoel, dat hij dit woord evengoed onuitgesproken
zou kunnen laten. En juist dit bijgevoel geeft dan aan dit woord den zwevenden
klank, een blad dat valt, dralend, kantelend en stil...’12 Ook Erens' oude vriend Willem
Kloos schreef in De Nieuwe Gids een even positieve als feestelijk omslachtige
recensie.13
Het contact tussen de beide Limburgse bibliofielen zou na de verschijning van
Dansen en rhytmen een stuk minder intensief worden. De herdruk liep goed en raakte
spoedig uitverkocht. Charles Nypels bleef Erens zijn uitgaven
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De nieuwjaarskaart van de firma Leiter-Nypels voor 1927 werd opgeluisterd met een afbeelding van
een door Charles Nypels gecorrigeerde drukproef met bijbehorende revisie. Het gaat om een fragment
uit Frans Erens' Dansen en rhytmen (1925). De zetspiegel van de drukproef wijkt af van die in de
uiteindelijke boekuitgave. (Particuliere collectie, Leiden.)

Omslag van Frans Erens' Stille steden (1931) met een illustratie naar een tekening van H. Jelinger.
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toesturen en in het voorjaar 1928 verzorgde hij de typografie van diens hagiografische
publikatie over Anna Catharina Emmerich. Dit boekje was de eerste uitgave van
Uitgeversmaatschappij ‘Veldeke’ (N.V. Schmitz & Kemp) en verscheen in een
eenmalige oplage van 200 genummerde exemplaren.14 Deze eersteling van de door
de dichter Mathias Kemp geleide Uitgeversmaatschappij ‘Veldeke’ werd zeer goed
ontvangen. In De Nieuwe Eeuw wijdde Jan Engelman ruime aandacht aan de
belangrijke rol die Maastricht dankzij kunstenaars als Frans Erens, Mathias Kemp,
Charles Nypels en Henri Jonas sinds enige tijd weer speelde. ‘Maastricht richt zich
op uit zijn slaap. Het is niet langer alleen de stad van goed bier en goede tenorzangers:
het gaat zich bezinnen, in rechtmatige fierheid, op zijn groot verleden, zonder dat
het door dit verleden de scheppende krachten van vandaag laat determineeren en
verlammen. Het zoekt zijn aanpassing; het heeft de oude brieven eener waarachtige
katholieke beschaving en het wil trachten deze opnieuw tot gelding te brengen in het
hedendaagsche cultuurbeeld. Maastricht heeft thans ook een boekwinkel gekregen
die mondiaal is georiënteerd. Hij ligt aan het Vrijthof, pas geopend, en wordt gedreven
door den dichter Mathias Kemp en zijn compagnon. Dicht bij Maastricht woont Frans
Erens, die eenige jaren geleden in “De Stem” een stuk van rustige en indringende
schoonheid over Anna Catharina Emmerich, de gestigmatiseerde, wier visioenen
door Clemens Brentano werden opgeteekend, heeft geschreven en in Maastricht zelf
wonen Charles Nypels, de beste typografische kunstenaar van Nederland, en Henri
Jonas, die een vaardig houtsnijder is. Wat ligt meer voor de hand dan dat de
uitgeversmaatschappij “Veldeke” bij de opening harer zaak een mooien druk in het
licht moest geven? Een zeer gelukkig debuut, deze uitgave, en een goede belofte.’15
Frans en Sofie Erens waren inmiddels teruggekeerd naar Nederland. In juni 1927
vestigden zij zich, na een onrustige periode van circa anderhalf jaar waarin zij op
verschillende Franse en Nederlandse adressen woonden of logeerden, definitief in
het Limburgse Houthem-Sint Gerlach. Het verblijf in de Haut Savoie was de Erensen
slecht bevallen: ‘De keuze van Savoye als woonplaats was eene vergissing [...].’ Ten
eerste bleek het bergklimaat niet erg geschikt voor de reumatische Erens. Maar
belangrijker was dat het eenzame leven in de bergen Sofie Erens-Bouvy, die bijna
20 jaar jonger was dan haar echtgenoot, in het geheel niet beviel. ‘Quant à moi je
serais reste en Savoie, mais ma femme n'a pas la force de la solitude’, schreef Erens
op 7 december 1926 aan Isaac Israels. Een en ander had blijkbaar geleid tot
spanningen tussen de beide echtelieden, want in dezelfde brief schreef Erens somber
over zijn huwelijk: ‘Je crois que je vais cesser de publier; quand on est submergé par
la famille on ne peut plus guère produire quelque chose de convenable. C'est le
mauvais coté du mariage, cela tue le travail si l'autre
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partie, n'est pas apte à suivre et comprendre.’
Op 23 juli 1927 bereikte Frans Erens de 70-jarige leeftijd. Hij werd benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau en in veel kranten en tijdschriften verschenen
artikelen over hem. In het najaar publiceerde hij in De Nieuwe Gids en De Gids
herinneringen aan zijn Parijse tijd. Erens stuurde Nypels overdrukken toe, waarvoor
deze hem hartelijk bedankte. Maar niet alleen dat: ‘Indien u wist hoeveel
belangstelling en vreugde zij stichtten bij den gelukkigen ontvanger en zijn velerlei
vrinden, dan zoudt u begrijpen met welk enthousiasme ik de uitgave ervan wil
verzorgen.’ In dezelfde brief opperde Nypels nog enkele mogelijke uitgaven uit
Erens' werk. Het bleven helaas allemaal plannen.
In de zomer van 1930 bracht Nypels de kwakkelende Frans Erens een tweede
bezoek. Uit de spaarzame en korte brieven uit die jaren is niet precies op te maken
wat zij tijdens hun ontmoeting hebben besproken. Vermoedelijk wisselden de twee
van gedachten over een herdruk van de uitverkochte Dansen en rhytmen en over een
door Nypels te verzorgen uitgave van Erens' memoires. Met name dat laatste - zo
blijkt uit de briefwisseling zonneklaar - wilde Nypels erg graag. Tijdens het gesprek
is hoogstwaarschijnlijk Frans Erens' Stille steden niet ter sprake gekomen. Dit boekje,
een gedeeltelijke herdruk uit het in 1906 bij S.L. van Looy verschenen Litteraire
wandelingen, werd in 1931 onder leiding van Nypels in een oplage van 260
genummerde exemplaren door Leiter-Nypels uitgegeven. Blijkbaar zonder vooroverleg
met Erens, want toen Nypels de Limburgse Tachtiger een exemplaar stuurde, schreef
deze kalm: ‘Hooggeachte Heer Nypels, Ten zeerste dank ik U voor de toezending
van mijn “Stille Steden” dat door uwe zorgen een buitengewoon mooi boekje
geworden is. U hadt er mij nog niet van gesproken en daarom was het een verrassing.
Aan het auteursrecht zal deze afzonderlijke uitgave, dunkt mij, niet te kort doen.’
Het idee voor deze uitgave is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van de Limburgse
bohemien-schilder Han Jelinger die de uitgave van Stille steden illustreerde. Op 14
september 1924, dus nog voordat de herdruk van Dansen en rhytmen was verschenen,
schreef Nypels aan Erens: ‘Mijn vriend Jelinger, de u mogelijk ook bekende etser,
sprak mij over “Stille Steden” uit de Litteraire wandelingen...hij zou mij - en dus u
ook - proeven van illustraties zenden...Deze heer Jelinger is echter buitensporig
Limburgsch laks!’16
Na de verschijning van Stille steden is er nog slechts incidenteel contact tussen
Nypels en Erens. Nypels vergeet evenwel zijn bejaarde vriend niet te feliciteren met
diens vijfenzeventigste verjaardag. De Maastrichtse meesterdrukker deelde blijkbaar
mee dat hij Limburg ging verlaten, want in zijn bedankbrief schreef Erens dat te
betreuren. Verder sprak hij de hoop uit dat ‘uwe schoone uitgave zich mogen
vermenigvuldigen. Zij zullen later zeer
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gezocht zijn.’ In het laatste heeft Erens volkomen gelijk gekregen. Zijn hoop dat
Nypels nog vele mooie uitgaven zou maken, is - helaas - slechts deels bewaarheid
geworden. Na de persoonlijke en financiële problemen waarin Nypels in het begin
van de jaren dertig verzeild raakte, brak voor hem eerst aan het eind van de jaren
dertig weer een vruchtbare periode aan. In de jaren 1939-1949 verzorgde hij de
typografie van een aanzienlijk deel van Het Spectrum-fonds. Niettemin wordt dit
latere werk in het algemeen artistiek minder hoog aangeslagen dan dat uit de periode
1920-1932.17
Vrijwel direkt na het overlijden van Frans Erens op 5 december 1935 moet Nypels
zich gezet hebben aan zijn ‘In memoriam Mr. François Erens’. Het stuk verscheen
nog in het decembernummer 1935 van Den Gulden Winckel (p. 3-6). ‘Om velerlei
redenen heb ik steeds een bijzondere genegenheid gevoeld voor den persoon en het
werk van Frans Erens.’ Zo begint Nypels zijn liefdevol in memoriam.
Achtereenvolgens staat hij stil bij het feit dat Erens sprekend geleek op zijn vader,
bij Erens' typische Zuid-Limburgse geaardheid, bij diens eruditie en Latijnse geest,
diens enthousiasmerende publikaties over Franse literatuur en natuurlijk ook bij
Erens' liefde voor het bibliofiele boek. ‘Frans Erens wist de waarde van schoone
drukken te schatten, in tegenstelling met welhaast alle landgenooten, die moeilijk
van bibliophiele neigingen te betichten zijn.’
Tussendoor schetst Nypels zijn vriendschap met Erens en de totstandkoming van
zijn Erens-edities. De bijdrage is onder andere geïllustreerd met de oorspronkelijke
tekening die Henri Jonas maakte tijdens de hier eerder besproken poseersessie in de
herfst van 1924. Over de toenmalige waardering van Erens' persoon en werk is Nypels
somber gestemd: ‘Bezat het Nederlandsche volk nog een latijnsch gevoel voor
letterkunde in plaats van een zich steeds meer verpruisenden wansmaak, dan zou
zich ongetwijfeld thans een “Vriendenkring van Frans Erens” vormen, die dan zijn
litteraire nalatenschap de aandacht en zorgen zou kunnen schenken, die deze zoozeer
verdient.’ Maar Nypels wist zeker: ‘Een tot bezinning gekomen nageslacht zal zich
twijfelloos niet vergissen en Mr. François Erens in het dan opgerichte en geëerde
Pantheon der vaderlandsche letteren bijzetten als een der grootste en verfijndste
geesten van zijn tijd.’
Tot tweemaal toe bedankte Sofie Erens-Bouvy Charles Nypels voor zijn
herdenkingsartikel. ‘U hebt het eigene van de geestesstructuur van mijn man begrepen,
zooals bijna geen ander, waarschijnlijk door een gelijksoortige afstamming’, schreef
zij op 16 januari 1936 aan Nypels. De ‘maître-imprimeur et éditeur’ bleef bij de
weduwe Erens en Emile Erens, haar zwager, aandringen op uitgave van Erens'
memoires en stelde zelfs voor de ‘Oeuvres complètes’ uit te geven. Door allerlei
omstandigheden kon Sofie Erens-Bouvy, die op zich uiterst welwillend tegenover
Nypels' plannen stond, geen
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snelle beslissing nemen. Bovendien bleef zij erg nuchter: ‘hoeveel vreugde mij ook
een nieuwe uitgave van zijn geheele werk zou geven, ben ik bang, dat die op het
oogenblik niet rendabel zou zijn. Zijn werk is niet voor het groote publiek en daarom
behoort het niet tot de goede verkoopers [...].’
Charles Nypels zelf zou nooit meer iets van Erens uitgeven, ook al schreef hij nog
na de oorlog aan Sofie Erens zijn verplichtingen jegens Erens' werk en persoon nog
lang niet als vervuld te beschouwen. Wel zou de firma Leiter-Nypels in 1941 een
door Pierre van Valkenhoff samengestelde bundel met kritieken, invallen en
verbeeldingen, Suggesties getiteld, publiceren. Ofschoon Nypels op dat moment
zakelijk met deze uitgeverij-drukkerij niets meer van doen had, is het plan voor deze
uitgave waarschijnlijk toch via hem bij Leiter-Nypels terecht gekomen. In eerdere
brieven van Sofie Erens aan hem komt deze bundel namelijk alter sprake. Met enig
voorbehoud zou men dus kunnen zeggen dat Charles Nypels met in totaal vier boeken
van Frans Erens directe bemoeienis heeft gehad.
Op 22 januari 1941 schreef de firma Leiter-Nypels aan Sofie Erens-Bouvy in het
najaar een herdruk van Dansen en rhytmen te willen uitgeven. Door de
oorlogsomstandigheden is deze derde druk vermoedelijk niet meer tot stand gekomen.
Pas in 1989 verscheen, als achtentwintigste goodwill-uitgave van de te Nuth
gevestigde Drukkerij Rosbeek, een door Harry G.M. Prick bezorgde derde druk van
Erens' bundel prozagedichten. De fraaie uitgave, in twee delen, is origineel
vormgegeven en geïllustreerd met foto's van G.H. Breitner. Het eerste deel bevat de
geannoteerde herdruk van Dansen en rhytmen en deel 2 een omvangrijk opstel van
Lodewijk van Deyssel over Erens' prozagedichten. Dit tweede deel blijft hier verder
buiten beschouwing, maar over deel 1 wil ik - op basis van hetgeen hiervoor
beschreven is - graag enkele opmerkingen maken.
Allereerst iets over de keuze van de in de derde druk opgenomen prozagedichten.
In zijn inleiding schrijft Prick: ‘Vanzelfsprekend bevat de onderhavige editie, geheel
in overeenstemming met Erens' oorspronkelijke bedoeling, beíde schetsen [bedoeld
worden: “Berbke” en “De conferentie”, TB] [...].’ We hebben gezien dat Erens, ten
einde concurrentie met de in 1923 door Jan van Krimpen bezorgde Palladium-uitgave
van ‘Berbke’ te vermijden, dit prozagedicht niet opgenomen wenste te zien in Nypels'
editie. In plaats daarvan stond Erens toe dat ‘De conferentie’ werd opgenomen. Dit
deed hij eerst na enig aarzelen, omdat Erens dit verhaal niet goed vond passen bij
zijn prozagedichten. Begrijpelijk, want ‘De conferentie’, dat voor het eerst
gepubliceerd werd in De Nieuwe Gids van april 1890, is een romanfragment en geen
prozagedicht. Dat - zoals Prick op p. 130 van zijn editie beweert - ‘De conferentie’
niet werd opgenomen in Dansen en rhytmen (1893),
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‘omdat Erens geschrokken was van de, vrijwel uitsluitend moralistische, kritiek
waarmee in zijn geboorteplaats Schaesberg en elders in Limburg op De conferentie
werd gereageerd’, is dus waarschijnlijk maar half juist. Een inhoudelijk criterium
speelde daarbij vermoedelijk ook een rol. Frans Erens meende trouwens dat
toevoeging van het verhaal aan Nypels' herdruk het debiet daarvan waarschijnlijk
zou verhogen. Deze opmerking is niet zonder betekenis. Nypels had met Erens
afgesproken dat deze bij een goede verkoop naast zijn vaste honorarium ook nog een
winstaandeel zou ontvangen. Later rekende hij in de brieven voor dat Erens bij
uitverkoop met een verkoopprijs van f 8, - per exemplaar een maximaal honorarium
van ƒ 250, - zou ontvangen. Een redelijke bedrag voor die dagen. Nu was de niet
onbemiddelde Frans Erens zeker geen geldwolf, maar bij zijn keuze voor het Franse
Fillinges liet hij zich niettemin ook leiden door de lagere kosten van levensonderhoud
in Frankrijk.
Erens' toestemming voor opname van ‘De conferentie’ wordt door de hiervoor
geschetste omstandigheden in een ander licht geplaatst. De samenstelling van de
derde druk van Dansen en rhytmen lijkt mij daarom niet zo vanzelfsprekend. Waar
Prick zich op baseert, als hij zegt ‘geheel in overeenstemming met Erens'
oorspronkelijke bedoeling’ te handelen, wordt door hem nergens toegelicht. Juister,
want gezien het voorgaande meer in overeenstemming met Erens' wil, zou het zijn
geweest, als de derde druk wat betreft de tekstkeuze de eerste druk uit 1893 had
gevolgd, dus met ‘Berbke’, maar zonder ‘De conferentie’.18
Vervolgens de tekstbezorging. In zijn inleiding meldt Prick dat de editie van 1924
weliswaar door Erens geautoriseerd is, maar dat van een ‘Ausgabe letzter Hand’
geen sprake is. Deze bewering wordt door hem nauwelijks geadstrueerd. Uit de
briefwisseling Erens-Nypels blijkt dat Erens de kopij voor de tweede druk heeft
geleverd in de vorm van een gecorrigeerd exemplaar van Dansen en rhytmen (1893).
‘Ik zend u hierbij het exemplaar, dat nog in ons bezit is van “Dansen en Rhythmen”,
gecorrigeerd en nagezien. De verdere correctie laten wij gaarne aan u over. Ik heb
groot respect voor uw scherpzinnigheid in 't corrigeeren en sta daarin ver ten achter’,
schreef Sofie Erens-Bouvy op 18 augustus 1924 aan Nypels, op wiens verzoek zij
dit exemplaar stuurde. Erens en zijn vrouw hebben zich verder inderdaad, zo wordt
uit de correspondentie duidelijk, niet bemoeid met het corrigeren van de drukproeven.
Er is echter geen reden om aan te nemen dat de consciëntieuze Nypels Erens' wensen
ten aanzien van de tekst niet zou hebben gerespecteerd. Het is daarom zeer
onwaarschijnlijk dat alle verschillen tussen de eerste druk uit 1893 en de tweede druk
uit 1924 geheel voor rekening komen van Nypels. Prick is daar kennelijk wel van
uitgegaan. Intussen geeft Prick niet precies aan welke tekst hij als basis voor zijn
editie heeft gehan-
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teerd. Zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar de tekst van 1893. Toch heeft Prick, ofschoon
hij nogal smalend schrijft over de Nypels-edite van Dansen en rhytmen, veel
tekstcorrecties uit diens uitgave overgenomen. Daarnaast kiest Prick soms voor een
lezing uit De Nieuwe Gids. Een enkele maal heeft hij zelf de tekst gecorrigeerd. Er
is - kortom - een eclectische tekst ontstaan met varianten uit verschillende stadia van
de tekstgeschiedenis. Daar is op zich geen principieel bezwaar tegen, mits de editeur
zijn werkwijze adequaat toelicht. Maar daar schort het nogal aan bij Prick.19
In een variantenapparaat heeft Prick trachten te beschrijven in welke opzichten
Nypels' editie verschilt van de uitgave uit 1893 en vervolgens welke correcties hij
alsnog zelf heeft aangebracht in zijn editie. Echt geslaagd in zijn opzet is de
tekstbezorger niet. Het variantenapparaat doet enigszins onbeholpen aan en is ook
niet steeds volledig uitgewerkt. Prick slaat soms, zonder aan te geven waarom, een
fase over. Bovendien heeft hij sommige varianten tussen Nypels' editie en de
1893-uitgave over het hoofd gezien. Bij een steekproefgewijze collatie vond ik door
Prick niet vermeld bij ‘De Processie’: ‘kazuivel’ (1893) en ‘kazuifel’ (1924). Vrij
veel interpunctievarianten worden door Prick niet vermeld. Ik noem er slechts enkele
uit ‘Een sensatie’: ‘één toon die’ (1893) en ‘één toon, die’ (1924); ‘doorzien’.’ (1893)
en ‘doorzien.’’ (1924); ‘een stoel die’ (1893) en ‘een stoel, die’ (1924). Verder zijn
Pricks eigen correcties soms discutabel. Zo corrigeerde hij Erens' ‘maintinée’ in
‘maintenee’, hoewel Nypels deze spellingeigenaardigheid handhaafde. Wellicht op
kopij-aanwijzing van Erens liet hij deze correctie na? Erens gebruikte deze
merkwaardige spelling in ieder geval zowel in zijn Nieuwe Gids-publikatie als in de
eerste druk uit 1893. In de verantwoording van de nieuwe Couperus-editie licht
H.T.M. van Vliet op overtuigende wijze toe waarom de redactie afgezien heeft van
herspelling, waarbij inconsequentie en willekeur eigenlijk niet zijn te vermijden.20
Dat is precies wat in Pricks editie aangetroffen kan worden. Want hoewel Harry
Prick ‘maintinée’ aanpast, laat hij bijvoorbeeld - inconsequent - ‘tambourien’ in
‘Gitanas’ gewoon staan.
Duidelijk is dat Pricks tekstkeuze en diens eclectische tekstbezorging het beslist
niet rechtvaardigen dat hij zijn editie van Dansen en rhytmen als ‘de derde en tevens
definitieve uitgave’21 kwalificeert. Mijn kritische kanttekeningen bij enkele
Erens-publikaties van Harry Prick (zie ook noot 2) laten onaangetast dat hij veel
zinnigs voor het Erens-onderzoek heeft gedaan. Alleen zou enige bescheidenheid,
die de ‘stille zaaier’ zo kenmerkte, geen kwaad kunnen.

Eindnoten:
1 Tenzij expliciet anders vermeld, berusten de in dit artikel geciteerde brieven van Frans Erens
bij het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag), collectie-Frans
Erens, sign. E 354 B 1. (Zie voorts noot 8.)
2 Zie voor de precieze data waarop Erens zijn Tachtiger-vrienden in De Maasbode herdacht, de
door Harry G.M. Prick samengestelde biografische kaarten over Frans Erens in de Mededelingen
van de Documentatiedienst van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
Tijdens het schrijven van dit artikel heb ik deze kaarten veelvuldig geraadpleegd. Bij controle
van sommige gegevens uit de periode 1923-1935 bleek evenwel dat zij ontsierd worden door
een aanzienlijk aan tal fouten en omissies. Zo somt Prick de publikaties van Erens in kranten
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en tijdschriften op, maar in zijn opsomming, die volledigheid suggereert, ontbreken diverse
Nieuwe Gids-publikaties van Erens. Het gaat steeds om besprekingen of signalementen die
Frans Erens bijdroeg aan De Nieuwe Gids-tubriek ‘Bibliographie’. Ik noem twee, in het kader
van mijn artikel relevante, voorbeelden. In De Nieuwe Gids van november 1923 publiceerde
Erens het door Prick vermelde opstel ‘Over Sara Burgerhart’. In dezelfde aflevering (p. 740-743)
verscheen ook Erens' bespreking van Nypels' editie van J. van den Vondel, Adam in ballingschap
(1922) en Stols' uitgave van Shakespeare, Sonnets (1923), die Prick niet noemt. Bij januari
1925 vermeldt Prick wel ‘Een indruk van Salammbô’, maar niet Erens uitgebreide bespreking
(p. 115-121) van verschillende uitgaven van Stols en Nypels. Bij april 1922 noemt Prick
daarentegen wel opstel èn recensie van Erens uit De Nieuwe Gids. Deze willekeur lijkt mij niet
te verantwoorden. Sommige biografische data in Pricks Erens-kaarten zijn niet juist. Uit de
briefwisseling Erens-Nypels blijkt dat de eerste zich niet in oktober 1924 in Fillinges vestigde
maar pas in november. In oktober 1926 vestigde Erens zich niet voor de tweede keer in Fillinges,
hij ging alleen terug naar de Haute-Savoie om zijn verhuizing naar Nederland voor te bereiden.
Verder zijn verschillende citaten onzorgvulig afgeschreven en chronologisch verkeerd geplaatst.
Een paar voorbeelden: het citaat dat Prick opnam bij 28 september 1927, dateert in werkelijkheid
van 28 september 1928. Erens schreef: ‘Er is niets anders op dan geresigneerd te zijn.’ Prick
geeft: ‘Er zit [enz.].’ Het citaat dat Prick geeft bij 24 november 1928 dateert ook van één jaar
later. In dat citaat geeft hij ‘veertig jaar’ en ‘onverschillig’ waar ‘veertig jaren’ en
‘onverschilliger’ moet staan. Bij het citaat uit een brief van Erens aan Andries Bonger van 10
september 1932 is ‘op het oogenblik’ weggelaten. Dergelijke onzorgvuldigheden trof ik ook
aan in Een weefsel van overpeinzingen. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met
Andries Bonger (Nijmegen 1986). In het citaat op p. 100 bijvoorbeeld uit een brief van Sofie
Erens-Bouvy aan Bonger signaleerde ik clf fouten, variërend van kleine onjuistheden (‘die’
i.p.v. ‘drie’) tot nietaangegeven weglatingen van halve en hele zinnen!
G.H. Pannekoek, De herleving van de Nederlandsche boekdrukkunst sedert 1910, Maastricht
1925.
Cat. tent. Charles Nypels, meester-drukker (ed. Marianne en Karel van Laar), Maastricht
(Gouvernement) 4 november-9 december 1986.
De Nieuwe Gids 37 (1922) 4 (april), p. 591-593.
De Nieuwe Gids 38 (1923) 11 (november), p. 740-743.
De Nieuwe Gids 40 (1925) 1 (januari), p. 115-121
De brieven van Charles Nypels aan Frans Erens berusten bij de Universiteitsbibliotheek
Amsterdam, sign. Gx 306-330. De brieven van Erens aan Nypels bevinden zich in het Charles
Nypels-archief van Marianne en Karel van Laar (De Bilt), die ik voor het gebruik van deze
brieven zeer erkentelijk ben.
Meer over ‘de Bende’ in Mathias Kemps herinneringen die hij in acht kranteartikelen in
januari-februari 1959 publiceerde in De Nieuwe Limburger.
Geciteerd naar C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, uitgever/typograaf. Een
documentatie, Zutphen 1992, p. 21.
Onjuiste vermeldingen o.m in de Erens-bibliografie in de Mededelingen van de
Documentatiedienst van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, en
in cat. tent. Charles Nypels, meester-drukker (noot 4). In deze veel geraadpleegde publikatie is
Nypels' uitgave van Dansen en rhytmen door een verkeerd geplaatst tussenkopje zelfs in 1923
verzeild geraakt (p. 72). De meest recente onjuiste vermelding is te vinden in Harry G.M. Pricks
‘“Het resultaat van meten en passen” Charles Nypels' uitgave van Van Deyssels Schetsen’, in
Maatstaf 41 (1993) 6 (juni), p. 16.
‘Twee droomers’, in De Stem 5 (1925) 7/8 (juli-augustus), p. 589-596.
‘Frans Erens’, in De Nieuwe Gids 40 (1925) 9 (september), p. 355-363.
Zie A. Gorissen, Mathias Kemp 1890-1964, een leven voor Limburg. Maastricht 1991, p. 99
e.v.
‘Anna Cahtharina Emmerich’, in De Nieuwe Eeuw 31 mei 1928.
Besprekingen van Stille Steden verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 11 augustus
1931 (Av.) en het Algemeen Handelsblad van 28 november 1931 (Av.).
Zie cat.tent. Charles Nypels, meesterdrukker (noot 4), p. 42-43.
In dit verband is het saillant dat Leiter-Nypels, toen deze firma in het begin van 1941 een derde
druk van Dansen en rhytmen voorbereidde, niet voornemens was daarin ‘De conferentie’ op te
nemen. De Maastrichtse drukkerij en uitgeverij schreef op 22 januari 1941 aan Sofie
Erens-Bouvy: ‘Wij hebben de Heer Vermeeren nog gesproken en deze is met Prof. van
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Moerkerken van meening, dat wanneer wij in het najaar “Dansen en Rythmen” uitgeven hierin
niet “De Conferentie” moet worden opgenomen.’ De ‘Heer Vermeeren’ is P.J.H. Vermeeren,
die onder zijn pseudoniem Pierre van Valkenhoff Erens' postume bundel Suggesties bezorgde.
19 Uitgebreid over het voorbereiden van een (kritische) editie: H.T.M. van Vliet, Algemene
verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus, Utrecht [enz.] 1987, m.n. p. 32-42.
Zie ook: J.H. Leopold, Gedichten uit de nalatenschap (ed. G.J. Dorleijn), dl. I, De gedichten
voorafgegaan door editie-technisch commentaar, Amsterdam 1984, p. 47-49.
20 H.T.M. van Vliet, Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus (noot
19), p. 69-71.
21 Maatstaf 39 (1991) 2 (februari), p. 73.
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Salma Chen
Geboorte en sterven van De Distelvinck
‘[...] maar met ons vieren zetten we toen toch onze schouders onder een soort
highbrow knokploeg, genaamd “De Distelvinck”. Onder mijn manifest van dec. '24
staat Menno nog maar bij een soort “inner cercle” ingedeeld, maar een jaar later
ondertekende hij als bestuurslid mede ons “Uitvaart Manifest”. Wij waren snel
overbodig geworden, de response was te groot geweest en ging gepaard met een
sterk snob appeal, dat we nou óók niet zochten!’1
Meer dan vijftig jaar na de oprichting beschreef Henrik Scholte in 1978 aldus in
het kort de geschiedenis van De Distelvinck. Op zijn initiatief en tezamen met D.A.M.
Binnendijk, Jan R.Th. Campert en H. Marsman had Scholte eind 1924 De Distelvinck,
Kring van Vrienden van De Vrije Bladen opgericht.
Het tijdschrift De Vrije Bladen verscheen vanafjanuari 1924 en werd uitgegeven
door S.L. van Looy te Amsterdam. De eerste jaargang stond onder redactie van
Herman van den Bergh, J.W.F. Werumeus Buning en Constant van Wessem; C.J.
Kelk voerde het redactie-secretariaat. Marsman en Roel Houwink namen de redactie
van de tweede jaargang op zich. Alle redactieleden van de eerste jaargang plus Kelk
vormden gedurende deze jaargang een zogenaamde ‘raad van redactie’. Met ingang
van de nieuwe jaargang werd het tijdschrift een maandblad. Uit de prospectus die
vóór verschijning van de tweede jaargang werd verspreid, blijkt dat het tijdschrift
niet alleen op zoek was naar nieuwe medewerkers, maar ook naar nieuwe abonnees.2

De geboorte van De Distelvinck
Waar en wanneer precies het plan opkwam een ‘Kring van Vrienden van De Vrije
Bladen’ op te richten is niet geheel duidelijk, al wordt in het boekje Op de Kring de
artiestensociëteit De Kring in Amsterdam als geboorteplaats van De Distelvinck
genoemd.3 Over het tijdstip waarop dit gebeurde wordt daar echter geen uitsluitsel
gegeven.
Het niet doorgaan van de plannen van Scholte en Binnendijk tot het oprichten van
een eigen tijdschrift in 1923 en hun daaraanvolgende aanslui-
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ting bij de groep ex-medewerkers van het tijdschrift Het Getij waaruit later De Vrije
Bladen zou voortkomen,4 kan een reden zijn geweest waarom De Distelvinck in leven
werd geroepen. Scholte en Binnendijk wilden hun gemankeerde tijdschriftplannen
mogelijk in iets substantiëlers omzetten dan alleen het geven van hun medewerking
aan De Vrije Bladen.
Over de precieze reden geeft de door Scholte geschreven, en door hem, Campert,
Binnendijk en Marsman ondertekende oprichtingsprospectus van De Distelvinck uit
december 1924 een antwoord: ‘De tweede jaargang van het Onafhankelijk Litterair
Maandschrift “De Vrije Bladen” dat in 1925 onder redactie van Roel Houwink en
H. Marsman verschijnen zal, heeft de verspreide horde der jongere letterkundigen
in een nieuw kamp weten bijeen te brengen. Niet met groote leuzen, niet uit hevig
verzet tegen de heerschende opvattingen hebben zij zich vereenigd. Maar het diepe
besef, dat in hun werk toch symptomen van eendere gezindheid en levende
verwachtingen een stuwkracht eischen, die deze deining tot een nieuwen stroom kan
richten, deed hen aan den eersten oproep gehoor geven. Tusschen de karakterloosheid
van het woekerend epigonisme en de verwildering van een modernisme om zijner
zelfswil zien zij hun weg doorgaan. De leegheid van het cliché en de onmacht van
het experiment zijn de fantomen, die zij met den ernst van een nieuwen stijl willen
overwinnen. Maar zij zijn zich daarbij bewust, dat hun streven nog niet meer dan de
schemering is van wat kan en wat moet. Daarom hebben de medewerkers aan “De
Vrije Bladen” gemeend, dat zij elkaar in deze periode van kentering niet mochten
verlaten. Steun, wisselwerking en niet het minst ook onderlinge critiek zijn
voorwaarden voor een sterke kunst. Daarom werd “De Distelvinck” gesticht als de
persoonlijke band van de medewerkers aan “De Vrije Bladen”, een
vriendengemeenschap, die ons niet slechts in naam vereenigt. Hare onderlinge
bijeenkomsten zullen mede den heksenketel brouwen, waaruit “De Vrije Bladen”
zijn wapenen tot den aanval en den opbouw smeden kan. Maar dit is niet onze eenige
taak. Weliswaar is er waarheid in den wijn, maar ver blijve ons de geest van de
“dorpssocieteit”! U ook hebben wij noodig, die ons streven volgt, ons werk keurt en
hekelt, des te liever. Als Buitengewone Leden of Begunstigers zijt gij van harte
welkom in onzen kring, mits gij instemt met onzen opzet: “De Vrije Bladen” te
vormen tot wat zij moet worden: de boodschapper van een nieuwe schoonheid in
onze kunst. Aan onze verwachtingen daaromtrent willen wij verder uiting geven
door het houden van lezingen in daarvoor in aanmerking komende milieu's. Behalve
door de avonden welke “De Distelvinck” zelf in verschillende steden organiseeren
zal, ook door het beschikbaar stellen van verschillende onzer medewerkers als
sprekers, o.a. D.A.M. Binnendijk, Mr. J.C. Bloem, Menno ter Braak, Jan R.Th.
Campert, Anth. Donker, Roel Houwink, C.J. Kelk, H. Marsman, Hen-
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rik Scholte, J. Slauerhoff, Joh. Theunisz en Constant van Wessem. Alle aanvragen
en inlichtingen hierover aan den tweeden ondergeteekende. Laten wij nu niet aarzelen,
wij niet, maar gij ook niet.’5
De ondertekenaars van deze manifestachtige prospectus waren alle nog jonge
mannen, waarvan er drie studeerden. Alleen de dichter Jan Remco Theodoor Campert
(1902-1943) was werkzaam als journalist. Campert werd voorzitter van de
vriendenkring; hij was samen met Scholte in 1922 gedebuteerd met de dichtbundel
Refereinen. Henrik Scholte (1903-1988) studeerde rechten in Amsterdam en was
medewerker van het studentenweekblad Propria Cures, net als de letterenstudent
Dirk Adrianus Michel Binnendijk (1902-1984). Zij werden respectievelijk secretaris
en penningmeester van De Distelvinck. De rechtenstudent Hendrik Marsman
(1899-1940) genoot op dat moment al in eigen kring faam als dichter en zou samen
met Houwink de redactie van de nieuwe jaargang 1925 van De Vrije Bladen op zich
nemen. Hoewel Marsmans naam onder de oprichtingscirculaire van De Distelvinck
is geplaatst, werd hij er wel lid, maar geen actief bestuurslid van. Op voorstel van
Marsman werd ook Van Wessem, als lid van de redactieraad van De Vrije Bladen,
gevraagd zitting te nemen in het bestuur van De Distelvinck. Dit achtte Marsman
noodzakelijk voor de goede samenwerking tussen De Vrije Bladen en De Distelvinck.
Van Wessem had geen bemoeienis met de dagelijkse administratieve en
organisatorische zaken van de vriendenkring.
December 1924 werd gebruikt om door toezending van de prospectus leden voor
De Distelvinck te werven. De Distelvinck, Kring van Vrienden van De Vrije Bladen
kende twee soorten van lidmaatschap, namelijk buitengewone leden: ‘Kunstenaars
en intellectueelen, die instemmen met het in deze circulaire uiteengezet doel en
streven van “De Distelvinck”, kunnen als Buitengewone Leden worden aangenomen.
Zij hebben daarbij de keuze hun contributie te voldoen, hetzij door het nemen van
een abonnement op “De Vrije Bladen”, hetzij door een jaarlijksche minimum-bijdrage
van ƒ 2.50’, en begunstigers: ‘Particulieren kunnen tegen een jaarlijksche
minimum-bijdrage van ƒ 5.- als Begunstiger tot den Kring toetreden.’ Beide soorten
hadden toegang tot de lezingen en de jaarlijks te houden ‘Soirée Litteraire’.6
De Distelvinck bestond op dat moment al uit de volgende leden, wiens namen
allen voorkwamen op de oprichtingsprospectus en allen waren zij (toekomstige)
medewerkers aan de nieuwe jaargang van De Vrije Bladen: Van den Bergh,
Binnendijk, Bloem, Ter Braak, Henri Bruning, Werumeus Buning, Campert, Fred.
Chasalle, Donker, A. den Doolaard, H. van Elro, Ben van Eijsselsteijn, A.M.
Hammacher, A. Roland Holst, Houwink, Mathias Kemp, Kelk, G.A. van Klinkenberg,
Gabrielle van Loenen, Marsman, Mar-
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tinus Nijhoff, Willem Pijper, André de Ridder, Scholte, Slauerhoff, Co van Sweden,
Theunisz, Victor E. van Vriesland en Van Wessem. Deze lijst lijst lijkt langer dan
zij in werkelijkheid is, aangezien een aantal personen zowel onder hun eigennaam
als onder hun pseudoniem worden genoemd.7
Campert kon op 23 december 1924 aan Binnendijk melden: ‘Eindelijk is alles
gereed, prospecti zoowel als postpapier - Clausen zal je een pakket met deze artikelen
toezenden - De lijst van van Looy hebben we ontvangen - en hebben besloten zonder
uitzòndering, allen een prospectus te zenden, met geen ènkele doorhaling, dit wel
voornamelijk om deze reden: We kennen lang niet àlle daarop voorkomende
personen.’8 En Scholte berichtte een dag later eveneens aan Binnendijk: ‘Er zijn 650
circulaires van de Distelvinck de deur uit.’9
De oprichtingsprospectus, het briefpapier en het grootste gedeelte van het andere
drukwerk van De Distelvinck was voorzien van een vignet van Wybo Meyer
(1885-1942). Van deze tekenaar, etser, lithograaf en publicist, die was opgeleid door
Chris Lebeau, zouden in de tweede jaargang van De Vrije Bladen vignetten met
dierfiguren geplaatst worden. Bijna al het drukwerk van de vriendenkring werd
gedrukt door de Electrische Boek- en Handelsdrukkerij J. Clausen in Amsterdam,
onder andere de uitgever van Propria Cures.
Er kwam meteen veel respons op de circulaire, de laatste week van december
meldde Campert dan ook aan Binnendijk: ‘Het leden-aantal wast zienderoogen (Jac.
v Looy, Herman Robbers, Romain[sic] Guarnieri etcetc)’.10 En een maand later
berichtte hij Binnendijk: ‘Win vooral betalende leden - Tot nu toe hebben we 38
buitengewone leden, waarvan 25 nieuwe abonnés! Voordeel voor van Looy, die op
deze wijze ook wel wat voor ons kan doen: convocaties drukken etc.’11
Een van de doelstellingen van De Distelvinck was het winnen van nieuwe abonnees
voor De Vrije Bladen. Houwink had op 14 december 1924 aan Herman Robbers
geschreven dat het tijdschrift op dat moment 112 abonnees had.12 30 januari 1925
meldde uitgeverij Van Looy aan Scholte: ‘Wij hebben thans 139 Particulieren
abonnementen en 25 boekhandelaarabonnementen. Inmiddels hebben nog een paar
abonnés bedankt die hier echter al afgetrokken zijn.’13 Niet duidelijk is of bij deze
cijfers de 25 nieuwe abonnees waar Campert over sprak zijn gerekend. Over het
abonnee-aantal en de oplage-cijfers van De Vrije Bladen is in het algemeen weinig
bekend.14 In het Uitvaart-Manifest Jan. 1925-Jan. 1926, waarmee ‘voogden en
achtervoogden’ De Distelvinck van het leven beroofden, wordt gemeld: ‘Het
voortbestaan van De Vrije Bladen is voorloopig verzekerd: een paar honderd abonné's
werden door De Distelvinck aan de kleine kern van stamhouders toegevoegd.’ Deze
‘paar honderd’ zou dan overeenkomen met wat verderop in het manifest
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over het aantal leden van De Distelvinck wordt meegedeeld: ‘Het leden-aantal klom
ondershands van 1 tot 223.’15 Het grootste gedeelte hiervan moet een abonnement
op De Vrije Bladen hebben genomen.

Kring ‘kosmos’
Op initiatief van Marsman werd door De Distelvinck samenwerking gezocht met
Kring ‘Kosmos’ in Amsterdam. Deze vereniging, waarvan Marsman samen met
journalist/componist Paul F. Sanders, acteur Hans Tobi en beeldend kunstenaar
Valentijn van Uytvanck het bestuur vormde, had vanaf het seizoen 1923-1924
kunstmiddagen georganiseerd waarop het werk van hedendaagse kunstenaars op het
gebied van literatuur en muziek werd geïntroduceerd. Bij de samenstelling van de
programma's gaf ‘de artistieke waarde den doorslag, zonder nevenoverwegingen van
richting of groep.’16
In een briefkaart van 19 december 1924 schreef Marsman aan Campert: ‘Kosmos
- stelt zich nl. voor jonge holl. kunst i.c. literatuur te propageeren, vooral door
voordracht en ziet haar materiaal - terecht - hoofdzakelijk in D.[e] V.[rije] Bl.[aden]
maar: wij kunnen wellicht eenige werkzaamheden combineeren.’17 Campert voelde
wel iets voor een samenwerking met Kring ‘Kosmos’ zoals hij Binnendijk op 23
december 1924 liet weten. Campert kon Binnendijk dan ook eind december, na een
vergadering op 27 december melden: ‘Wat betreft samenwerking D.[istel] V.[inck]
- Kosmos, Zaterdag j.l. confereerden we en besloten dat iedere verg., op zich zelf
zou staan (van Wessem wilde samensmelting, n.l. inusicus en literator) - maar dat
de beide besturen een nauw contact zouden onderhouden - eind Januari als kind dezer
twee een literaire matinée, causerie Marsman, declamatie Mevr Sanders etc., a.s.
Zaterdag wederom conferentie teneinde de zaken nauwkeuriger te bespreken.’ En
over deze volgende vergadering, in een brief van begin januari 1925, weer aan
Binnendijk: ‘Conferentie Zaterdagmiddag: Eind Jan. propagandalez. D.[istel] V.[inck]
door Henrik. Begin Maart gecombineerde matinée D.V. - Kosmos - Mevr. Sanders
zal van verschillende van ons voorlezen - We stelden een programma samen, en den
Heer Binnendijk zal verzocht, gesmeekt en gebeden worden, in een causserie, deze
verzen te bespreken - Zwijg, je doet het, basta - De leden, buitengew.led., begunstigers
hebben vrije toegang op de Kosmos-middagen, dat zijn er voorloopig nog vier, na
schriftelijke aanvraag bij Henrik - Prachtig, wat.’18
De eerste gezamenlijke middag van Kring ‘Kosmos’ en De Distelvinck werd
gehouden op zaterdag 28 maart 1925 in sociëteit De Kring in Amsterdam. Liesbet
Sanders-Herzberg declameerde verzen van Nijhoff, Van den Bergh, Hendrik de
Vries, Fred. Chasalle (pseud. van Van Wessem), Marsman en Slauerhoff. Binnendijk
hield er inderdaad inleidingen over het werk van de verschillende dichters.
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Voorzijde van Mededeelingen / van De Distelvinck, Kring van Vrienden van De Vrije Bladen.
(Collectie Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)

Uitnodiging van De Distelvinck voor het optreden van de dichteres Else Lasker-Schüler. (Collectie
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)
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D.A.M. Binnendijk, penningmeester van De Distelvinck, 1925. (Foto W. Trijssenaar; gereproduceerd
uit Erts Almanak 1926.)
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Sociëteit De Kring
Veel van de door De Distelvinck georganiseerde lezingen en bijeenkomsten werden
gegeven in De Kring. Deze in 1922 opgerichte Amsterdamse kunstenaarssociëteit
huisde eerste in een gebouw aan de Binnen Amstel en vond na enige omzwervingen
een onderkomen in Café Former aan het Kleine-Gartmanplantsoen bij het
Leidscheplein.19 De Distelvinck huurde daar, van de familie Goedkoop (de uitbaters
van het café), voor hun verschillende bijeenkomsten een zaal voor de somma van
vijf gulden.20 Een goede keus, zoals blijkt uit een bericht in De Telegraaf van 31
maart 1925. Het werd geschreven naar aanleiding van de op 28 maart gehouden
declamatiemiddag: ‘De sfeer die er leeft is die, welke op een ruim en gezellig atelier
heerscht; de dichters, vertellen elkaar duchtig de waarheid en wijden de leekebroeders
en -zusters in de geheimen en idealen der poëzie in, kortom, en in ernst, het is een
van de weinige gelegenheden, waar men een deel van de jongere generatie, en een
belangrijk deel, van nabij kan beluisteren en te weten komen wat er omgaat.’
Scholte was echter op den duur niet meer zo gelukkig met deze locatie, 11 juni
1925 schreef hij Binnendijk: ‘Ook ga ik dezer dagen naar Gratama om met hem de
rotte toestand op “De Kring” te bespreken, waar allerlei kantoorprollen en
burgerjuffrouwen bruiloft vieren. Als hij de boel niet heelemaal wil laten failleeren,
zal hij voor de herfst een krachtige herstel-campagne moeten voeren. Ik wou hem
daarmee met “De Distelvinck”, waar mogelijk, assisteeren. We moeten toch zoo
langzamerhand het volgend jaar ook wel eens een beetje aan een vereenigingslokaal,
althans een vaste zaal voor bijeenkomsten gaan denken. Nauwe samenwerking met
“De Kring” lijkt mij aangewezen, maar dan moet de Kring zich regenereeren.
Bovendien lijkt Former niet het aangewezen café. Die smiecht van een Goedkoop
is de volgende dag nogeens met een rekening van fl. 1.20 voor wijn bij Gratama
aangekomen, of de Kring die wilde fiatteeren!’21
De leden van De Kring werden op de hoogte gehouden van het programma van
De Distelvinck. Het programma van De Distelvinck werd geïntegreerd in het
programma van De Kring en telkens gedrukt op briefkaartjes toegezonden aan zijn
leden door de secretaris van De Kring, de architect Jan Gratama. Zo werd bij
voorbeeld op zaterdag 14 maart een voordracht gehouden door leden van De
Distelvinck. Scholte, Binnendijk en Marsman lazen uit eigen werk. Zaterdag 25 april
droegen Bloem, Binnendijk, Campert en Van Eijsselsteijn voor. Op 16 mei hield
Van Wessem een inleiding over ‘Jean Cocteau, Dichter, Teekenaar,
Metteur-en-Scène’. En op zaterdag 28 november sprak Jan Engelman over ‘De Jonge
Katholieken en de Kunst’.22

Het drama Else Lasker-Schüler
De leden van De Kring kregen ook een uitnodiging voor de voordracht te houden op
23 mei 1925 door ‘de bekende
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duitsche dichteres Else-Lasker-Schüler georganiseerd door de “Distelvinck”’ met
‘na afloop dansen.’
Via de met haar bevriende Van Vriesland was contact gezocht met de op dat
moment ook in Nederland zeer bekende Duitse expressionistische dichteres Else
Lasker-Schüler (1869-1945). Deze bohémienne en schilderes reisde als Prinz Jussuf
von Theben door Europa om uit eigen werk voor te dragen. Zij nam de invitatie van
De Distelvinck op 23 mei in Amsterdam te komen optreden graag aan. Scholte zette
meteen nadat Lasker de uitnodiging had geaccepteerd een grote reclamecampagne
op. Uitnodigingskaarten werden verstuurd, dagbladen werden aangeschreven voor
het plaatsen van artikelen over de dichteres. Scholte zelf schreef over Lasker-Schüler
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van zaterdag 16 mei 1925, Binnendijk in
Propria Cures van 16 mei, en Campert in het weekblad De Vrijdagavond van 22
mei. Johan Buning maakte een affiche. Van Uytvanck tekende een portret van de
dichteres voor De Amsterdammer. De Moderne Boekhandel in de Kalverstraat te
Amsterdam fungeerde als kaartverkooppunt en daar waren ook speciaal voor de
gelegenheid in Duitsland bestelde boeken van de dichteres te koop.
Wanneer Scholte precies het bericht kreeg dat de Prinz von Theben door
ongesteldheid niet aan haar verplichtingen op de 23ste mei kon voldoen is niet
achterhaald, hij zag zich echter genoodzaakt de voordrachtavond naar 6 juni te
verplaatsen. Maar ook deze avond kon door het niet verschijnen van de dichteres
niet doorgaan, want, moest Scholte, in een speciaal opgestelde briefkaart aan
kaartbestellers gedateerd 5 juni 1925, meedelen: ‘dat volgens een hedenmiddag
ontvangen telegram van haren geneesheer, Mevr. Else Lasker Schüler nog niet in
staat is naar Holland te vertrekken.’ In plaats daarvan werd nu een zomerbal
georganiseerd met een jazzband en solodansen door Florrie Rodrigo.23 Van Vriesland
had op 28 mei vanuit Frankfurt aan Scholte over de ongesteldheid van Lasker-Schüler
geschreven: ‘Wat die val van haar paard betreft, waardoor ze haar arm brak, in goed
ingelichte kringen hier heeft men mij verzekerd dat dit een houten caroussel-paard
geweest moet zijn....’24
Wat het hoogtepunt uit de korte geschiedenis van De Distelvinck had moeten
worden, werd het ‘Drama Else Lasker-Schüler’, zoals te lezen valt op de omslag in
het archief waarin zich alle stukken betreffende het optreden van de dichteres
bevinden.25 Wel bleef Lasker contact houden met Scholte: eind juli stuurde zij hem
behalve een briefkaart ook haar bundel Theben met een opdracht van Prinz Jussuf,
zoals Scholte op 23 juli 1925 aan Binnendijk liet weten.26
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Het midzomernachtsfeest
Al in de oprichtingsprospectus van De Distelvinck werd melding gemaakt van een
jaarlijks te houden ‘Soirée Litteraire’. In de in januari 1925 verspreide Mededeelingen
/ werd bekend gemaakt dat deze soiree gehouden zou worden in juli, met daarbij de
toevoeging: ‘Dit merkwaardig feest zal een midzomernachtsdroom gelijken.’27 Scholte
wilde dit feest laten voorafgaan door een serieus programma van dans, declamatie
en discussie, zoals hij Binnendijk 11 juni 1925 schreef: ‘Ook in het
Midzomernachtsfeest komt schot. Bep de Roos zal declameeren van Buning, o.a. de
Rozenliederen, van Nijhoff een paar prachtige minder-bekenden, en van Holst o.a.
diens “Najaar”. Verder ben ik met Verhagen in onderhandeling over de opvoering
van het een of ander (nog niets bepaald), terwijl Leistikow door Buning (J.W.F.)
gepolsd wordl. Verheugje echter niet te spoedig. We moesten dan maar het dansen
opschorten tot een uur of drie, om de stemming niet te laten verprollen en voor dien
tijd, afgewisseld door lange gesprekspauzen, de menschen een serieus programma
aanbieden. Juist na de strop met Else Lasker is een werkelijk emstige prestatie wel
noodig. Op 't end zal 't toch nog losbandig genoeg worden.’28
Het Midzomernachtsfeest zou in de nacht van 4 op 5 juli 1925 in ‘de oude en
befaamde hofstede “De Zeven Linden”’ te Blaricum worden gehouden. Het feest
zou uit de volgende onderdelen bestaan: ‘Soirée Intime - prologos - verzen - muziek
- schimmenspel. Voorrijden van bekende dressuurpaardjes en bezichtiging van de
chineesche stallen. Bal Banal - Jazzband’ en tenslotte ‘Arcadisch ontbijt te
Oud-Naarden aan Zee’. Sandwiches, verschillende soorten wijnen, whisky-soda's
en menthe-glacier zouden in ruime mate en tegen zeer lage prijzen verkrijgbaar
worden gesteld.29
Hoe losbandig het feest uiteindelijk werd, beschrijft Scholte zelf in een verslag
dat hij maakte van het Midzomernachtsfeest:30
Waarom er geen verslag van het
‘Midzomernachtsfeest’ in de kranten
verscheen Incidenten en feiten.
12 u.

Aankomst der gasten in autobussen. Geen
gidsen aanwezig, daar V. van Vriesland
in ‘Hamdorf’ blijft dansen.

12 u.-12.30

Scholte leidt pl.m. 50 gasten op
dwaalwegen door Blaricum, vindt
eindelijk de rechte weg terug. Bij de
aankomst der troep aan de ‘Zeven
Linden’ speelt de Jazz niet, de lampions
branden niet, er is niemand om de kaarten
op te halen, zoodat er een tiental
ongewenschte elementen ongenoodigd
binnenkomen.

12.40

Terwijl het volk, aangegroeid tot pl.m.
60 gasten begint te morren en door de
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Buning en Scholte drie auto's met gasten
benevens een mo-
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torfiets met prollen buiten de deur te
houden, wat tenslotte lukt.
12.50

De dichter Binnendijk opent het bal en
de dichter Kelk het drinkgelag.

1.00

De Prologos, door den dichter Binnendijk
met succes de zaal ingeslingerd.

1.10

Mlle Bep de Roos, ingeleid door Scholte,
declameert verzen van Buning en Nijhoff.
Tijdens de voordracht arriveert de dichter
Nijhoff in een vierde auto, welke met de
andere auto's in botsing komt. Het rumoer
der inzittenden maakt verder declamatie
onmogelijk.

1.15

Bij de komst van een aantal nieuwe
gasten slaat het volk weer aan het dansen.
De Amsterdamsche studenten,
aangevuurd door den uitgever van Looy
en voorgegaan door den poen Ys Vissel,
reeds dronken. De eerste tafel met
glaswerk bezwijkt.

1.40

Na eenige vergeefsche fanfares van de
Jazz slaagt de dichter Scholte er in eenige
stilte te verkrijgen voor de uitvoering van
‘Le Boeuf sur le Toit’ door den heer B.
De Roos en Mlle Réné Reignard. Saevis
tranquillus in undis verduidelijkt B. de
Roos den text. De Amsterdamsche
studenten, benevens den uitgever van
Looy, verhinderen de uitvoering, zoodat
deze na een paar bladzijden en de noodige
coupures wordt opgegeven. Hiermee is
het programma ten einde, daar Bep de
Roos en de dichter Slauerhoff de situatie
dermate verergerd vinden, dat iedere
poging tot jammerlijke mislukking
gedoemd zou zijn.

2.00

Hervatting van het bal. Opvallende
dronkenschap der dichters.

2.30

Boeren stelen met tusschenpoozen volle
wijn- en champagneflesschen. De
uitgever van Looy ontkomt slechts aan
een wissen dood, wanneer hij bij de
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betrapping in flagranti van een der dieven,
retireert.
2.50

Eenige ruzie's en eenige onoirbare en
oneerbare handelingen geconstateerd. Er
is thans voor een kapitaal aan glaswerk
en flesschen gebroken. Het feest ontaardt
met de minute; begin van brand
gebluscht.

3.00

Mysterieuze verdwijning van een groot
aantal gasten, waaronder de dichter Keuls
en de meeste fatsoenlijke dames. Plaats
van bestemming ten eenenmale
onbekend.

3.05

Thans vertrekt ook de dichter Nijhoff met
zijn dame, zichtbaar geintrigeerd. De vijf
bewoonsters van de ‘Zeven Linden’
zoeken een goed heenkomen.
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De champagne-diefstalien nemen toe. De
dichter Scholte het slachtoffer.
3.00-4.00

Dejeugd wordt door de liefde en de
midzomernacht op zijwegen gedreven.
De Bar wordt geplunderd. Er is
nauwelijks meer een heel glas te krijgen.
In de zaal houden zich behalve eenige
stomdronken jongelieden nog op de
eenzame dame Rica Schoonhoven van
Beurden en de melancholieke dichter
Slauerhoff.

3.30

Poging tot zelfmoord van eenige
jongedames, die door van Vriesland
gevonden worden, terwijl zij zich
voorover in het koren hebben gestort.
Naar verluidt worden enkele ernstige
incid. geheimgehouden Elien Pisuisse en
Lenny Mantel ‘reines du bal’. De
Jazzband speelt weer. Eenig volk keert
terug. Er komt teekening in de paren.

3.45

De dichter Marsman slaat finaal lijk. De
dichter Kelk waakt bij hem. De student
Ivens slaat naast hem neer. Met de
grinnikende boeren tesamen vormt dit
een triest tafereel.

4.00

Ruzie tusschen den prol Vissel en den
dichter Scholte. Het volk keert weer terug
naar de deel. Groote ontnuchtering. De
Amsterdamsche studenten slapen in een
hooiberg in de buurt. Het lawaai heeft
plaats gemaakt voor een akelige stilte.

4.15

De dichter Marsman wordt
binnengedragen met delirium tremens.
Een dokter en een brancardier behandelen
hem. Uit het koren en het bosch worden
nog eenige paren opgevischt en na
gereinigd en gekleed te zijn, naar de deel
verwezen.

4.30

Pl.m. 30 menschen vertrekken in
dragelijken toestand naar Oud-Naarden.

4.30-6.00

Morgenwandeling door de hei naar
Oud-Naarden. Ondanks de beestige
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afstand keert een opgewekte en
onschuldige stemming terug. Het geheel
heeft veel van een idealistische loutering.
Kelk zingt reeds. Intusschen bewaken de
achtergeblevenen de boerderij tegen de
roofzucht der eveneens dronken
geworden boeren, brengen de
lijkgeslagenen bij en genezen zelfs den
dichter Marsman. Zij slagen er in een auto
te bemachtigen, welke pl.m. 15 menschen
in twee reizen eveneens naar
Oud-Naarden vervoert.
6.30-8.00

Arcadisch ontbijt in opgewekte, nuchtere
stemming. Alleen de heer Ys Vissel
bezwijkt. Eenige paren derailleeren en
begeven zich langs zee. Den heer Scholte
overkomt een ongeluk, waar hij niet
zonder kleerscheuren afkomt. De dichter
Marsman verschijnt fit and well aan tafel.
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8.30

Aftocht van pl.m. 30 menschen naar
Bussum. Een 8-tal, waaronder de drie
schoonste vrouwen, blijft terug. Aard van
bedrijf onbekend gebleven. Officieel
einde van het feest.

9.20-10.30

Rondreis van de Jazzband en de dichters
Binnendijk en Scholte, welke tenslotte
via de groote plaatsen van het Gooi erin
slagen naar Blaricum te komen, alwaar
‘De Zeven Linden’ eenigzins ontruimd
en van de walgelijke nalatenschap der
feestvierenden gezuiverd wordt.
Diplomatieke onderhouden met den
schilder Frielink en freule Hooft
Graafland. Afscheidsbezoeken in het
dorp.

12.00

De Jazzband vertrekt.

1.30

Een rijtuig met 8 overgeblevenen wekt
onder gejuich de dichters Binnendijk en
Scholte, welke in diepen slaap op een
caféterras in Blaricum gevonden worden.
Zij slagen erin, den heer Binnendijk naar
‘Hamdorf’ mee te tronen, waar gedanst
zal worden. De Heer Binnendijk geeft
toe, daar minstens vier schoone vrouwen
het rijtuig bevolken.
Diep ontmoedigd en nog steeds slapende
slingert de heer Scholte zich met
levensgevaar op een voorbijgaande tram
en verdwijnt.

4.00

De laatsten der Mohikanen dansen in
‘Hamdorf’.......EINDE.

Scholte schreef dit ironische stuk wellicht meteen na thuiskomst van het feest. In
een brief van 6 juli aan Menno ter Braak vertelde hij dat hij een kroniek van kwartier
tot kwartier voor het archief van De Distelvinck had gemaakt.31
Het door Scholte beoogde serieuze programma was natuurlijk geheel in het water
gevallen. Dat vond waarschijnlijk ook Mies van der Meerlo, want zij zegde haar
lidmaatschap van De Distelvinck op, door middel van een briefkaart gedateerd 5
juli.32 Ook zij moet meteen na thuiskomst in de pen zijn geklommen. Op de kaart is
overigens door Scholte een fascinerende mededeling geschreven: ‘Godzijdank!
Gevolg van het drama Willink op het Midzomernachtsfeest.’ Een erg groot drama
kan dit niet geweest zijn, Scholte maakt van deze gebeurtenis immers geen melding
in zijn verder toch zeer uitgebreide verslag.
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Verslagen, in dagbladen, van het Midzomernachtsfeest zijn inderdaad niet
achterhaald. Wel verscheen in het laatste nummer van 1925 van De Vrije Bladen een
niet gesigneerd verhaaltje getiteld ‘Het feest’.33
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Bestuurs- en financiële perikelen
Scholte meende dat het Midzomernachtsfeest voornamelijk door de afwezigheid van
de voorzitter van De Distelvinck zo uit de hand was gelopen. Campert was, vanwege
een damesgeschiedenis, plotseling naar Brussel verdwenen: zijn verloving met Gien
Fennema, die eveneens lid was van De Distelvinck, liep ten einde.34 In een brief van
6 juli 1925 aan Ter Braak, waarin Scholte deze vroeg tweede secretaris van het
bestuur van De Distelvinck te worden, schreef hij: ‘Het gemis van een goeden
voorzitter werd Zaterdagavond wel duidelijk aangetoond, toen Dick en ik geen van
beiden de leiding - en daarmee de verantwoordelijkheid - van den avond op ons
wilden nemen en daardoor de boel lieten verloopen, of liever niet voldoende krachtige
pogingen aanwendden om de stemming op peil te houden.’35 In deze zelfde brief
meldde Scholte dat Binnendijk, Van Wessem en hijzelf hadden besloten Marsman
tot voorzitter van De Distelvinck te benoemen. In een jolige brief, eveneens
geschreven op 6 juli, had Scholte Marsman inderdaad gevraagd deze functie op zich
te nemen. Het Midzomernachtsfeest kwam daarbij nog even ter sprake: ‘Speechen
zal voor jou geen bezwaar zijn, terwijl de miraculeuze wijze, waarop jij je Zaterdag
van een diepen lapsus plotseling wist te herstellen, ons de overtuiging heeft gegeven,
dat jij je als voorzitter uit meer dergelijke, maar gemeenlijk minder ernstige situaties
wel zult weten te redden.’36
Ter Braak aanvaardde met genoegen de hem aangeboden bestuursfunctie. Marsman
bedankte echter. Aan Scholte schreef hij, in antwoord op diens brief van 6 juli, dat
hij dit moest doen wegens studie en financiële redenen en: ‘Verder (maar dat wil je
wel verzwijgen, voorloopig: ik vertel het alleen ter rechtvaardiging van deze
niet-aanvaarding) zal ik eerlang de Vr. Bladen als redacteur verlaten, omdat ik de
mede-verantwoordelijkheid voor een tijdschrift, dat hoe langer [hoe] minder aan
mijn normen gaat beantwoorden, niet langer wil dragen. Ik weet zeer goed, dat ik
mijn eischen uiterst hoog stel, en dat ik met meer geduld, en minder eenzijdige
rigoreusheid de zaak niet zoó hopeloos hoefde te vinden. Nu ik ze echter, mede door
die eigenschappen, dat wèl vind, moet ik mij aan die depressie radicaal onttrekken,
en waar het verband tusschen de Distelvinck en de Vrije Bladen - gelukkig - zeer
nauw is, wil ik in het een noch in het ander een leidende, verantwoordelijke plaats
innemen.’37 De Distelvinck heeft in de nog resterende maanden van zijn bestaan geen
nieuwe voorzitter gekregen.
Maar er waren nog meer problemen. Uit de brief van Scholte aan Binnendijk van
23 juli bleek dat De Distelvinck bij de drukker Clausen een schuld van ƒ 113,- had
opgebouwd. Scholte achtte dan ook een lening van ƒ 150,- dringend noodzakelijk.
Er werd niet voor een lening gekozen om de ontstane schuld te saneren, maar er werd
een andere manier gevonden, zoals blijkt uit een brief van Scholte aan alweer
Binnendijk van 29 juli 1925: ‘De geld-
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Aan D.A.M. Binnendijk geschonken spotprent door Wybo Meyer naar aanleiding van een aanval op
de leden van De Distelvinck door J.K. Rensburg in De Groene Amsterdammer van 15 augustus 1925.
De spotprent werd ook afgebeeld in Den Gulden Winckel van 20 september 1925. (Collectie Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)
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kwestie moet dan meteen maar uitgevoerd worden, d.w.z. circulaire voor H.O. (lijkt
mij per slot ook het geschikst) gedrukt en rondgezonden. Deze circulaire kan dan
wellicht bij Clausen, die er, gezien het doel, natuurlijk wel toe bereid zal zijn.’38
Inderdaad werd een circulaire gedateerd september 1925 verspreid. In dit
rondschrijven ‘Aan onze leden, buitengewone leden en begunstigers’ werd gemeld
dat De Distelvinck een bedrag van ongeveer ƒ 150,- nodig had ‘om onzen
achterstalligen drukkers-schuld te vereffenen’, en ‘Waar wij op een zoo aanzienlijke
gift ineens niet durven hopen, hebben wij onder den drang der omstandigheden
besloten over alle leden, buitengewone leden en begunstigers, een gelijken
Hoofdelijken Omslag van ƒ 1.50 te heffen’.39
Helaas moest Scholte op 22 september 1925 aan Binnendijk melden: ‘De H.O.
vloeit niet zoo verbijsterend hard, het herfstprogramma zal de eerste weken nog wel
theorie blijven.’40

Het einde
De ‘vrij desolate toestand van den Distelvinck’ zoals Scholte het al op 23 juli
tegenover Binnendijk noemde, bleek overduidelijk. Geen voorzitter, een uit de hand
gelopen Midzomernachtsfeest, een aanzienlijke schuld en nog geen herfstprogramma.
Maar De Distelvinck zou om andere redenen een vroege dood sterven. Een brief van
5 oktober 1925 van Marsman aan Scholte luidde het einde van De Distelvinck in;
hij schreef hierin: ‘P.S. Ik leefde in de vergissing, dat ik, bedankend voor het
voorzitterschap van de Distelv. dat tevens gedaan had voor het lidmaatschap. Dus:
bij dezen. Als ik je nog een korte verklaring mag geven: ik vind de geest van dat
gezelschap allang onuitstaanbaar: leeg, snobistisch, - literair - in de beroerdste
beteekenis. Ik doe niet meer mee.’41 Begin oktober 1925 had Marsman zich tegenover
Binnendijk al zeer negatief over De Distelvinck uitgelaten: ‘Laat mij je nogmaals,
en als je niet - luistert - niet voor het laatst, waarschuwen voor de - Distelvinck - (ik
versta daar alle narigheden onder, die je maar bedenken kunt) het is een lamlendige,
snobistische sectarische rotzooi, die het leven wil knechten in een binnenrijm. Maar
het leven verdomt dat gelukkig nog. en heel concreet: wees kieskeurig met je vrienden - ze géven áf.’42
Scholte antwoordde Marsman op 8 oktober met een zeer uitgebreide brief waarin
hij onder meer schreef: ‘Wij zien geloof ik beiden in, dat wat men zoo verstond onder
de beweging der Jongeren (het woord is à la Houwink!) in de meest letterlijke zin
in een impasse is geraakt. Wij zijn in een cirkel naar binnen gedraaid in plaats van
naar buiten. Daardoor is een crisis, die groot en reinigend had kunnen werken, klein
gebleven en verloopen. Niemand van die z.g. Jongeren heeft eigenlijk iets bereikt
en wij moeten er uit.’ En verderop: ‘Wij hebben onze geboorte op een toneel willen
doen gebeuren. Daardoor is het weinig of niets geworden en er zijn een massa
aandriften
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verknoeid; misschien was er voor dien tijd een allereerste begin van créatief groot
aangeraakt zijn (al was het bij sommigen, en bij mij zeker, nog maar heel zwak en
embryonaal). Maar op deze wijze gaan wij naar het tegendeel van een verdieping:
naar een steriele, steeds vervlakkende, als je wilt snobistische verzanding.’ En
tenslotte: ‘Vanmiddag spraken Dick [Binnendijk] en ik over deze dingen, en het
resultaat zal wel zijn, dat de Distelvinck, al is dat niet de grondschuld (zijn aard was
zuiver propagandistisch en voor de bestaande crisis niet essentieel), met 1 Januari
opgeheven wordt. Ook wij beiden voelden al lang voor je dat briefje schreef, dat we
terug moeten om schoon schip te maken.’43 In een brief aan Binnendijk van 11 januari
1926 benadrukte Scholte nogeens de goede kanten van De Distelvinck: ‘M.i. heeft
de D.V. in het jaar van zijn bestaan toch ook veel goeds uitgericht en zeer zeker de
belangstelling van het publiek op de V.[rije] B.[laden] gericht. Eenige erkenning van
zijn verdiensten (waar wij allemaal evenzeer deel aan hebben en dat feitelijk geen
“lof” is) zou mij toch wel wenschelijk lijken, maar dat kan met een mopje natuurlijk
heel goed samengaan. Dat hij den Marcus Curtius-dood sterft, in volle wapenrusting
en als opoffering, is toch wel een bewijs, dat hij zijn grondfout, meer zijn gevaar,
terdege inziet.’44
In het Uitvaart-Manifest Jan. 1925-Jan. 1926 wordt, door de ondertekenaars
Scholte, Binnendijk, Ter Braak en Van Wessem verwoord waarom De Distelvinck
moest sterven: ‘Daar niets zekerder is dan de dood en niets onzekerder dan de ure
van dien, hebben wij, voogden en achtervoogden van de Distelvinck, besloten het
zekere voor het onzekere te nemen en alzoo den met zooveel rumoer geadopteerden
vondeling van het bloeiende leven te berooven. Met de bekendmaking van dit Manifest
heeft De Distelvinck, kring van vrienden van de Vrije Bladen, opgehouden te bestaan.
Het Moest! Niet dat De Vrije Bladen nu geen vrienden meer zouden bezitten,
integendeel. Opgericht op een hachelijk oogenblik, toen het er op aan kwam, De
Vrije Bladen in alle opzichten te propageeren, heeft De Distelvinck sindsdien van
haar werk meer dan gewone voldoening beleefd. Het voortbestaan van De Vrije
Bladen is voorloopig verzekerd: een paar honderd abonné's werden door de
Distelvinck aan de kleine kern van stamhouders toegevoegd. En overigens:
belangstelling, aandacht voor hetgeen hier door den druk gemeen gemaakt wordt, is
er voor het oogenblik - hoe wenschelijk op zichzelf ook - bijna teveel.
Daarom: nu zij haar plicht gedaan heeft, moet zij verdwijnen, hoe eer hoe liever.
Want de gevaren, aan haar voortbestaan verbonden, zijn geenszins denkbeeldig. In
de eerste plaats wil zij niet den indruk wekken, een letterkundig cénacle te zijn, dat
te midden van een quasi ingewijd publiek van snobs litteratuur maakt aan café-tafels
en in vereenigingslokalen. De Distelvinck is in het jaar van haar bestaan slechts
geweest de propagandagroep, de
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“knokploeg” van De Vrije Bladen. In de tweede plaats wil zij met dezen ostentatieven
zelfmoord een einde maken aan de voornamelijk door de pers geadopteerde meening,
dat De Distelvinck voor De Vrije Bladen als soortnaam in de plaats gesteld kan
worden. Het is verkeerd, in haar opzet een eensgezinde poging tot een soort
rederijkers-opbloei van onze letteren te willen zien. In dezen voor elken jongen
dichter zoo ernstigen tijd, waarin alles eerder op het tegendeel van eensgezindheid
en het tegendeel van een opbloei schijnt te duiden, beseffen wij, dat wij vóór alles
alleen en recht tegenover een moeilijke toekomst moeten staan. Ook de schijn van
het gezamenlijke willen wij daarbij vermijden. De Distelvinck en die haar na stonden,
zullen voldoening vinden in het besef, belangstelling gewekt en gericht te hebben.
Symbool voor een bepaalde groepeering heeft zij nooit willen zijn. Door thans reeds
te verdwijnen, gelooft zij de waarheid van dezen bewering te bewijzen. En zoo ruste
ook dit korstondig[sic] phenomeen in vrede in het Walhalla onzer letteren!’45

Na De Distelvinck
Ook na het toch zo plotseling verscheiden van De Distelvinck ging het leven gewoon
door voor diegenen die hem in het leven hadden geroepen. Scholte had Binnendijk
in zijn brief van 23 juli gevraagd of hij, nu Campert door diens plotseling vertrek
was uitgevallen, Binnendijk met hem samen de ‘Almanak’ zou willen uitgeven. Deze
almanak werd al aangekondigd in de in januari verspreide Mededeelingen / van De
Distelvinck: ‘een Almanak 1926 voor de nieuwere letterkunde, waarvoor de Uitgever
S.L. van Looy reeds toezegging deed, ter zijner tijd gratis aan de leden, buitengewone
leden en begunstigers zal worden toegezonden.’ Het was een plan van Scholte en
Campert samen, zoals Scholte nog eens aan Binnendijk uitlegde in zijn, al eerder
geciteerde, brief van 29 juli: ‘Wat de Almanak betreft, dit. Het plan was bedacht en
uitgewerkt door Jan en mij, onafhankelijk van de Distelvinck (het was meen ik ook
al ouder). Wij beiden zouden het uitgeven, d.w.z. samenstellen en toelichten. Later,
toen er besproken werd wat wij onze D.V.-leden nog konden aanbieden, is het plan
gewijzigd in een Almanak voor de jongere Letterkunde, door ons samengesteld, met
advies van het D.V.-bestuur, gratis (bij wijze van premie) aangeboden aan de
D.V.-leden en verder al[s] losse uitgave in den boekhandel verkrijgbaar. Zoo is het
plan ook aan van Looy voorgelegd en zoo heeft hij het project ook goedgekeurd. De
hoofdopzet was dus: een uitgave van Jan en mij, in dienst gesteld van de D.V.’
Binnendijk nam Scholtes uitnodiging aan en samen zouden zij, na juli, veelvuldig
corresponderen over en werken aan de Erts Almanak 1926, onder welke titel de
almanak eind 1925 bij S.L. van Looy verscheen.
Ook Campert, de voormalige voorzitter van De Distelvinck en inmiddels
woonachtig in Den Haag, had een nieuwe bezigheid gevonden, zoals hij
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Binnendijk op 31 december 1925 meldde: ‘Nieuws: ik ga hier een groep oprichten,
geèn filiaal van de D.[istel] V.[inck] maar zooiets als De Ploeg in Nijmegen. Heb
medewerking van den Doolaard, van Eysselsteyn, Gerard Rutten etc. etc. 't Belooft
alle goeds.’46 Binnendijk verleende, evenals Van Eijsselsteijn, Den Doolaard, Marsman
en Scholte zijn medewerking aan de door Campert georganiseerde lezingenavond.
Deze werd gehouden op 27 januari 1926 in N.V Kunstzalen ‘De Sirkel’ aan de Laan
van Meerdervoort in Den Haag.
Binnendijk trad, samen met Houwink, Kelk, Werumeus Buning en Van Wessem,
in 1926 toe tot de redactie van De Vrije Bladen. De uit de redactie van dit tijdschrift
getreden Marsman zou pas in 1929 weer in de redactie worden opgenomen.

Eindnoten:
1 Henrik Scholte, ‘Na een halve eeuw. Herinneringen aan Menno ter Braak als student’, in Bzzlletin
54 (maart 1978), p. 20-31.
2 Zie J.F. Geerds/J.M.J. Sicking, De Vrije Bladen. Bibliografische beschrijving, analytische
inhoudsopgave, index, Amsterdam 1975 (Literaire Tijdschriften in Nederland, 3).
3 Op de Kring. Zeventig jaren kunstenaarsleven in beslotenheid (ed. Annette Arbeid [et al.]),
Amsterdam 1992, p. 14.
4 Zie Jaap Goedegebuure, Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke
opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd, Amsterdam 1981, dl. 1, p. 143 e.v.
5 Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag), collectie-Binnendijk,
sign. B 5881 P (De Distelvinck), omslag Circulaires.
Een gedeelte van de geciteerde brieven bevindt zich in het Nederlands Letterkundige Museum
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De Distelvinck, die D.A.M. Binnendijk als penningmeester van deze vriendenkring verzameld
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Dit archief vormt tezamen met het Erts-archief, sign. XVI-B-14/16 en het Balans- en
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6 Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag), collectie-Binnendijk,
sign. B 5881 P (De Distelvinck), omslag Circulaires.
7 H. van Elro is het pseudoniem van Roel Houwink; Fred. Chasalle dat van Constant van Wessem.
8 Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag), collectie-Campert,
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9 Universiteitsbibliotheek (Amsterdam), Distelvinck-archief, sign. XVI-B-13, no. 5. Volgens J.F.
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sign. C 1461 B i.
11 Nederlands Letterkundig Museum en Documentiecentrum (Den Haag), collectie-Campert, sign.
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twee nagenoeg identieke ongedateerde ‘Buitengewone ledenlijsten’ van De Distelvinck. Op
één ervan staat achter ‘Buitengewone leden’ de toevoeging ‘(geen abonnés)’ vermeld. Achter
de namen van de leden staat hun adres, daar weer achter het bedrag dat zij betaalden voor hun
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46 Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag), collectie-Campert,
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Aad Meinderts
‘Uit geil en bloed bestaat dit rotte leven’
Over Max Kijzer (1893-1944): sigarenfabrikant, handelsreiziger. denker,
journalist, dichter, romancier en knoestige oude boom
‘Daar trekken zij door den avond, belast en beladen. Hun huizen hebben zij achter
zich afgesloten, de sleutels dragen zij bij zich. Uit alle richtingen van de stad komen
zij aan, de schamelen en de rijken, de ouden en de jongen, totdat zij samenvloeien,
eén grauwe massa, op het Stieltjesplein.
Lang is de weg, zwaar is hun last. Het leven zal hard zijn ginder. Dekens sjouwt
men mee, warme winterkleeren. Zeep, closetpapier en insectides. Vitaminen en
carbovite. Het leven zal bitter zijn ginder. Men moet goed toegerust zijn om het door
te komen.’
Aldus beschrijft Freek van Leeuwen (1905-1968) in zijn omgepubliceerd gebleven
roman Verbijsterd bestaan de ‘uittocht’ van Rotterdamse joden, die zich naar het
Stieltjesplein begaven om vandaar gedeporteerd te worden naar het kamp Hummelo.1
In de ‘grauwe massa’ bevond zich Max Kijzer, in gezelschap van de kunstschilder
Kees van Ameijden, die zijn vriend uitgeleide deed. Van Ameijden herinnert zich
een gesprek dat hij vlak voor de tocht naar het Stieltjesplein met Kijzer voerde: ‘Ik
zei: “Max, jij wil het einde. Omdat jij zelf geen eind aan je leven durft te maken, laat
je het de Duitsers doen.” Ik had onderduikadressen voor hem, net zoals ik later ook
adressen had voor zijn broer, schoonzus en hun kinderen. Toen ik dat zo tegen hem
zei, begon hij te huilen: “Jij bent de enige van mijn vrienden, die mij begrijpt.” Max
was ook bang, dat, als hij zich niet zou aanmelden, hij dan zijn familie in gevaar
bracht. Max was een wonderlijk, ontzaglijk gecompliceerd, maar wijs mens. Ik
herinner me dat hij tegen me zei: “Kees, als deze oorlog afgelopen is: wat zullen we
dan veel liefde moeten opbrengen voor de Duitsers.” Terwijl hij zo sprak, wist hij
dat de Duitsers de verdelgers van zijn ras waren. Ongelooflijk! Ik heb hem nooit
meer teruggezien. Het portret dat ik van hem geschilderd heb, moet nog ergens zijn.
Ik heb het aan relaties van hem gegeven.’2
Kees van Ameijden (1907-1992) behoorde tot een kring van kunstenaars en
kunstminnenden die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog elke zaterdagavond
bijeenkwamen in het huis van Max' broer, de seksuoloog Jaap
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Kijzer (1888-1955). Deze had zijn woning en praktijk in Rotterdam aan de
's-Gravendijkwal 17. Ep Kijzer-Velt (1899), de vrouw van Jaap, en Max Kijzer waren
de bezielende figuren op deze illegale culturele avonden, die verder bezocht werden
door onder meer P.A. Begeer, Anna Blaman, Cees Buddingh’, Wout van Heusden,
A.G. Kloppers, de literair-historische Kossmann-tweeling, Freek van Leeuwen, L.Th.
Lehmann, Willem van der Loos, Bertus Meijer en C. Reedijk.
Er werd over politiek gesproken, voorgelezen uit eigen werk, geluisterd naar
voordrachten - Willem van der Loos droeg bij voorbeeld Hamlet-fragmenten voor en naar muziek; er is zelfs een stuk van Strindberg opgevoerd.3 Max hield lezingen
over uiteenlopende literaire onderwerpen en legde - naar de woorden van Alfred
Kossmann - ‘zetelend in een ouderwets hoge kamer, aan gymnasiasten uit hoe zij
gedichten moesten schrijven en Nietzsche lezen.’4 Uit deze tijd dateert zijn in eigen
beheer clandestien uitgegeven, gestencilde brochure over H. Marsman en zijn,
eveneens gestencilde, clandestiene poëziebundel De rijke bedelaar, waarvoor Kees
van Ameijden de omslagtekening maakte.
Kijzer schreef met Van Ameijden samen bij wijze van grap een brief die zij
dateerden ‘22 maart 2146’, waarvan de annotaties aardig zijn. De fake-brief is
geschreven door ‘Kees Hawijn’ aan Max Kijzer. In de annotaties staat bij Kijzer te
lezen: ‘Max Kijzer leefde van 1893 tot 1967. Hij schreef o.a. veel kwatrijnen (een
dichtvorm van die dagen), een achttal romans en veel kritieken en essais.’ De brief
handelt voornamelijk over de roman Apollyon (1941) van F. Bordewijk. Over
laatstgenoemde wordt in de annotaties geschreven: ‘Bordewijk, een tijdgenoot van
Kijzer’.5
Aan het begin van de jaren veertig, de tijd waarover ik zojuist schreef, woonde
Max Kijzer in Rotterdam, bij zijn broer Jaap en schoonzuster Ep. Meer dan met de
Maasstad was Kijzer echter met Amsterdam, dat hij eind 1939 had verlaten,
verbonden. Max' grootvader, Jacob Kijser (1833-1887), die gehuwd was met een
volle nicht, Roosje Kijser, van wie hij vier kinderen kreeg, vestigde zich na zijn
terugkomst uit de Verenigde Staten, waar hij als diamantslijper werkzaam was
geweest, als sigarenmaker aan de Plantage Badlaan te Amsterdam. De oudste zoon
van Jacob en Roosje, Abraham (1865-1907), Max' vader, stichtte aan het eind van
de jaren negentig de sigarenfabriek ‘Amerika’, gevestigd op de Nieuwe Achtergracht
bij de Weesperstraat, nrs. 106-108. Abraham Kijser en zijn vrouw Hesther Polak
(1861-1943), kregen drie zoons. Op 9 mei 1888 werd Jacob, de reeds genoemde
‘Jaap’, geboren. De tweede zoon, Mozes, geboren op 3 januari 1890, werd niet ouder
dan acht maanden en stierf op 7 september. Meijer Abraham (‘Max’) kwam drie jaar
na zijn vroeggestorven broertje Mozes ter wereld, op 14 januari.6
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Enkele jaren na de dood van zijn vader, gestorven in 1907 op tweeënveertigjarige
leeftijd, zou Max het sigarenfabriekje ‘Amerika’ overnemen; zijn oudere broer Jaap
wenste de erfenis van zijn vader niet te aanvaarden.
Hoewel Max' voorliefde uitging naar de studie van letteren en wijsbegeerte zag
hij zichzelf in 1920 directeur worden van N.V. Sigarenfabrieken ‘Amerika’ v/h M.
& A. Keijzer Jzn.7 Een droevig stemmende ontwikkeling vooriemand wiens jeugd
doortrokken was ‘met bewondering voor de sprook van den kleine Johannes, den
droom eens dichters, dien ik altijd voor mijn gretige oogen zag leven als een luchtig
voortschrijdende droomknaap, een witlicht kind.’8
Aan literatuur en filosofie kon de ‘droomknaap’ zich slechts in zijn vrije uren
wijden. Het sigarenfabriekje vormde de belangrijkste locatie waar Max als het
middelpunt van een ‘literaire salon’ schitterde. Siegfried E. van Praag (1899)
herinnerde zich: ‘Op dit fabriekje en in het bovenhuis van zijn hertrouwde moeder,
in de Sarphatistraat, kwamen wij, Max' vrienden en vriendinnen, dan ook samen. Na
de oorlog leefden er bijna alleen professor Presser en diens tweede vrouw, Salvador
Hartog [Hertog, AM], dokter Bob Luza en Gusta, zijn vrouw, nog van; de anderen
waren vergast, dood of verstoven over de wereld.’ Van Praag kende Max al vanaf
zijn kinderjaren; ze speelden samen op straat cricket en voetbal: ‘Max was een
breedgeschouderde, goedmoedige, wat bonkig bewegende man met zwart haar. Voor
zijn vrienden en vriendinnen had hij bijzonder veel over, hun vreugde was zijn
vreugde en als er iets mis ging probeerde hij hen te helpen. Er ging iets hartelijks en
iets beschermends van hem uit, als van een knoestige oude boom. Hij wilde eens een
mésalliance doen door met een dienstmeid van zijn moeder te trouwen, maar dat
lukte niet. Ik heb die vrouw nooit gezien, maar vermoed dat Max voor haar te goed,
te goedig en te zwaar op de hand zal zijn geweest, met zijn behoefte aan gesprekken
over kunst, poëzie en Kantiaanse wijsbegeerte. Hij wilde haar “geestelijk tot zich
trekken”. Ze liet hem schieten voor lichtere jongens. Max treurde zijn mislukte
mésalliance hiel diep na.’9
Toen Van Praag in 1920 in Parijs verbleef, schreef de zevenentwintigjarige Max
zijn zes jaar jongere vriend ‘Titi’ op 5 september een lange brief. Siegfried van Praag
- die in 1925 zou debuteren met de roman De weegschaal - had zijn koosnaampje te
danken aan zijn kinderjaren, waarin hij zijn voornaam ‘Siegfried’ tot ‘Titi’
verbasterde. Uit de bovengenoemde brief spreekt, behalve een hunkering naar Parijs,
een grote warme vriendschap. De brief, een van de vroegstbekende uitingen van Max
Kijzer in proza, is te lezen als een geëxalteerd verward liefdes-lofdicht op Parijs en
op de vriendschap: ‘Zal je eerste roman in Parijs spelen, mijn jongen? Dans cette
ville où les extrêmes de la vie se touchent? O, kerel ik voel zoo met je mee, je
eenvoudige,

Jaarboek Letterkundig Museum 2

66
alles-zeggende uitdrukking: “C'est une vierge et une courtisane.” Dat is wat jij noodig
hebt, nietwaar vriend, het machtige, het natuurlijk-grillige, inconsequente, maar
oer-brand, direct je-opslurpend-leven, in al z'n overdadige volheid of...in z'n als-lam
geslagen, serene stilte van-tot-rust-gekomen zijn. Daar kan jij gedijen, in de stad,
waar het eenige levens-gave hoogtij viert! Ik meen liefde-van-natuur.
Onopgesmukte-durf-van-leven. In de stad waar de grijsaard den jonge nog toeroept
van liefde. Des vieillards qui gardent toujours un peu d'amour! In die stad zal teere,
ragfijne teederheid speelend meedoen! In die stad moet groote, begrepen ernst zijn.
Daar zal jij gedijen, m'n jongen, door deze of dergelijke sferen beheerscht, zal je
leven en sterven. Daar zal je gelukkig zijn en lijden! Daar mijn innig-goede vriend
zal je groot worden! Ik hoop, neen, ik voel wel dat mijn meening je wat waard is, en
daarom zeg ik je met groote vreugde, daar zal je fijn-innig en machtigmenschelijk
talent stijgen en zich ontplooien voluit en verrassend-rijp! Ik wil hebben dat je weet,
dat je altijd zult weten, dat mijn vertrouwen in jouw artistiek kunnen, nimmer grooter
worden kan, omdat het volmaakt is! Weet, daar kan niets meer bij! Niet alleen omdat
ik voel iets van je wezen te kennen, maar omdat ik weet, de manier waarop, tu aimes
l'amour. Het wordt te druk in de kamer. Ik spreek je gauw, hè! Dag jongen, een
stevige poot. Je vriend, Max.’10
Siegfried E. van Praag verloor, nadat hij zich in 1936 met zijn gezin in Brussel
vestigde, zijn vriend Max uit het oog. In een recensie van Kijzers roman De verborgen
dissonant (1937) schreef Van Praag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17
november 1937 dat hij ook in deze tweede roman Max Kijzer helemaal had
teruggevonden: een man met twee zielen in zijn borst: ‘Hij is een teer, goed, eerbiedig
en aanbiddend mensch. Hij is een wrange, ironische, zich ruw uitende opstandige.’
Van Praag rest nu, bijna een eeuw oud, slechts het gedicht ‘Avond’, dat Kijzer in
januari 1920 schreef ‘voor Titi. (om nog eens te kunnen herlezen, wanneer ik heen
zal zijn)’:

Avond
Langzaam sluipt de avond aan
Voor mijn betraande oogen,
En maakt de huizen somber-zwart,
Brengt lied-van-weemoed in m'n hart,
Een nieuwe avond, nieuwe smart,
De avond maalt den hemel zwart,
Maakt vreugd-van-dag tot logen.
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Langzaam sluipt de avond aan
Tot in m'n kleine kamer,
Een hooge boom spookt voor m'n ruit,
Een vogel slaat zijn vlerken uit,
Een jongen door de stilte fluit,
Het avond-spook grijnst voor m'n ruit,
'k Zit angstig in m'n kamer.
Langzaam sluipt de avond aan
En toovert stille beelden,
Ik zie m'n eigen glimlach aan...
Zooals vermoeiden sterven gaan
In laatste vreugd van rust-in-gaan,
Zóó ziet mijn laatste lach mij aan,
Een lach door God bedeelde!
Langzaam sluipt de avond aan
Voor mijn betraande oogen...

Het sigarenfabriekje ging op de Dag van de Arbeid van het jaar 1923 op de fles,
binnen drie jaar nadat Kijzer het directoraat had aanvaard. Er waren opdrachten,
maar de kredieten van de bank bleven uit. Kijzer zou, na dat faillissement, zijn brood
verdienen als literair journalist en privé-leraar Duits, nadat hij een tijd handelsreiziger
in ijzer is geweest. Kijzer heeft dus slechts drie jaar sigaren gemaakt. Vanaf december
1936 mocht hij ze om gezondheidsredenen ook niet langer roken, zo liet hij Willem
Kloos, met wie hij bevriend zou raken, op 24 december 1936 weten: ‘Ik moet half
uitgehongerd leven en eveneens mag ik nooit meer zout gebruiken of sterke drank
in welken vorm dan ook. Tot mijn groten spijt, hoogvereerde Meester, zal Salvador
[Hertog] in de toekomst alleen van Uw voortreffelijke sigaren kunnen profiteeren.
Het is hem van harte gegund, maar ik had toch heel graag meegedampt.’11 Kijzer
tobde zijn hele leven met zijn gezondheid, had hart- en rugklachten en bracht vele
dagen door in bed. Op voorschrift van de arts Vedder volgde hij in 1937 een melken beschuitkuur van drie dagen.
In januari 1933 debuteerde Max Kijzer met het filosofisch geschriftje De
waarneming en het denken, uitgegeven door universiteitsboekhandel en antiquariaat
J. Ginsberg te Leiden, want, verklaarde hij: ‘Ik voed mij n.l. in mijn vrijen tijd ook
wel eens met philosophische eieren.’12 Hij werkte toen als literair criticus mee aan
De Hollandsche Revue en De Haagsche Courant.
Hij had eerder in april 1929 en in juli 1931 zonder succes geprobeerd respectievelijk
een studie en een gedicht geplaatst te krijgen in Den Gulden Win-
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De Amsterdamse Nieuwe Achtergracht in 1926. Op nrs. 106-108(nr. 106 was inpandig) waren de
N.V. Sigarenfabrieken ‘Amerika’ v/h M. & A. Keijzer Jzn. gevestigd. (Collectie Gemeentearchief,
Amsterdam.)

Max Kijzer, ca. 1933. (Collectie Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den
Haag.)
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Max Kijzer aan Willem Kloos, 26 januari 1935. (Collectie Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, Den Haag.)
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ckel. In het laatstgenoemde jaar schreef Roel Houwink in december als literair
adviseur van W.L. en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij te Rotterdam een advies
over Kijzers hondervijfenzeventig bladen tellend manuscript van de roman Bettina:
‘Volkomen ongeschikt. Aanstellerig “literair”, overdreven, dwaas, sentimenteel.
Volkomen “ich-bezogen”. Misschien later, veel later. Dat kan men nooit weten!’13
Daarmee kon Kijzer het doen.
De pogingen zijn poëzie onder te brengen in het tijdschrift Helikon werden
bekroond met de publikatie van het gedicht ‘Interieur’ in de zesde aflevering van de
eerste jaargang (juni 1931):
Verschimmelde levens tusschen kamerwanden,
In nijdig geel gezicht bleef over slechts de haat,
Ze vouwt vijandig met haar maagdehanden
Het linnengoed zonder dat ze één woord praat.
Haar zuster bakt in de krake keuken flensjes,
Die smelten in hun aller tandelooze mond,
Ook zij had eens geheime, zoete wenschjes
Waarvoor ze echter geen verlosser vond.
De broer is lijdend en meer dan zestig jaren,
Hij telt maar duiten krepeerend van de pijn,
Die hij met vlijt en sjach'ren mocht vergaren,
Nauw' geeft hij enk'le voor 't noodigst medicijn.
Dan gaan ze naast elkander eten,
Een woord, een wederwoord en 't smekken van den vrek,
Thee, de krantennieuwtjes die ze willen weten,
En eind'lijk ieder naar hun slaapvertrek.
Die van de flensjes blijft nog doelloos staren,
Ze zoekt...ik was toch jong, denkt ze bedeesd,
Ze wil in het verleden iets ontwaren,
Maar, ach, arme, er is niets geweest.

Vanaf juni 1931 zouden er regelmatig gedichten van Kijzer in Helikon verschijnen.14
In datzelfde jaar bood hij in oktober de uitgever van Helikon, A.A.M. Stols, een
bundel gedichten aan, Afweer getiteld. Hoewel Kijzer Jan Greshoff inschakelde,
kwam het niet tot publikatie; niettemin toonde Kijzer zich dankbaar en liet Greshoff
op 3 december 1932 weten ‘Kijzer vergeet nooit iets’. Een ‘bundel essayistisch en
critisch werk’ die Kijzer een jaar later
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naar Stols stuurde, trof hetzelfde lot. De bundel zou Muzencorzo oeten gaan heten.
Kijzer schreef aan Stols op 15 augustus 1932: ‘de schrijver hoopt door de uitgave
ervan mede in de gelegenheid te zijn gesteld, zijn tijdgenooten nog weer eens op zijn
wijze de boodschap te doen, dat het slechts de liefde is voor de mensch en de kunst
die langs en boven alle krakeel, leidt tot inzicht en wijsheid.’15 Stols geloofde het
wel.
Max Kijzer heeft Greshoff - totdat deze er schoon genoeg van had - verschillende
malen voor zijn karretje proberen te spannen. Kijzers brieven aan hem zijn bij vlagen
schaamteloos vleierig; hij schrijft Greshoff dat hij zich aan hem verwant voelt.
Hetzelfde schrijft hij in telkens wisselende bewoordingen - dat wel - aan onder
anderen de redactie van Forum, De Gemeenschap, Johan Koning, P.H. Ritter jr. en
Willem Kloos - bien étonnés. Kijzer wilde zich zo vaak mogelijk gedrukt zien - kon
niet schelen door wie. Aanvankelijk reageerde Greshoff niet afwijzend, deed hij zelfs
moeite Kijzer ‘een baantje’ bij Het Vaderland te bezorgen, wat niet wilde lukken.
Kijzer stond wel te trappelen, zoals uit een brief van 15 april 1933 blijkt: ‘Wat ik
eventueel graag zou willen, is critiek en beschouwing leveren op moderne
romanliteratuur en poëzie, Nederlandsch en Duitsch. (Engelsch ken ik slecht en ben
er bovendien onvoldoende in belezen) Schrik niet, geachte Heer Greshoff, maar
wanneer die rubriek ook pasverschenen filosofische werken besproken wil hebben,
dan ben ik daarvoor heel erg enthousiast. Het spreekt vanzelf dat ik niet uitsluitend
belangrijke werken ter recensie vraag, gaarne wil ik bijwerk doen. Het bespreken
van poëzie vind ik het prettigst, al zijn de eventueele dichteressen en dichters ook
nog zoo onbekend; ook onbelangrijke romans wil ik gaarne en met de noodige
opgewektheid bespreken. Ik leer trouwens van dit alles. Wanneer U denkt - U weet
dat door ervaring zoo heel veel beter dan ik -, dat ik misschien makkelijker iets
verdien met wekelijks kleine stukjes over welk onderwerp mij ook invalt, dan ben
ik daar gaarne toe bereid. Als proeve van dit luchtigere genre ben ik zoo vrij U een
klein stukje (“Amstel-Pils”) te sturen. Ik zou er een rubriekje van kunnen maken,
dat ik zou kunnen noemen: “Van Dooier en Schaal” bijv. en dan iedere week
onderteekenen: “Oom Max”. Zou Het Vaderland hiervoor wellicht iets voelen? In
zulk een rubriekje kan afwisseling voorkomen, wanneer ik natuurlijk de vrijheid
krijg het de eene keer weer wat langer te mogen maken dan de andere. Ernst en pret
vallen er onder. Van een Amsterdamsche schilderijententoonstelling af tot Louis
Davids toe, enz. enz.’
Op advies van Greshoff stuurde Kijzer in september 1933 het manuscript van de
roman Naar het licht naar Amsterdamse uitgeverij P.N. van Kampen & Zoon. In
eerste instantie had Kijzer het boek naar H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij te
Den Haag gezonden. Leopold had het manuscript niet gelezen, zo concludeerde
Kijzer. Want twee bladzijden werden aan de hoeken
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vastgeplakt en bij retourzending waren de bladzijden nog steeds aan elkaar gehecht.
Van Kampen zou de roman niet accepteren, berichtte Kijzer op 16 oktober 1933 aan
Greshoff: het boek zou voor een te kleine lezerskring in aanmerking komen.
Teleurgesteld werd het manuscript doorgestuurd naar Andries Blitz, die het ook niet
zou uitgeven. Pas drie jaar later had hij succes bij uitgeverij A.W. Bruna te Utrecht.
Kijzer zou in 1934 gebrouilleerd raken met Greshoff. Boos schreef Kijzer dat hij
van zijn vriendin Eva Raedt-de Canter- de vriendin van Frans Coenen en in die
hoedanigheid redactie-secretaresse van Groot Nederland - had gehoord dat Greshoff
zich mondeling slecht over zijn gedichten had uitgelaten, terwijl Greshoff eerder had
geschreven Kijzers poëzie goed te vinden. In een brief van 15 september 1933, had
Kijzer Greshoff bekend: ‘Ook Forum zal ik weer eens wat werk sturen. De eerste
maal had ik geen succes. Toch typisch. Weest U vooral niet kwaad, maar ik weet
zeker dat mijn gedichten “goed” zijn en een stuk beter dan sommige in Forum
gepubliceerd. De poëzie gaat mij ver boven al mijn ander werk en daarvoor zal ik
strijden, zoolang ik nog een molecule kracht bezit! Ik weet wel het bezwaar tegen
mijn beeld: te rauw, te veel staccato, te vreemd, niet genoeg uit de klei! In alle
bescheidenheid, Geachte Heer Greshoff, ze vergissen zich, wezenlijk ze vergissen
zich. Ik breng, volkomen onbewust, iets nieuws: schetsen, schetsmatige aanduidingen,
doch niet met de eene dunne zwarte contour, maar met verf! Dit geldt natuurlijk voor
een deel van mijn gedichten.’
Salvador Hertog (1901-1989) herinnerde zich dat Greshoff Kijzer aanvankelijk
goed gezind was geweest totdat de bundel Honderd kwatrijnen (1936) verscheen.16
De verwijdering tussen Kijzer en Greshoff moet echter, zoals ik hierboven aangaf,
twee jaar eerder gedateerd worden. Greshoff zou volgens Hertog de bundel kwatrijnen
‘ordinair’ gevonden hebben en dan met name het volgende kwatrijn:
Voor 't eerst, na lang beraad dit geslachts-besluit.
een lange zoen, een laatste ril dan is 't uit.
ik lig gloeiend in bed. God is dit het nu?
zij zit goedmoedig op de pot en spuit.

Honderd kwatrijnen laat een getourmenteerd dichter zien, het klassieke type van de
poète maudit, schrijver van rauwe, sentimentele verzen. De Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 23 juni 1936 typeerde de bundel treffend: ‘De dichter Max Kijzer bemint
wijntje en trijntje - wel, daar is niets tegen [...]. Maar hij vindt het helaas dikwijls
heel erg en heel interessant, dat hij lichtzinnige neigingen heeft. En gelijk wel in de
symbolistische tijden de kleine volgers van Baudelaire - een Rollinat, een Gilkin het zich niet nemen lie-
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ten, duidelijk en ietwat pronkend hun ondergangsgevoelens en hun decadente
levenssfeer in het licht te stellen, de satanie van de wereld en de demonie van hun
ik, hun Verlainiaansche zwakheden en godsverlangen en erotische vrijgevochtigheden,
mitsgaders hun miskende “blanke pit”, zoo heeft ook in Kijzer's kwatrijnen dit
hoofdmotief het grootste aandeel.’ In een van de kwatrijnen wordt ‘een ouden vrind’
sprekend opgevoerd. Kijzer had Salvador Hertog op het oog, die zojuist teruggekeerd
was van een zeereis. Hertog zou op die reis zijn roman De wilde schuit (1936) baseren:
Na jaren sprak ik weer mijn ouden vrind,
die overzeesch in verre landen had bemind:
‘Uit geil en bloed bestaat dit rotte leven!’
Ik sprak: was dan maar hier gebleven vrind.

De redactie van Forum kon geen enthousiasme opbrengen voor Kijzers werk. De
drie gedichten die hij in december 1932 inzond, vond Du Perron ‘integraal snert’.
Ter Braak was ‘slap voor “Commis Voyageur”, rest tegen, mentaliteit antipathiek’.
Ook zijn essays vonden geen genade. In maart 1933 oordeelde Ter Braak: ‘Deze
heer is geen philosoof, maar zou het heimelijk willen zijn; dat verklaart mijn zeer
tegen.’17
Willem Kloos en Salvador Hertog zijn de belangrijkste mensen in Kijzers literaire
leven geweest, de eerste als leermeester, de tweede als leerling.
De eerste ontmoeting met Kloos heeft vóór oktober 1930 plaatsgevonden nadat
Kloos zich lovend uitgelaten had over het door Roel Houwink zo verguisde manuscript
van de roman Bettina. De vele brieven aan Kloos vormen Kijzers autobiografie.
Op 5 juni 1933 schreef Kijzer aan Kloos: ‘Moge het mij gegeven zijn ten allen
tijde Uw vriendschappelijkheid waardig te zijn en weest overtuigd, dat het voor mij,
al word ik nog zoo oud, een onvergetelijke feestdag zal blijven, de dag waarop Willem
Kloos mij schreef “Beste Vriend”.’ Kijzer wentelde zich in de aandacht die de Oude
Koning der Tachtigers hem schonk, ook al was Kloos' rol in de literatuur uitgespeeld.
Kijzer had erkenning gevonden bij een levende legende, wat een ware troost betekende
voor de man die door de Forum-bent tot persona non grata was verklaard.
De brief die Kijzer op 26 januari 1935 schreef - hij is inmiddels vaste medewerker
van Kloos' tijdschrift De Nieuwe Gids geworden - is exemplarisch voor toon en
inhoud van zijn brieven en geeft een treffende samenvatting van zijn visie op Kloos.
Achter Kijzers pathologische nederigheid gaat een persoonlijkheid schuil die overtuigd
is van eigen genialiteit: ‘Hoogvereerde Meester! Buitengewoon was ik verrast met
Uw zeldzaam eerlijke en voor
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mij zoo ontzaglijk waardevolle brief. Beste Mijnheer Kloos wat vind ik het toch een
uitzonderlijk voorrecht, dat U mij met Uw onvolprezen letterkundige adviezen steeds
weer behulpzaam bent. Ik haast mij U te antwoorden, nadat ik U allereetst de
verzekering geef, dat het mij weer eens een buitengewoon pleizier heeft gedaan en
dat ik het mij tot een groot voorrecht reken en eveneens tot even groote eer, dat U
wel zoo vriendschappelijk waart, mij uitvoerig te schrijven. Ik meen zoo'n beetje te
kunnen beseffen wat “tijd” voor U en Mevrouw beteekent. Hoogvereerde Meester,
het is precies zooals U zegt. Eens waren wij als “mensch” vreemden voor elkander.
Ik kende U uit uw werk en van portret. U weet dat ik U goed heb gelezen, en ik durf
het nu te zeggen: met aandacht en overgave. U kunt U niet voorstellen, Hoogvereerde
Meester, op welke wijze ik de afstand voelde die mij van U scheidde. Kloos was
onze voorganger inzake wereldpoëzie, Kloos was onze hoop voor ons literair zelf,
Kloos beteekende ons gesprek, Kloos behoorde tot het voornaamste deel van ons
geestesleven. Bij mijn “nieuwe” Binnengedachten-studie, over de nieuwe
Binnengedachten die nog verschijnen zullen, zal ik een hoofdstuk schrijven over
“onze jeugd en onze literaire belangstellingen”. Want ik ben dat niet vergeten, beste
Mijnheer Kloos, dit plan van mij om een nieuwe studie te schrijven, wanneer wij
zoover zijn dat dit weer mogelijk is. Was U het vergeten, Hoogvereerde Meester? U
sprak er niet over en ik durfde er niet over te beginnen, uit vrees...ja welke vrees? ik
geloof: uit vrees onderbewust onbescheiden te zijn. Mag ik in de toekomst hierover
nog eens met U babbelen? Ik vind het in één woord “fijn” en ik ben er zeer trots op
dat U direct bij onze kennismaking eenige sympathie voelde. Gelooft U mij, dat ik
zeer, zeer moeilijke dagen meemaak, maar gelooft U mij ook: U, Uw vriendschap
die voor mij niet minder dan een geestesliefde beteekent, Uw letterkundige waardering
voor mij en vooral Uw advies inzake mijn verzen, Uw N. Gids-plaatsingen van mijn
werk, het zijn de dingen, de glorieuze dingen die mij er bovenop houden! En als
kroon op het werk: Uw vertrouwen in mij, uw benoeming van mij tot vast medewerker
en zoo ik wellicht mag hopen tot maandelijksch bibliograaf.18 Ik dank U hiervoor
voor het laatst, maar geloof mij: zonder dit ooit te vergeten! Dat ik mij Uw vriend
mag noemen, vind ik een feest! [...] Ik zal er, Hoogvereerde Meester, ernstig zorg
voor dragen dat ik niet “vaag” blijf ook zonder houvast, zooals U zeer terecht zei.
Ook teveel “stacato” en “wijdloopigheid” vermijden. Ik zal mijzelf in “poeticis” nog
eens zeer grondig controleeren. [...] Mevrouw en Mijnheer, mag ik U misschien even
het volgende allerleukste kindermondje mededeelen? Onze kleine Agnes is 3 jaar.19
Wanneer in het begin van de maand “De Nieuwe Gids” bij ons op tafel ligt, zegt zij:
“De lieve Gids!” Wanneer mijn schoonzuster vraagt: “Wat doet Mijnheer Kloos?
Dan luidt het antwoord foutloos: “Lieve Gids schrijve!” U ziet Hoogvereerde Meester,
de kinderen
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krijgen bij ons met de paplepel reeds de literatuur binnen!’
In de brief is sprake van een ‘nieuwe Binnengedachten-studie’. Dat boek zou nooit
verschijnen. Wel verschenen twee artikelen van Kijzers hand getiteld ‘De waarde
van het onuitgegeven dichtwerk van Willem Kloos’ in De Nieuwe Gids, voornamelijk
gewijd aan niet uitgegeven ‘Binnengedachten’ van de Hoogvereerde Meester.20 Het
nieuwe boek zou een vervolg moeten zijn op Willem Kloos. Zijn Binnengedachten
(1934), een boek dat erin geslaagd is Kloos' ‘Binnengedachten’ in vaagheid, duisternis
en orakeltaal te overtreffen. De Telegraaf van 20 mei 1934 typeerde het werk als
‘een dwaas dweperig en nutteloos boek’. Bij lezing en herlezing van deze studie over
de ‘Binnengedachten’ dringt zich sterk het vermoeden op dat het relaas van Kijzer
niet serieus bedoeld is: een parodie op de ‘Benedenhuisgedachten’, zoals deze poëzie
van Kloos ooit getypeerd werd. Opmerkelijk in Willem Kloos. Zijn Binnengedachten
is de passage waarin gesteld wordt dat Kloos de ‘enige Germaan is die Nederland
bezit’. ‘Coster is te dien opzichte veel te sfinxisch-fijnzinnig en te professoraalmager
van uiterlijk, Nijhoff te bleek van gelaatstint, Maurits Dekker te luidruchtig, Van
Vriesland te zwart van haar, Helman te popperig en Joseph Gompers van
lichaamsbouw en stem niet geweldig genoeg. Neen, ik zie er geen bij de jongeren.
En bij de ouderen? Coenen is te eenzijdig. Engelsch aristocraat, A.M. de Jong een
semietische Christen en Edgar Wallace is dood.’
In Kijzers romans komen passages voor die herinneren aan wat Siegfried E. van
Praag in een recensie van Naar het licht (1936) de
‘Nederlandsch-Joodse-ghetto-neiging’ noemt, waarmee ook Herman Heijermans
behept was.21 Het woord ‘Jood’ en ‘Jodin’ wordt gekoppeld aan de minderwaardigste
en uiterlijk Ielijkste individuen. Kijzer beschrijft twee joodse mannen als volgt:
‘Beiden hebben dikke, onooglijk gebogen neuzen in hun roode zweetgezichten’. Hij
spreekt van ‘Kugel-jodinnen’ waar ‘vette vrouwen’ zou hebben volstaan.
Max Kijzer voelde zich tegengewerkt door onder anderen de genadeloze recensies
van Ter Braak op zijn werk. In Het Vaderland van 2 december 1936 laat Ter Braak
niets heel van Kijzers roman Naar het licht: ‘Wie een goede Sinterklaas-surprise
zoekt, mag niet verzuimen dezen roman van Max Kijzer aan te schaffen. Hij zal n.l.
beschikken over een zoo verbijsterend mengsel van op het papier uitgeleefde erotiek
en tot maagbezwaar geworden philosophie (van Bolland en anderen), dat de ontvanger
van het geschenk een heelen avond noodig heeft om van deze aardige verrassing te
bekomen. [...] De synthese van deze commis-voyageurs-wulpschheid en dezen
philosophischen humbug is de onnavolgbare Max Kijzer, wiens bewondering voor
de “Binnengedachten” van Kloos in dit boek op onvermoede wijze in het licht wordt
gesteld. Maar vermakelijk is het zeker; alleen reserveere men
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deze surprise voor volwassenen, die lachen kunnen; want er springen werkelijk zéér
gekke dingen uit dit doosje.’
In maart 1937 nam Max Kijzer zijn intrek bij Bernadine Hertog, die twee jaar
eerder van haar man (Bloemgarten) gescheiden was. Bernadine Hertog, een zuster
van Salvador (met wie Kijzer daarvoor een kleine etage in Geulstraat 30" bewoonde),
had vier kinderen en woonde in de Meerhuizenstraat 12". Kijzer organiseerde ook
in deze periode - hij heeft dat eigenlijk zijn gehele leven gedaan - literaire soirées,
waar bevriende dichters als Ed. Hoornik, Gerard den Brabander, Jac. van Hattum en
Maurits Mok voorlazen uit eigen werk.
Met name met Jac. van Hattum was Kijzer goed bevriend. Van Hattum schreef
het gedicht ‘Aan den denker Max Kijzer’ met de openingsregels:22
‘De opgelichte tip maakt ons niet wijzer,
als kevers onder 't wijnglas zijn wij, Kijzer.’

Kijzers nooit gepubliceerde gedicht ‘Verwantschap’,23 dat hij opdroeg aan Van
Hattum, kan gelden als het pendant van Van Hattums vers. Hierin komen de regels
voor:
‘Het wijnglas breek ik voor de kevers, dichter,
Gods greep maakt ruimer, vrind, en lichter.’

Max Kijzer beval het werk van zijn vrienden met wisselend succes in de aandacht
van Kloos aan. Hij had het echter drukker met de bestrijding van zijn literaire
opponenten.
In een brief van 13 november 1937 schrijft Kijzer aan Kloos over de tegenwerking
die hij van de ‘Forum-kliek’ ondervindt. De vermeende tegenwerking is voor hem
aanleiding twee hekelverzen te schrijven die Kloos niet in De Nieuwe Gids wilde
opnemen en die helaas verloren zijn gegaan. In de genoemde brief schrijft Kijzer
onder andere: ‘Voornamelijk Menno ter Braak met zijn satelliet J. Greshoff hebben
gezworen mijn publicaties tegen te werken en mijn literaire loopbaan, desnoods met
machtsmiddelen, te knotten. Vooropgezet, hoogvereerde Meester, het volgende: zij
hebben groote macht en ik geringe. En toch lukt hun het bovengenoemde zeer beslist
niet. Ik kan U bewijzen, en dat zal ik, wanneer ik t.g.t. bij U thuis ben, doen, dat zij
beiden weten dat ik een boek schrijf over de tachtigers, waartegen vooral Ter Braak
ten zeerste gekant is. Voor U ter inzage heb ik de schriftelijke bewijzen van
waardeering voor mijn critisch en poëtisch werk van de hand van Greshoff. Jan
Greshoff, al heeft hij een persoonlijke voorliefde voor iemands persoon en werk,
volgt absoluut de lijn van zijn patroons: Het Vaderland, Men-
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no ter Braak en Du Perron en literair: Marsman en Vestdijk. De toekomst zal uitwijzen
dat ik gelijk heb. Hoe grover zij worden, des te rustiger zal ik blijven! Maar één
hoogst belangrijke zaak, hooggeschatte Vriend: hier is de beste verdediging voor
ons beiden reeds nu een literair aanvallen door middel van letterkundige besprekingen
en spotverzen. Hierdoor krijg ik mijn boek Rondom de figuur van Willem Kloos, dat
in eenige maanden af moet zijn, spoedigst gepubliceerd, terwijl anders de heeren Ter
Braak c.s. deze publicatie onherroepelijk zullen tegen houden.’
Het manuscript van De Tachtigers. Rondom de figuur van Willem Kloos werd
voltooid door Kijzer. Hij slaagde er niet in een uitgever te vinden, ook niet na advies
te hebben ingewonnen bij Lodewijk van Deyssel. Kijzer hoopte tevergeefs zijn boek
onder te kunnen brengen bij het Thijm-fonds.24
De dood van Kloos zou het einde betekenen van de medewerking van Max Kijzer
aan De Nieuwe Gids. De bijdragen van de epigoon van Kloos hebben geen blijvende
waarde. Soms heeft Kijzer in zijn beschouwend proza echter een geestige en venijnige
pen. De bespreking van Versbouw en ritme in de tijd van '80, waarop Garmt Stuiveling
in 1934 cum laude promoveerde, is hier een voorbeeld van, zoals de titel al aangeeft:
‘De would-be accountant van tachtig’.25 Kijzer heeft groot bezwaar tegen de
‘Stuivelingsche methode’ om versbouw en ritme in grafische voorstellingen vast te
leggen. Kijzer stelt zich voor wat voor een conversatie er zou plaatsvinden indien
de moderne literaire salon ingericht zou worden op de wijze van Stuiveling, die hij
aanduidt als de ‘roode Doctor’ en de ‘versvoetenteller’. Ik citeer een klein gedeelte
van het gesprek dat bol staat van cijfers: ‘“Toch moet ik U zeggen, edele
poëzie-beoefenaard, dat ik de 2-4-6-8-7-2 van Slauerhoff na een onderbreking nog
charmanter, boeiender zelfs vind dan de 5-28-6-4-5-7-6-2 van Marsman na meer dan
een onderbreking, en wanneer U aandachtig geniet van de 2-7-4-5-8-6-2-2-3 van
Werumeus Buning na een onderbreking dan zult U hiervan in zulk een stemming
geraken dat U hoogstwaarschijnlijk den geheelen nacht geen oog toe doet, maar de
6-7-4-11-2-6-9-4-4-2-7-ze...” “Zwijg!” dondert het plotseling. De fijnproever verslikt
zich in zijn laatste beeld en blijft dan stom als een visch. Allen met vergroote oogen
overeind, zelfs de snorkers zijn ontwaakt. Een kleine, gedrongen man met reeds
grijzend haar, het eenvoudigst gekleed van allemaal, is de bewerker van de
verandering. “Wilt gij op deze manier een dichter recht laten wedervaren, wilt ge
ons door die boekhoudersmethode iets laten gevoelen van een gedicht? Reeds meer
dan een uur sta ik mij bij Uw verheven geleerdheid dood te ergeren; dacht gij
werkelijk dat ik mij iets van de kleuren, de nuancen, de figuren, de schoonheid,
kortom van het boeiende geheel van een fascineerend Perzisch tapijt kan voorstellen,
wanneer ge mij mededeelt dat het gemaakt is van 10047 roode, 48927 groene, 33247
blauwe en 66211 gespikkelde draden?”’
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Zoals ik al schreef: de dood van Kloos, op 31 maart 1938, betekende het einde van
Max Kijzer als medewerker aan De Nieuwe Gids. Kijzer dankte Kloos' weduwe op
5 april dat de familie ‘de fijne piëteit’ had om hem ‘afscheid te laten nemen van
Willem Kloos op zijn laatste sponde’.26 Hij schreef in ‘Een woord van afscheid aan
Willem Kloos’ dat hij tevreden moet zijn met Kloos' ‘schoone verglijden naar het
Andere’. ‘Maar ik kan het nog niet. Teveel nog ligt uw eerlijke mannenhand in de
mijne. Onze gesprekken aan de Regentesselaan, uw terechtwijzingen en correcties
in artistiek opzicht, die ik het voorrecht had vele jaren van u te mogen ontvangen,
zal ik mij blijven herinneren als de beste uren uit mijn leven.’27
Kloos' sterven ontlokte een ware stortvloed van verzen aan Kijzers pen. Het lange
gedicht ‘Een lied voor Willem Kloos’28 eindigt met onderstaand octaaf:
Zijn leven heeft hem tot den dood gewijd hoort gij harpen spelen d'aan u niet vreemde wijzen,
die begeleidden schuchter uwe aardsche reizen?
Zijn werelddroom ontsteeg al ruimt’ en tijd!
Ruischt er muziek en zijn uw wegen stil,
ziet ge tuinen in zilvren mist geheven?
Een geur van schoonheid zal uw naam omgeven,
zoolang God schoonheid voor zijn kinderen wil.

Zoals blijkt uit alles wat ik hierboven over de relatie Kloos-Kijzer schreef, werd
Kloos door Kijzer al tijdens zijn leven verafgood. Als een van de hoogtepunten in
deze ere-dienst had Kijzer, met Johann Stellwag, Anton van der Stolk en Charles
van Lennep, zitting in het voorlopig bestuur van een ‘Kloos-Vereeniging’, die in
januari 1937 opgericht werd.
Een tweede vereniging gewijd aan de Hoogvereerde Meester werd overigens door
anderen een maand later in Den Haag opgericht.
Na het overlijden van Kloos werd de redactie van De Nieuwe Gids - het tijdschrift
verkeerde in grote financiële moeilijkheden - onder anderen uitgebreid met A.A.
Haighton, met wiens geld De Nieuwe Gids na Kloos' dood draaiende werd gehouden.
Haighton richtte in 1922 de eerste fascistische partij in Nederland op en in 1933 de
Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij en werkte mee aan het
weekblad van Zwart Front. Voor een aantal medewerkers, onder wie Max Kijzer,
was Haighton als redacteur en geldschieter onaanvaardbaar. Op 27 juli 1938 liet
Benno J. Stokvis namens 29 medewerkers Haighton weten dat zij niet langer aan De
Nieuwe Gids willen meewerken, omdat ‘een belangrijke fascistische invloed aanwezig
is in
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de leiding van den Nieuwen Gids en mitsdien het gevaar ontstaat, dat de
humanistisch-demokratische traditie van het tijdschrift te loor gaat’.29 Kijzer verloor
met dit besluit zijn ‘forum’ en week uit naar Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift
en de Dietsche Warande en Belfort.
Max Kijzer heeft zich overigens nauwelijks met politiek ingelaten. Wat het fascisme
betreft was zijn standpunt echter duidelijk, zoals hij op 14 mei 1937 P.H. Ritter jr.
liet weten: ‘wij [Salvador Hertog en Kijzer, AM] zijn politiek links georiënteerd:
vóór Eenheid door Demokratie en tegen elken vorm, hoe verdoken ook, van fascisme!
Dat een behoorlijk mensch dit laatste tegenwoordig nog moet mededeelen, lijkt mij
een van de treurigste verschijnselen van onzen tijd.’30
Salvador Hertog was jarenlang, vanaf ca. 1920, bevriend met Max Kijzer. Kijzer
duidde hem soms aan als ‘mijn secretaris’. Een neef van Salvador Hertog, Salvador
Bloemgarten, herinnert zich dat Kijzer bij Kloos regelmatig een koffer boeken kwam
ophalen om in De Nieuwe Gids te bespreken: ‘Mijn door regelmatige halteroefeningen
van stevige spierballen voorziene oom droeg bij gelegenheid van deze
Kloos-expedities vanzelfsprekend de zware koffer.’31 Kijzer schreef aan Ritter op 5
april 1937: ‘Salvador is een trouw soldaat, ik ben een trouw sergeant. Leve de
officieren!’ Ritter behoorde natuurlijk tot de ‘officieren’, want ook ten opzichte van
Ritter kon Kijzer het vleien niet laten: ‘Vleien zit niet in mijn opstandig bloed.
Integendeel! Voor mijn vriend ben ik bewust hard. Vergeet U nooit, hooggeschatte
Heer Ritter, dat ik het doorgaans vergeeflijker bedoel dan mijn kritisch-straf masker
zou doen vermoeden. Daarom durf ik U het volgende te schrijven: een geestelijke
ontmoeting, een nadere toenadering schriftelijk of mondeling met den man o.a. van
de onvergetelijke “Zeeuwsche Mijmeringen” en “De Kritische Reis”, zie ik als een
voor mij bijzonder emotioneel en uitzonderlijk avontuur tegemoet.’
Hertog leerde Kijzer kennen toen hij op zijn achttiende naar Amsterdam ging om
rechten te studeren. ‘Hij was tien jaar ouder dan ik en ook een jood en vooral in het
begin was ik zo van hem onder de indruk dat ik alles geloofde wat hij zei. Ik was
sportief en om me te overbluffen vertelde hij bijvoorbeeld dat hij als wielrenner
kampioen op de sprint was geweest. Toen ik in mijn onnozelheid bekende dat ik nog
nooit van een wielrenner met de naam Kijzer gehoord had zei hij dat hij altijd onder
de naam “Didier” had gefietst. Maar toen hij later voor de lol op het fietsje van een
van de kinderen van mijn zuster ging zitten bleek hij niet eens te kunnen fietsen,
want hij viel er meteen vanaf. Hij was een echte Amsterdamse jood, die nergens voor
stond en van alle markten thuis was. Overdag deed hij aan de literatuur en 's avonds
ging hij op pad om ijzer te verkopen om in zijn levensonderhoud te
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voorzien [...]. Hij bekeek alles als een zakenman, ook de literatuur, maar hij was au
fond, in katholieke termen gezegd, een door de Heer getekende, of op zijn joods
gezegd, een mesjoggene. Hij was een gelovig mens, die een godsdienst maakte van
de Kunst. Hoewel hij nooit eindexamen had gedaan kon hij over alles meepraten, of
het nu literatuur was of filosofie of godsdienst. Wat dat betreft was hij net Kokadorus,
een legendarische marktkoopman uit die tijd die ook kon verkopen wat hij wou. Ik
herinner me dat Kijzer een keer in het openbaar over godsdienst heeft gedebatteerd
met de vader van Jan de Hartog die dominee was en dat hij het er niet slecht vanaf
bracht. En hij heeft zich bij Kloos geïntroduceerd als auteur van een filosofisch werk
dat hij de “Kijzer'sche Filosofie” noemde en waarover hij, naar hij beweerde,
correspondeerde met Vaihinger, de beroemde filosoof van de Als-Ob-theorie. Kloos
was diep onder de indruk, maar er was natuurlijk niets van waar, zoals hij ook niets
meende van zijn bewondering voor de “Binnengedachten” die Kloos toen in de
Nieuwe Gids publiceerde: terwijl iedereen het afdeed als gezeur van een oude man
heeft hij er een diepzinnig opstel over geschreven.’32
In De kleinkornelkes (1968) schrijft Hertog over Max Kijzer zonder dat hij diens
naam noemt. Kijzer wordt slechts aangeduid als ‘de oudere vriend’. Naar aanleiding
van De kleinkornelkes sprak ik in 1983 met Salvador Hertog over Max Kijzer. In
Dresden stond het adellijk tweetal, Hertog en Kijzer, eens in een museum voor een
madonna van Rafaël. Kijzer maakte op het moment dat zij voor het schilderij stonden
een gedicht. Voor Kijzer was het bijna een gewoonte al lopend door de stad gedichten
te ‘schrijven’. Hertog was hiervan dikwijls getuige en deed zelf mee. Hij herinnerde
zich nog een strofe die op een dergelijke manier tot stand kwam:
Ik houd alleen van stille weemoednachten
wen ruizeloze stilte omme waart,
dan lig ik hopend op niets te wachten
en schrik ik van de klok die eensklaps slaat.

De verhouding die Hertog met Kijzer had noemde hij gecompliceerd. Hertog dacht
dat Kijzer hem als zijn ‘amour’ beschouwde, hoewel zij nooit een homoseksueel
contact hebben gehad. Een maal toen ze in één kamer sliepen in een Parijs hotel zei
Kijzer dat hij ‘niet durfde’.33
Kijzers romans zijn autobiografisch en vertonen een grote obsessie voor het seksuele.
De sleutelroman Naar het licht heeft hij geschreven om af te rekenen met Bob Luza,
een bevriende arts met wie hij in conflict was geraakt en op wiens maatschappelijk
succes hij jaloers was. Luza wordt opgevoerd als
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Francois Lopez de Vega, een medisch student die Kijzer een ‘geel gelaat’ geeft. De
hele familie Lopez de Vega is ‘geel en onbehouwen’. Francois spant de kroon. Hij
wordt afgeschilderd als een goklustige, hypocriete salonsocialist, die alleen uit is op
carrière-maken en geld verdienen. Kijzer voert zichzelf op als ‘Jozef Krijger’,
‘handelsreiziger en filosoof’. Krijger, die een geboren debater en polemicus is, volgt
de donderdagavondcolleges van Bolland. Hij is bevriend met Gerrit Lap in wie
gemakkelijk Salvador Hertog te herkennen is. Lap volgt een advocatenstudie en is
afkomstig uit Maastricht. Kijzer suggereert dat Gerrit Lap homoseksuele gevoelens
koestert voor Jozef Krijger. Beide romanfiguren staan afgebeeld in de
rechterbovenhoek van het omslag.
Aan het eind van de roman roept Lap, die zijn studie heeft afgebroken en als
zeeman is gaan werken, half huilend tegen Jozef Krijger: ‘Uit bloed en geil bestaat
het leven!’ Krijger antwoordt: ‘“Je vergist je.” Stilte. Zuigend voetengekraak in de
opgehoogde sneeuw. “De liefde is. Zij is de eenige waarheid en kan door ons allen
beleefd worden...misschien niet op aarde...dat weet ik niet...zij is rein als God's adem.’
Is Naar het licht (1936) al een specimen van de wijze waarop Kijzer ‘de machtige
invloed van het Freudiaanse libido in de lotsbestemming zijner individuën’ beschrijft,
zoals Andries de Rosa het zo elegant verwoordde34 - de roman De verborgen dissonant
(1937) breekt in dit opzicht werkelijk alle records!
Als dit boek niet zo onkuis zou zijn geweest met bovendien een happyend, dan
zou het te kenschetsen zijn als een tot een roman uitgewerkte smartlap, waarin het
ene lotgeval het andere in ellende naar de doornenkroon steekt. Hoofdfiguur in de
roman is Hélène Beauchamps, die zeven vette huwelijksjaren beleeft met Willem de
Beauchamps, een leraar aan een gymnasium, een ‘gezocht en geëerd medelid van
de voornaamste vereenigingen voor kunsten en wetenschap’, die in zijn vrije uren als hij geen weemoedige tonen ontlokt aan zijn cello - liefdesgedichten op zijn
verafgode vrouw schrijft.
‘Belle Hélène’ heeft een niet te stillen seksuele honger; niet bij poëzie alleen, lijkt
haar parool. Zij houdt van haar man, die echter niet het schrijnend verlangen dat in
haar leeft, kan inlossen: ‘Vooral wanneer zij zich volkomen uitgerust voelde,
opgeruimd en vol liefde voor man en kinderen, na rijpe gesprekken met hun nobele
vrienden Kolsté en Grijpstra, wanneer zij eenige teedere, religieuze verzen van Rilke
voor Willem had voorgedragen, zoodat een verliefde vroomheid deinend in haar
toefde, - die haar iets versneld en zwaarder deed ademhalen - dan gebeurde het dat
Willem haar te eenzijdig was, lichamelijk te eenzijdig, en dan kreeg zij dien waanzin
naar bevrediging, die woeste, niets ontziende worsteling naar lijfsvrede, tempering,
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Omslag door W. de Vries voor Max Kijzers Naar het licht, 1936. Centraal staat de ‘Andalusische
schoone’ Fanny Belmonte, die door de hoofdfiguur Francois Lopez de Vega vanwege een litteken
niet tot zijn vrouw werd genomen. Boven haar de romanfiguren Jozef Krijger (rechts) en Gerrit Lap
(links), gemodelleerd naar resp. Max Kijzer en Salvador Hertog.
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rust...O God! eindelijke, eindelijke rust...! Maar het schrijnde. Pijn. Zij putte Willern
uit, kreeg zelf dan toch verzachting, sussing van het vreemde bronstige.
Hélènes man, Willem, die het er maar moeilijk mee heeft, sterft aan een ‘gezwel
in de hersenen’ - dat, wees gerust, overigens niets uitstaande heeft met de seksuele
bedrijvigheid waartoe hij zich gedwongen zag - en laat zijn vrouw met een dochter
en een zoon, Meta en Jean, achter. Hélène vervalt na de dood van haar geliefde
echtgenoot in een volkomen apathie en laat de zorg van haar kinderen over aan het
dienstmeisje. De vrienden Theo Grijpstra en Daan Kolsté zien met lede ogen aan
hoe Hélène haar interesse in het leven verliest en de kinderen aan hun lot overlaat.
Ze zorgen ervoor dat Hélène een juffrouw van gezelschap krijgt, die tevens de zorg
heeft voor de kinderen. Die juffrouw - Ida Todd - is een wees, heefteen verloofde,
Boy, in Engeland, maar is niet van plan te trouwen. De twee vrouwen worden op
slag verliefd op elkaar en Hélène lijkt in Ida doel en bestemming gevonden te hebben
voor ‘het bronstige’, waardoor zij geteisterd wordt: ‘Het was alsof eindelijk een hiaat
werd aangevuld. Een kankerende rauwheid in haar borst, die haar somtijds direct na,
ja zelfs tijdens de samenleving met haar lieven man kon kwellen, en die steeds, al
was het slechts aanmanend, aanwezig was, bleek nu geheel verdwenen.’
Enkele jaren beleeft Hélène met Ida het opperste geluk, ook al meent de verteller
van de roman dat hun relatie pathologisch is: ‘twee zieke, verlaten wezens’. Er zijn
momenten waarop Hélène naar de bundel nagelaten liefdesgedichten van haar man
grijpt; vooral eén regel treft haar: ‘Want iedere droom, O vrouw, leidt weer tot U.’
Als Ida haar toch verlaat voor de Boy - that's in a name - in Engeland voelt ze iets
van een verlossing, hoewel de vroegere schrijnende pijn zich opnieuw in haar hart,
of waar dan ook, nestelt. De verlaten vrouw zoekt voor een moment haar heil bij een
Duitse leeuwentemmer ‘met een geslachtsdeel als van een paard’, gaat heftige,
kortstondige verhoudingen aan met vele mannen: ‘forsche, jonge, mooie, krachtige,
perverse’. En of dat allemaal nóg niet erg genoeg is, richten haar verlangens zich op
haar zoon Jean, die zich ontpopt als pooier en syfilis oploopt, wat hem tot zelfmoord
drijft. Het is spijtig dat Hélène niet weet dat ook Jean eén regel uit de nagelaten
verzenbundel van zijn vader heeft gekoesterd: ‘De nacht beheerscht het leven, niets
dan de nacht...’
Hélènes dochter Meta heeft - gezien het voorgaande - een voorspelbare weinig
rooskleurige levenswandel. Ze wordt door haar moeder op jonge leeftijd dood
aangetroffen in een bordeel dat gerund wordt door juffrouw Gerards, een vrouw met
wie zij een lesbische verhouding heeft gehad: ‘Dat lichaam, waaruit nog maar zeer
kort het leven kon geweken zijn, was het brutaal-geschminkte, volmaakte hoerenlijf
van een uitgestudeerde lichte-
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kooi, zoo schoon en verleidelijk van gladden vorm, dat het nog lokte en aantrok.
Alsof het een wildvreemde meid was die daar lag, zoo weinig trof Hélène en zij had
moeite om zich duidelijk bewust te maken, dat het werkelijk haar dochter was, het
mooie meisje dat zij ruim twee jaar geleden bij het welteruste-zeggen nog een
moederkus gaf.’
Gelukkig loopt het boek goed af: ‘De dooden hadden het rauwe uit haar binnenste
met zich medegevoerd. Haar van-binnen-oud zijn door de barre slagen van het lot,
had ten gevolge dat zij immuun was geworden, dat haar ziekte langzaam en ongemerkt
van haar afgegleden was. Zij begeerde Ida weer te zien, maar als een oudere, wijzere
vriendin.’
Hélène legt in het laatste hoofdstuk witte bloemen op Willems graf, zwaait met
de voorzittershamer van de ‘Dames-Liefdadigheidsvereeniging Onder Ons’, verdeelt
haar uit renten verkregen gelden over behoeftigen, verpleegt zieken tot diep in de
nacht, ontfermt zich over kinderen van verwaarloosde gezinnen en bedlegerige
moeders. ‘Tot in het diepst van haar vezelen voer heiligheid met breede scheuten
door haar heen. [...] Zij werd daad en zoende de melaatschen.
Rondom haar sterfbed velen die zij gelukkig gemaakt had. Ook Ida was gekomen.
Telkens wanneer Hélène haar moest aanzien, herinnerde zij zich alleen maar de
vroegere, zachte toegenegenheid voor elkaar en niets van de verwoesting hunner
lijven.
En van alle begeerten ontdaan, omgeven van geluk door háár veroorzaakt, getuigde
zij: “ik heb het goed bedoeld”.’
Kijzer zelf zal het met deze roman ook heus wel goed bedoeld hebben. Ik heb mij
bij de bespreking van De verborgen dissonant beperkt tot de parafrase van het
verhaaltje en het geven van enkele karakteristieke citaten, omdat er over de stijl die aan het realisme van Israël Querido herinnert - of compositie van het boek weinig
enerverends te zeggen valt. Het lijkt erop dat Kijzer wat met een mooi ouderwets
woord prikkellectuur heet heeft willen schrijven. De lezer van nu wordt er, ben ik
bang, niet warm of koud van, een beetje moe, dat is alles.
Max Kijzer heeft zijn uiterste best gedaan om P.H. Ritter jr. een inleiding te laten
schrijven bij zijn laatste roman, Sigarenfabriek José Alvarez. Hij schreef Ritter op
5 april 1937 dat hij het manuscript ‘tot in alle finesses van elke ongewenschte tendenz
(U begrijpt me wel) zal zuiveren’, daartoe overigens gedwongen door zijn uitgever
Bruna. Bruna had Ritter na april 1937 laten weten het boek nog steeds onacceptabel
te vinden. Kijzer verweerde zich tegenover Ritter in een brief van 23 september 1937:
‘De heer Bruna heeft een stuk van de sigarenfabriek gelezen vóór de verandering.
Toen waren er in derdaad enkele, vanzelfsprekend geen pornografische maar erotische
scè-
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nes in het boek. Thans zijn deze er volkomen uit verwijderd. Zoals het nu gereed ligt
keurig getypt en grondig herzien, kent de heer Bruna het manuscript niet. Wij zouden
nu gaarne U de volgende bereidwilligheid willen vragen. Wij leven in financieelen
doodsangst en kunnen het met hangen en wurgen bij onze leveranciers nog 14 dagen
uiterst rekken. Mag ik U nu het verbeterde manuscript toesturen? Wanneer het niet
te veel gevraagd is, zoudt U het dan in enige avonden willen doorlezen en mocht U
nog zinnen en scènetjes vinden die U niet bevallen, dan geef ik U het volle recht, die
te verwijderen of grondig te herzien. Mocht U daar geen tijd voor hebben misschien
wilt U dan die zinnen aanstrepen, mij de bladzijden sturen die ik U dan volkomen
naar uw wenschen veranderd met den meest mogelijken spoed weer zal retourneren.
Ik voel dat de roman naar uw zin zal zijn en nogmaals ook een enkel realistisch woord
bijv., schrapt U volkomen. Wanneer dit manuscript dan volkomen naar uw zin is, en
U wil zoo vriendelijk zijn het met een door U geschreven voorrede wederom bij de
firma Bruna in te leveren, dan geloof ik dat ik er stukken beter voor zal staan en de
heer Bruna geneigd is, mij wellicht het verlangde voorschot van ƒ 500, - te
verstrekken.’
Ritter was bereidwillig - hoewel hij betwijfelde, gezien zijn onderhoud met Bruna,
of de roman uitgegeven kon worden - en vroeg Kijzer hem de roman in gekuiste
vorm toe te sturen. Hij zou het manuscript aan zijn vrouw laten lezen, zoals hij schreef
op 26 september: ‘Indien zij het boek goed vindt, en het vrij is van pornographie,
wil ik het, ook als de heer Bruna halsstarrig blijft, ten spoedigste bij een andere
uitgever aanbieden.’ De bemiddeling van Ritter had uiteindelijk succes. Het boek
verscheen, overigens zonder een inleiding, in 1939.
Zoals al bleek uit de brief aan Ritter van 23 september 1937 kampte Kijzer met
een groot geldgebrek, nog verscherpt omdat hij zich borg had gesteld voor zijn broers
praktijk. Geldzorgen zouden hem voortdurend plagen; reden waarom hij ook
regelmatig geld ontving van het Ondersteuningsfonds van de Vereniging van
Letterkundigen.35
Het voortdurende geldgebrek - vooral toen hij de zorg voor vier kinderen had maar ook de wereldvreemde, hysterische persoonlijkheid van Kijzer en de complexe
verhouding die hij met zijn ‘vrouw’ en met zijn vriend en ‘zwager’ Salvador Hertog
had, leidden - na knallende echtelijke en vriendschappelijke ruzies-ertoe dat hij in
november 1939 de stad Amsterdam ontvluchtte, afreisde naar Rotterdam en opnieuw
bij zijn broer en schoonzuster introk. Hij voelde zich verraden door zijn oude vrienden
en verlaten. Het gedicht ‘De bank’ uit de bundel De rijke bedelaar geeft een sfeervol
beeld van de verlatenheid die Kijzer in Rotterdam gevoeld moet hebben. Ik citeer
slechts de laatste twee strofen:
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melkwit de maasbrug in den morgen,
verlangen in de drukke wereld opgelost,
van veel onhoudbaars ben ik nu verlost;
in het licht blijft de smart meer verborgen.
naar mijn dakkamer ga ik, wat brood
kauwen; slapen in een bed vannacht;
een bank is hard, maar voor herinring zachter-en
verschil is er niet voor den dood.

De oorlog maakte het hem onmogelijk verder te publiceren. Alfred Kossmann haalt
in 1963 herinneringen aan hem op: ‘Hij achtte zich miskend omdat hij in opgewonden
impressionistische stijl liefdeslevens behandelde. Hij zei: “Heb ik een roman
geschreven over het sexuele en erotische leven van beestmensen. Heeft de uitgever
erin geschrapt. Is er een zakenroman overgebleven”. En toen wij hem, al in de oorlog,
vroegen waarom hij zijn laatste verzenbundel “Blaffende hond” had genoemd, vertelde
hij in dat hondengeblaf inplaats van het kinderlijke “woef woef” het volwassene
“vrouw vrouw” te horen.’36
In augustus/september 1942 gaf Max Kijzer gehoor aan een tweede oproep om zich
voor het kamp Hummelo te melden. Hij bleef daar zeer kort. Het staat vast dat hij
op 23 oktober 1942 vanuit het kamp Westerbork werd gedeporteerd naar vermoedelijk - kl. Auschwitz met bestemming buiten commando Blechhammer,
alwaar hij, weer zeer vermoedelijk, tewerk gesteld werd. Blijkens Dagtekening
Staatscourant d.d. 1.11.1951 is hij op 31.3.1944 ‘ergens’ in Midden Europa
overleden.37
Freek van Leeuwen beschrijft zijn laatste contacten met Max Kijzer in zijn
memoires De deur op een kier. ‘Aanvankelijk kwamen er nog brieven uit het kamp
Hummelo. Alles was veel minder erg dan wij ons dat hadden voorgesteld. Het leven
in het kamp was dragelijk. Men organiseerde lezingen, literaire bijeenkomsten en
concerten. De verzorging was redelijk. Waarschijnlijk zou men binnenkort worden
overgebracht naar het kamp Westerbork. Maar alles ging goed: Zaak was het de
moed niet te verliezen. Binnenkort kwam de invasie: Dan zou alles anders worden,
en ten beste keren.’38

Afzonderlijk verschenen werken van Max Kijzer
De waarneming en het denken [Beschouwend proza]. J. Ginsberg, Leiden 1932.
Willem Kloos. Zijn Binnengedachten [Beschouwend proza]. Andries Blitz,
Amsterdam 1934.
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Honderd kwatrijnen [Gedichten]. A.W. Bruna & Zoon's uitgeversmaatschappij
N.V., Utrecht 1936.
Naar het licht [Roman]. A.W. Bruna & Zoon's uitgeversmaatschappij N.V.,
Utrecht 1936.
De verborgen dissonant [Roman] A.W. Bruna & Zoon's uitgeversmaatschappij
N.v. Utrecht 1937.
Sigarenfabriek José Alvarez [Roman] A.W. Bruna & Zoon's Uitgevers-mij.
N.V., Utrecht 1939.
De rijke bedelaar [Gedichten]. [Eigen beheer, Rotterdam 1942].
H. Marsman (1899-1940) [Beschouwend proza]. [Eigen beheer, Rotterdam
1942].
Archief [Gedicht]. Aad Meinderts, Den Haag 1986.
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Pagina uit de in 1934 verschenen eerste druk van Porta nigra. In deze druk is de tekst gezet uit de
vette Horley Old Style.
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Pagina uit de in 1937 verschenen vierde druk van Porta nigra. Deze druk is gezet uit de Nobel.
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Jaap Goedegebuure en Kees Thomassen
Marsmans Porta nigra (1934)
Op 12 mei 1992 werd bij J.L. Beijers te Utrecht een kavel geveild met brieven,
ansichtkaarten en enige andere documenten gewisseld tussen H. Marsman en de
Utrechtse uitgeverij De Gemeenschap. In overleg met het Letterkundig Museum
deed de Koninklijke Bibliotheek met succes een poging om deze documenten te
verwerven, ter aanvulling op het al bij haar berustende Marsmanarchief.1
De dokumenten blijken in tweeërlei opzicht van belang. Ze bieden interessante
gegevens over de produktie van de diverse drukken van de in 1934 voor de eerste
maal verschenen dichtbundel Porta nigra en ze geven een belangrijke aanvulling op
de reeds in het archief aanwezige gegevens over de verkoopresultaten die de
publikaties van Marsman bij De Gemeenschap behaalden.

Marsman en de Gemeenschap
De verhouding tussen de dichter Hendrik Marsman (1899-1940) en de schrijversgroep
die zich had gevormd rond het rooms-katholieke literaire tijdschrift De Gemeenschap
heeft iets van een jarenlange verloving waar nooit een trouwerij op is gevolgd, laat
staan dat er ooit sprake is geweest van huwelijkse gemeenschap. Hoewel Marsman
aan het einde van de jaren twintig de indruk gaf zich bij de kerk van Rome te willen
aansluiten, en daarmee een daad te stellen die hem definitief in de rijen van de ‘Jonge
Katholieken’ zou doen belanden, zag hij daar tenslotte toch van af.2 Op zichzelf was
het merkwaardig dat het boegbeeld van De Vrije Bladen, een literair periodiek dat
binnen het verzuilde bestel van de Nederlandse letteren de ‘paganistische’ of heidense
richting vertegenwoordigde, zich liet paaien door de uitnodiging mee te werken aan
een blad van de concurrerende richting. Om een beter zicht te krijgen op dit geval
van literaire promiscuïteit, is enige achtergrondinformatie noodzakelijk.
Wat opvalt is de informele manier waarop Marsman met De Gemeenschap in
contact kwam. Nadat hij tussen 1921 en 1923 ingeschreven was geweest als student
in de rechten aan de Leidse universiteit, koos hij na zijn kandi-
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daats voor een doctoraalstudie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In het Utrecht van
die jaren hield zich een betrekkelijk groot aantal jonge kunstenaars op. De dichter
Jan Engelman was er werkzaam als journalist, de componist en muziekcriticus Wouter
Paap woonde er, de latere schrijver en componist Lou Lichtveld, alias Albert Helman
kwam er studeren. Verder waren er de gebroeders Henk en Louis Kuitenbrouwer
(alias Albert Kuyle), en de al wat oudere C.J. Vos. Het was in dit katholieke milieu
dat het tijdschrift De Gemeenschap en de met dit tijdschrift geaffilieerde uitgeverij
van dezelfde naam hun bakermat hadden.
Het lijdt geen twijfel, of Marsman is enthousiast geweest over het initiatief van
de jonge Utrechtse katholieken. Vanaf het eerste nummer in 1925 dat De Vrije Bladen
onder zijn leiding stond, spoorde hij de jonge Nederlandse schrijvers aan tot een
‘sprong in het duister’; ze deden er in zijn ogen beter aan te vertrouwen op eigen
kracht in plaats van zich vast te klampen aan het voorbeeld van de Tachtigers en
Negentigers. ‘Liever onkruid dan klimplant’, luidde Marsmans devies. Het is niet te
kras om, gegeven het dringende beroep op ‘alle jonge litteratoren, in Holland en
Vlaanderen, van elke geaardheid’, Marsmans beleid als tijdschriftleider te vergelijken
met de doorbraakpogingen die de oprichters van de Partij van de Arbeid na 1945
ondernamen om het verzuilde bestel te saneren. In dat beleid pasten de ontmoetingen
tussen De Vrije Bladen-groep en de medewerkers van het katholieke Nijmeegse blad
De Valbijl, die werden aangevoerd door de gebroeders Henri en Gerard Bruning.
Met laatstgenoemde zou Marsman innige vriendschapsbanden aanknopen, wat
opmerkelijk mag heten nu Gerard Bruning, nog eerder dan de Utrechtse katholieken,
pogingen deed om de ‘dicator der jongeren’ tot de kerk van Rome te bekeren.
Geheel in overeenstemming met dit beeld zijn de herinneringen van Jan Engelman,
die meer dan dertig jaar na deze periode zou releveren hoe hij Marsman voor de
etalage van een kunsthandel op het Utrechtse Oudkerkhof had leren kennen: ‘Hij
ging als een ronselaar rond, had allerlei denkbeelden over het “vitaliseren” van “het
jonge intellect”, vertelde van teleurstellingen bij “De Vrije Bladen” en was
verwonderd toen ik zei, dat ik mij over “het figuur” ener generatie niet zoveel zorgen
kon maken als hij en dat de kunstenaar op moet passen voor een teveel aan
voluntarisme, dat het belangrijker was zich een instrument te weten.’
De nawerking van de ontmoeting tussen de meest prominente figuur onder de
jonge generatie en de in die beginjaren nadrukkelijk in De Gemeenschap aanwezige
Engelman is zichtbaar in de eerste twee jaargangen. In het decembernummer van de
eerste jaargang publiceert Marsman het ongebundeld gebleven gedicht ‘De
ondergang’; enige maanden later laat hij er nog ‘Heimwee’ (het befaamde gedicht
over het heimwee naar de tijd van
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kruistochten en kathedralen) en een ‘In memoriam Gerard Bruning’ op volgen. Het
zijn cruciale bijdragen, die tonen hoe snel Marsman zich bij zijn nieuwe milieu had
aangepast. Zowel binnen De Gemeenschap als daarbuiten meende men dat een
bekering op handen was. Naar aanleiding van ‘De ondergang’ schreef Engelman in
een brief aan Anton van Duinkerken: ‘[Marsman] heeft blijkbaar ingezet: alles of
niets - den laatsten strijd met het laatste dat overbleef: God. Werkelik: een grootsch
gevecht, voor zoover ik het zien kan. Hij vloekt als een veedrijver, maar is gekweld
als een duivel, en bang als een kind in 't donker.’ Een paar maanden later zou Lou
Lichtveld de gekwelde duivel aansporen 's avonds voor het slapen op de knieën te
gaan. ‘Paganistische’ vrienden als Martinus Nijhoff en Menno ter Braak probeerden
hem daar juist van af te houden. Het was flink touwtrekken om Marsman, die van
de weeromstuit besluiteloos bleef, maar ondertussen vrolijk verder koketteerde door
in De Gemeenschap een gedicht als het spiritual-achtige ‘Hart zonder land’ op te
laten nemen. Ook leverde hij zijn bijdrage aan de in deze kringen vigerende
anti-democratische sentimenten, toen hij in 1928 tegenover interviewer Kuyle
verklaarde dat een gewelddadige dood in een fascistisch front hem heel waarschijnlijk
leek.
Marsman heeft niet alleen aan het tijdschrift, maar ook aan de uitgeverij een
belangrijke bijdrage geleverd. Nadat zijn debuutbundel Verzen (1923) was verschenen
bij J. Ploegsma te Zeist, Penthesileia (1925) bij de Arnhemse uitgeverij Hijman,
Stenfert Kroese en Van der Zande, en De anatomische les (1926) bij C.A.J. van
Dishoeck te Bussum, bracht hij achtereenvolgens het prozagedicht De vliegende
Hollander (1927), de essaybundel De lamp van Diogenes (1928), de verhalenbundel
De vijfvingers (1929) en de dichtbundels Paradise regained (1927) en Witte vrouwen
(1930) bij De Gemeenschap onder. Als laatste zou aan deze reeks in 1934 de
dichtbundel Porta nigra worden toegevoegd.

De uitgeverij
Hoewel de geschiedenis van de uitgeverskant van De Gemeenschap nog niet is
geschreven, zijn inmiddels al wel de belangrijkste gegevens bekend.3 Eind 1925 als
annex van het tijdschrift opgericht, wist de uitgeverij onder de bezielende leiding
van Albert Kuyle binnen korte tijd een belangrijk en typografisch goed verzorgd
fonds op te bouwen. In commercieel opzicht was de uitgeverij echter geen succes.
Eind 1929 waren - vooral door de torenhoge schuld bij de vaste drukker Leiter-Nypels
te Maastricht4 - de financiële problemen bijna onoverkomelijk geworden. De
oprichting van een Stichting die aanvankelijk steun bood, en in december 1931 de
uitgeverij overnam, moest redding brengen. Er werd een nieuwe drukker gevonden,
de N.V Lumax te Utrecht, waarvan de directeur, A.M. Oosterbaan, tevens de functie
van penningmeester van de Stichting op zich
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nam. Nadat Kuyle wegens principiële meningsverschillen al begin 1932 uit de redactie
van het tijdschrift was gestapt, verliet hij in november van datzelfde jaar ook de
uitgeverij. Hij werd opgevolgd door C.J. Vos (1891-1955). Diens enthousiasme was
echter omgekeerd evenredig aan zijn zakelijke inzichten en zo werd rond 1934
uiteindelijk een beroep gedaan op de Bilthovense uitgever H.M.G.M. Nelissen
(1885-1957). Deze voerde eind 1935 opnieuw een reorganisatie door, waarbij hij de
zakelijke aspecten voor zijn rekening nam en Vos verantwoordelijk was voor de
artistieke aangelegenheden. Hoewel een en ander tot gevolg had dat de financiën iets
beter geregeld waren, bleef het succes uit. De mede daardoor verslechterde verhouding
tussen Vos en Nelissen bracht de laatste er toe om in mei 1940 aan het
Stichtingsbestuur een voorstel tot liquidatie van de uitgeverij en overname van het
fonds te doen. Dit voorstel werd niet aangenomen en, tegen de zin van Nelissen in,
bracht het bestuur eind 1941 het fonds onder bij uitgeverij Het Spectrum.

Porta Nigra
De totstandkoming van Porta nigra verliep uiterst moeizaam, in de eerste plaats
vanwege Marsmans berucht gebrek aan inzicht in de kwaliteit van zijn werk, in
tweede instantie omdat De Gemeenschap een niet al te professioneel opererende
uitgeverij was. De ontstaansgeschiedenis van de tekst valt na te lezen in de
correspondentie met diegenen onder zijn literaire vrienden (E. du Perron, P.N. van
Eyck, A. Roland Holst, Victor E. van Vriesland en anderen) aan wie hij in zijn
onzekerheid aangaande eigen kunnen advies vroeg.5 De complicaties begonnen al
bij het zoeken naar een geschikte titel. In het voorjaar van 1931, toen zijn bundel
Witte vrouwen nog maar een paar maanden in de handel was, begon Marsman te
zinnen op een nieuwe bundel onder de titel Proteus. Het jaar daarop had hij de titel
inmiddels veranderd in Terugtocht, een opschrift dat zou terugkeren boven een van
de vier afdelingen van Porta nigra. Alternatieve titels, die hij onder zijn adviseurs
liet circuleren, waren De legende van een jeugd, Schisma, Versteend verleden en De
lier aan de wilgen. In de loop van 1933 viel de keus op Porta nigra, mede op aanraden
van Du Perron. De vlag dekte in zoverre de lading, dat de dominante doodsthematiek
er in besloten ligt. De ‘zwarte poort’, in werkelijkheid een Romeins monument te
Trier, symboliseert de laatste doorgang die Marsman eind jaren twintig, begin jaren
dertig, obsedeerde.
Du Perron had de nodige druk uitgeoefend om Witte vrouwen integraal in Porta
nigra op te nemen, iets waartegen Kuyle zich terecht verzette, want die bundel was
toen nog niet uitverkocht.6 Bij wijze van compromis werden uiteindelijk alleen ‘De
hand van de dichter’, ‘De grijsaard en de jongeling’ en ‘De bruid’ overgenomen.
Op welk tijdstip Marsman precies het manuscript heeft ingeleverd is niet
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bekend, maar dat zal waarschijnlijk nog in 1933 zijn geweest. De produktie ging niet
bepaald van een leien dakje blijkens de volgende citaten uit de correspondentie met
‘Foeks’ (zoals Vos door intimi wel werd genoemd).
Op 7 februari 1934 schrijft Marsman uit Italië onder meer: ‘Ik hoor maar niets van
je, en waar blijven de proeven?’ Bijna zeven weken later, op 26 maart, luidt het:
‘Houd mij ten goede, maar dat je zelfs niet schrijft vind ik behalve onzakelijk ook
niet erg vriendschappelijk. Als je deze krijgt, ben ik niet meer in Spanje. 10 April te
Rome post-a restante. Als ik daar geen bericht van je vindt waar ik wat aan heb,
vraag ik je liever de copie naar Q[uerido] te zenden. Even goede vrienden, maar dit
is mij te gek’.
Dit was allerminst een loos dreigement; het contract voor Porta nigra zou pas drie
maanden na de uiteindelijke verschijning worden getekend, officieel was Marsman
derhalve voor de bundel nog niet aan De Gemeenschap gebonden. Er volgde inderdaad
een zending proeven, maar begin mei moest Marsman wederom op vervolgzendingen
aandringen. Pas op 12 juni bleek eindelijk alles gezet: ‘Ik stuur je de proeven terug.
Vraag jij nu nog even een revisie en haal er de laatste fouten uit, wil je? Dan hoef ik
het niet meer te zien voor het gereed is. Ik hoop gauw.’
Dat ‘gauw’ viel echter tegen. In een niet bewaarde brief stelde Vos voor om, ter
stimulering van de verkoop, de totale oplage van de bundel over niet minder dan vier
‘drukken’ te verdelen. Een werkwijze die op bescheidener schaal ook al bij Paradise
regained was toegepast, waarvan de oplage van 600 exemplaren over twee drukken
was verdeeld. Marsman reageerde wat terughoudend in een puntsgewijs opgestelde
brief van 15 juni: ‘a) kun je nu een datum noemen waarop de bundel vast en zeker
verschenen is? b) wordt er al mee gereisd, en wat is het voorloopig resultaat? c) kun
je voor wie mijn 3 bundels koopt geen reductie vaststellen? [...] f) is 4 drukken ineens
niet wat veel? Kun je er geen 2, of 3 (2x400 en 1 × 200) van maken? g) welk jaartal
laat je in de 2e, 3e, 4e druk zetten? of gebeurt dat later pas, als wij daar aan toe zijn?
h) Kan er voor mijn rekening één mooi luxe-exemplaar ten name van Schorer7 gedrukt
worden met vermelding in de colophon van dat ééne ex. dat het een apart luxe ex.
voor hem is? Wat moet dat kosten? Hij heeft in mijn afwezigheid allerlei zaakjes
(huur- en belastingkwestie alleraardigst voor mij geregeld en opgeknapt en misschien
vindt hij zoo'n uniek ex. een aardig geschenk)’.
Vos heeft het kennelijk te druk om te reageren en zo ploft er op 6 juli een brief op
zijn deurmat waarin Marsman klaagt: ‘Ik moet je zeggen, dat ik er nu niets meer van
begrijp. Waarom antwoord je niet even op mijn brief? Het is toch een kleine moeite,
en je weet dat Mijne Voortvarendheid dat lange wachten vervelend vindt. Buitendien
ga ik erdoor vreezen, dat er nu nog geen spoed achter zit, en dat het God weet hoe
lang nog kan duren voor de
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bundel verschijnt. De datum die ik je in een van mijn vorige brieven genoemd heb,
is al verstreken en ik hoor of zie niets. Ik vind het vervelend dat je er blijkbaar geen
hand voor uitsteekt om het boek nu eindelijk te laten uitkomen, en als je geen vriend
van mij was zou ik je een heel andere brief schrijven, wees daar overtuigd van. Maar
ik wil nu - vrienden of geen vrienden - toch graag van je hooren dat de bundel absoluut
1 September a.s. in den handel is. Als je me die verzekering niet kunt geven, en als
de bundel ondanks je eventueele verzekering er dan nog niet mocht zijn, acht ik mij
vrij. D.w.z. dat ik er dan toch nog mee naar Querido ga, zoodat ik dan zekerheid heb
dat de bundel nog vroeg in het najaar uitkomt. Als ik maar begreep waarom, nu de
boel gezet is, er nog moet worden gewacht, dan was het nog iets, maar zelfs dan zou
ik mij toch niet bij zoo'n gezanik neerleggen. Ik reken dus nu op een omgaand en
nauwkeurig antwoord op mijn brief, en ik hoop dat je toegeeft, dat mijn ontstemdheid
gegrond is. Mij hindert het genoeg dat ik je een paar x zoo moet schrijven, maar ik
kom ertoe door jouw schuld.’
Nu kwam er wel een, evenmin bewaard gebleven, brief uit Utrecht, maar uit de
reactie van Marsman af te leiden, hield Vos zich daarin op de vlakte. Op 8 juli schrijft
Marsman namelijk: ‘Ik krijg zooeven je brief, maar ik ben nog lang niet tevreden.
Al hangen wij voor een deel van de boekhandel af, ik houd je absoluut aan de datum
van 1 September. Laat je door eventueele tegenstrijdige adviezen niet beïnvloeden,
het vroege najaar is - ook volgens Querido, die jarenlange ervaring heeft - een
uitstekend moment; veel beter dan in de volte van December. Dus - hoe zeer het mij
ook zou spijten - als het 1 September niet uit is, ga ik er mee weg - en jullie zit met
de gemaakte kosten. Ik kan het niet helpen, ik doe het. Dit getreuzel enerveert mij
geweldig, evenals de onnauwkeurigheid en onvolledigheid van je brieven, het bederft
mijn stemming en benadeelt mijn werk. Er moet nu een eind aan komen. Hoe is het
mogelijk dat de prijs nu nog niet vaststaat. Het ex. voor Schorer hoeft niet mooi
gebonden te worden. Maar noem mij nu een prijs van dat luxe-ex. Ik geef je als limiet
een bedrag van ƒ 10. - Kan dat? Ik weet niets van die dingen.’
De ongedateerde reactie van Vos zal Marsman genoegen gedaan hebben: ‘De
bundel zal uiterlijk 1 September verschijnen. We zullen drie drukken maken (2×400
en 1 × 200) - hiervan 400 direct “kant en klaar”, de rest in plano-ellen. Het
luxe-exemplaar wilde ik je gaarne cadeau geven. Ik geloof dat ik nu toch alle vragen
volledig beantwoord heb. Neen, ik heb nog wat vergeten: Er wordt nog niet met den
bundel gereisd, maar.....zie boven. Maak je toch in Godsnaam niet nerveus, de bundel
is klaar en je begrijpt toch wel, dat we ons uiterste best zullen doen om het boek zoo
goed en zoo goedkoop mogelijk te maken. Dat kun je toch, zonder dat er aan je werk
iets geschaad wordt, wel aan ons over laten. Je hebt dus nu de pertinente verzeke-
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ring........uiterlijk 1 September en de rest komt ook in orde.’
Wat Marsman gelukkig niet wist, maar uit een in het dossier aanwezige doorslag
zeer waarschijnlijk lijkt, is dat pas op 24 juli de definitieve drukopdracht aan Lumax
werd gegeven. Begin augustus toont Marsman zijn tevredenheid: ‘Als je mij eerder
een vaste datum genoemd had, had ik mij niet zoo “verbolgen” getoond. Ik was, je
te groote voorzichtigheid kennende, bang voor een uitstel zonder eind. Ik reken nu
vast op 1 Sept. Veel dank voor het luxe-ex. Ik ben voorloopig niet te bereiken. Wil
je goede nota nemen van de hierbij gaande notities?’ De ‘notities’ behelzen een lijstje
namen en adressen van personen die in aanmerking kwamen voor een
auteursexemplaar: D.A.M. Binnendijk, P.N. van Eyck, Arthur M. Lehning, J.E. van
der Meulen, Martinus Nijhoff, Jan van Nijlen, Wouter Paap, E. du Perron, A. Roland
Holst en Charley Toorop.8
Op 29 augustus tenslotte kan Vos aan Marsman het volgende berichten: ‘Tegelijk
met dit schrijven zend ik als drukwerk het eerste gebrocheerde exemplaar van PORTA
NIGRA. Je ziet het is op 1 September klaar! Aan Schorer wordt een exemplaar met
de opgegeven bijdruk gezonden (op Basing Parchment) [...]. In De Gemeenschap
zelf is reeds tweemaal over een geheele pagina op de verschijning van de Zwarte
Poort gewezen. Prospectus is in aanmaak. Recensie-exemplaren worden verzonden
en voorts zal er alles gedaan worden wat maar mogelijk is om de geheele oplaag zoo
spoedig mogelijk te “slijten”.’
Wat uit de correspondentie niet duidelijk blijkt, is waaròm de verschijning van de
bundel nu zo lang werd opgehouden. Het zal een combinatie van factoren zijn geweest.
Dat het zetten zoveel tijd in beslag nam, kan zijn veroorzaakt doordat het werk voor
De Gemeenschap bij Lumax als ‘stopwerk’ werd beschouwd: opdrachten van normaal
betalende cliënten kregen altijd voorrang. Dat het vervolgens zo lang duurde voordat
de bundel werd afgedrukt, zal te wijten zijn aan het al te voorzichtige koopmanschap
van Vos.
Het is jammer dat niet bekend is wie er verantwoordelijk is voor de vormgeving
van de bundel. Weliswaar was een van de clausules in de contracten van De
Gemeenschap dat de typografische uitvoering ‘naar beste weten onder leiding der
uitgevers zal verzorgd worden, en geheel in handen der uitgevers is’, maar wat dat
in concreto inhield, blijft onduidelijk. In de praktijk werd in die periode de typografie
grotendeels bepaald door de directeur van Lumax, A.M. Oosterbaan. Of hij ook
verantwoordelijk is geweest voor Porta nigra is niet zeker. Zijn voorkeur ging uit
een naar een strak-zakelijke vormgeving met grote, vette, schreefloze letters. Het
zetsel van Porta nigra oogt weliswaar strak en vet, maar de gebruikte schreefletter
geeft het geheel een ‘ouderwetsch’ uiterlijk. Op het eerste gezicht lijkt de bundel
gezet uit een handletter die onmiskenbaar de signatuur van S.H. de Roos draagt.
Gedeel-
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telijk klopt dit ook wel: de franse titel, titelpagina, afdelingstitels e.d. zijn gezet uit
de door De Roos in 1925 getekende letter Grotius. De rest van de tekst blijkt echter
uit goedkoper machinezetsel te bestaan, namelijk de vette Horley Old Style, in 1925
door de Monotype Corporation uitgebracht. Om de illusie van handzetsel te bewaren
werden echter de onderkast ‘a’ en ‘g’ van de Horley vervangen door overeenkomstige
letters uit de Grotius.9
De ontvangst van de bundel was overwegend positief. Radermacher Schorer
waardeerde het speciale exemplaar zozeer dat hij in 1935 de Amsterdamse boekbinder
Elisabeth Menalda opdracht gaf zijn exemplaar van een bijzondere band te voorzien.10
Du Perron kon het natuurlijk weer niet laten en liet Marsman reeds op 10 oktober
1934 weten dat het op alle bladzijden met commentaar volgeschreven exemplaar
voor later gebruik voor hem klaar lag.
De verkoop ging dermate voorspoedig dat de ‘2e’ druk al in 1935 en de ‘3e’ in
1936 op de markt kon worden gebracht. Zoals uit de correspondentie blijkt, werden
de exemplaren voor die twee drukken aanvankelijk in planovellen opgeslagen.
Vergelijking van een exemplaar van de eerste druk met een van de derde, maakt het
aannemelijk dat op de al afgedrukte planovellen slechts het impressum was
weggelaten. Achteraf hoefden dus alleen de drukvermelding en het impressum te
worden toegevoegd.11 Overigens zal de verkoop positief beïnvloed zijn door al het
tumult dat ontstond toen het bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden de voordracht van de Commissie voor Schoone Letteren de
C.W. van der Hoogt-prijs voor 1935 aan Marsmans bundel toe te kennen, niet wenste
te volgen.12

De vierde druk van Porta Nigra
Op 5 december 1936 schrijft Vos aan Marsman: ‘De verkoop van Porta Nigra loopt
den laatsten tijd weer aardig, zoo zelfs, dat we op het oogenblik zonder zitten. Om
nu (ijzer smeden als het heet is) de verkoop niet te laten stagneeren, hebben we een
nieuwe druk opgelegd van 500 ex., aannemende, dat je daarmee accoord gaat.’
Marsman reageert per kerende post: ‘In zekeren zin verheugt me je bericht. Er is
blijkbaar nog belangstelling voor het werk. Maar tegelijk komt een herdruk nu op
een ongelegen moment. Ik heb n.l. een plan om tusschen 1937 - 1939 een 3-deelige
bloernlezing uit mijn werk te geven, vermoedelijk bij Querido. Een deel gedichten,
een deel proza, een deel critiek. Met het oog daarop zou het beter zijn de bundels
niet meer te herdrukken. Maar daar moeten we t.z.t. nog overleg over plegen, om de
weerzijdsche belangen zooveel mogelijk te ontzien. Nu je herdrukt hèbt, is er
natuurlijk niets tegen, en daar die bloemlezing, indien überhaupt, toch niet voor eind
'37 uitkomt, ben je wellicht al weer een eind door je exx. heen.’
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Niet ten onrechte maakte Marsman uit de brief van Vos op dat de herdruk al had
plaatsgevonden, maar toen deze hem bij een brief van 24 december 1936 een complete
drukproef deed toekomen, nam hij de gelegenheid te baat om de bundel drastisch
om te werken. Uiteindelijk had hij inmiddels zelf de nodige reserve tegen een aantal
van de gedichten en beschikte hij voorts over het duchtig geannoteerde exemplaar
van Du Perron. Bovendien bevatte ook het voor- en nawerk in de proef enige zaken
die hem stoorden. Op 26 december 1936 schrijft hij: ‘Ten eerste smeek ik je de prijzen
niet te vermelden in het lijstje met titels, voorin. Het is kaufmännisch gezien niet
kwaad misschien, maar, terecht, zeer ongebruikelijk, juist vanwege het commercieele
karakter in een poëzie-bundel. Leg er een los prospectus in. Verder zou ik ook dat
verhaal achterin erg graag weg hebben. Om overeenkomstige redenen. De heele
colophon kan wel weg als je mijn “Voorbericht” opneemt. Tenslotte ben ik er erg
op gesteld dat je mijn wijzigingen aanvaardt. Als je me van te voren gewaarschuwd
hadt, had ik ze je opgegeven - gedoog dus dat ze alsnog worden aangebracht. Het
kan, indien überhaupt iets, toch maar heel weinig kosten; en misschien zijn er idioten
die deze bundel erbij koopen om de veranderingen. We noemen dit dus: de vierde,
herziene druk.’
Marsmans observatie over de geringe kosten die alle veranderingen met zich mee
zouden brengen, lijkt wat optimistisch, want ze waren behoorlijk ingrijpend. Vos
stelde zich echter loyaal op en honoreerde alle wensen op één punt na: ‘De gevraagde
wijzigingen zijn aangebracht. Alleen de colophoon! We zouden deze liever niet laten
vervallen en jij kunt er, meen ik, toch ook geen bezwaar tegen hebben, dat hierin
vermeld wordt wanneer de eerste, tweede, derde en vierde druk verscheen, evenmin,
dat de bekroning gememoreerd wordt. Mocht je tegen de formuleering van dit feit
bezwaar hebben (het niet toekennen?) dan kun je deze alsnog veranderen, maar
overigens moest, ook uit historisch oogpunt, deze colophoon maar blijven -sauf votre
permission!’
Waaruit de verschillen met de eerdere drukken bestaan, werd door Marsman in
zijn ‘Voorbericht’ als volgt samengevat: ‘De veranderingen beperken zich tot het
temperen van enkele regels in “Breeroo” en “Terugkeer uit den vreemde”, het
schrappen van “Herman Gorter”,13 “Aan den Dood”, “Aan Anton van Duinkerken”,
“Paul Robeson zingt” en “Afscheid van Japan”, en het opnemen van “Voor het
inslapen”, “1928”, “Straatzanger te Amalfi” en “Zinkend schip”.’
Nog los van het feit dat de vierde druk zich uiterlijk al heel anders presenteerde
omdat hij gezet was uit een schreefloze letter - de Nobel14 - en bijzonder slordig werd
gedrukt, gingen de inhoudelijke veranderingen wel wat verder dan Marsman
suggereert. Zo verdween ‘Holland’ uit ‘Vier korte gedichten’ dat vervolgens de titel
‘Drie kwatrijnen’ kreeg, en werd in de afde-
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lingen ‘Terugtocht’ en ‘Porta Nigra’ de volgorde gewijzigd. De wijzigingen zijn
interessant, omdat zij laten zien dat Marsmans relatie met het milieu van de
jong-katholieken aan het bekoelen was. Tegelijk is er sprake van een zekere distantie
tot de poëtische opbrengst van het recente verleden, wat blijkt uit het schrappen van
maar liefst zes gedichten. Daar staat tegenover dat van de vier toegevoegde gedichten
de eerste twee uit de periode van vóór 1934 dateren. De gewijzigde verhouding tot
de kring rond De Gemeenschap manifesteert zich vooral in het supprimeren van ‘Aan
Anton van Duinkerken’ en ‘Paul Robeson zingt’. Het eerste gedicht is een afwijzende
reactie op een oproep van de Gemeenschap-redacteur om zijn heil in het geloof te
zoeken. Marsman is mogelijk van mening geweest dat het juist vanwege zijn
polemische karakter een te grote betrokkenheid bij De Gemeenschap liet zien (het
was oorspronkelijk ook in dat blad verschenen). Met het tweede vers ligt het nog iets
gecompliceerder. Een eerste versie, verschenen in De Gemeenschap van december
1929, draagt daar de titel ‘Hart zonder land’, en is opgedragen aan Albert Helman,
die onder dezelfde titel een bundel novellen over zijn geboorteland Suriname had
gepubliceerd, en een van degenen was die ijverde voor Marsmans bekering. Aan het
gedicht gaat het suggestieve motto ‘en Uw hart?’ vooraf. Het antwoord wordt gegeven
door Christus:
‘maar ieder hart...
't zij hard of dood
of zwart of rood
wordt wit in Mijnen Dood.’

Aan het evangeliserend karakter van deze tekst wordt min of meer afbreuk gedaan
door een wijziging van de titel in de eerste druk van Porta nigra. ‘Hart zonder land’
wordt ‘Paul Robeson zingt’, en daarmee krijgt de ondertitel (‘vier stemmen en de
stem van Christus’) het karakter van een verwijzing naar de negro-spiritual, een genre
dat in de persoon van de in 1898 geboren zwarte zanger Paul Robeson een beroemd
vertolker had. Men kan het verwijderen van dit gedicht uit de vierde druk van Porta
nigra zien als het doorsnijden van de zoveelste band waarmee Marsman nog aan zijn
katholiserende periode was verbonden.

De honoraria
In 1936 werd de al gememoreerde C.W. van der Hoogt-prijs alsnog aan Marsman
toegekend. Dat hij de prijs aanvaardde, zal sterk beïnvloed zijn door het daaraan
verbonden bedrag van ƒ 1.000, want als de thans bekende stukken één ding duidelijk
maken, dan is het dat de revenuen uit de publikaties bij De Gemeenschap marginaal
waren. Dit lag overi-
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gens niet aan een te karige honorering; het bij De Gemeenschap gebruikelijke tarief
van 15% van de nettoprijs (d.w.z. zonder de kosten voor een eventueel meegeleverde
band) voor elk verkocht exemplaar,15 was uiterst redelijk. Maar zo'n bedrag tikt alleen
aan als er een behoorlijke omzet gehaald wordt en daarvoor was de Nederlandse
markt toch wat te klein. Illustratief is de onderstaande staat die op grond van de in
het dossier en in het Marsmanarchief bewaarde ‘honorariumbons’ en jaaroverzichten
over de periode 1930-1939 kan worden samengesteld16
1930
Para- 230
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(1927)17
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1932
47
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38

1934
52

1935
55
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86
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73
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200
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Diogenes
(1928)19

13

13

28

13

13

19

11

12

5
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13

19
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13

17

21

20621

5

Witte 321
vrouwen
(1930)22

41

20

12

21

19

26

27

-

-

Porta
nigra
(1934)23

-

317

377

226

246

84

29

18

Totale 375,74 50,30 29,91 24,86 95,17 105,06 81,02 82,11 31,57 13,89
honorarium
Het maakt - gezien de hoogte van de diverse bedragen - zoveel jaren na dato een
wrange indruk dat Marsman meer dan eens bij Vos moest aandringen op een ‘vroege’
afrekening. ‘Leven van de pen’ was zeker toen geen sinecure.
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Eindnoten:
1 In staatsopdracht bijeengebracht door R. Marsman-Barendregt, in de jaren 1948 t/m 1951
gedeponeerd in de KB (68 D 1-97a) en sindsdien stelselmatig uitgebreid. De bij J.L. Beijers
aangekochte kavel heeft het signatuur 79 E 14. Rond deze aankoop werd op 21 mei 1992 een
door P. van Hulsen voor Nos-cultuur samengesteld radioprogramma uitgezonden.
2 Vgl. Jaap Goedegebuure, Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke
opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd, Amsterdam 1981, met name dl. 1,
hoofdstuk 5: ‘Hemels heimwee’.
3 Zie 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; en Th.A.P. Bijvoet, ‘“Aber das Leben marschiert weiter und nimmt uns mit”.
De Gemeenschap en de zaak-Roth’, in Het Oog in 't Zeil 6 (1989) 4, p. 27-38.
4 In de beginperiode van de uitgeverij zijn echter ook enkele werken, waaronder Marsmans
Paradise regained gedrukt op de persen van Het Centrum te Utrecht. (Zie Theo Bijvoet, ‘De
gebroeders Theo en Piet van Rossum en De Gemeenschap’, in Jaarboek Letter kundig Museum
1 (1992), p. 84-85.
5 Zie hiervoor onder meer: H. Marsman, Achter de vuurlijn van de horizon. Verspreid
gepubliceerde gedichten 1917-1940 (ed. H.T.M. van Vliet), Amsterdam 1990, p. 121 e.v.
6 Op maart 1933 waren blijkens een overzicht nog 31 ingenaaide, 26 gebonden, 35 ‘luxe’ en 70
exemplaren in plano voorradig.
7 Bedoeld wordt de assuradeur en mecenas jhr. Mathieu René Radermacher Schorer (1888-1956),
die Marsman meer dan eens financieel ondersteunde, onder meer door aankoop van enige van
diens handschriften.
8 Deze exemplaren werden op 19 september verzonden. Ogenschijnlijk ontbreken er wat namen,
maar bij voorbeeld Menno ter Braak, J. Greshoff en S. Vestdijk zouden recensie-exemplaren
ontvangen.
9 Zonder de vriendelijke hulp van Huib van Krimpen hadden wij het zetsel niet kunnen
determineren. Drukkerij Lumax paste volgens hem deze true met enige regelmaat toe.
10 Dit exemplaar berust thans in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het
Boek te Den Haag.
11 In de auteursvermelding en de titel zijn tussen de twee drukken geen waarneembare verschillen,
maar in de derde druk staat het impressum ten opzichte van de titel 4 punten hoger dan in de
eerste druk.
12 Deze kwestie laten wij hiet verder terzijde. (Zie Jos Joosten, ‘Jonge dichter versus oude tante.
Marsman, een omstreden prijs en het kwetsen als instrument’, in Literatuur 5 (1988) 5, p.
285-290; en Nop Maas, ‘De Maatschappij en H. Marsman’, in Nieuw Letterkundig Magazijn
8 (1990), p. 8-16.)
13 Het gaat hier om een ander gedicht dan ‘Herman Gorter’ dat voorkomt in het Verzameld werk
van 1938.
14 Een door De Roos voor de Lettergieterij Amsterdam v/h N. Tetterode aangepaste versie van
de Berthold Grotesk die in 1929 op de markt was gebracht. (Vgl. Dick Dooijes, Over de
drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos, Zutphen 1987, p. 27.)
15 Alleen bij Vijf vingers gold een ander, progressief tarief: 5% voor de eerste 200, 10% voor de
volgende 200, 15% voor de volgende 400, en 20% voor de volgende 200 verkochte exemplaren.
16 Op 11 maart 1943 kreeg Rien Marsman-Barendregt nog een afrekening over de periode vanaf
oktober 1941 ad ƒ 77,93 exclusief het bedrag voor 40 verkochte exemplaren van Vijf vingers
omdat P.H. Bogaard van uitgeverij Het Spectrum niet wist wat de honorariumafspraak daarover
was. Een afrekening over de periode van vóór okt. 1941 blijkt niet mogelijk ‘daar de vroegere
beheerder, de heer Nelissen te Bilthoven, de overdracht van de administratieve bescheiden
weigert’.
Zie voor de honoraria die Marsman en diens erven ontvingen voor de publikaties verschenen
bij uitgeverij Querido te Amsterdam: A.L. Sötemann, Querido van 1915-1990. Een uitgeverij,
Amsterdam 1990, p. 65-66.
17 Drie drukken, totale oplage 1.600 exemplaren.
18 Inclusief een verramsjing van 155 exemplaren.
19 1.000 exemplaren.
20 1.100 exemplaren.
21 Inclusief een verramsjing van 200 exemplaren.
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22 1.000 exemplaren.
23 Vier drukken, totale oplage 1.500 exemplaren.
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S.A.J. van Faassen
Brieven van Hendrik de Vries aan Marsman en Greshoff over de
samenstelling van Nergal en Atlantische balladen, 1936-1937
‘Marsman trok zich het werk van anderen aan alsof het zijn eigen was, en overgetelijk
is de wijze waarop wij, bij twee gelegenheden, konden samenwerken. Omstreeks
1927 drong hij er sterk op aan dat ik een dichtbundel zou uitgeven; toen ik antwoordde
hiervoor niet het noodige te hebben, verzocht hij alles aan hem op te sturen. Hieruit
koos hij een aantal inderdaad samenhoorende gedichten [...], en vervolgens verscheen
“Silenen” zoozeer door zijn zorgen, dat mij niets restte dan het nazien der proeven.1
Veel werkzamer nog, hoewel minder beslissend was een kleine tien jaar later zijn
aandeel in de bundel “Nergal”. Greshoff had overleg met hem gepleegd, en mij
gewonnen voor een plan dat ik tot dusver steeds had afgewezen: een verzamelbundel
voor al mijn onvertaalde gedichten. [...] Het was niet alleen Marsman's onvermoeibare
geestdrift in de uitgebreide correspondentie die volgde, noch zijn waardevolle wenken
en overleggingen [...], het meest buitengewone van zijn bijzonder gedrag was de
instemming waarmee hij het als een vanzelfsprekendheid aanvaardde wanneer ik,
na al zijn moeite, toch meende mijn eigen weg te moeten gaan.’2
In 1937 verschenen betrekkelijk kort na elkaar twee bundels van Hendrik de Vries
(1869-1989): in mei de verzamelbundel Nergal, vier maanden later Atlantische
balladen. Voor de samenstelling van beide bundels had De Vries een beroep gedaan
op J. Greshoff. Wat Nergal betreft was hij bovendien krachtig gesouffleerd door H.
Marsman, zoals blijkt uit bovenstaand citaat dat hij schreef bij diens dood in 1940.
Aan de wieg van een verzamelbundel als Nergal stond E. du Perron, die het plan
voor een dergelijke bundel al in 1933 had geopperd, maar al snel de zich zelf
opgelegde taak aan Marsman overdroeg. De prominente rol die De Vries bij de
samenstelling van Nergal aan Greshoff toeschrijft, kan misverstanden wekken, want
Greshoff bereidde tezelfdertijd in zijn reeks Ursa Minor de publikatie voor van
Atlantische balladen. Enige tijd werden beide bundels ook daadwerkelijk door zowel
De Vries als Greshoff als een eenheid opgevat. In Greshoffs exemplaar van Atlantische
balladen schreef De Vries de
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opdracht: ‘Aan den dichter Jan Greshoff, zonder wiens initiatief en aandrang ook de
verzameling “Nergal” niet zou zijn bijeengebracht’;3 dat laatste lijkt misschien niet
helemaal in overeenstemming met de werkelijke gang van zaken, omdat op het
moment dat Greshoff De Vries benaderde voor een bijdrage aan Ursa Minor, op
instigatie van Du Perron al sprake was van de uitgave van een verzamelbundel van
De Vries' poëzie. Maar zoals De Vries op 5 februari 1937 aan Greshoff zou schrijven:
‘Het is uw machtig aandringen geweest [...] waardoor ik ertoe kwam, het idee van
Du Perron werkelijk op te vatten.’
De correspondentie met Marsman en Greshoff over de samenstelling van de bundel
Nergal en het ontstaan van de Atlantische balladen geeft enig inzicht in De Vries'
picturaal en muzikaal geïnspireerde poëtica. Opmerkelijk zijn voorts De Vries'
uitgesproken meningen over de vormgeving van zijn bundels. Er is een duidelijk
verschil tussen De Vries' correspondentie met Marsman en die met Greshoff te
constateren: met Marsman overlegde De Vries als mede-dichter en die brieven tonen
dan ook enig inzicht in zijn poëtica; Greshoff werd door De Vries kennelijk vooral
gezien als tijdschriftredacteur of als uitgever, want met hem overlegde hij aanmerkelijk
minder gedetailleerd over zijn poëzie, maar daarentegen meer over technische zaken
rond de produktie van zijn bundels, zoals de keuze van de uitgever, de typografie,
de pagina-indeling en dergelijke.

Greshoff en Atlantische Balladen (1937)
In september 1937 verscheen als derde uitgave van de bibliofiele reeks Ursa Minor4
de bundel Atlantische balladen van Hendrik de Vries. Deze reeks werd geredigeerd
door J. Greshoff (1888-1971) te zamen met de uitgever A.A.M. Stols en de net als
hijzelf in Brussel woonachtige Nederlandse zakenman en mecenas M.B.B. Nijkerk;
Greshoff was echter binnen de redactie degene die in eerste instantie verantwoordelijk
was voor de keuze van de teksten.
Onder de titel ‘Atlantische balladen’ had Greshoff in mei 1936 al de latere nummers
I t/m VII uit De Vries' bundel opgenomen in het door hem geredigeerde tijdschrift
Groot Nederland; deze publikatie liet hij in februari 1937 volgen door ‘Atlantische
balladen en liederen’ (de latere nrs. VIII t/m XV, XXII en XXIII). De Vries' gedichten
werden bij die gelegenheid voorafgegaan door een essay over zijn poëzie door
Marsman.5 Later zou er sprake van zijn dat dit essay als inleiding tot de bundel Nergal
zou dienen, maar, schreef De Vries op 6 december 1936 aan Marsman, ‘in mijn
bundel zou het echter te veel het karakter krijgen van een zelf-reclame.’
Op 16 maart 1936 liet Greshoff aan Stols weten de kopij voor het derde deel van
de reeks Ursa Minor te gaan voorbereiden;6 hem stond daarbij echter
hoogstwaarschijnlijk nog niet De Vries' Atlantische balladen voor ogen. Op
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dat ogenblik was er geen enkel deel in de reeks verschenen. Wel was het eerste deel
in produktie genomen (Onvoltooid verleden van D.A.M. Binnendijk, dat in september
1936 verscheen), was er een tekst van S. Vestdijk voor de druk gereed, en werd er
met Jac. van Hattum overleg gevoerd over een bijdrage. Teksten van zowel Vestdijk
als Van Hattum zouden echter pas later in de reeks worden opgenomen. Als tweede
deel zou in april 1937 eerst De doode die zich niet verhing van F.V. Toussaint van
Boelaere het licht zien. 9 oktober 1936 - toen Greshoff juist de kopij van Toussaint
had ontvangen - meldde hij Stols over het derde deel van de reeks in bespreking te
zijn.7 Op dat moment was het eerste gedeelte van Atlantische balladen al een aantal
maanden tevoren in Groot Nederland gepubliceerd; uit de correspondentie van De
Vries met Greshoff blijkt echter dat voor Ursa Minor aanvankelijk aan een
verzamelbundel werd gedacht. De beslissing het deel van Vestdijk voor Ursa Minor
uit te stellen was al vroeger in het jaar genomen; vervolgens waren als mogelijke
eerstvolgende delen voor de reeks aanvankelijk teksten van G.H. 's-Gravesande,
Willem Arondéus of Greshoff zelf ter sprake gekomen.8
De zevende oktober schreef De Vries aan Greshoff: ‘Van Du Perron hoorde ik
destijds dat Folemprise bereid was een dgl. verzamelbundel van mij te geven;9 ik
had toen (en heb gedeeltelijk nog) groote bezwaren. [...] De groote vraag is voor mij:
laat zich uit mijn productie een presentabele bundel samenstellen? Onvoltooide
reeksen (als de Atlantische Balladen) blijven zeker buiten beschouwing? Mocht het
U gelukken dit te doen (ik heb het zelf vergeefs geprobeerd) dan ga ik er graag op
in.’10 Dezelfde dag nog stuurde De Vries aan Greshoff een tweede brief, waarbij hij
zijn mogelijke bijdrage aan Ursa Minor in manuscript insloot, en waarin hij zijn
reserves over de eventuele bundel en met name over de opname daarin van de
‘Atlantische balladen’ herhaalde.11 Ook in een brief aan Marsman van 19 oktober
stipuleerde De Vries dat de ‘Atlantische balladen’ buiten de verzamelbundel moesten
blijven: ‘niet omdat ze voor de rest onderdoen; voor mijn momenteel gevoel hooren
ze zelfs tot het beste van het beste (ook omdat ik hier bewijs geef het evengoed zonder
briljante rijmtechniek, meestal zonder eenig rijm, te kunnen stellen), maar ze hooren
tot de onvoltooide reeksen die nog groeiende zijn. Het toeval wil dat er verleden
week in 4 dagen nog 4 nieuwe (8 compacte blz) bijkwamen, die hier en daar mogelijk
nog wat moeten narijpen [...] maar die zeker niet voor de in Groot Ned gepubliceerden
(een drie of vier jaar geleden ontstaan) onderdoen. Verder dit voorjaar en zomer nog
enkele die mij minder bevallen, minder authentiek aandoen. Moest ik ze bundelen
(zoover is het nog niet) dan was de Kleine Beer serie hiervoor eigenlijk veel geschikter
dan voor mijn verzamelde werken.’ In een brief van 6 december aan Marsman voegde
De Vries daar als argument aan toe: ‘Een
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zeer klemmende reden waarom ik nieuw ontstane niet in de verzamelbundel wil
zetten, is deze: op de achtergrond van het bewustzijn zou alles wat nieuw opkomt,
daardoor a.h.w. gedoemd zijn zich bij het verleden aan te sluiten [...]. De groote
beteekenis van Nergal is voor mij, dat ik met versch crediet begin.’12
Op 6 november meldde De Vries, nog steeds met een zeker voorbehoud ten aanzien
van de verzamelbundel: ‘Marsman en ik kunnen het vrijwel eens worden over een
schifting van mijn verzen, maar over de bundel die na schifting overblijft, kan ik niet
optimistisch zijn: er ontbreekt b.v. een bruikbare ouverture. Verder heb ik nog steeds
de indruk dat mijn verzen, in groote massa bijeen, elkaar schaden, gedeeltelijk door
hun overeenkomst (van motieven) gedeeltelijk door hun verschillen (sommige vlot
leesbaar, andere onoplosbaar). Ik heb wel graag dat het plan zoo mogelijk gereed
komt, dat geeft een gevoel van afrekening met het verleden; maar de uitgave zelf
moet vooral niet overhaast worden. Voor het eigenaardige cachet van De Kleine
Beer passen m.i. buitengewoon goed de Atlantische Balladen! [...] Ook deze bundel
is echter nog niet voltooid, al zijn er de laatste maanden vele bijgekomen (Het aantal
welgeslaagden is gestegen tot 17 [...]. Maar tegen het slot voel ik nog een hyaat).
Het is nu de vraag welke van beide bundels het eerst bevredigend gereed komt. [...]
Op het oogenblik gaat de correspondentie over de verzamelbundel tusschen Marsman
en mij; het is toch hoop ik niet de bedoeling dat U zich er verder buiten zult houden?’
Een dag later schreef De Vries met betrekking zijn beide bundels aan Greshoff: ‘Ik
vind al uw voorstellen uitstekend [...]. Met gelijke post schrijf ik aan Marsman nader
over de compositie, hij heeft mij het zeer goede idee aan de hand gedaan, de grootere
verzen vooraan te plaatsen, nu groepeert zich de rest veel gemakkelijker. “De
Spieghel” heeft mijn “Coplas” goed uitgegeven, maar de verkoop wil niet best, zoodat
ze zich daar wel niet erg gepasseerd zullen voelen.’ 14 december voegde De Vries
hieraan toe, verwijzend naar de zojuist door hem terugontvangen kopij van zijn
komende Groot Nederland-publikatie: ‘In de ontwerpbundel, die ik dezer dagen voor
De Kleine Beer aan uw adres toezend, zal de volgorde aldus zijn: I Vloek op ons....(in
de bundel VIII enz., aansluitend bij de reeds in Gr. Ned. verschenen reeks), II Stijg
uit walm..., III Toen de Germen..., IV Achter onheilsklippen, V Veilig, met een rots,
VI Toen de wijze koning, VII In mijn vroegste, VIII 'k Zal met wellust, in de bundel
staan hiertusschen nog 5 anderen (7 blz), die ik zal toesturen), IX Waar 't stormweer...,
X Gij wreevlen.....Bij de samenstelling van de bundel hebben typografische
overwegingen gegolden die bij Gr. Ned. vervallen, maar ook daarzonder schijnt mij
deze volgorde vrij noodzakelijk. [...] Wel hoop ik dat tusschen de genoemde 5 en de
laatste 2 nog iets groeien zal, maar momenteel staat het stil.’ Wat het voorstel van
Greshoff, waar De Vries op 7 novem-
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ber aan refereerde, precies heeft behelsd, is niet bekend. Waarschijnlijk opteerde hij
ten behoeve van Ursa Minor voor de Atlantische balladen, en had hij aangeboden
voor Nergal Stols danwel een alternatieve uitgever te benaderen. Uit latere
correspondentie blijkt dat Greshoff naast Stols daarbij dacht aan Van Holkema &
Warendorf, J.M. Meulenhoff, Nijgh & Van Ditmar of Em. Querido.
Aan Stols schreef Greshoff op 16 december: ‘Hierbij de kopij van U.M. III Wil zoo
spoedig mogelijk de prijsberekening maken. Ieder gedicht er zijn er 22 op een nieuwe
blz. bovenaan beginnen..inhoud maken op de beginregels. Zoodra de prijsopgave
binnen is, kan ik de zaak met Bob [Nijkerk] bespreken en dan kan er spoedig met
zetten begonnen worden. Ik zou zoo graag [...] Hde Vr. omstreeks 15 Mei in den
Handel willen brengen.’13
Als De Vries op 30 december Greshoff laat weten dat hij zojuist Marsman de
definitieve inhoudsopgave van Nergal heeft gestuurd, laat hij daarop volgen:
‘Inderdaad is het de bedoeling, de Atl. Ball. bij Ursa Minor te doen verschijnen. Ik
ben erg gesteld op de eenheid van vorm-van-uitgave en geest van het werk. Die is
in dit geval zoo groot als in een seriewerk maar mogelijk is. Alleen hoop ik dat de
uniformiteit niet zoo krampachtig zal zijn, dat de typografische indeeling, die de
bundel, als door een speling der natuur, krijgen kan met compacte en symmetrische
vulling van alle blz., er door in 't gedrang komt. Kan gedrukt worden met een kleiner,
maar zwaarder letter dan voor Binnendijk gebruikt is,14 des te beter. Een herdruk in
Kaleidoscoop15 kon wel eens een zeer vermeerderde herdruk worden, want het is niet
waarschijnlijk dat de periode van deze herfst (nu tot mijn spijt, grondig afgesloten)
de laatste zal zijn.’
Over de vormgeving van Atlantische balladen schreef De Vries voorts op 2 januari
1937: ‘lk stel het op prijs mijn standpunt inzake de bemoeiingen met de uitgave even
toe te lichten. U zult het met mij eens zijn dat de volgorde van gedichten, vooral
wanneer het een cyclus betreft, meer een zaak is van de dichter dan van de uitgever.
Maar er zijn gevallen waar de typografie in deze volgorde een groote factor is, of
zelfs een beslissende, zooals bij de Coplas. [...] Met de Atlantische Balladen is de
kwestie niet zoo dringend, maar wel van belang. Zooals ik mij de uitgave voorstelde,
zouden b.v. de twee balladen “In mijn vroegste jaren” en “'k Zal met wellust u
vertrappen”16 die beiden stille, verborgen hoeken van het leven aanduiden, beiden
een soort masochistische erotiek hebben, en ook even lang zijn, als pendantstukken
regenoverelkaar komen. Maar er is geen enkele plaats waar de bundel niet zou
verliezen door verschuiving van het typografisch beeld. Waar de copy (een mengsel
van drukuitknipsels en hs.)17 dit niet duidelijk toonde, was het mijn plicht hierop te
wijzen. Maar het is wel duidelijk, dat als Ursa Minor aan het groote lettertype en dus
kleine regelaantal gebonden is, dat ik in Binnen-
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dijks bundel zag, deze verdeeling niet is te behouden. Dan, evenals bij Binnendijk,
elk gedicht een nieuwe blz.’18
De bundel Atlantische balladen omvat drieëntwintig gedichten. Op 6 november
1936 had De Vries nog aan Greshoff geschreven dat het aantal ‘welgeslaagden is
gestegen tot 17’. In mei 1936 waren in Groot Nederland zeven gedichten (de nrs. I
t/m VII) verschenen; deze zijn bij bundeling alle gehandhaafd. In zijn brief van 7
november schreef De Vries aansluitend in de bundel tien gedichten (de nrs. VIII t/m
XV en XXII-XXIII) te willen opnemen; deze tien gedichten zouden worden gepubliceerd
in Groot Nederland van februari 1937. Dit bracht het totaal op de 17 gedichten,
waarover De Vries op 6 november sprak. Op 27 november schreef De Vries aan
Marsman: ‘Gisteren zond ik weer verzen naar Greshoff, misschien heel goede,
misschien waardelooze, ik ben in een rage waarin ik dat niet zien kan. Ik vertrouw
dat hijzelf zal schiften, dat blijft bij mij altijd noodig. Nadien ontstonden alweer
Atlantische Balladen, wie weet hoe slecht.’ Ruim een week later, op 6 december,
liet hij Marsman weten: ‘Mijn “Atlantische Balladen” zijn wel zoover dat er een
harmonische bundel van is te bouwen, al hoop ik dat nieuwe stormen van de
Atlantische oceaan mij nieuwe liederen zullen aanwaaien.’19 Op 16 december kon
Greshoff tweeëntwintig gedichten aan Stols in het vooruitzicht stellen; welk gedicht
vervolgens nog is toegevoegd, is niet bekend. Zoals hij in zijn brief van 14 december
aan Greshoff aankondigde, heeft De Vries tussen de nummers XV en XXII een aantal
gedichten toegevoegd. Vijf daarvan had Greshoff blijkens zijn brief aan Stols van
16 december op dat moment al in zijn bezit; het zesde moet later zijn toegevoegd.
Toen De Vries op 30 april 1937 aan Greshoff de gecorrigeerde proef van Atlantische
balladen retourneerde, schreef hij: ‘Ik heb een voorgevoel dat de bundel Atl. Ball.
nog zal aangroeien tussen[sic] de nrs. XX en XXI, en tusschen de nrs. XXII en XXIII.
Maar wanneer?’ Nadat de bundel was verschenen, zouden in Helikon nogmaals twee
‘Atlantische balladen’ verschijnen.20 De Vries zou op 1 augustus 1937, een maand
voor de officiële verschijning, de eerste exemplaren van Atlantische balladen
ontvangen.

De rol van Marsman bij de samenstelling van Nergal (1937)
Op 22 juli 1933 schreef E. du Perron (1899-1940) aan Marsman: ‘Hendrik de Vries
zou graag zien dat jij een keuze maakte uit zijn 4 bundels om te weten wat hij
eventueel zal opnemen in een bundel verz. gedichten. Dat moet je dus maar eens
doen, als je hier bent. Zijn vier bundels zijn alle hier.’21 Een aantal dagen later bezocht
Marsman Du Perron al in Parijs, en kon Du Perron aan Greshoff schrijven dat
Marsman en hij hard aan het werk waren.22
H. Marsman (1899-1940) heeft zich in de jaren twintig enige tijd opgeworpen als
woordvoerder van de generatie rond het tijdschrift De Vrije Bla-
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den, dat vanaf 1924 verscheen als opvolger van Het Getij, het brandpunt van de
toenmalige modernistische jongeren.23 De verhouding van Marsman tot De Vrije
Bladen is echter voortdurend een moeizame geweest en verliep schoksgewijs: de
tweede jaargang in 1925 stond mede onder zijn redactie, maar pas van 1929 tot en
met 1931 maakte hij opnieuw deel uit van de redactie.24 Hendrik de Vries werkte
frequent mee aan zowel De Vrije Bladen als Het Getij,25 en werd met Herman van
den Bergh en Marsman zelf gezien als een van de belangrijkste dichters van deze
generatie.26
Du Perron had aan De Vries al begin juli 1933 een aantal suggesties voor de
samenstelling van een verzamelbundel gedaan. Op 5 juli had hij De Vries laten weten:
‘Ik heb al je gedichten nu doorgelezen, en kan werkelijk niet die groote verschillen
zien, die voor jou bestaan. Wel verschillende groepen. Ik stuur je hierbij maar een
blaadje met alles erop wat ik zou opnemen [...]. Ik zou, als ik jou was, zooveel
mogelijk de chronologische orde bewaren, tenzij daar waar het gedichtensoort om
den voorrang schreeuwt.’27 De bij deze gelegenheid meegezonden keuze van Du
Perron is helaas niet overgeleverd. Wel wordt een aantal van De Vries' gedichten
door Du Perron uitgebereid becommentarieerd in een brief van veertien dagen later,
waardoor althans deels de overwegingen voor zijn keuze zichtbaar worden.28
Aangenomen dat de volgorde in Du Perrons brief ook de volgorde van zijn voorkeur
is, kan worden geconstateerd dat in de bundel Nergal - die in mei 1937 gepubliceerd
werd onder de gezamenlijke imprint van de uitgeverijen De Spieghel te Amsterdam
en Het Kompas te Antwerpen (de voormalige uitgevers van De Vrije Bladen) daarmee weinig rekening is gehouden; ook de door hem gesuggereerde selectie is
maar gedeeltelijk door De Vries gehonoreerd. Maar Du Perron schreef niettemin bij
de verschijning van Nergal in zijn recensie: ‘Na vergelijking kan ik, op één
uitzondering na, de gedane keuze billijken. Eén van de treffendste visionnaire
gedichten heeft hij echter, vreemd genoeg, weggelaten.’29 Hij doelde daarbij op het
gedicht ‘Kwelling’, het enige niet in Nergal opgenomen gedicht uit de bundel Silenen
(1928); in zijn brief van 19 juli 1933 had hij van dit gedicht gezegd dat het absoluut
behouden moest worden. Twee jaar later, in een brief aan De Vries van 25 april 1935,
noemde Du Perron een aantal gedichten dat zeker een plaats moest vinden in Nergal;
over ‘Mijn broer’ schreef hij bij die gelegenheid: ‘als je Mijn Broer weglaat ben je
“misdadig”’, en over de compositie van de bundel: ‘De alphabetische orde is natuurlijk
zinneloos! Of een “innerlijke bouw”, die de lezer wschl. ontsnappen zal, maar die
voor jou bestaat, of een zooveel mogelijk chronologische ordening, die mij altijd het
meeste zegt, en ook allerlei herhalingen en andere feilen het best en het meest
ongezocht verklaart. Je keuze lijkt mij zeer goed; alleen ben je m.i. wat tè streng
geweest. [...] O ja, nog iets: ik vond Koorts geen goed begin-gedicht. Zet dan lie-
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ver De Twintigjarige voorop, dat is maar een kleine omzetting.’30 Nergal zou overigens
met ‘Koorts’ noch ‘De twintigjarige’ uit de bundel De nacht (1920), maar met
‘Tarantella’ uit Stormfakkels (1932) openen.
Op 14 oktober 1936 schreef De Vries aan Marsman naar aanleiding van diens
reactie op een eerder voorstel van De Vries: ‘Ter orienteering vernam ik alleen graag
eerst welke verzen er volgens jou beslist uit moeten. Dan kan ik de titels van de
anderen op fiches brengen, om te probeeren hoe het voldoet, wanneer de geheele
bundel een labyrinth wordt, dat kon wel eens heel verrassend zijn. In een
pasverschenen bloemlezing (van Godhelp[sic]) trof het mij hoe goed [...] de werken
uit verschillende tijdperken op elkaar resonneerden.31 Maar tegelijk probeeren we
het op de basis van de bestaande bundels. [...] Als naam voor de bundel dringt zich
op: Nergal. [...] Het onderbrengen van de losse gedichten in de bestaande afdeelingen
is gedeeltelijk zeer eenvoudig. [...] Intusschen: als we latere verzen in de oude bundels
voegen, en dus niet meer aan de “historische” eenheid gebonden zijn, moeten wij,
om de groepen hun recht van bestaan te laten behouden, dubbel trouw blijven aan
de (onder)titels.’32 Op grond van Marsmans overwegingen en zijn eigen reactie daarop,
kwam De Vries ten slotte tot de volgende indeling: ‘De Nacht, voorafgegaan door
Tarantella's, vermeerderd met De Gevechtsvlieger uit Silenen, en besloten met de
Droomballade “Waar 't water 't ontzaggelijkst plaste”. Vlamrood, met een aantal van
de middelste verzen vervangen door een latere paraphrase [...]. Lofzangen,
voorafgegaan door het hierbij in gesloten “Chaos”,33 en eindigend met “De
Levenskracht” uit Stormfakkels [...]. Silenen, vermeerderd met, in het midden, de
Heksentuin, verder met nocturnes, o.a. uit Stormfakkels, ook met De Bruid, [Kerkhof]
Ohlsdorf, Cordoba, enz. Stormfakkels: besnoeide samenvatting van de vervallen
rubrieken “Roffels en aantoetsingen” en “Apotheosen”, welke ondertitels vervallen.
Sterrenwerelden, besloten met de nieuwe red.[actie] van wat in De Nacht stond als
“Leven op een vreemde ster”. “Invernal”34 kan misschien een bres in de Stormfakkels
stoppen die geslagen werd door overplaatsing van De Bruid enz. naar Silenen.’ Enkele
dagen later, op 19 oktober, wilde hij een weer geheel andere ordening proberen: ‘Het
absoluut doorelkaarschudden van de bundel (met behoud van enkele groepen, zooals
de Stormdansen uit Vlamrood, en misschien de Nocturnes) moet m.i. ook daarom in
elk geval geprobeerd worden, omdat toch niet aan nauwkeurig herdrukken van de
oude bundels te denken is: het kon in elk geval goede combinaties aan de hand doen.
- Er zouden ook groepeeringen naar de kleur zijn te maken: de roodzwarten (zooals
Lucia) tegenover de grauwzwarten (als Verdronken), de helder kleurloozen (als [De]
Geboorteplaats), de paarlemoerkleurigen (als [De] Heksentuin) [...]. Maar voor de
heele massa wordt het onzin, en leidt het ook tot eentonigheid. Heb je detailcritiek
tegen overigens goede ge-
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dichten, spaar die dan niet!! Behalve dat ik van sommige wel eens andere lezingen
achter de hand heb, kan een gedicht vaak wel varen bij eenvoudige uitsnijding van
zwakke plekken. Niets is gewoner dan dat ik een eerste couplet, dat als gangmaker
gediend heeft, weglaat.’ Het commentaar van Marsman heeft niet lang op zich laten
wachten, want op 27 oktober reageerde De Vries daarop. Uit De Vries' reactie is
onder meer te lezen over welke gedichten Marsman twijfelde en welke gedichten hij
juist wilde opnemen:35 ‘Verdwaald zet ik bij de dubia; Orkaan moet er beslist in: ik
vond het destijds het beste van de bundel36 en ben daar steeds bij gebleven. Dit is
bijna het eenige punt waarin ik het volstrekt met je oneens ben. “Mijn broer” zal ik
dan houden om niet van onvolledigheid beschuldigd te worden; “Droomspel” moet
helaas weg; het is eigenlijk de eenige voorlooper van mijn echte syncopische
Tarantella's. “De Zwerver” zet ik ook bij de dubia: dwz bij die verzen wier al of niet
plaatsing van compositie en typografisch evenwicht (naast elkaar zetten van
pendantstukken) afhangt. Ramp, wanneer we ons niet streng aan de oorspr. bundels
houden, inderdaad naar Vlamrood. Vestooteling valt m.i. geheel weg tegen de
Spaansche Volksliederen. “Mijn jeugd mocht ik mij schamen” inderdaad
Binnenruimte, Nachtpaleis en Vervallen Woning bij de dubia. Wandeling beslist
weg. Nachtlied moet van titel veranderen. Ik voel ervoor deze, met Mijn broer, de
Gevechtsvliegers, “Waar 't water 't ontzaggelijkst plaste” als Droomballade nr I enz.
te plaatsen. Dat bedoel ik ook met “Droomballaden”: ik reken er alle donkere
balladeachtige nachtverzen toe. De Tarantella's zijn inderdaad zooals veel van mijn
werk, wat onbesuisd; het is (hoewel ik ze anderszins tot mijn beste reken) lang geen
ideale introductie voor de bundel als geheel. Welk vers, uit het heele oeuvre is dit
wel? “Drie Vrouwen” uit Stormfakkels? Hierop graag antwoord! Ik vraag dit omdat
het probleem van het doorelkaar schudden, waar ik in elk geval de proef mee wil
nemen, door een dergelijk uitgangspunt vereenvoudigd kon worden. Als slot kon
b.v. Invernal dienen.37 Het gedicht van de wachtende vrouw aan het station vind ik
wat hol; ik heb er bezwaar tegen.38 [...] “Morgenschemer” zou te concentreeren zijn
tot 2 coupletten! lc couplet handhaven, de rest vervangen door:
Vensters, flits bij flits. Nadruk trilt alom.
Reeks dokken
In bereik van roetige regen.
Spits aan spits aan spits. Vlijming en gegrom.
Bij vlokken
Spat gewoel de staalvliegers tegen.
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Schema I voor Hendrik de Vries' Nergal, mogelijk meegezonden met zijn brief aan H. Marsman van
27 oktober 1936. (Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.)
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Dan inplaats v. Verkeersknoop, zoo noodig “Ramp”. Zwarte zij, weg. Angst idem.
Bedwelming: twijfelachtig. De Zee ook maar weg. Vliegtocht is weer een van onze
verschilpunten: als het behouden moest, dan toch niet in Vlamrood; het is eerder
groenblauw. Du Perron wou de Lofzangen in hun geheel laten vervallen, ik denk dat
het er werkelijk van komt. Het zit hem ook in het declamatorische, op de massa
berekende, wat ook “De Schaatsrijder” op een ander, onvergelijkbaar plan brengt.
Ja, de Nocturne uit Stormfakkels wou ik naar Silenen laten verhuizen, en de
Ontmoeting, die ook een zuivere Nocturne is, eveneens. “Idool” vind ik zelf een van
mijn besten. Heksentuin inderdaad vereenigen met de Adagio's, welke aanduiding
misschien toch niet geheel juist was. De muziek waarop ik ze maakte was eerder
alegretto[sic]. Misschien is Heksentuin, als een van de rijkste en minst opdringeringe
verzen, wel geschikt om de bundel te openen. Verder konden we de grooten, van 2
en 3 blz, hier en daar als torens in de bundel zetten waar de verwante of zuiver
contrasteerende verzen zich omheen konden groepeer- en. Misschien ook van de
jeugdverzen (vóór Lofzangen) en de lateren (Silenen - - - - - -) twee afz. groepen.
Hoewel daar veel tegen is.’
Wat Marsman hierop te berde heeft gebracht, is niet bekend; er is een ongedateerde
brief waarin De Vries aan hem schreef:39 ‘Ik heb eens de proef genomen met je
voorstel, de “torens” vooraan te plaatsen; tot de “torens” reken ik ook die serieën die
liefst ongebroken moeten blijven, en ook die verzen waarvan ik ontdek dat ze liefst
bijelkaar staan, zoo bijv. “De Bruid” en “Vereenzaamd” die elkaars tegenhangers
zijn. Verder laat ik alles zoveel mogelijk bij elkaar. De Stormdansen vormen dus
samen ook een toren, maar die blijven aan het hoofd van de Vlamrood-groep; alles
wat ik voor mij persoonlijk als niet geheel rijp voel (d.i. eigenlijk alles wat aan Silenen
voorafgaat) moet maar bijelkaar blijven, opdat deze verzen, wanneer ze zoo storen
als ik me verbeeld, elkáár alleen storen. Welke plaats de Nacht-Vlamroodgroep in
de bundel moet innemen, weet ik nog niet; het kán onmiddellijk achter de “torens”,
maar misschien beter achter de Nocturnes: die bereiden het droomachtige voor, en
maken misschien dat men wat “orakelachtige wartaal” kan slikken. De
Sterrenwerelden moeten, als het onverteerbaarste, liefst achteraan blijven. Er is dus
geen absoluutdoormekaarsmijten, waarvan de onmogelijkheid nu wel vaststaat, ook
geen afzonderlijke herdruk van de oude bundels, maar een ongebroken groepeering
waarin de oude groepeering, voorzoover die essentieele beteekenis heeft, als basis
gebruikt wordt. Het idee “Stormfakkels” als titels voor het geheel te gebruiken,
aanvaard ik. “Nergal” zou goed zijn, wanneer ik een gedicht van die naam had, dat
tevens als verklaring kon dienen. [...] Desnoods kan ik het vers De Chaos (gewelf
der leegte...) of de Tarantella “Stilte” (die ik, liever dan bij de andere tarantella's, bij
de Heksenliederen zet) tot “Nergal” omdoopen, maar dan
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Schema II voor Hendrik de Vries' Nergal, mogelijk meegezonden met een ongedateerde brief aan H.
Marsman van omstreeks november 1936. (Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.)
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toch liever ergens midden in de bundel dan vooraan zetten.40 Pas op 20 november
schreef De Vries:41 ‘Dat is dus in orde; ik zal, zonder overhaasting, het ms. bijwerken
[...]. Ik zal inderdaad “Winterdroom” als extra-slotaccoord achter de Sterrewerelden
plaatsen.’ Een week later liet hij Marsman weten diens bezwaren bevredigend te
kunnen oplossen: ‘Verder geloof ik dat de ondertitels moeten vervallen. Vooral om
deze reden. Wanneer men een aparte rubriek “De Nacht” heeft, en men zet de
“Nocturnes onder een andere rubriek (en dat moeten ze toch: ze zijn de kern van
Silenen) waar blijft men dan? [...] Nog liever dan met rom. cijfers zou ik de bundel
deelen met blanco bladen waardoor tevens grootere gedichten wat geïsoleerd konden
worden. Slechts op een punt was je vorige brief me niet duidelijk. Je zei de nieuwe
lezing van Lucia beter te vinden dan de oude. Ik zond echter twee nieuwe lezingen:
een verkorte, en een met andere volgorde. (Die met andere volgorde is uit dezelfde
tijd als die welke ten onrechte in Stormfakkels werd uitgerkozen. De verkorte is zeer
recent)42 Welke van die twee? De beste oplossing voor de opening van de bundel
schijnt mij deze. Je hebt gelijk dat de “torens” hem topzwaar maken. Maar met de
Nachtwerken is het ook slecht beginnen. Daarom leek mij beter een groep van recente
verzen die op de grens van het torenformaat liggen, en een enkele die het voluit heeft;
bv. De Heksentuin, 3 Tarantella's en Invernal (Winterdroom te noemen). Tusschen
die twee laatsten in zou Lucia zich ook voegen. Om de titel “Nergal” beter
aanvaardbaar te maken, kan ik inderdaad de bundel openen met “Gewelf der leegte”
echter met weglating van het laatste couplet. Dan is het onaf, maar daardoor geschikt
om te worden aangevuld met “Het Weten” (als n van “Nergal”, dus ook zonder titel)
en (als III) het door jou genoemde brok uit “Stem der Stilte”. Dan hebben we het
Nergalsche element uit De Lofzangentijd gelicht, en kunnen de rest laten schieten.
We krijgen dus de volgende gedichten.
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Mij bevredigt momenteel deze constellatie. Alleen blijft het wat twijfelachtig waar
men wèl en waar men niet een blanco blad moet invoegen; bij grensgevallen kan het
misschien voldoen slechts één pag., bij voorkeur een evengenummerde blz. open te
laten. Voorloopig dacht ik: voor afscheiding van rubrieken blanco bladen, voor grote
verzen blanco bladzijden.’
Ruim een week daarna, op 6 december, wijzigde De Vries zijn indeling opnieuw
lichtelijk: ‘Het is mogelijk dat ik het gedicht van de zes treinen (De Bedrogene) toch
opneem, na “Vereenzaamd”. Deze geheele rubriek was dan ook te arrangeeren: Het
Rusthuis, De Geboorteplaats, De Blinden, Montserrat, [Kerkhof] Ohlsdorf, De Bruid,
Vereenzaamd, De Bedrogenen, Córdoba.’ Tot ver in januari 1937 zou De Vries in
de samenstelling van Nergal veranderingen blijven aanbrengen. Op 26 januari schreef
hij aan Marsman: ‘Vanmorgen ontving ik [...] een brief van Greshoff; hij verzocht
mij het ms. nog even naar jou te sturen, althans in overleg met jou de definitieve
tekst vast te stellen. Er waren nog een paar dingen in de compositie die mij niet
bevredigden: aan het begin en aan het slot is de bundel mij nog iets te compact, en
daardoor voor velen onverteerbaar. Voor het begin heb ik er op gevonden, de 4 Nergal
hymnen niet geheel bijelkaar te houden, maar de eerste (“Stilte: - krijgsmarsch der
zonnenzwerm”) zonder titel aan alles te doen voorafgaan. Dan de trilogie “Drie
Vrouwen” - “Het Offer” - “Idool”; dan de 3 andere Nergalhymnen (“Gewelf der
Leegte” - “Ontbloeiende wereldstelsels” “O storm, die de dampkring met grauwheid
ontmantelt”. Tusschen de Sterrenwerelden en de Winterdroom moesten liefst rijmlooze
verzen.’
Op 30 december 1936 bracht De Vries Greshoff van de stand van zaken op de
hoogte: ‘Juist voor het ontvangen van uw brief zond ik aan Marsman de vermoedelijk
definitieve inhoudsopgave voor de verzamelbundel “Nergal”.
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Schema III voor Hendrik de Vries' Nergal, mogelijk meegezonden met zijn brief aan H. Marsman
van 20 november 1936. (Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.)
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Het oudere werk is nu gelijkmatig ingelijst tusschen het latere, waardoor het zich
m.i. veel beter laat lezen.’ In deze zelfde brief reageerde De Vries op een niet bewaard
gebleven voorstel van Greshoff voor een mogelijk latere herdruk van Atlantische
balladen in de reeks Kaleidoscoop bij Stols; met betrekking tot Nergal voegde De
Vries hieraan toe: ‘Of dit toeval van eenheid van sfeer zich bij de nieuwe, mij
onbekende vorm van Kaleidoscoop zal voordoen ten aanzien van Nergal? Bij voorbaat
is dit niet al te waarschijnlijk. Een afzonderlijke, eenvoudige uitgave, maar waarbij
ik medezeggenschap heb in de uitvoering, is mij oneindig liever! Wat is het resultaat
geweest bij de uitgevers, die U 5/11 '36 noemde (Querido, Meulenhoff, Nijgh &
Ditmar[sic]? Wezen zij het onvoorwaardelijk af? Bij “De Spieghel” is het, na het
slechte verkoopsucces van de Copla's, niet waarschijnlijk. En Folemprise zou, hoewel
relatief misschien goedkoop, toch absoluut te prijzig worden. Misschien [...] wordt
Kaleidoscoop ook een serie waar in ieder n' een meer eigen cachet kan krijgen, zooals
dat eenige jaren geleden met de Vrije Bladen het geval was. Dit, maar vooral de
beslissing der genoemde uitgevers, vernam ik gaarne even.’
Greshoff had geprobeerd Em. Querido's Uitgevers-Mij te Amsterdam voor de
uitgave van De Vries' verzamelbundel te interesseren, maar op 23 november 1936
schreef Alice van Nahuys, de directrice van de uitgeverij: ‘Wij hebben een calculatie
gemaakt van den bundel van Hendrik de Vries en komen tot het resultaat, dat als er
nog een voorwoordje, hoe klein ook en een bibliografie bij moet komen, het boek
toch minstens 7, zoo niet 7 vel druks zal beslaan, wanneer het wordt uitgegeven op
de manier zooals de bundel van Engelman. Hoe zuinig wij alles ook uitgerekend
hebben, gezien de ervaringen, die wij in den laatsten tijd met verzenbundels hebben
gemaakt, vreezen wij, dat zelfs bij de intensiefste exploitatie er nog een verlies zal
blijven. Nu hoeven wij aan de uitgave van dezen bundel niets te verdienen. Maar wij
willen er ook niets aan verliezen.’43 Waarom J.M. Meulenhoff te Amsterdam of Nijgh
& Van Ditmar te Rotterdam afvielen, is onduidelijk; in Greshoffs correspondentie
met hen komt een dergelijk voorstel niet ter sprake.44 Met betrekking tot Meulenhoff
reageerde De Vries op 2 januari 1937 op een niet bewaard gebleven brief van Greshoff
met de intrigerende woorden: ‘Natuurlijk is Meulenhoff uitgesloten, wegens de door
U genoemde eigenschappen.’ In een later stadium had Greshoff nog Van Holkema
& Warendorf, de uitgever van Groot Nederland, benaderd en bereid gevonden de
bundel uit te geven.
Op 2 januari, toen er nog sprake van was dat Stols mogelijk Nergal zou uitgeven,
schreef De Vries aan Greshoff over de uitgave van zijn bundel, en met name over
de vormgeving daarvan: ‘Daar ik zelf schilder ben, beduidt het overleg met mij inzake
kleur van papier en omslag zooals voor Nergal iets
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heel anders dan bij de meesten. [...]. Waar Marsman mij absoluut vrij liet in de kwestie
van het voorwoord, begrijpt U dat ik deze conditie van de zijde van Stols niet
aangenaam vond. Daarom ben ik benieuwd naar Uw resultaten bij van N. en
Ditmar[sic]. In elk geval is het goed dat de bundel gearrangeerd is, ook al zou van
de uitgave voorloopig niet komen. Springt het bij Van Nijg en D.[sic] af, dan kan ik
altijd nog bij “De Spieghel” naar eventueele condities vernemen, al maak ik daar,
na de Coplas, niet veel kans meer. Misschien ook voelt Leopold, bij wie de Vr. [ije]
Bl.[aden] nu verschijnen, er wel wat voor. [...] T.a.v. het voorwoord staat nu mijn
standpunt wel vast: elke bijvoeging, die iets anders is dan een min of meer zakelijke
toelichting, doet aan als een poging de lezer te beïnvloeden. Daarom kan ook een
zoo voortreffelijk art. als dat van Marsman hier niet voor dienen. Marsman zelf,
zonder het hiermee eens te zijn, zal dit standpunt respecteeren. Kan Stols dit niet,
dan verschijnt Nergal niet in de Aereoscoopserie[sic].’
Vijf dagen later, mogelijk nadat Greshoff zijn teleurstelling geuit had over het feit
dat Nergal niet bij Stols of Van Holkema & Warendorf zou worden uitgegeven,
schreef De Vries nog: ‘U kunt zich troosten over het verloop van zaken met de
gedachte, dat zonder uw initiatief “Nergal” niet verschijnen zou. Het is uw machtig
aandringen geweest, dat mij bovendien op het juiste moment bereikte, waardoor ik
ertoe kwam, het idee van Du Perron werkelijk op te vatten [...], waar ik toen maar
slecht aan wou.’
In Nergal zouden elf van de tweeëntwintig gedichten uit de bundel De nacht (1920)
worden opgenomen,45 voorts zes van de zeventien uit Vlamrood (1922),46 één geheel
en één gedeeltelijk van de veertien uit Lofzangen (1923),47 op één na alle veertien
gedichten uit Silenen (1928),48 en negentien van de vierentwintig uit Stormfakkels
(1932);49 uit Geïmproviseerd bouquet (1937) werd één gedicht opgenomen;50
bovendien werden veertien niet eerder gebundelde gedichten in Nergal opgenomen.51
Wie Nergal en Atlantische balladen ter hand neemt en ze vergelijkt met de
commentaar uit de hierboven gereleveerde correspondentie, ziet echter dat De Vries
zeker niet slaafs de aanwijzingen van Marsman en Greshoff heeft opgevolgd, maar
wel degelijk voor een groot deel naar zijn eigen inzichten de bundels heeft
samengesteld en weloverwogen zijn ‘eigen weg’ is gegaan.

Eindnoten:
1 Silenen was in juni 1928 verschenen bij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande te Arnhem.
Aan Silenen waren de bundels Het gat in Mars en het Milagrat (1917), De nacht (1920),
Vlamrood (1922) en Lofzangen (1923) voorafgegaan.
2 Hendrik de Vries, ‘Over Marsman’, in Criterium 1 (1940) 8-9 (september), p. 75-76.
3 Antiquariaat Schuhmacher (Amsterdam), prijscat. 200 ([november 1989]), nr. 225/3.
4 In zijn correspondentie met Greshoff zou De Vries tamelijk consequent aan deze serie refereren
met de Nederlandse vertaling van de naam Ursa Minor: Kleine Beer.
5 Respectievelijk Groot Nederland 34 (1936) 5, p. 385-389, en 35 (1937) 2, p. 116-127; Marsmans
‘De poëzie van Hendrik de Vries’ beslaat p. 113-115.
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De kopij voor beide Groot Nederland-publikaties is bewaard gebleven, maar is later door De
Vries gebruikt om de kopij voor de bundel Atlantische balladen samen te stellen. (Zie voorts
noot 17.)
Beide reeksen werden in Groot Nederland afzonderlijk en per aflevering doorlopend genummerd.
De nrs. I t/m X in Groot Nederland van februari 1937 - die overeenkomen met de nrs. VIII t/m
XV, XXII en XXIII in de bundel Atlantische balladen - dragen in de autograaf de romeinse nummers
VIII t/m XVII; IX was oorspronkelijk genummerd III. De gedichten hebben deels tevens een
waarschijnlijk door De Vries zelf aangebrachte romeinse potloodnummering: de oorspronkelijke
nummers VIII t/m X corresponderen met de potloodnummering I t/m III, nummer XIII met IV, en
de nummers XV t/m XVII met V t/m VII. Deze bladen dragen alle de door De Vries in potlood
aangebrachte mededeling: ‘Red.: Voor Groot Ned.’; bovendien zijn ze door Greshoff in rode
inkt arabisch genummerd: De Vries' handgeschreven nummering VIII correspondeert in die
nummering met 1 t/m 2, nummer ix met 3 t/m 4, nummer X met 5. nummer XIII met 6 t/m 8,
nummer XV met 9, en de nummers XVI t/m XVII met 10.
‘Beste Sander, Do it now!’ Briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols, 1922-1941 (ed. Salma
Chen/S.A.J. van Faassen), 's-Gravenhage 1990, p. 251.
‘Beste Sander, Do it now!’ (noot 6), p. 282.
‘Beste Sander, Do it now!’ (noot 6), p. 256, 263 en 273.
De bewering dat de Haagse uitgever L.J.C. Boucher in zijn bibliofiele reeks Folemprise een
bundel van De Vries wilde opnemen, wordt bevestigd door een brief van Boucher aan Greshoff
van 9 oktober 1936, waarin hij schrijft: ‘Inderdaad stond Hendrik de Vries op de tinnen van
mijn kasteel, maar wij geven graag de vrije hand aan Ursa Minor’. (Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum (Den Haag), collectie-Greshoff, sign. G 785 B 2.)
In Bouchers reeks Folemprise waren onder meer Greshoffs Gedichten 1907-1934 (1934), diens
Rebuten (1936) en Du Perrons Blocnote klein formaal (1936) verschenen.
Het archief van de uitgeverij berust deels bij Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum
van het Boek (Den Haag) en deels bij het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum; in geen van beide collecties bevindt zich correspondentie van De Vries
met Boucher. Verdere archivalia zijn niet bewaard gebleven. (Med. mevr. J.A. Boucher-Simonyi,
Den Haag.)
Op één na bevinden de geciteerde brieven van De Vries aan Greshoff zich in het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag), collectie-H. de Vries, sign. V 9102
B 1. De Vries' brief van 27 januari 1937 berust in de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag),
Marsman-archief, sign. 68 D 82, nr. 16.
In het archief van de Hendrik de Vries-Riek van der Zee Stichting (Groningen) bevindt zich
geen correspondentie met Greshoff over de samenstelling van Nergal en Atlantische balladen;
het merendeel van de door De Vries ontvangen correspondentie is niet bewaard gebleven. (Med.
Wim Koops, Haren.)
Uit een post-scriptum bij deze brief blijkt dat in elk geval ‘Mijn broer’ en ‘Vervallen woning’
uit de bundel De nacht (1920) tot De Vries' keuze behoorden; beide gedichten zonden een plaats
krijgen in Nergal. (Zie noot 45).
Zoals verderop zal blijken, moest Du Perron in 1935, bij de allereerste voorbereidingen voor
De Vries' verzamelbundel, nog met klem de opname van ‘Mijn broer’ bepleiten, en ook uit een
brief aan Marsman van 27 oktober 1936 is te lezen dat De Vries dit gedicht uitsluitend opneemt
‘om niet van onvolledigheid beschuldigd te worden’.
Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), archief-Marsman, sign. 68 D 82, nrs. 10 en 14.
‘Beste Sander, Do it now!’ (noot 6), p. 293. Atlantische balladen zou drieëntwintig gedichten
bevatten, en zou geen register krijgen.
Onvoltooid verleden was gezet uit de 14 punts Lutetia, die door Jan van Krimpen in 1925 voor
de lettergieterij Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem was ontworpen. De Vries' bundel werd uit
dezelfde letter en hetzelfde corps gezet.
Zo goed als alle delen uit de serie zouden uit de Lutetia worden gezet - met uitzondering van
het vierde deel (Mephistophelisch (1938) van Menno ter Braak) en het zevende deel (Bilzenkruid
(1939) van Jac. van Hattum), die resp. uit de Bembo en een Bodoni zouden worden gezet.
Vooral Greshoff toonde zich een voorstander van de uniformiteit van de serie; nog in juni 1937
drong hij er bij Stols op aan ‘telkens iedere “groep” van 3 of 4nos gelijk’ te houden (‘Beste
Sander, Do it now!’ (noot 6), p. 319). Alle negen delen van Ursa Minor werden gedrukt bij
Boosten & Stols te Maastricht.
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15 Vanaf 1930 gaf Stols de reeks Kaleidoscoop uit. De reeks was opgedeeld in zes genres: romans,
detectives, novellen, gedichten, reisverhalen en biografieën. Gresholf had met de bepaling van
de inhoud van deze reeks geen bemoeienis. Wel was in oktober 1936 zijn verzamelbundel
Gedichten 1907-1936 als deel 18 van Kaleidoscoop verschenen. (Zie voor een overzicht van
de reeks: ‘Beste Sander. Do it now!’ (noot 6), p. 469.)
Van een eventuele herdruk van Atlantische balladen of van de opname van Nergal in
Kaleidoscoop is in de briefwisseling tussen Greshoff en Stols nergens sprake. Wel zou Stols
Atlantische balladen buiten dit serieverband in 1942 en 1946 ongewijzigd herdrukken. (Zie
Bibliografie van Hendrik de Vries (1896-1989) (ed. Charlotte de Cloet), 's-Gravenhage 1993,
nrs. 22 en 29.)
16 Respectievelijk de nrs. XIV en XV in Atlantische balladen.
17 Deze drukkerskopij is bewaard gebleven. De kopij van de oorspronkelijke Groot
Nederland-publikatie is hierin verwerkt. (Collectie J.J. Brands, Nieuw-Dordrecht, olim collectie
H.J. Prakke.)
Daarnaast bezit het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum een autograaf
(sign. V 9102 H 2), oorspronkelijk afkomstig uit het bezit van Reinold Kuipers, door hem
omstreeks 1970 geschonken aan J.Th. Stakenburg in ruil voor diens toelating het tot zijn collectie
behorende handschrift van Gerrit Achterbergs Radar in facsimile uit te geven, en na Stakenburgs
dood door het museum verworven in de veiling van diens nalatenschap op 7 en 8 oktober 1986
bij J.L. Beijers te Utrecht. De laatstgenoemde bron bevat naast de grondlaag één correctielaag;
welke staat deze autograaf vertegenwoordigt, is niet duidelijk.
18 Onvoltooid verleden van Binnendijk telt zesentwintig regels per bladzijde. De langste pagina
in Atlantische balladen telt, bij gelijkblijvend corps, eenendertig regels; net als bij Binnendijks
bundel zou in deze bundel ieder gedicht op een nieuwe bladzijde beginnen. Op de kopij van de
bundel Atlantische balladen staat (mogelijk in de hand van Stols) geschreven: ‘30 regels p.
pag’. (Zie voorts noot 17.)
19 Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), archief-Marsman, sign. 68 D 82, nrs. 13 en 14.
20 Onder de overkoepelende titel ‘Atlantische balladen’ werden in Helikon 8 (1938) 3 (juni), p.
52-54 de gedichten met resp. beginregels ‘Luister aan de kroes als ruischhoorn’ en ‘Vaardig
dier, dat voor een koningsvrouw’ gepubliceerd. (Hendrik de Vries, Verzamelde gedichten (ed.
Jan van der Vegt [et al.]), Amsterdam 1993, p. 1433-1434 resp. 1435-1436; naar deze editie
zal voortaan verwezen worden met VG.)
21 E. du Perron, Brieven (ed. Piet Delen [et al.]), dl. 4, Amsterdam 1978, p. 231-232. Er waren op
dat moment vijf bundels van De Vries verschenen: De nacht (1920). Vlamrood (1922), Lofzangen
(1923), Silenen (1928) en Stormfakkels (1932).
22 E. du Perron, Brieven, dl. 4 (noot 21), p. 240.
23 Zie A.C.M. Kurpershoek-Scherft, De episode van ‘Het Getij’ De Noordnederlandse dichtkunst
van 1916 tot 1922, Den Haag 1956.
24 Zie Jaap Goedegebuure, Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke
opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd, Amsterdam 1981, dl. l, p. 143 e.v.
25 Zie voor De Vries' medewerking aan Het Getij: B. Dongelmans, De Stroom & Het Getij.
Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices, Nieuwkoop 1983 (Literaire
Tijdschriften in Nederland, 5), p. 293-294: en voor die aan De Vrije Bladen: J.F. Geerds/J.M.J.
Sicking, De Vrije Bladen. Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgave, index,
Amsterdam 1975 (Literaire Tijdschriften in Nederland, 3), p. 266-267.
26 Vgl. bijv. W.L.M.E. van Leeuwen, Drift en bezinning, Amsterdam-Antwerpen 1950, p. 123-212;
en J.M.J. Sicking, ‘De doorbraak van de generatie van 1918’, in De Nieuwe Taalgids 86 (1993)
2, p. 97-119. Zie voor een afwijkende visie: Ton Anbeek, ‘Normverandering: een test-case.
“1916” in de Nederlandse literatuur’, in Spektator 17 (1987-1988) I, p. 3-16.
27 E. du Perron, Brieven, dl. 4 (noot 21), p. 210.
28 E. du Perron, Brieven, dl. 4 (noot 21), p. 229-230.
29 ‘De poëzie van Hendrik de Vries’, in Bataviaasch Nieuwsblad 8 december 1937 (geciteerd naar
E. du Perron, Verzameld werk (ed. E. du Perron-de Roos [et al.]), dl. 6, Amsterdam 1958, p.
218).
30 E. du Perron, Brieven (noot 21), dl. 5, Amsterdam 1979, p. 307.
31 De Vries doelde op de door H. Godthelp samengestelde bloemlezing Nieuwe Nederlandse
poëzie, die in 1936 in drie bundels bij J.B. Wolters's Uitgevers-Maatschappij N.V. te Groningen
& Batavia was verschenen. Godthelp had de bloemlezing naar zijn zeggen ‘concentrisch’
samengesteld: de eerste afdeling van elke bundel behelst een aantal gedichten van veertien ‘zeer
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uiteenlopende, belangrijke [....] “Dichters”’; in elke bundel zijn dit dezelfden: Guido Gezelle,
Jac. van Looy, Jacques Perk, J.A. dèr Mouw, Herman Gorter, Albert Verwey, J.H. Leopold,
Henriëtte Roland Holst, Jan Prins, Karel van de Woestijne, A. Roland Holst, Hendrik de Vries,
J. Slauerhoff en Jan H. Eekhout. De tweede afdeling bevat van een aantal belangrijke dichters
één karakteristiek gedicht; in de derde afdeling ten slotte zijn enkele moderne vertalingen
opgenomen. De gedichten van De Vries die Godthelp had opgenomen, waren: (I) ‘Vliegtocht’,
‘Zonsopgang’, ‘Fabriek’, ‘De heksentuin’, en veertien ‘Spaansche volksliederen’ (VG p. 73,
64, 156, 464, 243 [4], 244 [1 t/m 4], 245 [1], 126 [3], 210 [3], 217 [2], 218 [3], 301 [1], 304
[1], 277 [3], 310 [2]); (II) ‘Morgenschemer’, ‘Tuin’, ‘Orkaan’, ‘Koorts’, ‘Tarantella’, en elf
‘Spaansche volksliederen’ (VG p. 62, 75, 34, 25, 462, 132 [1], 135 [2], 213 [4], 214 [1], 216
[1], 259 [3], 301 [4], 321 [1], 324 [2], 327 [3], 259 [1]); (III) ‘Voorspook’, ‘Boschdroom’,
‘Vervallen woning’, ‘Silenen’, ‘Nocturne III’, en tweeëntwintig ‘Spaansche volksliederen’ (VG
p. 157, 153, 32, 107, 111, 141 [3], 128 [2], 125, 136 [1], 133 [1], 213 [1], 215 [2 & 3], 223 [3],
225 [5], 228 [2], 238 [1], 193 [2], 259 [2], 197 [2], 205 [4], 373 [4], 374 [1 & 5], 375 [1], 374
[2], 1431).
In het archief van de Hendrik de Vries-Riek van der Zee Stichting (Groningen) bevindt zich
geen correspondentie met Marsman over de samenstelling van Nergal. De geciteerde brieven
van De Vries aan Marsman berusten in de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), Marsman-archief,
sign. 68 D 82, nrs. 1 & 9-15.
Bedoeld is ‘De chaos’ (VG p. 1377), waarvan een gewijzigde versie onder de titel ‘Nergal.
Hymne II’ in Nergal zou worden opgenomen (p. 6).
‘Invernal’ werd later, blijkens De Vries' brief aan Marsman van 27 november 1936, omgedoopt
tot ‘Winterdroom’; het gedicht zou inderdaad Nergal afsluiten (p. 93-94).
Bij deze brief is mogelijk het als illustratie opgenomen schema I meegestuurd. (Koninklijke
Bibliotheek (Den Haag), archief-Marsman, sign. 68 D 82, nr. 4/1-2.)
‘Orkaan’ was afkomstig uit De nacht (1920).
Bedoeld is her gedicht ‘Winterdroom’. (Zie voorts noot 34.)
Mogelijk is het gedicht ‘De bedrogene’ (Nergal p. 76) bedoeld.
Met deze brief werd mogelijk het als illustratie opgenomen schema II meegestuurd. (Koninklijke
Bibliotheek (Den Haag), archief-Marsman, sign. 68 D 82. nr. 2/1-2.)
‘De chaos’ zou in Nergal slechts door de door De Vries genoemde ‘Tarantella’ (‘Stilte: krijgsmarch der zonnenzwerm’) uit Stormfakkels (1932) worden voorafgegaan. (Zie voorts noot
33.)
Bij deze brief is mogelijk het als illustratie opgenomen schema III meegestuurd. (Koninklijke
Bibliotheek (Den Haag), archief-Marsman, sign. 68 D 82, nr. 3.)
Het gedicht ‘Lucia’ in de bundel Stormfakkels (1932) telt tien strofen, te zamen negenenzeventig
regels (VG p. 165-167); de in Nergal opgenomen versie telt negenenzestig regels verdeeld over
acht strofen (VG p. 468-470). Een eerdere versie was gepubliceerd in Erts Almanak 1926 onder
de titel ‘Fragmenten uit: Danswijs (De behaagzuchtige) I-III’ (p. 148-150); deze versie telt tien
strofen met in totaal tweeënzestig regels. De Erts-versie heeft de volgorde van die in Nergal,
maar kent voor het overige tal van verschillen.
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag), collectie-Greshoff,
sign. G 785 B 2.
De bundel van Jan Engelman die Van Nahuys ter vergelijking noemt, is de eind 1934 verschenen
verzamelbundel Tuin van Eros en andere gedichten; deze bevat een herdruk van gedichten uit
de bundels Het roosvenster (1927), Sine nomine (1930) en Tuin van Eros (1932), aangevuld
met later werk.
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag), collectie-Greshoff,
sign. G 785 B 2, omslag J.M. Meulenhoff resp. Nijgh & Van Ditmar.
De nacht was in februari 1920 bij C.M.B. Dixon & Co te Apeldoorn verschenen. De in Nergal
opgenomen gedichten uit deze bundel zijn: ‘Zalgim’ (Nergal p. 31-32/De nacht p. 7-9); ‘Koorts’
(p. 33/p. 5); ‘Orkaan’ (p. 35/p. 15); ‘De twintigjarige’ (p. 36/p. 6); ‘Verloren’ (p. 37/p. 10);
‘Vervallen woning’ (p. 38/p. 13); ‘Binnenruimte’ (p. 39/p. 28); ‘Nachtlied’ (p. 40-41/p. 11-12);
‘Mijn broer’ (p. 42/p. 16); ‘Ramp’ (p. 44/p. 24); en ‘Sterrenwerelden [v]’ (p. 90/p. 23).
In De nacht draagt ‘Sterrenwerelden [V]’ de titel ‘Leven op een vreemde ster’.
Vlamrood was in januan 1922 bij Van Munster's Uitgevers-Maatschappij te Amsterdam
verschenen. De in Nergal opgenomen gedichten uit deze bundel zijn: ‘Stormdans’ (Nergal p.
47-48/Vlamrood p. 3-4); ‘Wervelwind’ (p. 49/p. 5-6), ‘Onweer’ (p. 50-53/p. 7-11), ‘Laatste
blik’ (p. 54-55/p. 14-15), ‘Paula’ (p. 56/p. 26), ‘Tuin’ (p. 57/p. 30).
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47 Lofzangen was in augustus 1923 bij Uitgevers-Maatschappij De Gulden Ster te Amsterdam
verschenen. De in Nergal opgenomen gedichten uit deze bundel zijn: ‘Nergal. Hymne [III]’
(Nergal p. 7/Lofzangen p. 14); ‘Nergal. Hymne [IV]’ (p. 8/p. 27).
In Lofzangen is ‘Hymne [III]’ getiteld ‘Het weten’; ‘Hymne [IV]’ maakt daar deel uit van het
gedicht ‘Stem der stilte’ (p. 26-27).
48 De in Nergal opgenomen gedichten uit Silenen zijn: ‘Idool’ (Nergal p. 15-16/Silenen p. 13-15);
‘De gevechtsvlieger’ (p. 34/p. 7); ‘Nocturne [I]’ (p. 59/p. 3); ‘Nocturne [II]’ (p. 59/p. 4);
‘Nocturne [III]’ (p. 60/p. 6); ‘Nocturne [IV]’ (p. 60/p. 6); ‘Nocturne [V]’ (p. 60/p. 12); ‘Nocturne
[VI]’ (p. 61/p. 4); ‘Nocturne [VII]’ (p. 61/p. 12); ‘Weerzien’ p. 63/p. 10); ‘Verdronken’ (p. 64/p.
9); ‘Montserrat’ (p. 78/p. 5); ‘De geboorteplaats’ (p. 81/p. 11).
In Silenen draagt ‘Nocturne [I]’ de titel ‘Silenen’, ‘Nocturne [II]’ is daar getiteld ‘Nocturne I’;
‘Nocturne [III-V]’ hebben dezelfde nummering in Nergal als in Silenen; ‘Nocturne [VI]’ komt
in Silenen overeen met ‘Nocturne II’, en ‘Nocturne [VII]’ met ‘Nocturne VI’.
49 Stormfakkels was in november 1932 als Schrift 11 van jaargang 9 der Vrije Bladen verschenen.
De in Nergal opgenomen gedichten uit deze bundel zijn: ‘Nergal. Hymne [I]’ (Nergal p.
5/Stormfakkels p. 8); ‘Drie vrouwen’ (p. 11-12/p. 14-16); ‘Het offer’ (p. 13-14/p. 21-23);
‘Heksenliederen [I-II]’ (p. 19-20/p. 4-5); ‘Crucifix’ (p. 21/p. 5); ‘Goyesca’ (p. 22-23/p. 6-7);
‘Boschdroom’ (p. 24/p. 9); ‘De torens der stilte’ (p. 25/p. 9); ‘Barcelona’ (p. 26/p. 10); ‘Fabriek’
(p. 27/p. 10); ‘Nocturne [VIII]’ (p. 62/p. 8); ‘Lucia’ (p. 71-73/p. 17-19); ‘De bruid’ (p. 74/p.
20); ‘Kerkhof Ohlsdorf’ (p. 77/p. 21); ‘Sterrenwerelden [I-IV]’ (p. 85-90/p. 26-29).
‘Hymne [I]’ uit Nergal is in Stormfakkels getiteld ‘Tarantella’; ‘Sterrenwerelden [I-IV]’ dragen
daar resp. de titels ‘Tweekleurig verlichte wildernis’, ‘Hitte’, ‘Snelle groei’, en ‘Nacht’.
50 Namelijk het gedicht ‘Danseres’ (Nergal p. 28). Het gedicht draagt in de in januari 1937
verschenen bundel Geïmproviseerd bouquet de titel ‘Tremolo martellando’ (p. 15).
51 ‘Nergal. Hymne [II]’ (Nergal p. 6); ‘Droomballade’ (p. 43); ‘Nocturne [IX]’ (p. 62); ‘Tarantella's
[I-III]’ (p. 67-68); ‘De heksentuin [I-II]’ (p. 69-70); ‘Vereenzaamd’ (p. 75); ‘De bedrogene’ (p.
76); ‘Córdoba’ (p. 79); ‘Het rusthuis’ (p. 80); ‘De blinden’ (p. 82); en ‘Winterdroom’ (p. 93-94).
Zie voor de oorspronkelijke publikaties van deze gedichten: VG p. 1822-1823.
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Edith Zuiderent
‘Ik heb er niets tegen kunst schoonheid te noemen’
Brieven van A. Roland Holst aan W.L.M.E van Leeuwen, 1923-1965
A. Roland Holst, ooit ‘Prins der dichters’ genoemd, uitverkoren voor een tekst op
het Nationale Monument op de Dam te Amsterdam, wordt in de nieuwste Nederlandse
literatuurgeschiedenis ‘hol’ genoemd.1
W.L.M.E. van Leeuwen, ooit een gezaghebbend en invloedrijk criticus en essayist,
bloemlezer, bevriend met vele grote auteurs, iemand met wiens mening men rekening
hield, is nu zo goed als vergeten en zijn oordelen zijn vervangen door die van anderen.
Een portret van een opmerkelijke literaire vriendschap.
‘Beste Wim. Al zoo lang wilde ik je bedanken voor de toezending van je geschrift
over mijn werk, waarvan de warme toon en het waarachtige meevoelen mij troffen.
Maar de December-maand is voor mij nu eenmaal een moordkuil van goede
voornemens; de lijst van mijn brievenschuld werd langer en langer, en jouw naam
bleef erop.’ Dit citaat is afkomstig uit een brief die A. Roland Holst (1888-1976) op
31 december 1926 schrijft aan W.L.M.E. van Leeuwen (1895-1974). Het is de achtste
van de éénenzestig brieven door Holst aan Van Leeuwen die bewaard zijn gebleven;
van Van Leeuwen aan Holst zijn slechts drie brieven in het museum.2 Bovenstaand
citaat is een voor deze briefwisseling kenmerkende passage. Beide correspondenten
sturen elkaar hun publikaties en leveren commentaar op elkaars werk. Omdat er zo
weinig brieven van Van Leeuwen aan Holst bewaard zijn gebleven, is Van Leeuwens
mening over het werk van Holst nu slechts na te lezen in de boeken en kritieken die
van zijn hand zijn verschenen.
Als Holst zijn mening geeft over het kritische en beschouwende werk van Van
Leeuwen is hij het vaak met hem eens of heeft hij begrip voor diens visie. In de
meeste gevallen complimenteert hij Van Leeuwen om diens inzicht in zijn eigen
werk. Holst rekent Van Leeuwen tot zijn beste lezers. Ook in bovenstaand citaat
blijkt Holst getroffen door het ‘waarachtige meevoelen’ van Van Leeuwen. Dit citaat
is een van de passages waarin Holst reageert op een opmerking van Van Leeuwen
en waarin hij zich onbevangen uitspreekt
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over literatuur. Het aardige van deze briefwisseling is dat Van Leeuwen regelmatig
uitspraken en beschouwingen over literatuur en schoonheid ontlokt aan Holst.
In de meeste brieven uit deze correspondentie komt de literatuur ter sprake;
bovendien ontbreekt in geen brief een persoonlijk element. In alle brieven voert
vriendschap de boventoon en het amicale van bovengeciteerd fragment is voortdurend
aanwezig. De vriendschap strekt zich uit tot Gerda van Fastenhout (1897-1985), de
echtgenote van Van Leeuwen.
De correspondentie tussen Holst en Van Leeuwen begint in 1923 en loopt tot 1965.
Het zwaartepunt ligt in de jaren 1940 tot 1950; in deze periode werden zesendertig
van de vijfenzestig brieven verstuurd.
Dat Roland Holst niet alleen met Van Leeuwen, maar met vele anderen veelvuldig
correspondeerde, blijkt onder meer uit de vele brieven van zijn hand die in het
Letterkundig Museum aanwezig zijn en uit de tot nu toe gepubliceerde
briefwisselingen. Zo zijn de correspondentie met zijn jeugdvriend Marius Brinkgreve
en die met zijn tante en oom Henriëtte Roland Holst-van der Schalk en Richard
Roland Holst inmiddels verschenen.3
Ook Van Leeuwen onderhoudt meerdere schriftelijke contacten; hij correspondeerde
onder meer met Nijhoff, Marsman, Greshoff, Ter Braak en Du Perron.
Het eerste schrijven van Holst aan Van Leeuwen is een kaart uit Italië, verstuurd
op 7 juni 1923. In Avonden op Drienerwolde, het boek waarin hij herinneringen aan
ontmoetingen met auteurs optekent, beschrijft Van Leeuwen dat hij Holst leerde
kennen toen hij in 1920 verhuisde naar Bergen, de woonplaats van de dichter. In die
herinneringen bespreekt Van Leeuwen zijn correspondentie met Holst en hij citeert
uit een enkele brief. Hij stelt geen al te persoonlijke kwesties aan de orde, omdat hij
dit als schending van het briefgeheim beschouwt. Wel is hij zich bewust van het
literaire belang van hun briefwisseling.4
Wanneer de correspondentie aanvangt in 1923 is Holst 35 jaar en een bekend
auteur. Hij publiceert regelmatig in diverse tijdschriften en er zijn dan reeds drie
publikaties van hem verschenen: Verzen (1911), De belijdenis van de stilte (1913)
en Deirdre en de zonen van Usnach (1920).
Van Leeuwen is op dat moment leraar aan de Cadettenschool en de H.B.S. in
Alkmaar. In de jaren die volgen, ontwikkelt Van Leeuwen zich tot een gezaghebbend
criticus en essayist. Vanaf 1927 verzorgt hij jarenlang een wekelijkse literaire kroniek
in het Twentse dagblad Tubantia in verschillende ‘reeksen’.5 Ook in andere bladen
verschijnen bijdragen van zijn hand. Zo publiceert hij onder meer in De Nieuwe Gids,
De Nieuwe Taalgids, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, Vrij
Nederland, Critisch Bulletin en De Vlam. In 1935 wordt Van Leeuwen directeur van
de Volksuniversiteit van
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Enschede. Hij organiseert tal van culturele activiteiten en hij haalt vele auteurs naar
Enschede om daar lezingen te houden. Dat hij ook daarmee een zekere faam verwierf,
moge blijken uit het feit dat Gerrit Achterberg aan de uitgever Jan Vermeulen laat
weten dat hij hoopt in Enschede zijn werk te kunnen gaan lezen. Eerder had
Achterberg door Van Leeuwen georganiseerde lezingen bijgewoond. Hij schrijft op
28 februari 1944: ‘Misschien zou Enschede (v. Leeuwen; die organiseerde ook
Hoornik enz.) op 't progr. kunnen komen?’ En begin februari 1946 schrijft Achterberg
aan de uitgever A.A. Balkema: ‘Ook zag ik bij Morriën een dik boek, waarin Van
Leeuwen een stuk over mij schreef.’6
Als criticus was Van Leeuwen iemand met wiens mening men rekening hield. Zo
zette J. Greshoff hem bijvoorbeeld op de lijstjes met namen van mensen naar wie
zijn uitgever A.A.M. Stols recensie-exemplaren moest sturen.7 Als schoolboekenauteur
en bloemlezer reikte de invloed van Van Leeuwen wellicht nog verder. Vóór
Lodewick en Knuvelder was Van Leeuwen een autoriteit op het gebied van de
literatuurgeschiedschrijving voor het onderwijs. Uit de aan het slot van dit artikel
opgenomen bibliografie van zijn werk valt af te lezen dat zijn publikaties vele drukken
beleefden. Zo verscheen in 1966 nog de achttiende herdruk van Beknopt overzicht
van de Nederlandse letterkunde (1936). Na 1966 was het met de roem van Van
Leeuwen gedaan. Zelfs Avonden op Drienerwolde, dat in dat jaar verscheen, is niet
eenmaal herdrukt.
Duidelijk is, dat Van Leeuwen een bewonderaar is van het werk van Holst. Hij
besteedt aan diens werk ook relatief meer aandacht dan aan het werk van andere
auteurs. Zo gebruikt Van Leeuwen in Lezende onder de lamp (1947) acht pagina's
voor het werk van J.C. Bloem, terwijl het stuk over Roland Holst ruim dertig pagina's
beslaat. Aan Holst ontleende Van Leeuwen ook het motto voor dit boek.
In Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde (1928) schrijft
Van Leeuwen het volgende: ‘A. Roland Holst is ongetwijfeld de grootste onder de
jongere dichters’ (p. 172). Zijn karakterisering van het werk van Holst is gelardeerd
met typeringen als ‘die dwalende omsluierde schoonheid’ en ‘zijn prachtige proza’.
Wanneer Van Leeuwen het werk van Holst naast dat van P.C. Boutens zet, verbindt
hij er een vergelijkend waardeoordeel aan, waarbij Boutens in de ogen van Van
Leeuwen de mindere is. Zo schrijft hij bijvoorbeeld: ‘Wanneer men in Boutens’
dichtwerken de platonische mythe van de ziel herboren ziet - de ziel die haar leed
om aardse gebondenheid tevens haar hoogste vreugde weet, daar dit leed juist het
besef is van haar hemelse afkomst, en haar verlangen deze ballingschap te breken
dus haar lust tegelijkertijd, - dan is de poëzie van A. Roland Holst van deze mythe
een hartroerender reïncarnatie [...]’ (p. 174).
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Bladzijde uit het adresboekje van A. Roland Holst met de adressen van W.L.M.E. van Leeuwen.
(Collectie Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)

W.L.M.E. van Leeuwen, ca. 1938. (Gereproduceerd uit Persoonlijkheden in het Koninkrijk der
Nederlanden in woord en beeld, 1938).
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Zoals gezegd bevatten de brieven van Roland Holst aan Van Leeuwen vele uitspraken
over de waardering voor diens eigen werk en voor dat van anderen.
In een brief uit mei 1925 reageert Holst op reacties van Van Leeuwen en andere
critici op zijn in dat jaar verschenen bundel De wilde kim. Hij gaat in op zijn intentie
met het gedicht ‘De nederlaag’ en uit zijn brief blijkt dat hij het niet eens is met de
interpretatie van veel critici, die in De wilde kim en met name in ‘De nederlaag’ een
wending naar de wereld zien. Van Leeuwens bespreking van het gedicht vindt in de
ogen van Holst wel genade: ‘Ik kan je verzekeren, dat al het gezanik over die z.g.
wending in mijn werk, terugkeer tot de wereld, en wat al niet, hoe goed ook bedoeld,
mij grondig beu maakt. Jouw interpretatie van het gedicht is veel juister. Als wij
elkaar weer eens rustig spreken kunnen wij er, als je dat wilt, uitvoerig over uitwijden.
Laat ik nu alleen in 't kort dit aangeven: met die verschijning bedoel ik dàt wat ik
het “vóórmenschelijke” zou kunnen noemen, de elementaire zielskracht, die altijd
tegen de wereld is. De “keuze” is tusschen dit “voormenschelijke” en het Christelijke
in zijn grootste en meest kosmisch-menschelijke beteekenis. De “hoogmoedigen van
den grooten droom” zijn zij, die in den grooten droom hun persoonlijke geestelijke
heerschzucht niet konden opgeven en die daarom in hun vlerken getroffen werden;
occultisten maken een onderscheid tusschen den zwarten magiër en den witten magiër:
zij zouden te vergelijken zijn met de zwarte magiërs. “De keuze” wordt in dit gedicht
aangegeven, niet gedaan. Het gedicht geeft alleen de nederlaag, in een mensch, van
die elementaire zielskracht, en die nederlaag naar buiten zichtbaar geworden als het
oordeel over een wereld. De groote fout van hen, die hierin een “wending” zien, is,
dat zij in dit Christelijke “de wereld” zien, terwijl het voor mij, hoewel langs geheel
anderen en veel lateren weg, ook tégen de wereld is. Het is tegen de wereld “bij wege
van” liefde en zielsnood; het “voormenschelijke” is ertegen uitsluitend “bij wege
van” zielskracht. Enfin, hierin zit stof genoeg voor een gesprek, dat wij hoop ik, nog
wel eens hierover zullen hebben. Nog wel bedankt intusschen voor je spontane
ontboezeming hierover.’
Roland Holst is zich bewust van Van Leeuwens pogingen om invloed uit te oefenen
op de receptie van literatuur. Naar aanleiding van het verschijnen van Korte schets
van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde (1928) schrijft hij: ‘Ik heb nu je
beschrijving van onze litteratuur van '80 tot heden gelezen, grootendeels met
instemming en steeds met veel waardeering voor de levendige en warme wijze,
waarop je tracht de jeugd te winnen voor de schoonheid in de litteratuur. Als dit
mogelijk is, wat de tegenwoordige jeugd aangaat, dan zal jouw werk daar zeker toe
bijdragen, want het blijft den lezer voortdurend voelbaar, dat je schrijft over
aangelegenheden van geest, ziel
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en hart, die jouw eigen hart voortdurend vervullen. Dat is van groote waarde en het
geeft aan je werk als 't ware een bloedsomloop. Het leidt natuurlijk ook tot
consequenties, die - waar dit een werk van onderricht geldt - misschien ook hun
bezwaren hebben: soms te lyrisch - subjectivistische verdeeling van voorkeur en
afwijzing - vooral van voorkeur in dit geval, omdat je, door je natuur, even genereus
bent in je bewondering als mild in je afwijzen. Ik bedoel b.v. je bewondering voor
je tijd én generatie-genooten. Ik durf dit te releveeren, omdat ik er zelf het welst bij
vaar.’
Holst accepteert het werk van Van Leeuwen echter niet kritiekloos. Hoewel hij
oog heeft voor de uitgangspunten van Van Leeuwen, is hij het niet altijd eens met
waar Van Leeuwens bewondering voor bepaalde auteurs toe leidt. Dat Van Leeuwen
mensen als Greshoff en J.H. Speenhoff vergeet, is volgens Holst een fout. In dezelfde
brief uit 1928 als waaruit hierboven geciteerd is, vervolgt hij: ‘Gaat het leggen van
een dergelijke bewonderende nadruk op wat toch nog lang niet in de diepte van den
tijd bezonk in een werk over onze geheele litteratuur niet iets te veel ten koste van
het gevoel voor verhouding? Het is - dat geef ik toe - in den grond een kwestie van
welk standpunt men zulk een werk onderneemt, en ik geef ook toe, dat de levendigheid
erdoor verhoogd wordt, en dat het die jongeren, die er een waar belang in stellen,
juist zal prikkelen een eigen inzicht en smaak te vormen. Maar het bracht er je ook
toe in de poëzie twee dichters als Greshoff en Speenhoff totaal te negeeren - zeer ten
onrechte, meen ik. Ook geloofik, dat je Verwey (en je weet, dat ik niet tot zijn
vereerders behoor) niet genoeg recht doet wedervaren; op pag. 174 stel je zelfs
“bezinning” vrijwel synoniem met “ziellooze stelselmatigheid”. - Enfin, in elk geval
merk je wel, dat je mij, waar ik mij zelden maar gedrongen voel mij over litteratuur
uit te spreken, tot werkelijke belangstelling hebt gewekt. - Nogmaals mijn dank voor
de zending van je boek.’
In 1930 verschijnt de bloemlezing Epiek en lyriek. Holst is niet zo gelukkig met
het werk dat Van Leeuwen hierin van hem opneemt. Op 28 december 1930 schrijft
hij: ‘Mijn besten dank voor het boek, dat ik gisteren - doorgestuurd uit Bergen - hier
ontving, en dat mij zeer interessant lijkt. Ik voel mij alleen eenigszins huiverig, als
ik in een zoo ernstig werk, dat de geheele litteratuur behandelt en waarin van de
grootsten werk wordt overgenomen, van mijzelf slechts dingen zie, die ik als
volkomen minderwaardig beschouw (zooals dat verhaal en dat vreeselijk banale
“Verlangens Blijdschap”), en niets van mijn later en meer persoonlijk werk, waar
toch heusch wel eenvoudige dingen óók bij zijn. Maar over smaak valt niet te twisten;
en bovendien, ik twist liever niet.’

Jaarboek Letterkundig Museum 2

129
De brieven van Van Leeuwen verleiden Holst om uitspraken te doen over onderwerpen
die hij zelf niet snel zal aansnijden. Naast reeds eerder geciteerde uitspraken over
zijn eigen werk en, via het werk van Van Leeuwen, over tijdgenoten, geeft hij in zijn
brief van 14 oktober 1924 zijn visie op kunst en schoonheid: ‘Ik heb er niets tegen
kunst schoonheid te noemen, schoonheid door de mensch geschapen, als ik dan die
schoonheid maar mag omschrijven als het voor de zintuigen waarneembaar worden
der ziel. Het is een bepaling, maar natuurlijk kan het met betrekking tot afzonderlijke
kunstwerken nooit een maatstaf zijn; trouwens een maatstaf voor schoonheid bestaat
niet omdat de ziel niet gemeten kan worden; graden van schoonheid worden subjectief
gevoeld, en dat gevoel krijgt op den duur een zekere norm, die dan bepaalde werken
“klassiek” doet zijn.’
In het algemeen prijst Holst het inzicht van Van Leeuwen in zijn werk. Hij stelt
er blijkbaar ook prijs op dat Van Leeuwen zijn werk begrijpt. Wanneer hij het idee
heeft, dat Van Leeuwen het niet geheel vat, gaat hij er zelfs toe over een gedicht
gedeeltelijk toe te lichten: ‘Die laatste 3 regels van “Helena's Inkeer”: “Want zoo
verstreek” - “Zoo”, d.w.z.: mijn taal, die smeekbede of aanklacht van het hart ontweek,
door het “ingekeerd ervaren” uit te stellen, een kwarteeuw lang, “luid” en
“weergalmend” in die waan van te openbaren [...] - Het komt er dus min of meer op
neer, dat al dat dichten over (en zelfs tégen) de wereld nou maar uit moet zijn - Je
ziet: simple comme toujour.’8
In dezelfde brief uit 1924 waarin Holst zijn opvatting over ‘schoonheid’ uit de
doeken doet, reageert hij op het verschijnen van de bloemlezing Nieuwe geluiden
van Dirk Coster, die net in dat jaar verschenen is. Hij schrijft: ‘Zijn bloemlezing
interesseert mij wel, maar ik kan 't toch niet erg mooi vinden. Ik vind bijna al dat
moderne werk zoo slap en impotent onder een lawaai van schijnbaar krachtige
woorden. Zooiets van: hou me vast, want ik ben zoo sterk!’
De brieven van Holst aan Van Leeuwen vormen een bron van werkexterne uitspraken
die van belang zijn bij het onderzoek naar de poëticale opvatting van Holst. Deze
uitspraken vinden hun plaats binnen het poëtica-model zoals W.J. van den Akker
dat, uitgaande van de voorstellen van A.L. Sötemann, ontwikkeld heeft bij zijn
onderzoek naar de poëticale aspecten van de poëzie van Martinus Nijhoff.9 G.J.
Dorleijn voegt in zijn inaugurele rede, eveneens op basis van de poëzie van Nijhoff,
een dimensie toe aan de poëticamodellen van Van den Akker en Sötemann.10 Naast
de onderscheiden niveaus van de tekst en de uit werkinterne en -externe uitspraken
af te leiden literatuuropvatting van de auteur, wijst Dorleijn op het belang van het
literair-sociaal gedrag van een auteur. Dit betekent geen terugkeer naar verkla-
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Blad uit het handschrift van W.L.M.E. van Leeuwens Avonden op Drienerwolde. (Collectie Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)
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ringen van het werk met behulp van gegevens uit het leven van een auteur, maar
vestigt wel de aandacht op het belang van kennis over dat leven en de poëticale en
literair-sociale context daarvan. Dit kan bijdragen tot een genuanceerder basis voor
het poëtica-onderzoek. Dorleijn noemt in dit verband bijvoorbeeld de keuze voor
een bepaald tijdschrift om in te publiceren, het lidmaatschap van genootschappen,
tot zelfs de persoonlijke wijze waarop een auteur zich kleedt.
De vriendschap tussen Roland Holst en Van Leeuwen maakt, voor dit aspect van
de poëtica van Holst, zeker ook deel van uit van deze literair-sociale context.
Aangezien Van Leeuwen een veelgelezen criticus was, vormt zijn correspondentie
met Holst een belangrijke bron bij het bestuderen van juist deze context. Het is echter
niet verantwoord stellige uitspraken aangaande de poëtica van Holst te baseren op
slechts één enkele briefwisseling. Het is wel mogelijk om enige voorzichtige
conclusies te trekken. Duidelijk is, dat er een wisselwerking tussen waardering voor
het werk en vriendschap tussen criticus en auteur bestaat. In Avonden op Drienerwolde
schrijft Van Leeuwen dat hij reeds vóór zijn kennismaking met Holst diens werk
bewonderde. Afgezien daarvan - omdat het niet is na te gaan of hier sprake is van
een geromantiseerde herinnering - lijkt er een relatie te bestaan tussen vriendschap
en waardering. Wordt de mening over het werk door de vriendschap gevoed of
versterkt de grote waardering van Van Leeuwen voor het werk van Roland Holst de
vriendschap? En anderzijds, vormen de positieve stukken van Van Leeuwen en de
gedeelde passie voor literatuur voor Holst het voedsel dat de vriendschap in leven
houdt of zijn het slechts buiten-literaire redenen die daarvoor zorgdragen?
Met het onderzoek naar deze context begeeft het onderzoek naar de poëtica van
een auteur zich op weg naar een ander onderzoek, dat naar de canonvorming van het
werk. Het bestuderen van de literair-sociale context vormt de overstap naar een
andere bestemming. Leidt het onderzoek naar de poëtica van een auteur naar
uitspraken over de opvattingen aangaande literatuur, het onderzoek naar canonvorming
leidt naar uitspraken over de wijze waarop een bepaald werk of het gehele oeuvre
van een auteur tot de canon is gaan behoren.
De houding van Roland Holst ten opzichte van de contemporaine kritiek, zoals
die in deze briefwisseling naar voren komt, is ook in dit verband interessant. Ze werpt
licht op de verhouding tussen Holst en zijn tijdgenoten en juist die verhouding vormt
een aspect van het mechanisme dat de receptie van een literair werk bepaalt, wat
weer een onderdeel is van het proces van canonvorming. Het zou van belang zijn na
te gaan in hoeverre Van Leeuwen heeft meegewerkt aan de canonvorming van het
werk van Holst en, in het verlengde daarvan, welke invloed een auteur heeft op de
receptie van eigen
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werk als gevolg van persoonlijke relaties. Deze brieven vormen daarom tevens
waardevol materiaal voor een ander onderzoek: dat naar de canonvorming van het
werk van Roland Holst.

Afzonderlijk verschenen werken van W.L.M.E. van Leeuwen11
Dichterland. Inleiding tot het genieten van poëzie, Assen 1927 (12e druk 1967).
Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde, Groningen
1928 (3e druk 1936).
Natuur en dichter. Een monographie ter afsluiting van het literatuuronderwijs
en voor zelfstudie, met bloemlezing, Groningen 1928.
De Nederlandsche dichtkunst sinds 1880, Groningen 1929.
Epiek en lyriek, Groningen 1930 (12e druk 1958).
Naturalisme en romantiek. Proza en kritiek in Nederland sinds 1880, met
bloemlezing, Groningen 1935.
Drift en bezinning. Beknopte geschiedenis der nieuwe Noord-Nederlandsche
letterkunde, Amsterdam 1936 (3e druk 1951).
Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde, Groningen 1936 (18e druk
1966).
Multatuli: bloemlezing uit zijn werken, Amsterdam 1937.
De laatste vijftig jaar, Utrecht 1938.
Dichterschap en werkelijkheid. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noorden Zuid-Nederland en Zuid-Afrika (ed. W.L.M.E. van Leeuwen), Utrecht 1938
(3e druk 1951).
Schrijvers en schilders. De mooiste verhalen en liederen uit Noord- en
Zuid-Nederland van Veldeke tot Vestdijk (ed. W.L.M.E. van Leeuwen; met
medewerking van J.A. Goris (Marnix Gijsen), Utrecht 1939 (2e druk 1955 met
als ondertitel: Van Veldeke tot Lucebert).
Bij den dood van Marsman, Haarlem 1940.
De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land en volk van Nederland in kunst
en letteren, Utrecht 1941 (2e druk 1955).
Drie vrienden. Studies over en herinneringen aan Menno ter Braak, H. Marsman,
E. du Perron, Utrecht 1947 (3e druk 1969).
Lezende onder de lamp. Studies over nieuwe Nederlandse litteratuur, Enschede
1947.
Honderd jaar Nederland, 1848-1948, uitgegeven ter gelegenheid van het
vijftigjarig regeringsjubileum en de troonsafstand van H.M. Koningin
Wilhelmina, Hengelo 1948.
De ivoren toren. Meditaties over litteratuur en leven, Bussum 1950.
Rondom Forum. Een tijdsbeeld in documenten uit het werk van J. Slauerhoff,
H. Marsman, E. du Perron, Menno ter Braak, S. Vestdijk (ed. W.L.M.E. van
Leeuwen), Amsterdam 1951 (3e druk 1966).
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Poëzie en proza uit Noord- en Zuid-Nederland. Een bloemlezing ten dienste
van het literatuuronderwijs, Groningen 1954 (8e druk 1969).
Meesterwerken der Nederlandse letterkunde, Groningen 1958 (7e druk 1971).
Nederlandse auteurs van 5 generaties, Zeist 1964 (2e druk 1967).
Avonden op Drienerwolde. Herinneringen en ontmoetingen, Amsterdam [1966].

Eindnoten:
1 Letterlijk staat er in Nederlandse literatuur. Een geschiedenis (ed. M.A. Schenkeveld-van der
Dussen), Groningen, 1993, p. 876: ‘heeft Nijhoff de vroegere dichtervorst Roland Holst volledig
in de schaduw gesteld omdat achter de galm van de laatste weinig te zoeken lijkt’. Deze uitspraak
heeft betrekking op de academische aandacht voor het werk van Roland Holst. Het ergocentrisch
onderzoek heeft geleid tot herwaardering van het werk van J.H. Leopold en Martinus Nijhoff,
terwijl de poëzie van Holst binnen dat onderzoek minder aandacht heeft gekregen.
2 Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag), collectie-A. Roland
Holst, sign. R 644 B 1, resp. collectie-W.L.M.E. van Leeuwen, sign. L 361 B 1
Aangezien Van Leeuwen de literaire waarde van de brieven zeker kende, mag aangenomen
worden, dat hij geen brieven van Holst heeft vernietigd. Van de brieven van Van Leeuwen aan
Holst zijn slechts enkele bewaard gebleven; waarschijnlijk heeft Roland Holst de overige niet
bewaard. Het is niet bekend of er elders brieven van Holst aan Van Leeuwen bewaard worden.
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Het archief van Van Leeuwen is onlangs geordend en gecatalogiseerd in het kader van het door
het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gesubsidiëerde Project ‘Achterstanden’,
dat parallel loopt aan het Deltaplan voor Cultuurbehoud en dat tot doel heeft de achterstanden
bij de collectieregistratie in te lopen.
Vgl. A. Roland Holst, Brieven aan Marius Brinkgreve, 1908-1914 (ed. Margaretha H.
Schenkeveld), Amsterdam 1981; en A. Roland Holst, Briefwisseling met R.N. Roland Holst en
H. Roland Holst-van der Schalk (ed. Erik Menkveld/Margaretha H. Schenkeveld), Amsterdam
1990.
In opdracht van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heb ik de
correspondentie tussen A. Roland Holst aan P.N. van Eyck geannoteerd. Deze correspondentie
bestaat uit 239 brieven en loopt van 1909 tot 1964 (de laatste brieven zijn aan de weduwe van
Van Eyck gericht). Samen met W.J. van den Akker bereid ik de uitgave van deze briefwisseling
voor.
Avonden op Drienerwolde. Herinneringen en ontmoetingen, Amsterdam 1966, p. 109-112.
Van Leeuwen schreef regelmatig literaire kritieken in het Twents dagblad Tubantia. Vóór 1927
verschenen reeds recensies van zijn hand in deze krant, maar niet als vaste kroniek. Tubantia
werd vooral gelezen in Enschede en omgeving. Tubantia had in 1927 12.000 abonnees en in
1940 24.000. (Zie Een krant in het oosten. Bij het afscheid van een courantier, [Z.pl.], 1990.)
Gerrit Achterberg, Briefwisseling met zijn uitgevers (ed. R.L.K. Fokkema/Joost van der Vleuten),
Amsterdam 1989, p. 100 resp. p. 191. De editeurs vermoeden dat Achterberg in zijn brief aan
Balkema doelde op Van Leeuwens Dichterschap en werkelijkheid.
‘Beste Sander, Do it now!’ Briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols, 1922-1941 (ed. Salma
Chen/S.A.J. van Faassen), 's Gravenhage 1990, p. 141, 337 en 655.
Bedoelde laatste drie regels luiden: ‘Want zo verstreek/in luid uitstel van ingekeerd
ervaren/weergalmende een kwart eeuw...’. ‘Helena's inkeer. Een fragment’ verscheen in 1947
in Tegen de wereld. (A. Roland Holst, Verzameld werk. Poëzie 11 (ed. W.J. van den Akker [et
al.]), Amsterdam 1981, p. 506-511.)
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9 W.J. van den Akker, Een dichter schreit niet. Aspecten van M. Nijhoffs versexterne poetica,
Utrecht [1985]. (Vgl. A.L. Sötemann, Over poetica en poëzie (ed. W.J. van den Akker/G.J.
Dorleijn), Groningen 1985.)
10 G.J. Dorleijn, Terug naar de auteur. Over de dichter M. Nijhoff, Baarn 1989.
11 Deze bibliografie is een selectie uit het werk van Van Leeuwen. Typische school-uitgaven als
werkboeken en overzichten zijn hierin niet opgenomen. Achter iedere titelbeschrijving is,
wanneer van toepassing, de laatste herdruk aangegeven.
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Gé Vaartjes
‘'k Plaschte in een tranenbeek’
Over een gelegenheidsgedicht van P.P. Roorda van Eysinga
Op 1 januari 1819 schreef Philippus Pieter Roorda van Eysinga (1796-1856) een
vers waarin onder meer de volgende zinnen voorkomen:
Mijn Moeder nadert! 'k voel gansch mijn aanzijn trillen,
Mijn zusjes klemmen vast, Ik hoor het pijnlijk gillen!!
Een Satan om een hoek! beeft voor deez kreet van 't hart,
Vervliegt naar 't helsche rijk, verwenschend zulke Smart.

De geschetste sfeer wekt associaties aan films als The Exorcist en An American
Werewolf, maar de werkelijkheid was, objectief gezien, minder gruwelijk: Roorda
van Eysinga beschreef in het gedicht zijn smartelijke gevoelens na het vertrek van
zijn ouders en drie zusjes naar Nederlands-Indië. Het vers heeft binnen de familiekring
destijds ongetwijfeld (wrange) vruchten afgeworpen. Vervolgens bleef het
decennialang bewaard tussen familiepapieren. Thans wordt het aan de familiesfeer
ontrukt en, om zijn curiositeitswaarde, prijsgegeven aan de openbaarheid.
Roorda van Eysinga is een van die figuren die de officiële literatuurgeschiedenis
niet gehaald hebben. Zoals velen van zijn lotgenoten is hij echter boeiend genoeg
om af en toe uit de marge van de historie gelicht te worden. In 1992 gebeurde dat
uitvoerig door een expositie in het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum: ‘Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden.
Reizen in Azië van J.G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van
Eysinga tussen 1770 en 1830’. Roorda van Eysinga werd op die tentoonstelling en
in het gelijktijdig verschenen ‘Schrijversprentenboek’ kort gezegd gepresenteerd als
een verlichte geest, die zich vooral richtte op de verschillende talen in Indië. Hij
wilde de verhouding met de inlandse bevolking verbeteren en de kwaliteit van het
Nederlandse bestuur verhogen. Kennis van de taal zag hij als het middel bij uitstek
om die idealen te verwezenlijken. Hij publiceerde veel wetenschappelijk werk, onder
meer over Nederlands-Indië. Philippus Pieter Roorda van Eysinga - ik
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Eerste blad van het handschrift van Philippus Roorda's ‘Het vertrek mijner familie naar de Indien’.
(Collectie Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)
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zal hem verder gemakshalve Philippus noemen - stamde uit een predikantengezin.
Hij werd op 1 december 1796 te Kuinre (Fr.) geboren. Zijn ouders waren Sytze
Roorda van Eysinga (1773-1829) en Eijda Catharina Roorda van Eysinga-Piers
(1773-1821). Philippus maakte carrière in het leger en was nauwbetrokken bij de
legendarische Slag om Waterloo op 18 juni 1815: ‘NAPOLEON was Elba ontkomen,
te Cannes geland en in een oogwenk tot Parijs doorgedrongen. Geheel Europa snelde
te wapen; ook het Nederlandsche leger trok tegen den exkeizer te velde en naar
Frankrijks grenzen heen, van-waar LODEWIJK XVIII reeds was vertrokken om eene
wijkplaats te vinden in het gastvrije Gent. Het 18 Bataljon Infanterie, Nationale
Militie, waarbij ROORDA, eerst als Fourier en later als Tweede Luitenant diende,
kwam onder de bevelen van den Luitenant-Generaal CHASSÉ, die de derde leger-divisie
kommandeerde, en, onder zeer veranderde omstandigheden, zich achttien jaren later,
den voormaligen krijgsbroeder niet slechts herinnerde, maar hem toen nog bewijzen
van ware hoogachting schonk’. Philippus ‘streed met roem, keerde met lauweren
weder, en weldra vielen hem de epauletten van Eersten Luitenant bij het 20 Bataljon
Infanterie, Nationale Militie, ten deel. Hij telde destijds slechts een-en-twintig jaren,
en de sombere vesting Grave werd nu zijn garnizoen.’1 In Grave vertaalde hij, ter
afleiding, Le temple de Gnide2 en kreeg hij het verlangen naar Nederlands-Indië te
vertrekken. Toen het Ministerie van Oorlog officieren voor de koloniën vroeg, meldde
hij zich dan ook onmiddellijk aan. Toevallig had zijn vader in dezelfde periode
besloten zich als predikant op Java te vestigen.
Sytze Roorda van Eysinga, die inmiddels Kuinre als standplaats verruild had voor
Westzaan, scheepte zich op 23 december 1818, 's middags om half twee, in op de
‘Henriëtta Elizabeth’. Zijn vrouw en drie van zijn dochters vergezelden hem, de twee
oudste dochters en Philippus bleven in Nederland. Het was geen gemakkelijk afscheid,
zo blijkt uit notities van Sytze uit die dagen: ‘Hoe groot was de verkleefdheid van
de Westzaansche vrienden, die ons met geschenken, en vriendelijkheden, vooral in
de laatste dagen, als overladen hebben. - Hoe vele tranen zijn er weegens ons vertrek
vergoten. Hoe was ons het hart toegenepen, toen wij ons uit de liefdearmen onzer
kinderen moesten losrukken.’3 ‘De lieve kleinen kusten ons hartelijk, en herinnerden
mij nog mijne lijkrede over mijne dochter MARIJTJE REBEKKA,4 en het gezang toen
aangeheven.’5 De typering ‘lieve kleinen’ mag wel enigszins gerelativeerd worden:
de oudste dochter, Alijda Emilia, was op de dag van vertrek 23 jaar oud, Philippus
was net 22 geworden en Frederika Louisa telde 19 jaren. Het afscheid moet
verpletterend geweest zijn. Jaren later noteerde Alijda Emilia in een van haar drie
cahiers met memoires, die zij voor haar kinderen opschreef: ‘De Zondag van het
afscheid van de Gemeente was roerend en treffend en den daarop volgende Maandag
sloeg voor ons het

Jaarboek Letterkundig Museum 2

138
uur, dat ons voor eeuwig van elkander scheide, naa dat wij allen op de studeerkamer
te zamen waren, en het laatste gebed mijne Vader van de lippen stamelde, waarbij
ons het harte inéénkromp [...] dit hartverscheurend toneel geliefden, ken[sic] ik u
niet beschrijven en wanneer ik deze ogenblikken herdenk, ken[sic] ik mij naauwlijks
van eene vloed van traanen weerhouden [...]’.
Alijda, Philippus en Frederika Louisa bleven niet met lege handen achter: hun
vader had op 12 december, ‘'s morgens half drie’, een lange afscheidsbrief geschreven
waarin hij de achterblijvers moed insprak. De toon is begrijpelijk-moralistisch, de
trefwoorden ‘God’ en andere vrome formuleringen scoren hoog: ‘Stelt altijd prijs
op den godsdienst, in de eenzaamheid, in den huiselijken kring en in des Heeren
huis. - De Bijbel zij uw hand-boek en het gebed eene geliefkoosde verheffing der
ziel. - Vliedt de verleiding, de weelde, de pracht en de ontucht. - Vereert den naam
van uwen vader door een deugdzaam gedrag.’6
Aan boord maakte Sytze notities en legde zo de sfeer van de zeereis vast. Zeeziekte,
eetlust of het ontbreken daarvan, heimwee - het is allemaal behoorlijk gedetailleerd.
Op 1 januari 1819 noteerde hij: ‘Bij mijn ontwaken dezen morgen, was de eerste
gedachte aan mijne lieve kinderen, vrienden en betrekkingen, welke ik in het dierbaar
vaderland heb achtergelaten.’7 Mogelijk nodigde de oudejaars- en nieuwjaarsstemming
uit tot extra mijmeren - ook Philippus nam in het ‘dierbaar vaderland’ op de eerste
dag van het jaar een duik in een bad vol weemoed en schreef zijn lange gedicht ‘Het
vertrek mijner familie naar de Indien’. De tekst is een fraai staaltje van particuliere
romantiek. De overgave aan het gevoel is ultiem en ongegeneerd; veel passages lijken
geleend uit Rhijnvis Feiths sentimentalistische Julia (1783). Met typisch romantische
aspecten als God en natuurelementen is rijkelijk gestrooid - evenals met uitroeptekens.
Een gekwelde spreekt zich uit en pulkt zonder ophouden in de eigen wonde. Hier
volgt de volledige tekst:8

Het vertrek mijner familie naar de Indien
Dolor longinquitate levis, in gravitate brevis est. Cicero9
De schim mijns kindervreugds, die voor de geest mij speelt,
Verzacht het grievendst leed, dat 't klimmend jaartal teelt.
Zij blikt mij vrolijk toe om 't onheil te bewimpelen
Wiens dreigende aanblik, mij het voorhoofd doet herrimpelen.
Mijn hoofd op twintig jaar, door smarten reeds vergrijsd
Verheft zich, nu de schim aan mijne Geest verrijst:
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Gelijk een bloem, gebeukt door felle hagelslagen
Zich opheft, als een straal ter kimme op komt dagen.
Daar neemt de Schim mijn' lier met geestdrift van de wand
Dwingt haar mij op. Ik beef, herneem haar in mijn' hand;10
Mijn' vingeren zijn verflaauwd, ontstemd zijn al de snaren,
Wijl duldingloze Smart met klimmende gevaren
Mijn Speeltuig rusten deedt. Doch daar de grijze tijd
De trek door Smart gegrift, als uit de Ziel verslijt,
Wil ik 't beproeven, door de schim gewonken,
Mijn' lier te tokkelen, die ook vreugdvol heeft geklonken
Doch thans door Smart gestemd, geen' vreugde tonen geeft.
Waar zal 'k beginnen? daar mijn Geest nog rilt en beeft.
'K Vang aan! God! leen mij kracht! in deeze oogenblikken
Ter schetsing van dien dag! Zoo angstvol! Zoo vol schrikken!
Eer nog de dagtoorts rees aan graauw bewolkte kimmen,
Rees ik, van 't akelig bed, gefolterd door de schimmen
Uit Schrikkelijken droom. De rust vlood van mijn spond'
De rust die 'k als mijn Slaaf aan rozenketens bond!
Ik schrikte wijl een Spook gedaagd uit's afgronds kolken,
Mij dreigde 't Ouderhuis, op twee na,11 te ontvolken.
Doch 'k sprak het is een droom! Dit vleide mijne hoop,
Maar God! een dure droom! in mijne levens-loop!
Neen! Neen! het was geen droom. Die hoop was ras vervlogen,
Zoo vrees'lijk wierd geen mensch door valsche schijn bedrogen.
Neen! Neen! het uur brak aan! dat ik mijne oudren zag
Zij groeten mij van ver met halfverpijnden lach,
Ze omarmden mij nog eens, zij wilden nog niet scheiden
Niet spreken van dat uur, zij wilden dit vermijden,
Zij waanden 't uur nog ver: Gelijk de landman hoopt
De blixem ver van zich; die reeds zijn woning sloopt.
Zoo brak het scheidsuur aan gelijk de blixemschieten
'K plaschte in een tranenbeek, die 't smartvol uur deed vlieten.
Mijn vader bad aan God voor de allerlaatste maal.
Hij bad uit Zijne Ziel, 't was Godgewijde taal.
Nog trilt mij door 't gehoor dat allerlaatste Amen!
Hij beeft, hij opent 't oog, hij knelt ons al te zamen
Aan 't vaderlijke hart, en kuscht ons 't jongst vaarwel!
Met natbekreten oog, die pijn was al te fel,
Mijn Moeder nadert! 'k voel gansch mijn aanzijn trillen,
Mijn zusjes klemmen vast, Ik hoor het pijnlijk gillen!!
Een Satan om een hoek! beeft voor deez kreet van 't hart,
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Vervliegt naar 't helsche rijk, verwenschend zulke Smart.
Natuur werd mij te klein, mij Schemerden de oogen
Toen ik van 't vaderhart, aan 't Moederhart gevlogen
Moest horen deze taal, Mijn God! Mijn eenigst zoon!
Dit hoorde 't Eng'lenkoor; en 't beefde voor Gods troon!
'T was of ze op eens verrukt, mij onder 't hart wou pressen,
Nog eenmaal baren, en aan de eigen borsten lesschen.
Haar oogen stonden stil, Haar boezem wierd versteend.
De tranenbron verdroogd, Zij heeft niet meer geweend.
De jammerkreet drong door, en pijnigde de Zielen.
Elk voelde in deze stond, Zijn laatste hoop vernielen.
Geen een bragt klanken voort. Zij klemmen Zich weer vast
'T is al vertwijffeling een ieder is vermast.12
Zij gaan Zij keeren wêer, gelijk de Leeuwerikken
Wanneer de vogelaar, hun Jongskens heeft in strikken.
Zij vloden eindelijk heen, het laatst wat z'hun mogt biên,
Was 't werk van J. de Kruif;13 Ik knarste wederzien!
Nu doolde elk in den hof, geen Gnides lustwaranden14
Neen! 't was de hof der Smart, elk klemde en wrong de handen.
Elk kruiste heen en weêr; Ik kwam in 't lieffelijk oord
In 't lustprieël dat veel mijn moeder had bekoord.
Geen lieve voglenzang, zou haar gehoor hier streelen,
Neen het is uit met ons wie zou deez Wonden heelen?
Bestaat gij Grote God!? vroeg Ik in dezen Hof. Vergeef o God! vergeef! deez taal den worm van 't stof.
Men doolde weêr in huis, men ging zich weêr vereênen.
Om in het Spreekvertrek gezamentlijk te weenen.
De pas getrouwde vrouw mijn oudste Zuster Lij
Vroeg aan heur Echtgenoot.15 Blijft gij altoos bij mij?
En de andere Zuster lag in haar minnaars armen
Geketend,16 't was of Zij, hem Smeekte Zich t'ontfermen,
Maar hoe! wat ijsselijk beeld! drie Zusjens vloden heên
Met nat bekreten oog, en kinderlijk geween,
Zij klemden aan mij vast met hunne kinderhandtjens
Geen vader minder meer, Zijn tedre Huwelijkspandtjens.
'k Zie 't mondtjen open gaan, 't gezicht dat Schuldeloos bloost,
En God! 'k hoor nog de vraag, Flip volgt gij ons naar de oost?17
Doch 'k ijs, Ik beef terug, mijn pen wil dit niet schetsen,
De taal is kinderspel, bij Zulk verteerend kwetsen.
Mijn dichtaâr is verdroogd, de bron is uitgeput,
En dat wel voor altoos, Zoo God mij niet beschut.
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Een flaauwe hoopstraal komt door graauwe wolken breken.
De hoop des wederziens in gindsche hemelstreken
Versterkt mijn vingergreep. - Eens zal de eeuwigheid
De eeuw'ge rustplaats zijn der rusteloze tijd,
Dan zinkt hij in het graf met blixemsnelle vleugelen
Die niets dan de eeuwigheid kan dwingen of beteugelen.
Ja schoon ik 't oud'renpaar niet weder druk aan 't hart
In 't nevelig dal des tijds: Dit denkbeeld heelt mijn Smart
Ik zie het eenmaal weêr! Ik snel het eens in d'armen
Gestreeld door Zachter lucht: Dit doet mij weer verwarmen.
Het streelt mij 't koude hart, het hart door Smart versteend.
Het balsemt mijne wond: Nu heb ik uitgeweend! -

1e van Louwmaand 1819
Ph. Pr. Roorda van Eijsinga 1 Ltnt
Tegenover zijn zusters moet Philippus zich manhaftig opgesteld hebben. Alijda
Emilia herinnert zich in haar memoires: ‘Mijne Broeder dien met verlog over was,
deed alles om ons te troosten, en zocht eenige afleiding in den tuin te maken [...]. De
verloftijd van mijne broeder liep intusschen ten einde, en het was op nieuw eene
ware grieve voor ons hart, elkander vaarwel te zeggen, mijne broeder was echter
meer gematigd dan mijne zuster Louise, en ik, daar hij het plan had om in het volgende
jaar mijne ouders te volgen, zoo dat hij met dit vooruitzicht, in kalme geeststemming
ons verliet’.
Uit Alijda's memoires wordt duidelijk dat Philippus nog vóór de jaarwisseling
terugkeerde naar Grave. Hier kon hij zijn masker van flinkheid, opgezet om zijn
zusters bij te staan, laten zakken en zich geheel overgeven aan zijn treurige stemming.
Het zou nog bijna een jaar duren voor zijn wond blijvend balsem ontving door het
weerzien met zijn familie in Indië. Op 18 juni 1819 vertrok hij met de korvet
‘Galathea’, na eerst nog in Harderwijk een herdenking van de Slag bij Waterloo
bijgewoond te hebben. Aan boord schreef hij ‘eenige brieven aan mijne familie en
vrienden in EUROPA, die bij mij het smartelijke van de scheiding weder
verlevendigden. Ik zou dan nog verder van hen verwijderd worden, dit viel mij zeer
hard, en het was alleen de godsdienst en de streelende hoop, om mijne ouders en drie
zusters in AZIË te ontmoeten, die mij kracht gaven, om de reis standvastig en moedig
te vervolgen.’ Op 8 november 1819 bereikte het schip de rede van Batavia en brak
voor Philippus het moment suprême aan: ‘Aan de stoep gekomen, liet ik den koetsier
teruggaan, en opende de voordeur; naauwelijks binnengetreden, vliegt mij een meisje
om den hals en overlaadt mij met kussen. Het was mijne zuster SARA, welke
ongeloofelijk opgewassen en veranderd was. Mijne
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Aquarel van Eijda Catharina Roorda van Eysinga-Piers (1773-1821). (Collectie J.W. Heidstravan
Bon, Utrecht.)
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Aquarel van Sytze Roorda van Eysinga (1773-1829). (Collectie J.W. Heidstra-van Bon, Utrecht.)
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moeder stond bij eene sofa, even als versteend en kon door aandoening niet spreken.
Eindelijk riep zij uit: Mijn God! mijn zoon! en barstte in tranen los.’ De begroeting
met zijn vader en zuster Jozina verliep op een zelfde wijze, maar: ‘dit toneel kan
alleen gevoeld worden, niet beschreven worden’.18
Philippus zou in Indië geen carrière als officier maken; in april 1820 nam hij
ontslag en trad hij als kwekeling voor de inlandse taal in dienst bij de plaatselijke
translateur in Batavia. Al op de tweede dag na aankomst had hij een boek over Maleis
en een Bijbel in die taal gekocht. Nu kreeg hij onderwijs in het Maleis, Perzisch,
Arabisch en Hindoestani.
In 1820 reisde hij met dr. Carl Ludwig Blume over Java om kinderen in te enten
met koepokstof. Hij ging niet alleen mee als tolk, maar ook om inzicht te krijgen in
taal, zeden en gewoonten van de inlander.
Kort na zijn terugkeer in Batavia stierf, op 5 januari 1821, zijn moeder. Zijn vader
vertrok enkele maanden later als ‘visitator der kerken en scholen’ naar Celebes en
de Molukse eilanden en hertrouwde al vrij snel, op 24 juli 1823, met de veertienjarige
Geertruida Catharina Dibbetz.19 Uit dit tweede huwelijk zouden nog vier kinderen
geboren worden.
Philippus klom van eerste commies bij het Departement van inlandse zaken op
tot secretaris van de Residentie Bantam. In 1824-1825 gaf hij een
Nederduitsch-Maleisch en Maleisch-Nederduitsch woordenboek uit, de eerste van
een reeks wetenschappelijke publikaties die hem erkenning opleverden. In 1830
vertrok hij om gezondheidsredenen naar Nederland. Hij was inmiddels getrouwd
met Andrisa Wilhelmina Thilo (1797-1883) en vader van twee kinderen; twee andere
waren al gestorven. Terug in Nederland groeide zijn wetenschappelijke carrière: in
1835 werd hij benoemd tot ‘Doctor in de Fraaije Letteren en Meester in de
bespiegelende wijsbegeerte van de Leidse Hogeschool’ en in 1836 tot hoogleraar
aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda in Taal-, Land- en Volkenkunde
van Oost-Indië.
Van 1843 tot 1849 verbleef Philippus opnieuw in Indië, nu om er te werken aan
een volledig Algemeen Nederduitsch-Maleisch woordenboek, in de hof-, volks- en
lage taal, dat in 1855 verscheen.
Philippus Pieter Roorda van Eysinga stierf op 14 oktober 1856 in Utrecht.
Philippus was niet de enige Roorda van Eysinga met schrijftalent. Zijn oudste zuster
Alijda Emilia publiceerde gedichten in almanakken. Genoemd zijn al haar voor haar
kinderen bestemde cahiers met memoires, die overigens ongepubliceerd gebleven
zijn. Zijn zuster Josina Scheffelaar Klots-Roorda van Eysinga (1807-1888) publiceerde
gedichten voor kinderen. Roemrucht is Philippus' halfbroer Sicco (1825-1887), uit
het tweede huwelijk van zijn vader. Hij is de schepper van de Vloekzang of de laatste
dag der Hollanders op Java, door Sentot (1860), waaraan zijn medestander en vriend
Multatuli een
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uitgebreide noot wijdde bij de vierde druk van de Max Havelaar. Sicco Roorda van
Eysinga zou ook de auteur zijn van Uit het leven van Koning Gorilla (1887), waarvan
de titel slaat op Willem III. Philippus' dochter Ida Catharina Wilhelmina van den
Bergh-Roorda van Eysinga (1838-1911) stelde een driedelig aardrijkskundig en
statistisch woordenboek van Nederlands Oost-Indië samen. Tenslotte: Philippus'
zuster Alijda Emilia is een overgrootmoeder van Ina Boudier-Bakker (1875-1966),
die de eerste decennia van deze eeuw grote successen als schrijfster vierde. Via haar
moeder, Aleida Emilia Bakker-Holm, was Ina Boudier familie van de Roorda van
Eysinga's. Zij was het die Philippus' gedicht ‘Bij het vertrek mijner familie naar de
Indien’, onaanzienlijk opgevouwen, bewaarde tussen familiepapieren.20

Eindnoten:
1 Prof. J.J.F. Wap, ‘Levensberigt van Dr. Philippus Pieter Roorda van Eysinga’, in Handelingen
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1857-1859), p. 9-30 (citaten op p. 10 en
p. 11).
2 De vertaling van dit gedicht, waarvan de oorspronkelijke auteur mij onbekend is, bevindt zich
niet in het familie-archief van de Roorda van Eysinga's en is mogelijk verloren gegaan.
3 P.P. Roorda van Eysinga, Verschillende reizen en lotgevallen van S. Roorda van Eysinga, dl.
1, Amsterdam 1830, p.1. Dit vierdelige werk bevat de memoires van zowel Sytze als Philippus
Roorda van Eysinga.
4 Waarschijnlijk wordt hier Marijtje Rebekka bedoeld die op 30 oktober 1812 op tienjarige leeftijd
was overleden. In 1813 werd een nieuw dochtertje eveneens Marijtje Rebecca genoemd, nu
gespeld met dubbele ‘c’. Dit kind stierl in 1814. Het gezin werd overigens zeer beproefd: een
broertje Pieter Hendrik overleed, één jaar oud, in 1816.
5 Verschillende reizen [...] (noot 3), p. 4.
6 Citaat uit het origineel van de ‘Afscheidsbrief’, die berust in het archief- Van den Bergh van
Eysinga. (Collectie R. Jonges, 's-Gravenhage.)
7 Verschillende reizen [...] (noot 3), p. 18.
8 De tekst is hier niet diplomatisch weergegeven. Philippus gebruikt kapitaal en onderkast nogal
willekeurig door elkaar en is soms slordig in zijn interpunctie. Al te grove onjuistheden of
onduidelijkheden zijn in de hier afgedrukte tekst aangepast. Verder voorziet de schrijver zijn
‘u’ van een op een tilde lijkend ‘kronkeltje’, dat ook in het oude Duitse schrift op de ‘u’ werd
geplaatst. Deze tekentjes zijn in de afgedrukte tekst weggelaten.
9 ‘Smart in duurzaamheid is licht, in hevigheid kort’ (De Finibus, I 40, naar Epicurus).
10 Blijkbaar heeft Philippus zijn dichterslier al eerder bespeeld. Hij kan hier verwijzen naar zijn
vertaling van Le temple de Gride, maar ook naar ander gelegenheidswerk van zijn hand.
11 Alijda Emilia en Frederika Louisa bleven immers thuis.
12 Vermast: afgemat, uitgeput.
13 Mogelijk wordt met ‘werk’ hier dichtwerk bedoeld en is J. de Kruif een foutieve schrijfwijze
voor de dichter Jan de Kruyff (1706-1776) of diens zoon Jan de Kruyff jr. (1753-1821). Her is
dan overigens nog niet duidelijk wie werk van De Kruyff cadeau kreeg: de vertrekkende ouders
of de achter blijvende kinderen.
14 Verwijzing naar Le temple de Gnide, door Philipus vertaald.
15 Alijda Emilia was op 29 november 1818 getrouwd met Andries Pieter Holm (1795-1868).
16 Frederika Louisa zou 16 april 1820 trouwen met Dirk Donker (1794-1868).
17 Verwijzing naar Philippus' plan eveneens naar Indië te vertrekken. Blijkbaar werd hij in
familiekring ‘Flip’ genoemd.
18 Verschillende reizen [...] (noot 3), dl. 2, p. 300 resp. p. 305-306.
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19 In Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië van J.G. Haafner,
Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770-1830 (ed. Greetje
Heemskerk [et al.]), 's-Gravenhage-Amsterdam 1992 (Schrijversprentenboek, 32), p. 160 staat
onjuist vermeld dat dit huwelijk op 27 september 1823 gesloten werd. Op deze dag echter
meldde de Bataviasche Courant het huwelijksbericht. (Zie H. Vervoort/M. Indorf, Sicco Roorda
van Eysinga. Zijn eigen vijand, Amsterdam 1979 (De Engelbewaarder, 14), p. 15.
20 Na de dood van Ina Boudier-Bakker kwam de tekst in bezit van haar biograaf Hans Edinga
(1918-1980). Na diens overlijden belandde het gedicht bij mij. Bij mij bevinden zich ook de
drie cahiers memoires van Alijda Roorda van Eysinga, eveneens afkomstig uit de nalatenschap
van Ina Boudier. Het gedicht van Philippus berust inmiddels in de collectie van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (Den Haag).
Bij het totstandkomen van deze bijdrage ontving ik hulp van de heren ir. P.N.H.G. Roorda van
Eysinga en Jan J. van Herpen. Ik dank hen hartelijk voor hun inbreng.
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Maarten 't Hart
De boze wereld van W.G. van de Hulst
De zegeningen die het protestantisme ons land gebracht heeft zijn: ernst,
ruggegraat en W.G. van de Hulst (met dank aan Anton van Duinkerken).
Voor de bezoekers van de W.G. van de Hulst-tentoonstelling, die te zien
was van 12 juni tot 25 oktober 1993, betekende de ontmoeting met het
werk van de schrijver van In de soete Suikerbol niet zelden een ‘sentimental
journey’. Ook Maarten 't Hart reisde af en toont zich in onderstaande
bijdrage schatplichtig aan Willem Gerrit van de Hulst (1879-1963).
Het is geen eenvoudige opgave om over W.G. van de Hulst te schrijven. Secundaire
literatuur bestaat er nauwelijks. Een behoorlijke biografie ontbreekt. Een goede,
verantwoorde bibliografie eveneens. De zoon van Van de Hulst deelt ons in zijn
boekje Wachten op de kraakwagen (1988) mee dat zijn vader zesennegentig titels
op zijn naam heeft staan. Had Van de Hulst jr. nu maar één of twee bladzijden van
zijn boekje besteed aan een titellijst van die zesennegentig boeken, met het jaar van
publikatie erachter, dan zouden we op dat punt tenminste enig houvast hebben. Maar
dat werkje van Junior is een hopeloos gemiste kans. Terwijl de zoon hier de
gelegenheid had om al wat hij zich van zijn vader herinnerde, nauwgezet te
boekstaven, heeft hij het dunne boekje voornamelijk opgevuld met saaie
bespiegelingen, oninteressante uitwijdingen en een enkele anekdote over zijn vader.
Eén anekdote is natuurlijk uitermate treffend, en vergoedt veel. De zoon vertelt dat
zijn vader in de oorlog in het ziekenhuis lag. De zoon bezocht zijn vader en bracht
het door hem geschreven begin mee van De pruikenmaker en de prins (1947). Bij
de vader ontbrak, ziek als hij was, eigenlijk de motivatie om te schrijven, maar toen
hij las wat zijn zoon had geschreven, vervolgde hij 's nachts het verhaal en schreef
daarbij in het halfduister van de ziekenhuiskamer eerst op papier, maar toen dat op
was zag hij niet dat hij verder ging op het beddelaken.
Of het verhaal waar is, doet eigenlijk niet ter zake. Geestig wordt hier de verteldrift
van W.G. van de Hulst getypeerd. Je ziet dat beddelaken voor je: volgeschreven en
vooral volgestippeld door Van de Hulst. Zo'n beddelaken
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is ook daarom een prachtig symbool voor zijn werk, omdat er niet weinig boeken
van zijn hand zijn waarbij de lezer(es) dankbaar gebruik kan maken van een laken
om de rijkelijk vloeiende tranen van de ogen af te wissen. Bij Peerke en z'n kameraden
(1919) heb je zelfs aan een tweepersoonslaken niet genoeg!
Hoewel secundaire literatuur over Van de Hulst nagenoeg ontbreekt, blijkt er toch
één bruikbaar werkje over de schrijver te bestaan: De jongen met de toverfluit van
Rie van Rossum. In het boek zelf is niet te vinden wanneer het werd uitgegeven,
maar het bevat een bibliografie die loopt tot het jaar 1948 alsmede een portret van
de schrijver. Ook worden ons terloops enige biografische bijzonderheden meegedeeld.
Zo komen we te weten dat de vader van Van de Hulst steenhouwer was, dat die vader
vroeg stierf, dat ook twee zusjes van Van de Hulst jong stierven, dat de zwijgzame
moeder moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen, dat Van de Hulst eerst
onderwijzer werd te Utrecht, en vervolgens hoofd-onderwijzer, ofwel om zijn eigen
terminologie te gebruiken: bovenmeester. Uit weer andere bronnen valt op te maken
dat Van de Hulst leefde van 1879 tot 1963, waaruit volgt dat hij de laatste jaren van
zijn leven weinig publiceerde. Wie de titellijst - voorzover deze valt samen te stellen
- nauwkeurig bekijkt, ziet dat Van de Hulst, naarmate hij ouder werd, steeds meer
geneigd was om voor de allerjongsten te schrijven. Voorts valt eruit op te maken dat
hij maar weinig historische jeugdromans heeft geschreven - ik ken er drie (maar er
zijn er wellicht meer): Willem Wijcherts (1909), Van Hollandse jongens in de Franse
tijd (1913), en Erop ofer onder (1922) - en dat deze werken ontstonden in de eerste
jaren van zijn schrijversschap.
Rie van Rossum zegt een aantal behartenswaardige dingen over W.G. van de Hulst.
De meest treffende opmerking is deze: ‘Hij praat op papier de taal van zijn
jongelingsjaren, eerlijk natuurgetrouw: is er beter bewijs dat hij enkel maar spelen
wil? Jonge ogen zullen deze verminkingen, deze onbewuste platheden en slordigheden
onder ogen krijgen. Hun woordbeeld (kostelijk bezit voor een volkskind, dat na zijn
lagere school geen culturele vorming van betekenis meer ontvangt) zal er door
geschonden worden, zij zullen volkomen zichzelf en hun dagelijkse omgangstaal
herkennen, maar een verwarde schrijftrant overnemen...’ Het staat voor mij vast dat
ik, gepokt en gemazeld door de kinderboeken van W.G. van de Hulst, die verwarde
schrijftrant heb ingedronken, en dat ik nog steeds bezig ben om die verwarde
schrijftrant kwijt te raken. In mijn eigen werk dreigt altijd weer de Van de Hulst-dreun.
Dus als Van Rossum haar opmerking over de verwarde schrijftrant laat volgen door
de opmerking ‘Wie zal het hem kwalijk nemen?’, heb ik de neiging om mijn eigen
naam van de daken te roepen. Weliswaar was het eerste kinderboekje dat ik ooit las
niet van de hand van W.G. van de
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Hulst sr., maar van de hand van W.G. van de Hulst jr. (het werkje heette Tippeltje),
maar de zoon heeft de stijl van de vader nauwgezet geïmiteerd, en na Tippeltje heb
ik vrijwel alle boekjes verslonden die sr. schreef Voor onze kleinen.
Behalve op de ‘verwarde schrijftrant’ heeft Van Rossum ook kritiek op de
typografische aanblik van een Van de Hulst-bladzijde: ‘Och ja, hun bladzijden zijn
óók wel eens kwistig bezaaid met stippeltjes.’ Van de Hulst gebruikt de drie puntjes
inderdaad uitzonderlijk vaak als stijlmiddel. In dit opzicht steekt hij Louis-Ferdinand
Céline naar de kroon, waaruit dus ook weer volgt dat het gebruik van drie puntjes
niet zo bezwaarlijk hoeft te zijn.
Voorts rept Rie van Rossum van ‘één kleine stoornis.’ Zij zegt: ‘Och, het is maar
een lichte overdosering, een onzuiverheid in het maatgevoel.’ Daarbij doelt ze op de
vele keren dat de hoofdpersonen in het werk van Van de Hulst in gebed verzinken.
Er wordt bij Van de Hulst opmerkelijk veel gebeden. Bij herlezing van de boeken
heb ik nu steeds de indruk, dat Van de Hulst zijn personen in gebed laat verzinken
op de momenten dat hij zelf even niet meer weet hoe hij het verhaal moet vervolgen,
en dan het gebed inlast als overgang naar de volgende episode. Alleen in zijn eerste
boekje Voor onze kleinen, het minuscule meesterwerkje Van een klein meisje en een
grote klok (1909), heeft hij van het gebed iets bijzonders weten te maken. Ook hier
uiteraard bittere ellende: een doodziek, en reeds door de dokter opgegeven jongetje.
Het zusje van het kind, dochter van een koster, klimt 's nachts (in haar droom) naar
de klokken in de toren, deels om dan dichter bij God te zijn, zodat er meer kans op
is dat hij haar gebed om redding van haar broertje zal horen, deels ook om één van
de klokken zelf als gebedshulp te mobiliseren. Als zo'n klok luid bidt, moet het in
de hemel wel te horen zijn.
Naar aanleiding van Willem Wijcherts spreekt Rie van Rossum over ‘al die
schril-aangezette effecten, waarvoor eenmaal het beeldend vermogen van zijn
jongensfantasie te kort schoot.’ Dat de schril-aangezette effecten bepaald niet tot
Willem Wijcherts beperkt zijn gebleven, hoop ik verderop aan te tonen, maar hier zij
alvast gezegd dat juist die betreurenswaardige neiging tot melodramatiek die zo
uiterst typerend is voor Van de Hulst zich absoluut niet verdraagt met enigerlei vorm
van humor. Als Rie van Rossum beweert dat bij Van de Hulst sprake is van ‘humor,
verfijnd en verstild door levenswijsheid en ervaring, maar zo flitsend en levendig
als waren er geen stortzeeën van bitterheid en wanhoop overheen geslagen’ geloof
ik dat ze de plank volledig misslaat. Humor, in welke vorm ook, ontbreekt in het
werk van Van de Hulst volledig.
Helaas kan ik niet meer reconstrueren in welke volgorde en wanneer precies ik als
kind de werken van W.G. van de Hulst heb gelezen en herlezen. Wat
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W.G. van de Hulst leest een van zijn dochters voor. (Collectie Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, Den Haag.)
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Omslag van Voetstapjes in de sneeuw van W.G. van de Hulst, dat in november 1953 verscheen als
deel 19 in de serie Voor onze kleinen. De illustratie is gemaakt door W.G. van de Hulst jr

De ‘luie stoel’ van W.G. van de Hulst die hij jarenlang heeft gebruikt. De houten plank deed dienst
als ‘schrijftafel’
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ik mij ervan herinner is dat ik van één boek dagenlang van streek ben geweest. Als
een nachtmerrie heeft dit korte werkje zich in mij vastgebeten, terwijl de titel ervan
toch zo onschuldig klinkt: Het huisje in de sneeuw (1924). Ik heb het nooit meer
herlezen, maar ik herinner mij twee jongetjes. Ze gaan hun vader afhalen van een
station. Ze verdwalen in de sneeuw. Het was een vreselijk verhaal en heeft mij, net
als Voetstapjes in de sneeuw (1953), een bijna panische angst voor verdwalen
bijgebracht. Daar lijd ik nog steeds aan.
Een andere Van de Hulst die mij als kind ontwrichtte was Ouwe Bram (1909). Ik
heb het onlangs herlezen en vind het nu haast ongelofelijk dat een kind van een jaar
of zes met zulke lectuur in aanraking gebracht kan worden. In Ouwe Bram pakt Van
de Hulst op een waarlijk verbijsterende manier uit: brand, diefstal, verraad,
geweldpleging, verdrinking, stormwind, dood, paard op 't laatste moment uit stal bij
vuurzee. Het is een melodrama dat zijn weerga niet kent. Alle ellende vloeit voort
uit het feit dat spelende jongens een doofstom meisje in het water geduwd hebben,
waarna het meisje verdrinkt. Ouwe Bram zelf verdrinkt op termijn ook. Met dit
gruwelijke kinderboek won Van de Hulst de prijsvraag van de Nederlandse
Zondagsschool!
Het derde Van de Hulst-boek dat een grote rol in mijn leven heeft gespeeld was
Hans in 't bos (1932). Dit is, verhodingsgewijs, een vrij onschuldig verhaa, al scheelt
't niet veel of Hans sterft. Maar het is minder melodramatisch dan veel ander werk
van Van de Hulst. Dat het voor mij zo uitzonderlijk is geweest, vloeit voort uit het
feit dat dat het eerste boek was dat ik zelf bezat. Ik kreeg het van een oom en tante
als verjaarscadeautje. Dat was ronduit verbijsterend. Boeken leende je uit de
bibliotheek, die kocht je niet. Dat ik het kreeg, was een wonder, en ik koesterde mijn
bezit, heb het tientallen keren herlezen. Hele passages ken ik uit het hoofd. Is het
winter en verschijnt er een donkergrijze lucht dan denk ik altijd: ‘De rode lucht had
sneeuw voorspeld.’ Zo luidt de negende hoofdstuktitel van het werk. En bij elke
sneeuwpop denk ik terstond aan de sneeuwpop in het voortuintje van Miene-meu
waar de zieke Hans op uitkijkt. En wat een triomf als de boswachter hem met zijn
stok in de rug prikt en uitroept: ‘Praat op; - ben je bevroren?’
Ook mijn vader had als kind op 28 maart 1929 een boek van W.G. van de Hulst
cadeau gekregen ‘voor getrouw schoolbezoek’ zoals voorin staat. Het was Willem
Wijcherts, het werk dat W.G. van de Hulst in 1909 onder schuilnaam Jan van de
Croese publiceerde. Ook mijn vader had zijn cadeau gekoesterd, maar na zo'n
vijfentwintig jaar was het niettemin vies en smoezelig geworden. Het zag er oud en
besmeurd uit, de verschoten rood-bruine omslag noodde niet tot lezen. Pas toen ik
een jaar of acht was, heb ik het gelezen - en was er toen diep van onder de indruk.
Ook Willem Wijcherts is een buitengewoon melodramatisch verhaal waarin
ketterverbranding en ket-
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terverdrinking prominent figureren. De figuur van de met de Spanjaarden heulende
Schele Ebben die ketters in zakken uit het raam in het water werpt heeft bij mij een
reusachtige afkeer van al wat paaps was en is bewerkstelligd. Leer ik iemand kennen
die rooms is, dan schiet onvermijdelijk de naam Schele Ebben door mij heen.
Uiteraard is voorts Peerke en z'n kameraden één van de ingrijpendste leeservaringen
van mijn leven geweest. Van dat werk was ik totaal ondersteboven. Bij geen enkel
ander boek heb ik zoveel tranen gestort. Ben ik in Utrecht dan wil ik altijd even langs
de Stroomkade lopen, want daar speelt het, heb ik de indruk. Uit één van die ramen
boven het water heeft Peerke zich naar buiten gebogen en gezegd: ‘Ik heb geen benen
meer.’
Wat een verschrikkelijk verhaal! En datzelfde geldt voor Jaap Holm en z'n vrinden
(1910). Ook hierin verraad en verdriet, armoede, ellende, droeve dagen, onterechte
verdenking - kortom, een melodrama waarvan Rie van Rossum zegt: ‘Een
trouwhartige poging om een goed en levendig jongensboek te schrijven.’ Mijns
inziens geeft dat een volstrekt verkeerde indruk van dit hyper-tragische werk dat
evenmin geschikt lijkt om een opgroeiend kind enig inzicht in leven en wereld te
geven als de andere vroege werken van Van de Hulst. Hoewel ik als kind W.G. van
de Hulst onvoorwaardelijk bewonderde, heb ik Jaap Holm en z'n vrinden altijd een
vreselijk boek gevonden.
Mijn favoriete Van de Hulst-roman was Zo'n vreemde jongen (1917). Dat prachtige
boek is goddank weinig melodramatisch. Uiteraard verdwaalt de ‘vreemde jongen’
in dichte mist, maar dankzij zijn eigen gebed en het vérdragende psalmgezang van
moeder, zusjes en broer weet hij de weg naar huis weer te vinden. De vreemdejongen
wordt ziek, maar niet heel erg ziek, en met het kwartje van de dokter komt het
gelukkig ook goed: dat verdwijnt in het kerkezakje!
Op de tweede plaats kwam voor mij als kind De roode vlek (1928). Ook dat werk
heb ik cadeau gekregen. Dat wonder gebeurde toen de schoolbibliotheek van de Dr.
A. Kuyperschool werd opgeheven. Ook in dat werk een groot drama. Karel van de
dominee weet nog net op tijd het hek te sluiten zodat de hengst in zijn vaart gestuit
wordt die Gert van de molenaar meesleurt. Daarbij raakt Karel zwaar gewond, maar
de dokter en het gebed brengen hem er weer bovenop.
Bij herlezing van al deze kwistig van puntjes voorziene jeugdlectuur vallen een aantal
dingen op. In de eerste plaats dat Van de Hulst, vooralin zijn vroege werk, niet
terugschrikt voor de meest gruwelijke dramatiek. Neem een werkje als Wout de
scheepsjongen (1925). Daarin wordt verhaald over een jongen die naar zee is gegaan,
maar in alle opzichten faalt als scheepsjongen. Hij
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valt uit de mast en verliest daarbij bijna het leven. Vervolgens mag hij als
kinderoppasser fungeren voor de dochter van de reder van het schip. Het dochtertje
maakt een doodsmak en dat wordt Wout aangerekend. Het meisje zweeft tussen
dagenlang leven en dood, maar haalt het nog net. Ten slotte wordt omstandig verslag
gedaan van een schipbreuk. Daarbij ziet Wout kans het dochtertje nog net vast te
grijpen voor het door een golf overboord wordt gespoeld. Met het kind in zijn handen
geklemd, weet hij zich aan de reling vast te binden. Als een reddingsboot verschijnt,
worden allen van boord gehaald, behalve Wout en het kind, die voor een groot
voorwerp gehouden worden. Nogmaals moet de reddingsboot uitvaren en op het
laatste nippertje worden Wout en het kind gered. Als dank voor een en ander krijgt
Wout van de reder een spaarbankboekje dat bij de moeder van Wout in bewaring
wordt gegeven. Wout mag zelf niet weten hoeveel geld er op staat. Dat zo'n waarlijk
krankzinnig melodrama dan ook nog bekroond wordt met zo'n navrant slot:
spaarbankboekje dat niet ingekeken mag worden! Riekt dat niet enigszins naar
sadisme?
Behalve deze opmerkelijke voorkeur voor wel heel schril aangezette effecten, is een
tweede dominant verschijnsel in het werk van Van de Hulst de innige
jongensvriendschap. Daarbij gaat het steevast om twee jongens van verschillende
stand. In De roode vlek zijn de zoon van een dominee en de zoon van een molenaar
bevriend. In Van Hollandsche jongens in de Franse tijd wordt over de vriendschap
van Jan en Karel opgemerkt: ‘En even was er iets van trots in Jans hart, omdat Karel
van Merleveld, een jongen uit veel deftiger stand dan hij, zijn vrind was.’ Elders in
het boek wordt nogmaals, ten overvloede, opgemerkt: ‘Het waren trouwe vrienden,
Karel en Jan, al behoorden ze tot zo verschillende stand.’ Van verschillende stand
zijn ook Jaap van de bakker en Tom van de dominee uit Het plekje dat niemand wist
(1935). Ook in Jaap Holm en z'n vrinden blijkt een jongensvriendschap tussen
kinderen van verschillende stand het centrale thema van het werk te zijn.
Dat er bij deze jongensvriendschappen méér in het geding is dan vriendschap
alleen, heb ik betoogd in een artikel dat op 21 oktober 1977 in NRC-Handelsblad
verscheen. Van de Hulst jr. heeft mij daarover woedend toegesproken toen ik hem
een keer ontmoette, maar behalve in De roode vlek en Jaap Holm en z'n vrinden,
valt ook in andere werken van Van de Hulst een aanzet tot de beschrijving van
homofiele gevoelens te bespeuren. In De pruikenmaker en de prins wordt het jongetje
Odo verliefd op de kijkkastman, die vervolgens als koetsier bij zijn baas in dienst
komt. Als de kijkkastman-koet-sier daarna een vermomde prins blijkt te zijn en de
ongedwongen omgang tussen Odo en de prins derhalve tot het verleden behoort, is
Odo daar diep bedroefd over. In de overigens onbeholpen wijze waarop Van de Hulst
de
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gevoelens van Odo beschrijft, klinkt onmiskenbaar een homo-erotische ondertoon
door. Hier is eveneens sprake van datgene wat in Jaap Holm en z'n vrinden heette:
‘Een grote, wondere blijheid, die hen gelukkig maakte.’ In Van Hollandse jongens
in de Franse tijd figureert niet alleen diezelfde kijkkastman (een soortgelijke figuur
komt trouwens al voor in Willem Wijcherts), maar laat zich in de verhouding van
Frans Pommer en Franse kurassier eveneens een onmiskenbare homo-erotische
component aanwijzen. Hier is de oude kurassier duidelijk van grote vertedering
jegens Frans Pommer vervuld, en die vertedering redt Frans het leven, waarna het
leven van de kurassier op zijn beurt gered wordt door de familie van Frans. Ook in
dit werk trouwens heel wat melodramatiek, maar het beeld van die door de
besneeuwde Russische steppe voorstrompelende Frans Pommer die ten slotte niet
meer voort kan en door de kurassier op zijn rug wordt genomen, zal me mijn leven
lang bijblijven. In De roode vlek wordt de vriendschap van Gert en Karel vergeleken
met die van David en Jonathan. En daarover laat zelfs de bijbel geen misverstand
bestaan: ‘Uw liefde is mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen.’ In Jaap Holm
en z'n vrinden wordt de vriendschap van Kees (uit hogere stand) en Jaap (vader
baanveger) met een opmerkelijke vrijmoedigheid als een liefdesverhouding beschreven
waarbij het eerst dik aan is, uitraakt, en weer aankomt. Bovendien is bij deze
liefdesverhouding nog een derde jongen betrokken, zodat Van de Hulst ook
gelegenheid heeft om gevoelens van jaloezie te beschrijven. In Willem Wijcherts zijn
Maarten en Willem dik bevriend, maar van enige homo-erotiek valt niets te bespeuren.
Hier heeft Van de Hulst zijn onbewuste preoccupaties kundig weten af te leiden door
Willem met de zuster van Maarten te laten trouwen.
Behalve dit thema der innige jongensvriendschap is een andere prominente
vingerafdruk van Van de Hulst het thema barse oude man die bij nader inzien een
hart van goud heeft. Voorzover ik het kan overzien komt die barse oude man in
vrijwel elk werk of werkje van Van de Hulst voor. Ouwe Bram uit de gelijknamige
roman is het prototype van deze figuur, die ook wel eens de gestalte kan aannemen
van een goedaardige grootvader (Peerke en z'n kameraden). Soms blijft de oude man
kwaadaardig, zoals de boze boswachter uit Hans in 't bos. Gewoonlijk echter lijkt
de oude man alleen maar een norse brombeer, maar ontpopt hij zich als een weldoener.
Vaak ook blijken deze bromberen arts te zijn (Zo'n vreemde jongen). In Het zwarte
poesje maakt een gemotoriseerde brombeer een meisje doodsbang. Later verschijnt
hij aan haar bedje als de arts die haar met een rood drankje en gebed geneest. Meestal
wonen deze al dan niet hoogbejaarde bromberen ergens achteraf zoals de berebijter
uit Rozemarijntje: ‘Ver achter de griend woonde in een hut, heel eenzaam, de oude
‘berebijter.’ Uiteraard heeft ook deze berebijter een
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hart van goud, maar het is niet duidelijk waarom hij überhaupt in de
Rozemarijntje-boeken moet voorkomen. Blijkbaar kon Van de Hulst niet zonder zo
iemand, ook als het verhaal er niet om vroeg, en diende de berebijter daarom toch
even vermeld te worden in de context van een vijftal boekjes over een meisje dat
bepaald lijkt op Pipi Langkous. In deze vijf deeltjes heeft Van de Hulst zijn
melodramatische neigingen enigszins weten te beteugelen, al verdrinkt zijn heldin
toch bijna als zij in Rozemarijntje en Rooie Pier (1941) een hond uit het water probeert
te redden. Gelukkig dat de Rooie Pier bij de hand is om haar uit het water te halen!
Overigens mag er dan weinig melodrama in de Rozemarijntje-boeken te vinden zijn,
gebeden wordt er desondanks heel veel.
Ofschoon Van de Hulst geen groot stilist was, in feite helemaal niet stileerde, heeft
z'n werk een vrijwel ongeëvenaarde direktheid en levendigheid. Zijn dialoog is even
onbeholpen als levensecht. Meestal weet hij de lezer vanaf de eerste zin bij het drama
te betrekken, doorgaans via een pakkend dialoogje. Ouwe Bram begint nog met de
ouderwetse zin: ‘Het was in de schemering van een stormachtige lenteavond’, maar
zo'n zwak begin is later zeldzaam. In datzelfde boek vinden we trouwens de
opmerkelijke poëtische zin: ‘Buiten suizelden de biezen in de zachte avond’ en zulke
woordkunst blijkt later eveneens zeldzaam.
De wereld die hij beschreef is volledig verdwenen. Hedendaagse kinderen worden
door zijn werk niet aangesproken; op de schappen van de kinderboekenafdelingen
van de openbare bibliotheken is zijn werk doorgaans niet meer te vinden. We hoeven
daar niet om te treuren. De angsten, verschrikkingen, gruwelen die hij beschreef zijn
niet erg geschikt om een ontvankelijk kind te harden in de strijd om het bestaan. Mij
heeft het in ieder geval bepaald geen goed gedaan dat ik in de eerste drie leesjaren
van mijn leven vooral door Van de Hulst ben gestempeld. Van nature toch al geen
held, ben ik er alleen maar angstiger van geworden. Dat ik amper op reis durf, is
volgens mij goeddeels aan Van de Hulst te wijten. Dat ik in dichte mist in paniek
raak, wijt ik mede aan Zo'n vreemde jongen. En dat ik wel nooit zal leren te schrijven
als zo iemand als Fontane is ongetwijfeld ook mede te wijten aan W.G. van de Hulst,
van wie het taalgebruik enkel maar in dienst gesteld stond van aangrijpende
vertelkunst. En toch zou ik al die beelden uit mijn jeugd niet graag missen: de rode
lucht die sneeuw had voorspeld, de rode vlek hoog en stil aan de molenwiek, Willem
Wijcherts op de vlucht, Frans Pommer in de sneeuw, en later fluisterend onder het
raam van zijn broer, Peerke die zich uit het raam buigt, en al die andere figuren en
figuurtjes, zoals die diep tragische Bruun de beer. Soms heb je al genoeg aan een
titel om het allemaal weer voor je te zien: Het plekje dat niemand wist en Het klompje
dat
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op het water dreef (1948). Hoor je zijn naam dan zie je het allemaal weer voor je:
veel sneeuw, heel veel ziektegevallen, veel artsen, en daverende
jongensvriendschappen (Niek van de bovenmeester, deel 1 en 2, 1912). Van de Hulst
is als een ongelukkige liefde: hoeveel verdriet je er ook van gehad hebt, je zou die
ervaring toch voor geen goud willen missen.
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Frédéric Bastet
‘Een tweelingbroeder, krachtiger dan ik zelve ben’
Schrijversportretten in het Letterkundig Museum
Op vrijdag 25 juni 1993 werd met een toespraak van Frédéric Bastet de
zomertentoonstelling Van Jan Veth tot Herman Gordijn. Portretten van
schrijvers 1880-1980 geopend. De tentoonstelling bleek zeer succesvol.
Veel bezoekers wisten de weg naar het Letterkundig Museum te vinden en
dag- en weekbladen schreven uitvoerig over de bijeengebrachte portretten.
Wim Zaal besloot zijn bespreking in Elsevier als volgt: ‘De confrontatie
van schilders en schrijvers verleent de Haagse tentoonstelling een dubbele
charme: met honderd jaar kunst- en literatuurgeschiedenis als rode draad
geven de deelnemers daaraan iets van hun idealen en ideeën prijs. Soms
ook iets van het conflict tussen zelfbeeld en portretvisie, zoals Van Deyssel,
of Frank van der Goes, die zijn voortreffelijk portrettist Jan Veth knorrig
schreef: “Het is goed voor eens, maar nooit weer!”’ Hieronder volgt de
door Bastet uitgesproken tekst in ietwat gewijzigde en verkorte vorm.
Wanneer ik u de vraag zou stellen wat een portret nu eigenlijk is, zouden sommigen
mij waarschijnlijk wat vreemd aankijken en misschien niet zonder naïveteit
antwoorden ‘nu, dàt weet toch zeker iedereen?’ Maar als ik vervolgens zou vragen
wat men verstaat onder een goed portret en waarin dit zich onderscheidt van een
slecht, wordt het al moeilijker en ik hoor u aarzelen. En als ik nog verder zou gaan
en de vraag zou stellen ‘kunnen er goede portretten zijn die niet lijken en slechte die
wel lijken?’, ja, dan zult u zich tot langdurig nadenken verplicht achten uit angst met
het verkeerde antwoord te komen. U begint zich dan immers te realiseren dat ‘het
portret’ als onderwerp tot meer discussie aanleiding kan geven dan u aanvankelijk
vermoed had. Over één criterium zult u het vermoedelijk wel eens zijn: lijken moet
een echt portret in elk geval, en over al het andere valt te redetwisten. Maar zelfs wat
dat betreft heb ik u dan meteen alweer te pakken. Want hoe denkt u bij voorbeeld
over zogenaamd gedeformeerde portretten van een Picasso: we noemen ze goed,
maar ze lijken niet, zijn zelfs nauwelijks portret te noemen, en worden intussen toch
maar gewaardeerd dóór vele miljoenen, en op veilingen mèt vele miljoenen.
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Met die eis van gelijkenis is het een wonderlijke zaak. Er zijn lange tijdperken in de
geschiedenis van onze cultuur geweest waarin die helemaal niet werd gesteld. Op
talrijke Egyptische reliëfs is de farao, of zijn de rijksgroten, weergegeven als tijdloze
typen, onderling verwisselbaar als de naam er niet bij had gestaan, die de afbeeldingen
toch tot een vorm van portretten maakt. Dikwijls zijn ze voorzien van een baard die
ze nooit gedragen hebben, want dat is de verbeelde baard van de god Osiris. Zelfs
vrouwen kunnen zo een baard toebedeeld krijgen, hoewel we toch mogen
veronderstellen dat zij toen al over genoeg cosmetica beschikten om aan zó overtollige
haargroei een einde te maken. Ook Egyptische schoonheden liepen heus niet graag
rond als de dames die in onze tijden jarenlang kermisattracties zijn geweest. En hoe
stond het met de geschilderde mummieportretten uit de graeco-hel-lenistische en
vooral de Romeinse tijd? Zijn die niet sterk individueel? Nee, dat zijn ze zelden. Ook
daar is veeleer sprake van typen, zoals vergelijkingen leren. De magische naam
bepaalde de identiteit van het portret en niet de directe gelijkenis. Dat is een groot
verschil.
In de Griekse beschavingswereld werd de eis van het lijken eeuwenlang al evenmin
gesteld. Om maar meteen met een der oudste ons bekende schrijversportretten te
beginnen, van de grote dichter Homerus zijn maar liefst drie portrettypen uit Romeinse
kopieën bekend, die onderling sterk afwijken. Gegeven het feit dat er in de tijd waarin
Homerus leefde nog in het geheel geen gebeeldhouwde portretten werden gemaakt,
en geschilderde evenmin, ligt de gevolgtrekking voor de hand: niemand weet hoe
hij er werkelijk heeft uitgezien, evenmin als wij weten hoe Christus er heeft uitgezien.
Trouwens, zelfs Homerus' individuele identiteit wordt nog altijd omstreden. Heeft
hij werkelijk geleefd? Was dat in de achtste eeuw voor Christus? Had hij zijn ogen
open of dicht? Ik waag het niet te trachten daar bevredigende antwoorden op te geven.
Wij kunnen alleen maar vaststellen dat de drie typen Homerusportret niet meer dan
drie artistieke fantasieën zijn. Zijn naam stond eronder, en of hij er nu werkelijk op
geleken heeft of niet weet geen hond. Maar men vond dat kennelijk volstrekt
onbelangrijk. Het hoeft geen betoog dat een cultuur die zo over portretteren denkt
er geen enkele moeite mee heeft onder de kop van een geïdealiseerde oude heer
lukraak de naam Aeschylus in te hakken. Die trouwens toch ook eenmaaljong moet
zijn geweest, en er toen heel anders uitgezien zal hebben, willen wij hopen. Evenmin
heeft men problemen gehad met de marmeren gestalte van een beeldschoon meisje
dat krachtens de inscriptie de Griekse dichteres Korinna zou hebben weergegeven.
Haar gedichten waren mooi, evenals die van Sappho, dús vereeuwigde men deze
dames als schoonheden. Maar laten we eerlijk zijn, dichtende dames zijn zelden
tevens Miss Holland. Er zijn tegenwoordig dichtende boksers, maar Apollo's zijn
dat nu ook niet bepaald. Beeldmooie
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vrouwenportretten met Griekse neus dient u a priori te wantrouwen, omdat zo een
rechte neus die als langs een liniaal uit het voorhoofd afdaalt in werkelijkheid een
uit de kunst geboren schoonheidsideaal is dat volstrekt haaks op de werkelijkheid
staat. En schoonheidsidealen, maar dit tussen haakjes, zijn ook niet in elke tijd
dezelfde. Wie tegenwoordig door de natuur een Griekse neus toegemeten heeft
gekregen, doet er goed aan zich tot een esthetisch chirurg te wenden. Al wil ik hier
niemand kwetsen.
Ook Korinna heeft er dus anders uitgezien dan haar portretbeeld ons wil suggereren.
Goed, zult u zeggen, maar als we het nu over de laatste drie, vier eeuwen van onze
Westeuropese cultuur hebben, dan is de kwestie van de gelijkenis toch geen punt?
Ik ben zo eigenwijs ook daar de nodige vraagtekens bij te plaatsen. Laten we onze
munten eens nemen. U zult toch alleen bij hoge uitzondering ooit als beeldenaar een
afgeleefde, gerimpelde, verzakte grijsaard zijn tegengekomen die de paus weergaf.
Christus' stedehouder op aarde heeft op de door het Vaticaan geslagen munten altijd
iets jeugdigs behouden. Ik hoef niet bij de kerk te blijven. Tot aan het eind van haar
regering werd koningin Juliana op onze guldens en rijksdaalders, op de postzegels
en zelfs op geschilderde portretten in overheidsgebouwen weergegeven als een
jeugdige, aantrekkelijke vrouw die de Oil of Olaz kon ontberen om nooit ouder te
worden. Het officiële portret in het algemeen heeft bijna altijd de neiging gehad er
‘verschönert’ af te komen, zoals de Duitsers en Carel Vosmaer dat zo treffend
uitdrukten. En wee de kunstenaar die zich aan de conventie niét houdt! Hem vergaat
het zoals het Kees Verwey met zijn portret van majesteit in Delft verging. Of zoals
in Engeland de schilder Graham Sutherland heeft ervaren. U herinnert zich het lot
dat zijn grimmig flamboyant conterfeitsel van Winston Churchill deelachtig is
geworden. Dit wekte zozeer de afkeer op van Lady Clementine, dat zij het
meesterwerk ná Churchills dood en nog tijdig vòòr haar eigen verscheiden met wellust
gemaakt heeft tot een prooi van de vlammen in haar ocrengels haardvuur. De laatste
keer dat zij zich aan haar echtgenoot heeft kunnen verwarmen, dat wel, maar toch,
een culturele misdaad! En een overbodige op de koop toe. Niet alleen omdat
Sutherland nu juist zo uitstekend bepaalde vervaarlijke, autoritaire en ongemakkelijke
kanten van de geniale staatsman had getroffen, maar vooral omdat het portret tóch
voortleeft in de scherpe reprodukties die er destijds gelukkig van gemaakt zijn. Kill
the widow is een ook in literaire kringen niet geheel onbekende kreet, die overigens
zelden het gewenste gevolg krijgt. Ook voor Lady Clementine is men terecht clement
geweest, maar toch, een beetje meer begrip voor kunst hadden wij haar in het geval
Sutherland wel toegewenst.
Er moet dus blijkbaar altijd geïdealiseerd worden, in het officiële portret. Maar
het particuliere portret van de laatste eeuwen is toch waarschijnlijk
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veel realistischer? vraagt u zich hoopvol af. Ik moet het alwéér betwijfelen. Hoeveel
portretten geschilderd door meesters uit de zeventiende eeuw zou ik u niet kunnen
laten zien die door een uitgekiende lichtval effecten bereiken waarvan in de dagelijkse
werkelijkheid nooit sprake kan zijn geweest. En dan die staatsiekledij, met die kanten
kragen, al die zijde en al dat fluweel! Uw voorouders in hun zondagse kleren zien
er uit alsof zij nooit naar bed gingen (en zeker niet met elkaar), nooit het vertrekje
bezochten, ja technisch gesproken kónden bezoeken, dat men in die tijd zo treffend
betitelde met het non-eufemisme plee, en gedecideerd helemaal nooit in het bad
gingen. In dit laatste mogen wij een grond van waarheid veronderstellen, de conclusie
moet toch luiden dat wij doorgaans een erg geflatteerd beeld hebben van de families
Trip, Bicker en Boreel e tutti quanti. Mooi zijn die portretten wel. Ze waren ook
bestemd voor de zalen der koopmanspaleizen, en daarin hing men zijn eigen familie
natuurlijk liever niet op als een stelletje oligofrene aardappeleters. Waarmee wij al
even vooruitlopen op andere opvattingen die in het fin de siècle opkwamen.
De achttiende eeuw laat hetzelfde beeld zien. Hoe een Franse markiezin er zónder
pruik of geëlanceerd kapsel, waargenomen 's morgens na een doorwoelde nacht en
nog vóór het aanbrengen van haar kunstige maquillage, heeft uitgezien zullen wij
nooit weten. Elke dame was blankroze, de echtgenoot was een heel klein beetje
bruiner, de krengen van kinderen zijn voor het nageslacht slechts olijke kleine schatjes
gebleven, geschilderd door een hand die zijn oefening in cherubijnen had gezocht.
Zelfs volkskinderen bedelden in de Eeuw van Verval nog altijd in beeldschone lompen
en werden beschenen door een allergeraffineerdst kaars- of maanlicht. Luizen, vlooien,
vliegen en al het andere ongedierte hield de schilder angstvallig voor zichzelf. Tot
aan Goya leefde men in een ideale wereld. Alles deed daar aan mee. Zelfs
stadsportretten van Lutetia deden in de verste verte niet vermoeden dat Parijs onder
de grote Lodewijken de meest stinkende en vervuilde stad van Europa was, die men
zelfs in een gesloten koets nauwelijks kon doorkruisen zonder de dreiging van een
vapeur. Het verklaart mede de hang naar het buitenleven, waar alles zoveel echter
was. Volgens Rousseau dan, die kennelijk nooit aan mesthopen en wat dies meer zij
heeft geloofd. Er was een revolutie voor nodig om ons te laten zien dat er van de
vorsten en vorstinnen nog andere portretten mogelijk waren. Onvergetelijkst onder
al zijn werken blijft wel het kleine tekeningetje dat David in een minuut gemaakt
heeft van de ontredderde Marie-Antoinette, kaalgeknipt en met geboeide handen
gezeten op de kar naar het schavot. Ook dat is een portret, maar wij willen er liever
niet aan herinnerd worden en denken ons de arme koningin liever als de charmante
jonge vrouw die Madame Vigée-Lebrun bij herhaling schilderde. Want voor de
schrijnende, bittere werkelijkheid moe-
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ten wij ons maar al te vaak diep schamen, en dat doen wij niet zo graag.
Op weg naar het realisme vindt de negentiende eeuw de foto uit. Ontegenzeggelijk
is het waar dat de oude daguerreotypieën, de foto's van Talbot Rice en Nadar, ons
dichter bij de werkelijkheid brengen. Maar vergis u niet. Ook hier is veel arrangement,
vertekening en retouche. Leg zes fotoportretten van Sarah Bernhardt naast elkaar,
en u ziet zes verschillende vrouwen voor u, van wie geen enkele met dat houten been.
Toen Couperus in 1921 te Londen was, heeft hij zich laten portretteren door de
destijds beroemde fotograaf Hoppé. Wie de resultaten vergelijkt, kan niet alleen
nauwelijks geloven dat dit tweemaal dezelfde man is, maar nog minder dat die foto's
binnen een half uur na elkaar gemaakt moeten zijn. Welke van de twee leek het
meest? We zullen het nooit weten. En daarmee luidt de conclusie: gelijkenis is een
zeer relatief begrip, en blijkbaar een onmogelijke eis.
U ziet dat de vraag wat nu eigenlijk een portret is niet zo gemakkelijk beantwoord
kan worden. En hoe moeilijk het is een goed portret van een slecht te onderscheiden
kan ik illustreren met een mij persoonlijk toevallig bekende anekdote betreffende
Kees Verwey. Wie zijn magnifiek portret van Van Deyssel ziet, zal beamen dat hij
niet alleen maar bloemen en stillevens kon schilderen. Evenmin zal het iemand
verwonderen dat sommigen zijn karakter eigenzinnigheid en onverzettelijkheid
toeschrijven. Dit deed hem eens in een wonderlijk conflict geraken. Verwey nam de
opdracht aan een oude dame te schilderen, van deftig Haagse origine en die ook zelf
graag het penseel hanteerde en dienovereenkomstig van mening was dat zij een
scherp oordeel had. Toen hij haar portret voltooid had, vond zij het afschuwelijk. Zij
vond het slecht geschilderd en wat nog het ergste was, het leek niet. Nu vindt bijna
iedereen dat van zijn eigen portret, gewend als wij zijn aan ons spiegelbeeld, en dat
terwijl we ongelijke gezichtshelften hebben. Bovendien bewegen wij, en linnen en
verf zijn dode materie. Hoe dit ook zij, mevrouw legde Verwey haarfijn uit wat er
allemaal mis was, en om haar argumenten kracht bij te zetten eindigde zij met de
constatering: ‘Mijnheer Verwey, u hebt bovendien uw eigen neus op mijn gelaat
gezet!’ De grote schilder heeft toen gezegd wat Terpen Tijn ook gezegd zou hebben:
‘Mevrouw, daar heb ik allemaal maling aan.’ Het antwoord van de oude dame is dit
geweest: ‘Maling? O. Zo. Ik kèn de uitdrukking niet, maar ik geloof wèl, dat ik
begrijp wat u bedoelt.’ Het portret is betaald, dat van haar man werd nooit geschilderd,
en het doek is voor zover ik weet geëindigd waar de Sutherland van Lady Churchill
is geëindigd: in het vuur. ‘Want’, zei mevrouw tegen mij, ‘stel je voor dat mijn
achterkleinkinderen in de eenentwintigste eeuw zullen denken dat er zúlke neuzen
in de familie zijn geweest!’ En daarmee raken we aan het probleem van de functie
die een portret heeft. Waartoe laten wij ons vereeuwigen? Waartoe zoveel nodeloze
ijdelheid? Zoveel
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Mary Dorna (ps. van Mary Tenkink-Stoppelman, 1891-1971) door Herman Gordijn, olieverf op doek,
66×66 cm., 1970. (Particuliere collectie, Amsterdam.)
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eerbied voor het individu? Wie zijn wij? Wat willen wij?
Hierop zijn zoveel antwoorden te bedenken, dat wij dagenlang met onze
beschouwingen bezig zouden kunnen blijven. De tentoonstelling die wij straks gaan
zien, beperkt zich gelukkig tot slechts één genre, dat van het schrijversportret, en het
lijkt mij verstandig dat wij ons daar nu verder toe beperken. De oudheid daargelaten,
waar de scheidslijn tussen geleerden, filosofen, dichters en prozaïsten niet scherp
getrokken kan worden, kunnen wij met enige voorzichtigheid wel zeggen dat het
schrijversportret uit het geleerdenportret ontstaan lijkt te zijn. De functie van dit
laatste heeft sinds de renaissance in de eerste plaats iets met roem te maken. Maar
ook dat moeten we meteen relativeren, want een der eersten, niemand minder dan
Erasmus, geleerde én schrijver te noemen, heeft ons zelf verteld: ‘Een kanunnik in
Constanz heeft mijn portret aan de wand van zijn kamer hangen, met geen ander
oogmerk dan het te bespuwen, telkens wanneer hij ijsberend eraan voorbij gaat...’
Zijn portret was dus niet alleen dat van een beroemdheid, het diende tevens ter
beschimping. Ook dat komt nog altijd voor. Ik weet iemand bij wie jarenlang Van
Deyssel een prominente plaats in huis heeft ingenomen. Zijn vrouw heeft de grote
schrijver nooit anders genoemd dan ‘die schele’, en ik vrees dat daarin meer uitgedrukt
ligt dan ik u hier uit de doeken kan en wil doen!
Toch zal het geleerdenportret zijn oorsprong ongetwijfeld in een zekere
bewondering hebben gehad, die men ten aanzien van een bepaalde grote man of
vrouw op een zeker ogenblik voor haar of hem gekoesterd heeft. De functie ervan
richt zich in de eerste plaats op de beschouwer, overigens slechts één van de drie
partijen die bij een portret betrokken zijn. De andere twee zijn in de eerste plaats de
geportretteerde - of zoals de Engelsen zeggen ‘the sitter’ -, naast de schilder,
beeldhouwer of tekenaar. De laatste is degene die ertoe besluit, al of niet in opdracht,
iemand uit te beelden, twee- of driedimensionaal, waarbij het a priori al niet duidelijk
is of hij uiterlijk dan wel karakter van de geleerde in kwestie zal weergeven, of allebei
- als hij daartoe in staat is -, en dan ook nog welke attributen hij moet toevoegen:
boeken, een stuk papier, een pen, een inktkoker, een raam of een kaarsvlam, een
crucifix op de achtergrond of juist een Boeddha, misschien zelfs een heel ander,
heidens symbool. Wat kán de schilder, wat móet hij, hoe luidt de hem verstrekte
opdracht? Is hij in staat zowel stoffelijk omhulsel als karakter weer te geven? Geen
overbodige vragen, want steeds kan het een wel degelijk zonder het andere gebeuren.
Het verhoudingsgetal van vorm en inhoud pleegt in de loop der eeuwen zeer sterk
te wisselen. Al deze dingen berusten evenzeer op welbewuste keuze als op talent.
Wanneer wij dan nog tevens er rekening mee houden hoe anders wij er op ons
veertigste uitzien dan op ons zeventigste, wordt het duidelijk dat de uiteindelijke
beschouwer - en hij is
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de langst levende, die nog kijkt als schilder, geportretteerde en opdrachtgever allang
onder de groene zoden liggen - dat wat hij voor een portret houdt dient te bekijken
als een uiterst kunstmatige constructie. Ik heb het dan nog niet eens over alle trucjes
die de schilder in Academie of atelier leerde om een gelaat op te bouwen, een trois
quarts te treffen, een oog neer te zetten, een mond te formeren: allemaal aangeleerde
kunstgrepen inderdaad. - Ja, kunstmatige constructies.
Ik weet dit uit ervaring. Buiten mijn wil zijn een jaar of vijf geleden twee portretten
geschilderd van ondergetekende, die in het midden laat of het om geleerden-,
schrijvers- of misschien wel pathologische specimina gaat. De resultaten zijn er naar.
Laten we zeggen A en B. Volgens de een lijkt A meer op een Chinees maar is het
mooi van kleur. Volgens de ander is B precies Charles Boyer in zijn verziekte
nadagen. Weer iemand anders zegt van B: je bent het wel, maar tien jaar te jong. En
bij A: ik wist niet dat je zulke grote poten had. B staat sinds enige tijd in een kast,
sinds een vriendin gezegd heeft dat het meer weg heeft van Prins Charles, maar die
zou mooiere oren hebben. Toen ik ook A wilde wegzetten, zei een vriend: laat die
toch rustig hangen, niemand ziet het in die hoek, en weet je, de lijst is best wel mooi.
Kortom, de kunstmatige constructie die de schilder vervaardigd heeft wordt door
tijdgenoten zeer verschillend beoordeeld. Wat is dan de functie voor het nageslacht?
Staat dat er bij stil dat de aanschouwde zestigjarige ooit twintig is geweest en er toen
anders heeft uitgezien? Dat er ooit een moeder is geweest, die het toekomstig genie
als kwijlende zuigeling in haar armen heeft gehouden, en dit nooit met de senex
decrepitus in effigie heeft kunnen doen, om de eenvoudige reden dat zij toen allang
verast was? Nee, zij zou de Boutens zoals wij die menen te kennen nooit herkend
hebben; zou van Van Deyssel zich hoogstens diens foetale nek nog vaag herinneren;
en van Henriëtte Roland Holst alleen maar weten dat die als kindje ook al zo rood
kon aanlopen.
Het portret dat wij zien, heeft kortom maar zeer ten dele iets met de geportretteerde
te maken, die zichzelf bovendien slechts in drie dimensies heeft gekend en
voornamelijk vanuit de eigen ziel bekeken. Maar doet het er veel toe? Nee, eigenlijk
niet. De functie verandert immers weinig. Laten we reëel blijven. Het zal de
beschouwer na vierhonderd jaar worst zijn of Scaliger er wel precies zó heeft
uitgezien. De geschilderde Scaliger is de hiëroglief van de geleerde geworden. Hoe
oud hij ook geworden is, hoe jong hij ook begonnen mag zijn, dat éne moment, door
die éne schilder getroffen, op die éne leeftijd, maakt dat wij, late beschouwers, altijd
zullen denken: dàt was Scaliger, en het is wel een illusie dat hij dit was, maar wij
wéten toch niet wie hij verder nog was?
Daar komt dan nog bij dat u, met het klimmen der jaren, de mensen voor-
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al zult blijven herkennen aan hun houding, hun typische loopje, hun bewegingen,
hun mimiek, dingen die alleen de filmer kan vastleggen. Hij is degene die wint. Ik
heb het sterk ervaren toen een paar jaar geleden een kort filmpje van Couperus is
opgedoken. Daar bewoog plotseling een totaal ànder mens dan ik mij meer dan een
halve eeuw lang had voorgesteld. De filmer van nu kan ook de stem nog vastleggen.
En zo moeten wij concluderen dat het geschilderde portret nóg een stapje verder van
de werkelijkheid is af komen te staan dan wij toch al wisten.
Indien het schrijversportret inderdaad uit het geleerdenportret is ontstaan - en ik
neem dat nu maar aan -, zouden wij hier eigenlijk Antoine Bodar verder aan het
woord moeten laten, die in het Leids Kunsthistorisch Jaarboek van 1989 in zijn
artikel ‘Erasmus en het geleerdenportret’ de hele problematiek grondig heeft
aangepakt. Maar hij preekt de passie tegenwoordig elders, zodat ik hier nu als
plaatsvervangende vos sta en hem alleen maar kan aanhalen. Hij gaat uit van de
oorsprong van het woord portret - het protractum: letterlijk dus wat naar voren is
gehaald. Het innerlijk dat zich in het uiterlijk manifesteert. Hij haalt Wölfflin aan,
die over de portrettist zegt: ‘Nicht das Auge, sondern der Blick sei sein Inhalt, und
nicht die Lippen, sondern das Sprechen.’ Hij vertelt ons dat de schrijvende geleerde,
de geleerde schrijver, sinds Petrarca bijna zonder uitzondering in een besloten ruimte
wordt weergegeven, een traditie die wij ook op deze expositie ruimschoots
vertegenwoordigd vinden. En traditie heeft het nu eenmaal vele eeuwen voor het
zeggen gehad. Wie wil zien hoe de ontwikkeling van die tijd af verloopt, kan het
best de Leidse Senaatskamer eens binnenlopen, waar wij van Scaliger tot en met
Huizinga deze intellectuelen geconterfeit kunnen zien, in hun studeercel en voorzien
van de wisselende attributen die ik al noemde. Dit soort portretgalerijen op zichzelf
heeft zich binnen onze universiteiten ontwikkeld, uit de Italiaanse galerijen met
‘ritratti di uomini famosi’, mede ontstaan onder invloed van Petrarca's De viris
illustribus. Als Leiden van 1597 af de aanzet geeft tot het verzamelen van knappe
koppen in Nederland, heeft het type van dit portret al zijn min of meer kanonieke
vorm gevonden. De tot in onze tijd voortgaande traditie is een zeer krachtige geweest.
Groningen, Utrecht, Amsterdam, Franeker, zij allen hebben hun bijdragen geleverd
om voor ons een overzicht van vier eeuwen geleerdenportret mogelijk te maken.
Wannéer het typische schrijversportret hieruit voortkomt durf ik niet goed te zeggen.
De genres lopen zoals gezegd in elkaar over. Maar ik denk dat vooral de negentiende
eeuw hier de grootste rol heeft gespeeld. Of het ooit kunsthistorisch grondig
onderzocht is, weet ik niet. Ik ben geen kunsthistoricus, maar met het oog van de
archeoloog bekeken, vermoed ik wat de ontwikkeling betreft een parallellie tussen
oudheid en latere perioden. Dat wil zeggen, filosofen, geleerden, schrijvers, zijn als
onpersoonlijke
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geïdealiseerde koppen begonnen. Zij werden vooral in of in de buurt van bibliotheken
opgesteld. In de hellenistische tijd werden zij realistischer, zoals ook bij ons pas in
een later stadium. Hun functie was sterk representatief. In de particuliere bibliotheek
werden zij een statussymbool van culturele ontwikkeling. Van het neoclassicisme
af - misschien al wat eerder - zien wij mutatis mutandis iets dergelijks.
Ik ben mij bewust tot nu toe weinig gezegd te hebben over de portretten die het
onderwerp van deze tentoonstelling uitmaken, en die reiken van Jan Veth tot Herman
Gordijn, van 1880 tot 1980. Maar de verscheidenheid is zo groot, hoe had ik u een
overzicht kunnen geven, als voorbereiding tot dat wat u trouwens zelf straks kunt
zien? Ik wil mij beperken tot één auteur, en u vermoedt natuurlijk allang tot welke,
want daarvoor sta ik hier vermoedelijk, ook al heeft niemand dat uitgesproken. Ik
keer eerst nog even terug tot het opstel van Antoine Bodar. Deze stelt onder meer
dat ‘schilders die in staat zijn gelijkende portretten - niet naar foto, maar naar eigen
vinding - te vervaardigen, met de kaars van de ambachtelijkheid gezocht moeten
worden. En zo het onverdragelijk is tegelijk een persoon in levenden lijve èn aan de
wand geportretteerd aan te treffen [een situatie die zich hier vandaag naar ik vrees
wel voor zal doen!], dan kan dit misschien liggen aan de verlegenheid van de
toeschouwer, die doordrongen is van benauwdheid, beleefdheid, bescheidenheid, of
anders aan de wáárgenomen discrepantie tussen de uitdrukking van het portret en de
persoon zelf.’ Om elke mogelijke vorm van gêne te voorkomen, wil ik in het bijzonder
dus liever maar iets zeggen over iemand die veilig dood is...ja hoor! Louis Couperus.
De meeste portretten die er van hem bekend zijn heb ik verzameld in De wereld van
Louis Couperus, waarbij ik onschatbare hulp heb mogen krijgen van Gerrit Jan
Slijkhuis, die ik daarvoor op deze plaats nog eens mijn bijzondere en zeer hartelijke
dank wil betuigen. Couperus is gefotografeerd als baby, vervolgens negen jaar oud
in Port-Saïd - maar dat fotoportret is verloren gegaan; hij stond er volgens eigen
zeggen op met ‘voorhoofd zonder einde, handen als van een aap, en ooren als van
een olifant’ -, later als vijftienjarige in een maskerade-pagepakje, en daarna in zijn
eerste volwassenheid. Dat zijn echter allemaal foto's. Het oudste door een kunstenaar
gemaakte portret is de potloodtekening die Jan Veth in 1892 van hem vervaardigd
heeft en die dat jaar gepubliceerd is in het Bijvoegsel van De Amsterdammer van 29
mei. Toen L.J. Veen aan de boekuitgave Eene Illuzie een portret wilde toevoegen,
schreef Couperus hem: ‘Men vindt het portret door Veth gemaakt niet algemeen
goed; ik zal dus mijne fotografie laten nemen en u die zenden’. Maar over die foto's
berichtte hij wat later: ‘De portretten zijn geheel mislukt. [...] Wat zoû u denken van
het portret van Jan Veth te laten reproduceren?’ Veen voelde daar duidelijk weinig
voor, waarop Couperus weer antwoord-
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de: ‘Verwerpt u geheel en al dat van Veth? Het is wat strak; maar ík vind er zeer,
zeer veel goeds in.’ Een nieuwe foto kon Veens goedkeuring wederom niet wegdragen,
en uiteindelijk werd voor een ouder fotoportret gekozen. Uit het Veenarchief dook
nog een variant hiervan op, en die maakte het geval extra interessant. Vergelijking
van de twee foto's met Veths tekening bewijst namelijk dat deze kunstenaar ze
gebruikt en gecontamineerd heeft, dus niet naar het levend model heeft gewerkt.
Door Couperus' gezicht te versmallen krijgt dit een haast Japans karakter, de enorme
kin en de grote oren zijn verfijnd, en dit zal wel verklaren waarom Couperus ‘zeer
veel goeds’ in dit sterk geflatteerd portret gevonden zegt te hebben! Marius Bauer
heeft het vier jaar later gebruikt voor een spotprent met Couperus als Heilige Antonius,
omstuwd door een stoet van uitgevers die met dikke geldbuidels hem trachten te
verleiden in hun fonds te stappen. (Dat waren nog eens tijden!)
Op 6 mei 1897 schreef Couperus aan Veen: ‘Haverman teekent mij voor Woord
en Beeld: hij heeft twee portretten gemaakt, een met hoed, een gewoon, beide zeer
goed: zoû u er een willen hebben voor Metamorfoze? Het was een idee van hem en
ik zoû het uitstekend vinden.’ Van het bekence portret bestaan een paar afwijkende
voorstudies, bewaard in het Gemeentemuseum alhier, maar het pendant ‘met hoed’
is helaas nooit teruggevonden. Ook Henri van Booven noemt het, dus bestaan heeft
het wel degelijk. Misschien duikt het ooit nog eens op? Couperus schreef zelf over
de reproduktie: ‘Het portret dunkt mij door de verzachtende tint der reproduktie iets
aangenamer: maar dwepen doen wij er niet meê, mijn vrouw noch ik.’ Hoe moeten
wij het overigens interpreteren dat hij zijn portret liet afbeelden in een autobiografisch
gekleurd boek, waarvan hij zelf zei dat het zeer beslist géén autobiografie was?
Couperus in Indië kennen we van een familiegroepsfoto. In Nice is hij in de
huiselijke kring gefotografeerd. Ook later komen nog een paar fotoportretjes voor.
Door kúnstenaars gemaakte portretten verschijnen pas in grotere getale na zijn
tijdelijke repatriëring gedurende de eerste wereldoorlog. Van deze is het in de tweede
wereldoorlog helaas verloren gegane portret door Antoon van Welie zonder discussie
het interessantste, vooral ook omdat wij beschikken over Couperus' eigen, uitvoerig
commentaar op deze pastel uit 1916. Ik kan u zijn opstel niet in zijn geheel voorlezen,
maar kies een paar passages: ‘Zelden geeft de fotografie ons iets van onszelven of
van wie wij lief hebben, dat ons voldoet. Die curieuze uitvinding, waardoor wij
gekiekt of zorgvuldiger “gefotografeerd” worden, mist meestal, hoe artistiek de
fotograaf poogt te doen, de gave in ons beeld op te nemen, behalve onze momenteele
gelijkenis, iets van onze verborgen ziel, die vooral op het moment, dat wij pozeeren,
zich zeer verborgen schijnt te houden. Fotografieën,
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na enkele jaren, missen, schijnt het mij ten minste, alle bekoring.’ Daarop stelt hij:
‘Het is anders, als een kunstenaar een portret van ons schildert.’ Antoon van Welie
achtte hij zowel een schilder als een psycholoog, die als het ware een momentopname
van hem gemaakt had: [...] ‘het oogenblik, dat ik mij triomfant, zelfrevreden gevoel
om mijn arbeid. Hij gaf niet tevens de honderd andere “momenten”, de momenten,
o véel talrijker dan dat eene van triomf en zelftevredenheid. De melancholieke
momenten van zelfòntevredenheid, van neêrslachtigheid, om die zèlfden arbeid.
Neen, hij gaf het zoo zeldzaam triomfeerende “moment”, het oogenblik van trots en
hoogmoed, dat, zoo het nimmer ware, de melancholie zoû laten eindeloos voortduren
terwijl het nù de troost kan zijn, die ons ópveert, op nieuw moed inspreekt, op nieuw
kràcht geeft weêr aan het werk te gaan.’ Van Welie had hem in dit portret, zo drukte
Couperus het uit, vooral een tweelingbroeder gegeven: ‘Een tweelingbroeder,
krachtiger dan ik zelve ben...Een tweelingbroeder, die mij op zal beuren in de dagen
der zwakte.’
Zelden heeft iemand met meer élégance een schilder zijn oppervlakkige wijze van
benaderen onder de neus gewreven! Maar zelden ook heeft een schrijver zó kort en
duidelijk weergegeven wat de intrinsieke problematiek van ‘het portret’ allemaal
inhoudt. Fraai is ook zijn commentaar op de fotosessie bij de beroemde E.D. Hoppé
in Londen, op 4 juni 1921. Couperus beweert dat het initiatief van Hoppé zelf is
uitgegaan. Zijn vriend Teixeira de Mattos gaf hem tevoren de nodige instructies. In
zijn verslag vertelt Couperus: ‘Tex is een tyran. Hij duwt mij in een taxi, geeft Hoppé's
adres. “Hoppé moet je een hand geven”, licht Tex mij in. “Hij is een gentleman, wien
je de hand reikt.” “Ik zal het doen”, verzeker ik nederig. In zijn atelier belicht Hoppé
mij met spiegels en neemt vier poses van me. Ze zijn heusch niet slecht geworden.
Wel deftig, maar het schijnt, dat ik iets deftigs krijg.’
Als Couperus de foto's - twee; waar de andere twee gebleven zijn? Misschien nog
in een Hoppé-archief? Wie weet...- aan zijn vrouw laat zien, schrijft hij daar nog
over dat Elisabeth ze niet te lichtvaardig vindt en meent ‘dat er iets “intellectuals”
in doorstraalt. Nou, dan is het mij ook goed.’
Ten slotte een verzóek, waar ik mee zou willen eindigen. Ik heb het al even over het
fameuze Couperusfilmpje gehad. Ik kwam er destijds achter dat er zoiets ooit bestaan
had doordat de nu 91-jarige mevrouw Funke, eertijds secretaris van het Couperus
Genootschap, zich daar nog iets van herinnerde. Toen het met hulp van Prof. Dr.
Nico Brederoo opdook en door de VPRO over de televisie zou worden uitgezonden,
belde ik haar op om haar aan te sporen toch vooral te kijken. Later belde zij mij terug
en zei: ‘Ik ben bijna uit mijn stoel gerold.’ ‘Van verrassing?’ vroeg ik. ‘Nee, van
stomme verbazing!’ Want dit was een ànder filmpje! Er moet er ook nog een zijn
met Couperus wan-
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delend over het Voorhout bij Pulchri. Een scène daaruit siert het omslag van het
fotoboek De wereld van Louis Couperus. Mijn verzoek is dus: helpt u mij eens dit
óók nog terug te vinden. Dan zullen we eindelijk weten hoe Couperus liép. Want ik
zei het al, onze motoriek kan geen enkel portret weergeven. Daar is de film voor
nodig.
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Aanvulling op...
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1 Wieneke 't Hoen
‘Ik krijg heimwee naar het zuiden’
Een postscriptum bij een brief van L.J Veen aan Louis Couperus
In 1987 bezorgde H.T.M. van Vliet voor Veen, Uitgevers te Utrecht & Antwerpen
een bloemlezing uit de correspondentie tussen Louis Couperus (1863-1923) en zijn
uitgever L.J. Veen (1863-1919), Bloemlezing uit hun correspondentie. De brieven
van Couperus aan Veen waren al eerder in 1977 in twee delen als Waarde Heer Veen.
Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (1890-1902) en Amice. Brieven van
Louis Couperus aan zijn uitgever (1902-1919) door F.L. Bastet bezorgd in de serie
Achter het Boek, de tegencorrespondentie was op dat moment nog spoorloos. Deze
brieven werden door Van Vliet gevonden in de kopieboeken van de uitgeverij, waarin
een groot deel van de uitgaande correspondentie werd gekopieerd. Helaas hebben
maar 28 boeken met elk zo'n 775 of 1550 brieven de tand des tijds doorstaan. Zij
worden in het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum bewaard.
In zijn editie van de correspondentie tussen Couperus en Veen geeft Van Vliet een
beschrijving van de negentiende eeuwse kopieertechniek (p. 246.) Enige tijd geleden
is een begin gemaakt met de ontsluiting van deze kopieboeken. Daarbij kwam een
postscriptum van L.J. Veen aan het licht dat niet is opgenomen in Van Vliets
bloemlezing, alhoewel het hoort bij een wél geselecteerde brief. (Over het algemeen
nam Van Vliet die brieven op die inzicht geven in de relatie Veen/Couperus; korte
briefjes die de verzending van het een of ander tot onderwerp hebben, vervielen.)
De ontsluiting van de kopieboeken vond plaats in het kader van het door het Ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gesubsidieerde Project ‘Achterstanden’,
dat parallel loopt aan het Deltaplan voor Cultuurbehoud en dat tot doel heeft de
achterstanden bij de collectieregistratie in te lopen.
Op 28 november 1900 schrijft Veen een brief van vier kantjes aan Couperus, die
op dat moment in Nice verblijft. Punt voor punt, ‘op joodsche wijze’, dat wil zeggen
te beginnen met de laatste brief, beantwoordt Veen drie brieven (p. 29-32). Brieven
waarin Couperus ‘verrukt’ is over de mooi verzorgde uitvoeringen van De stille
kracht, schrijft over eventuele vertalingen uit het Frans en vraagt om kritieken en
artikelen, omdat hij, zoals hij op 19 no-
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vember aan Veen had geschreven, in ‘groote on wetendheid’ leeft in het zonnige
zuiden (p. 29). Veen schrijft vriendelijk maar zakelijk terug en eindigt met groeten,
ook van zijn vrouw.
Tot en met deze groet is Veens brief van 28 november in de bloemlezing
opgenomen. Er hoort nog een postscriptum bij, het vierde kantje van de brief (sign.
LJV, kopieboek 12, blad 174). Veen komt hierin terug op Couperus' vraag hem op
de hoogte te houden en hij maakt een opmerking over het aanhoudende slechte weer
in Amsterdam in vergelijking met dat in Nice. Couperus schreef hem namelijk dat
hij genoodzaakt is zijn knie als onderlegger te gebruiken, omdat ‘de zon vlak op
[zijn] schrijftafel schijnt’ (p. 32). Het volledige postscriptum bij brief 14 in de
bloemlezing luidt als volgt:
Heeft U het artikel van Prof Dr Jan t.B. gelezen in het ‘boek van 1900’.
Ik vroeg het om te zenden.
Rensburg van ‘de Arbeid’ zou U schrijven. Hij schijnt een artikel over U
gereed te hebben in de ongelukkige vereenvoudige Kollewijn Spelling. Ik
zag het nog niet, maar zend het wel.
Hij vroeg mij uw adres.
Wat een verschil met hier, U kunt niet schrijven om de zon en wij hebben
niets dan regen en om half 4 al het licht op. Ik krijg heimwee naar het
zuiden maar het gaat niet nu in dezen tijd.
Gegroet
Twee weken later schrijft Veen aan Couperus waarom hij en zijn vrouw niet naar
Frankrijk kunnen komen: zijn vrouw is in verwachting en de dokter raadt zo'n verre
reis af (p. 33).
J.K. Rensburg schreef een enkele maal, in de vereenvoudigde spelling, in De
Arbeid, Maandschrift voor Kunsten Literatuur, dat in de jaren 1898-1902 bij C.A.J.
van Dishoeck te Amsterdam verscheen, maar over Couperus is er geen bijdrage van
zijn hand gepubliceerd.
Jan ten Brink schrijft in Het boek in 1900 (Amsterdam 1900) vol trots over zijn
oud-leerling, en hoewel hij wel kritische kanttekeningen bij Metamorfoze maakt,
zegt hij vol verwachting uit te kijken naar Langs lijnen van geleidelijkheid en De
stille kracht.
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2 Theo Bijvoet
Vier brieven van E. du Perron
In 1990 verscheen bij de Amsterdamse uitgeverij G.A. van Oorschot het negende en
laatste deel van de Brieven van E. du Perron (1899-1940). Dit deel, bezorgd door
Ronald Spoor en Riet en Louis Uding, bevat één nalezing en twee aanvullingen,
waarmee het totaal aantal achterhaalde en afgedrukte Du Perron-brieven op 4336
kwam. Gezien Du Perrons intensieve epistolaire activiteiten is het haast onvermijdelijk
dat er brieven van hem blijven opduiken. Recentelijk zijn in het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum tijdens de ordening van de archieven
van respectievelijk Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij (sign. VLS, omslag
Du Perron) en Arthur van Schendel (sign. AVS, omslag 2-a-4) weer twee brieven van
Du Perron tevoorschijn gekomen.
Bovendien blijkt de editie van Du Perrons Brieven ook omissies te vertonen. Zo
kwam bij de ordening van een omvangrijk restant van het archief-N.A. Donkersloot
aan het licht dat in de editie twee brieven van Du Perron aan Donkersloot ontbreken,
hoewel deze al jaren deel uitmaken van de museumcollectie en via de gebruikelijke
wijze onder Du Perron in de kaartcatalogus zijn ontsloten. De eerste brief van Du
Perron bevindt zich aan het slot van een brief van A. Roland Holst aan Donkersloot
(sign. R 644 B 1); de andere is een inleiding tot een brief van J.C. Bloem aan
Donkersloot (sign. B 634 B 1).
De vier brieven worden hieronder conform de presentatie en nummering van de
Brieven afgedrukt en voorzien van een korte literair-historische toelichting.

4337 (300a). Aan N.A. Donkersloot: Bergen, 14 juni 1929
Beste Donker,
In de eerste plaats hartelijk geluk-gewenscht met het opwekkend berichtje
dat men mij eergisteren in Amsterdam uit de krant voorlas. Ik gaf er wat
voor als je dat om de 2, 3 jaar kon herhalen, dat zou dan al een
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kleine oplossing van de ‘toekomst’ zijn. Maar je hebt gelijk: leven in het
‘goede bekende’ and we'll see next. Het zou mij erg spijten als je in Holland
zou komen terwijl ik er net weer uitging. Wannéér kom je? Ik blijf
misschien tot eind van de maand bij Jacques in de Lemmer (St. Nicolaasga).
Schrijf me daarheen.
Steeds van harte je
EdP.

4338 (302a). Aan N.A. Donkersloot: St. Nicolaasga, 23 juni 1929
Sint Nicolaasga, Zondag.
Beste Donker,
Je briefkaart gisteren hier ontvangen en je commissies aan Jacques
overgebracht, die je hoogst eigenhandig hieronder zal antwoorden. Ik
vertrek Dinsdag van hier en breng den avond in Amsterdam door, maar
kan je Woensdag in Rotterdam treffen; d.w.z. er is een trein die om 10.35
uit Amsterd. vertrekt en om 11.42 in R'dam aankomt. Om 1 u 42 gaat er
dan weer een trein uit Rotterd. naar Brussel, zoodat ik precies twee uren
zou hebben om je te zien. Zou je het zoo kunnen inrichten dat wij elkaar
dan tegen dien tijd vonden? Als het niet kan, schrijf me dit dan omgaand
aan het adres van Willink: Heerengracht 538, Amsterdam. Geef me anders
een rendez-vous, b.v. in het buffet van het station, tenzij je wenscht dat ik
bij je thuis kom? Schrijf me in ieder geval een kaartje, maar als we elkaar
zien, tracht het zoo in te richten dat er geen literaire mededieren (om met
jou te spreken) bij zijn, zoodat we iets aan elkaar kunnen hebben.
Tot ziens dus, hoop ik, en als steeds je
EduP.
Jacques spreekt:
Van 12 juni 1929 tot en met 26 juni 1929 verbleef Du Perron in Nederland. Hij
bezocht verschillende vrienden, onder wie A. Roland Holst in Bergen en Jacques
Bloem en diens echtgenote Clara Eggink te St. Nicolaasga. Het ‘opwekkend bericht’
waarover Du Perron schrijft, moet betrekking hebben op de toekenning van de C.W.
van der Hoogt-prijs 1929 aan Donkersloots dichtbundel Grenzen (1928). De
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde had daartoe in haar jaarvergadering
op woensdag 12 juni 1929 besloten. De datering van de ongedateerde brief 4337 is
hieruit afgeleid. Du Perrons brief volgt na een brief van Roland Holst, die zijn brief
dateerde met
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‘Vrijdag’ en Donkersloot eveneens gelukwenste met zijn Leidse prijs. Donkersloot
en Du Perron zouden elkaar inderdaad op woensdag 26 juni 1929 ontmoeten. Het
was de eerste ontmoeting van hen beiden.

4339 (1111a). Aan Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij: Gistoux,
19 april 1932
Mijne Heeren,
Van mijn uitgever Stols verneem ik dat de heer Dirk Coster mijn Gebed
bij de H. Dood in de 4e druk van zijn bloemlezing wenscht op te nemen.
Soit! maar als ik één voorwaarde mag stellen, zoudt u den heer Coster
willen vragen om het niet àl te afgrondig te laten opkermen, noch het
doodszweet bij bakken te doen stroomen, indien hij zich verplicht waant
het in zijn voorrede van een min of meer prijzend commentaar te voorzien.
Met beleefden groet, uw dw.
Edu Perron
Gistoux, Dinsdag.
Deze ongedateerde brief van Du Perron laat zich op basis van brief 1111 uit de
Brieven gemakkelijk invoegen. In die brief (dl. 3, p. 282) schrijft Du Perron aan H.
Marsman: ‘Coster vraagt via Van Loghem[sic] en Stols mijn Harde Dood voor de
4e druk van zijn Nieuwe Geluiden. Doen?? - Ik “haat” hem niet meer! And yet...’.
Lang twijfelde Du Perron kennelijk niet, want uit bovenstaande brief blijkt dat hij
Coster nog dezelfde dag toestemming gaf. Du Perron maakte zich voor niets zorgen
omtrent Costers commentaar. De laatste repte met geen woord over Du Perrons
gedicht in zijn korte ‘Voorbericht bij den vierden druk’ van Nieuwe Geluiden. Een
keuze uit de hedendaagsche poëzie (Arnhem 1932). Du Perron werd door Coster
tussen Jan Greshoff en Victor van Vriesland geplaatst. Dirk Coster lijkt overigens
in laatste instantie geaarzeld te hebben over opname van Du Perron in zijn vierde,
herziene en bijgewerkte druk van Nieuwe Geluiden. Op 27 april 1932 schreef hij aan
Jan van Tricht, directeur van Van Loghum Slaterus: ‘Wat valt die Perron (N.G.) toch
weer tegen. 'k Begrijp niet wat Donker erin vindt.’ Van Tricht, vermoedelijk beducht
voor kostbare wijzigingen in de reeds volop in produktie zijnde bloemlezing,
antwoordde per omgaande: ‘Aan du Perron is niets meer te veranderen. Ik vroeg hem
via Stols om toestemming, omdat hij de enige nieuwe is, van wie meer dan 50 regels
worden opgenomen en van wie misschien moeilikheden te duchten zouden zijn. Ook
prakties lijkt me niet mogelik daaraan nog iets te veranderen, gezien het betrekkelik
groot aantal
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bladzijden.’ Zowel de brief van Coster als die van Van Tricht berust bij het
Letterkundig Museum.

4340 (2672a). Prentbriefkaart aan A. van Schendel: Amsterdam, 19
september 1935
Niet gelooven. Dit is het portret van Tamalone. Of niet?
Hartelijke groeten uit Amsterdam (waar ik Sjeu niet vinden kon) voor tutta
la famiglia.
E.
In september 1935 verbleef Eddy du Perron met de criticus en essayist Nicola
Chiaromonte ongeveer een week in Nederland. Op weg naar Nederland logeerden
de twee bij de Greshoffs te Brussel. Vervolgens ging de reis naar Amsterdam, Bergen
en Den Haag, waar Chiaromonte een lezing moest houden. Chiaromonte en Du Perron
- over hun contact is in het notenapparaat van Menno ter Braak/E. du Perron,
Briefwisseling 1930-1940 (ed. H. van Galen Last), dl. 3, Amsterdam 1965, p. 468-469
enige informatie te vinden-logeerden tijdens hun Haagse verblijf bij Menno en Ant
ter Braak aan het Pomonaplein 22. Tijdens hun tocht werden vele musea bezocht.
Hoogstwaarschijnlijk ook het Rijksmuseum te Amsterdam, waar Du Perron twee
exemplaren kocht van een prentbriefkaart met een portret door Rembrandt van diens
zoon Titus. Eén ansicht stuurde hij aan Jan Greshoff (brief 2672 in de Brieven, dl.
5, p. 437) en de ander, met poststempel: Amsterdam, 19.IX. 1935, aan Arthur van
Schendel. ‘Tamalone’ is de hoofdfiguur uit diens romans Een zwerver verliefd (1904)
en Een zwerver verdwaald (1907). ‘Sjeu’ is Van Schendels oudste zoon, Arthur
Francois Emile van Schendel jr. (1910-1979), die sinds 1933 als volontair werkzaam
was bij de afdeling Schilderijen van het Rijksmuseum. Van Schendeljr., die
kunstgeschiedenis studeerde aan de Parijse Sorbonne en daar in 1938 promoveerde,
maakte een lange carrière bij het Rijksmuseum. In 1959 werd hij benoemd tot
hoofddirecteur, welke functie hij bekleedde tot zijn pensionering in 1975.
(Met dank aan Wieneke 't Hoen, Carlet Schneider en Edith Zuiderent.)
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Aagt Smid m.m.v. Dick Welsink
Nederlandse literaire prijzen 1992
Dit prijzenoverzicht sluit aan bij Nederlandse literaire prijzen 1986-1991, verschenen
in het eerste Jaarboek Letterkundig Museum (1992)
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I Staatsprijs
Prijs der Nederlandse Letteren
jaar

1992

prijswinnaar

Christine D'haen (1923)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 30.000, -

jury

Benno Barnard, Herman de Coninck,
J.D.F. van Halsema, Geert van Istendael,
Ed Leeflang, A.M. Musschoot
(voorzitter), R. Gyles (secretaris)

II Provinciale prijzen
Culturele prijs van Drenthe
jaar

1992

bijzonderheid

geen letterkundige bekroning

Gysbert Japicx-priis
jaar

1992

prijswinnaar

Steven de Jong (1935)

bekroond werk

gehele oeuvre, met name voor De
Wuttelhaven del

geldsom

ƒ 4.000, -

jury

Tineke Steenmeijer-Wielenga, Tsj.
Veenstra, S. Ypenga

Gelderse Debuten
jaar

1992

genre

jeugdliteratuur

prijswinnaar

Harrie Wijnhoven (1958)

bekroond werk

10 gedichten

geldsom

ƒ 2.000, -
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Jean-Christophe Boele van Hensbroek,
Miep Diekmann, Evert Hartman, Wim
Hofman, Anne Vegter

III Gemeentelijke prijzen
Busken Huet-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

S. Dresden (1914)

bekroond werk

Vervolging, vernietiging, literatuur

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Redbad Fokkema, J.D.F. van Halsema,
Piet Meeuse

Herman Gorter-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Willem van Toorn (1935)

bekroond

werk Eiland

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Benno Barnard, Rob Schouten, Miriam
Van hee

Jaarboek Letterkundig Museum 2

184

Multatuli-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Dirk van Weelden (1957)

bekroond werk

Mobilhome

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Jessica Durlacher, Marjoleine de Vos,
Hans Warren

Constantijn Huygens-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Cees Nooteboom (1933)

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
jaar

1992

prijswinnaar

Willem Jan Otten (1951)

bekroond werk

Paviljoenen

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

F. Bordewijk-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Jacq Vogelaar (1944)

bekroond werk

De dood als meisje van acht

geldsom

ƒ 5.000, -
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Harry Bekkering, Han Foppe, Anton
Korteweg, Nicolette Smabers, Jan van
der Vegt, Herman Verhaar, Sarah
Verroen, Paul de Wispelaere, Ad
Zuiderent

J. Greshoff-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Charlotte Mutsaers (1942)

bekroond werk

Kersebloed

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

Piter Jelles-priis
jaar

1992

bijzonderheid

prijs niet toegekend

Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond
jaar

1992

prijswinnaar

Nicolette Smabers (1948)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 2.000, -

jury

Halil Gür, Koos van de Kerkhof, Ton van
Reen

Jaarboek Letterkundig Museum 2

185

Pierre Bayle-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Ernie Tee (1953)

bekroond werk

filmkritiek

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Mieke Bernink, Eric de Kuyper, Ellen
Waller

Poetry International Eregeld
jaar

1992

prijswinnaar

Park No-hae (Zuid-Korea, 1958)

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

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

IV Particuliere prijzen
Tollens-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Marten Toonder (1912)

bekroond werk

gehele oeuvre

jury

Ernst Braches, Tine van Buul
(secretaris-penningmeester), Kees Fens,
Hella S. Haasse (voorzitter), G.W.
Huygens, Willem G. van Maanen, Hanny
Michaelis

bijzonderheid

de prijs voor 1993 is vanwege de 80ste
verjaardag van de laureaat een jaar
vervroegd toegekend

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

1992

prijswinnaar

Marie Kessels (1954)

bekroond werk

Boa
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geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Kester Freriks, Anton Korteweg, Rudi
van der Paardt

Jacobson-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Elisabeth Augustin (1903)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 4.000, -

jury

Ernst Braches, Tine van Buul
(secretaris-penningmeester), Kees Fens,
Hella S. Haasse (voorzitter), G.W.
Huygens, Willem G. van Maanen, Hanny
Michaelis

bijzonderheid

de prijs voor 1995 is vanwege de hoge
leeftijd van de laureaat drie jaar
vervroegd toegekend

Mathias Kemp-prijs
jaar

1992

genre

poëzie

jury

L. Gommans, Joris Iven, Maria Janssen,
Ria Kleynen, Harry G.M. Prick
(voorzitter)

bijzonderheid

prijs niet toegekend
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Martinus Nijhoff-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Helga van Beuningen (1945)

bekroond werk

haar vertalingen in het Duits van modern
Nederlands proza

geldsom

ƒ 25.000, -

prijswinnaar

W.L. Idema (1944)

bekroond werk

zijn vertalingen van klassieke Chinese
poëzie

geldsom

ƒ 25.000, -

jury

Sjaak Commandeur, Peter Kaaij, P.H.
Schrijvers (voorzitter), Maarten
Steenmeijer, Loes Visser, Frans van
Woerden

Gouden en Zilveren Griffels
jaar

1992
Gouden Griffel

prijswinnaar

Max Velthuijs (1923)

bekroond werk

Kikker en het vogeltje

geldsom

ƒ 3.000, Zilveren Griffel

prijswinnaar

Imme Dros (1936)

bekroond werk

Ik wil die

prijswinnaar

Hans Hagen (1955)

bekroond werk

Het is nacht, we gaan op jacht

prijswinnaar

Annemie Heymans (1935) en Margriet
Heymans (1933)

bekroond werk

De prinses van de moestuin

prijswinnaar

Hans Hagen (1955)

bekroond werk

Het gouden oog

prijswinnaar

Gaye Hiçyilmaz

bekroond werk

De storm
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prijswinnaar

Willem van Toorn (1935)

bekroond werk

Rooie

jury

Henrieke Abrahams, Frances Albering.
Rolf Houtkooper, Martine Letterie, Selma
Niewold, Stefan Rovers, Margreet Ruardi
(voorzitter), Margot de Waal

Visser Neerlandia-prijs
jaar

1992

genre

hoorspel

prijswinnaar

Jan Harm Dekker

bekroond werk

‘Locked In’

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Nico Hiltrop, Hugo Meert, Wim
Spekking (voorzitter)

P.C. Onthooft-prijs [Propria Cures]
jaar

1992

jury

Agnes Hoogstraten, Adriaan Jaeggi,
Marlies Lammers, Karin Overmars, Vic
van de Reijt, Casper Schoemaker, P.F.
Thomése

bijzonderheid

prijs niet toegekend
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Kerstprijsvraag [Propria Cures]
jaar

1992

prijswinnaar

Wim Heins (1950) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Een hele opluchting’

jury

Ibrahim/Brammetje, Adriaan Jaeggi, Max
Keizer, Karin Overmars, Casper
Schoemaker

Anjerfonds-Anna Blaman prijs
Met ingang van 1992 is de naam van de Anjerfonds-Blaman Prijs voor literatuur
gewijzigd in de Anjerfonds-Anna Blaman Prijs.
jaar

1992

prijswinnaar

J.W. Oerlemans (1926)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Ron Elshout, Frank Koenegracht, Jaap
Koopmans, Ludo Pieters, Melchior de
Wolff

Edmond Hustinx-prijs
jaar

1992

prijswinnaars

Hugo Heinen (1944) en Ruud de Ridder
(1951)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, - (2x)

jury

Toon Brouwers, Hugo Meert, Roger van
Ransbeek, Rik Ruyschaert, Wim
Spekking, Leo Urgel, Jan Volleberg

Anton Wachter-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Paul Verhuyck (1940)

bekroond werk

De doodbieren

geldsom

ƒ 2.000, -

Jaarboek Letterkundig Museum 2

jury

Maarten 't Hart, Hans Oele (voorzitter),
Rudi van der Paardt, Ko Pop. Martin Ros

Gouden Ezelsoor
jaar

1992

prijswinnaar

Connie Palmen (1955)

bekroond werk

De wetten

geldsom

ƒ 10.000, -

bijzonderheid

in 1991 119.696 verkochte exemplaren

Literaire prijs van Groningen
jaar

1992

jury

Jan Brouwer, Jur Engels, Albert Moesker,
Sape Zwama

bijzonderheid

laureaat nog niet bekend

Recensieprijsvraag [Propria Cures]
jaar

1992

bijzonderheid

prijs niet uitgeschreven
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George Orwell-literatuurprijs
jaar

1992

prijswinnaar

Wim Stam (eerste prijs)

geldsom

ƒ 200, -

prijswinnaar

Arjan Keene (tweede prijs)

prijswinnaar

Eugène van Itterbeek (1934) (derde
prijs)

jury

Louis Ferron, J.H. van Geemert, Jan Kal,
George Moormann, Marc Windsant

Geertjan Lubberhuizen-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Tomas Lieske (1943)

bekroond werk

Oorlogstuinen

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Jan Eijkelboom, Paul Koeck, Monika van
Paemel, Theo Sontrop, Peter van
Zonneveld (voorzitter)

Jenny Smelik-IBBY-prijs
jaar

1992

bijzonderheid

prijs niet toegekend vanwege het feit dat
de prijs met ingang van 1993 driejaarlijks
wordt toegekend

Henriëtte de Beaufort-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Helene Nolthenius (1920)

bekroond werk

De man uit het dal van Spoleto

geldsom

ƒ 3.000, -

jury

Nop Maas, Aad Meinderts, W.A.M. de
Moor, Harry G.M. Prick

Frans Erens-prijs
jaar

1992
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prijswinnaar

Gerrit Komrij (1944)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Nop Maas (voorzitter), Marita Mathijsen,
Ser J.L. Prop, Kees Simhoffer, Wim
Vogel

Kees Stip-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Nelis Klokkenist (1932)

bekroond werk

gehele oeuvre op het gebied van het ‘light
verse’

jury

Ike Cialona, Wiebe Hogendoorn, Jos
Versteegen, Peter Verstegen

Sakko-prijs voor kunsten en letteren
jaar

1992

bijzonderheid

geen letterkundige bekroning

Sphinx Cultuurprijs
jaar

1992

bijzonderheid

geen letterkundige bekroning
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AKO Literatuur Prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Margriet de Moor (1941)

bekroond werk

Eerst grijs dan wit dan blauw

geldsom

ƒ 50.000, -

jury

Jos Borré, W. Duisenberg (voorzitter),
Maarten 't Hart, Elrud Ibsch, Gerda
Meijerink

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Nico Dros (1956), Noorderburen;
Eric de Kuyper (1942), Grand Hotel
Solitude;
Nelleke Noordervliet (1945), Het oog
van de engel;
Jacq Vogelaar (1944), De dood als
meisje van acht;
Joost Zwagerman (1963), Vals licht

Diepzee-prijs
jaar

1992

bijzonderheid

toekenning uitgesteld tot 1993

Gouden Strop
jaar

1992

prijswinnaar

Chris Rippen (1940)

bekroond werk

Playback

geldsom

ƒ 25.000, -

jury

Martin van Amerongen, Hans Knegtmans
(voorzitter), Fred Monsma, Aletta
Schweigmann, Rob Sijmons

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Martin Koomen (1939), Geen pardon
voor Portland;
Dirkje Kuik (1929), De N.V. Dopiflex;
Peter de Zwaan (1944), Dietz

Jaarboek Letterkundig Museum 2

E. du Perron-prijs
jaar

1992

bijzonderheid

prijs niet toegekend

Priem Prijs
Bij het vijfjarig bestaan van de prijs, in 1990, werd de prijs uitgebreid met een
categorie ‘Poëzie’.
jaar

1992

genre

kort verhaal

prijswinnaar

Theo de Haan (1961)

bekroond werk

‘De duiktoren’

geldsom

ƒ 500, -

genre

poëzie

prijswinnaar

Pieter Clarisse (1919)

bekroond werk

‘Klein vertoon’

geldsom

ƒ 250, -

jury

Ria van Amelsvoort, P. Broer, G. van
Castricum, Nico Denhoorn, O. de Weger
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Gorcumse literatuurprijs
jaar

1992

prijswinnaar

Claire Nelissen (eerste prijs)

bekroond werk

‘De vijf zinnen’ (verhaal)

prijswinnaar

Denijs van Killegem (tweede prijs)

bekroond werk

‘Perspektief’ (gedicht)

prijswinnaar

Ingrid Verhelst (derde prijs)

bekroond werk

‘De schone en het beest’ (verhaal)

jury

Raymond ten Berge, Willem Gebuis,
Frans de Ruyter

P.C. Hooft-prijs
jaar

1992

genre

proza

prijswinnaar

Anton Koolhaas (1912-1992)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 75.000, -

jury

Ton Anbeek, Piet Calis, Kees Fens
(voorzitter), Kester Freriks, Charlotte
Mutsaers, Aad Meinderts (ambtelijk
secretaris)

bijzonderheid

een extra-bedrag, groot ƒ 50.000, -, is
beschikbaar gesteld voor vertaling van
Koolhaas' werk

Libris Woutertje Pieterse-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Toon Tellegen (1941)

bekroond werk

Juffrouw Kachel

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Kees Fens, Aukje Holtrop, Jacq Vogelaar,
Joost van de Woestijne

Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
jaar

1992
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prijswinnaar

Betty Mahmoody (1945)

bekroond werk

In een sluier gevangen

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

lezerspubliek in Nederland

C. Buddingh'-prijs [voor de nieuwe Nederlandse poëzie]
jaar

1992

prijswinnaar

Anna Enquist (1945)

bekroond werk

Soldatenliederen

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

Remco Campert, Neeltje Maria Min,
Eddy van Vliet

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Paul van Capelleveen (1960), Altijd
commentaar
Antoine A.R. de Kom (1956), Tropen

Toneelschrijfprijs
jaar

1992

prijswinnaar

Suzanne van Lohuizen (1953)

bekroond werk

‘Het huis van mijn leven’ en ‘Heb je mijn
kleine jongen gezien’

geldsom

ƒ 20.000, -

jury

Annekee van Blokland, Liesbeth Coltof,
Gommer van Rousselt
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Lift Nationale Debuutprijs
jaar

1992

prijswinnaar

Lucas Derks (1950) (eerste prijs)

bekroond werk

‘De leerstoel magie’

bijzonderheid

het manuscript is in boekvorm verschenen
onder de titel De postume colleges van
Herman Blaas

prijswinnaar

Wilco Berga (1947) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Gedichten en alles wat meegaat’

jury

Hans Bouman, Jos Knipscheer, Tonnus
Oosterhoff, Marieke de Ridder, Sien
Schuursma

RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
jaar

1992

prijswinnaar

Frank Adam (1963)

bekroond werk

‘De knikker van de pelikaan’

geldsom

ƒ 2.500, -

jury

Siem Bakker (voorzitter), Lucas
Ligtenberg, Marc Reynebeau

bijzonderheid

‘De knikker van de pelikaan’ verscheen
in Dietsche warande en Belfort, april
1991

Vestdijkkring-scriptieprijs
Jaarlijkse prijs, ingesteld op 1 januari 1991 door de Vestdijkkring, bestemd ter
bevordering van de belangstelling voor, de kennis van en het inzicht in het werk van
S. Vestdijk. Voor bekroning komen in aanmerking afstudeerscripties van studenten
van het universitair en het hoger beroepsonderwijs. De prijs is in 1992 voor de eerste
maal toegekend.
jaar

1992

prijswinnaar

Annick Cuynen (1969)
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bekroond werk

‘De man met het stokje. Een karakteriële
analyse van twee dirigenten uit het werk
van Simon Vestdijk’

geldsom

ƒ 1.000, -

jury

Harry Bekkering, Ed van Dompselaar,
Jan van Herpen, Els Schrover, Hans
Visser, Leo Weinberg, Gerben Wynia,
Willem Huberts (secretaris)

bijzonderheid

een verkorte versie van het bekroonde
werk is, onder de titel ‘De man met het
stokje’, gepubliceerd in Vestdijkkroniek,
nr. 78, maart 1993

Audax-columnistenprijs
Tweejaarlijkse prijs, ingesteld in 1992 door de Stichting Fenomeen te Tilburg, voor
de beste columnist van de voorgaande twee jaar. De geldprijs is ter beschikking
gesteld door Audax.
jaar

1992

prijswinnaar

H.J.A. Hofland (1927)

bekroond werk

zijn columns in NRC Handelsblad onder
eigen naam en onder her pseudoniem S.
Montag

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

John Jansen van Galen, Merel Laseur,
Nelleke Noordervliet, Hugo
Verdaasdonk, Gerrit-Jan Wolffensperger
(voorzitter)
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Sjoerd Leiker-prijs
Driejaarlijkse prijs, ingesteld in 1992 door de weduwe van de in 1988 overleden
schrijver Sjoerd Leiker, mevrouw T. Leiker-Kooijmans, en bedoeld voor auteurs
ouder dan vijftig jaar die proza of poëzie in boekvorm hebben gepubliceerd.
jaar

1992

prijswinnaar

F.B. Hotz (1922)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5.000, -

jury

Thérèse Cornips, Aad Meinderts, Jan van
der Vegt, Michaël Zeeman
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Register van prijzen
A
Literatuur Prijs • 189
Anjerfonds-Anna Blaman Prijs • 187
Audax-columnistenprijs • 191
AKO

B
Bayle-prijs, Pierre • 185
Beaufort-prijs, Henriëtte de • 188
Bordewijk-prijs, F. • 184
Buddingh'-prijs, C. • 190
Busken Huet-prijs • 183

C
Campert-prijs, Jan • 184
Culturele prijs van Drenthe • 183

D
Diepzee-prijs • 189

D
Erens-prijs, Frans • 188

G
Gelderse Debuten • 183
Gorcumse literatuurprijs • 190
Gorter-prijs, Herman • 183
Gouden Ezelsoor • 187
Gouden Strop • 189
Gouden en Zilveren Griffels • 186
Greshoff-prijs, J. • 184

H
Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond • 184
Hooft-prijs, P.C. • 190
Hoogt-prijs, Lucy B. en C.W. van der • 185
Hustinx-prijs, Edmond • 187
Huygens-prijs, Constantijn • 184

J
Jacobson-prijs • 185
Japicx-priis, Gysbert • 183

K
Kemp-prijs, Mathias • 185
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Kerstprijsvraag • 187
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L
Leiker-prijs, Sjoerd • 192
Libris Woutertje Pieterse-prijs • 190
Lift Nationale Debuutprijs • 191
Literaire prijs van Groningen • 187
Lubberhuizen-prijs, Geertjan • 188

M
Multatuli-prijs • 184

N
Nijhoff-prijs, Martinus • 186

O
Orwell-literatuurprijs, George • 188

P
P.C. Onthooft-prijs • 186
Perron-prijs, E. du • 189
Piter Jelles-priis • 184
Poetry International Eregeld • 185
Priem Prijs • 189
Prijs der Nederlandse Letteren • 183
Publieksprijs voor het Nederlandse Boek • 190

R
RABO-bank

Lenteprijs voor Literatuur • 191
Recensieprijsvraag • 187

S
Sakko-prijs voor kunsten en letteren • 188
Smelik-IBBY-prijs, Jenny • 188
Sphinx Cultuurprijs • 188
Stip-prijs, Kees • 188

T
Tollens-prijs • 185
Toneelschrijfprijs • 190

V
Vestdijkkring-scriptieprijs • 191
Visser Neerlandia-prijs • 186

W
Wachter-prijs, Anton • 187
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Register van prijswinnaars
A

Adam, Frank (1963)

RABO-bank Lenteprijs voor

Literatuur
Augustin, Elisabeth (1903) Jacobson-prijs
Berga, Wilco (1947)

Lift Nationale Debuutprijs

Beuningen, Helga van
(1945)

Martinus Nijhoff-prijs

Clarisse, Pieter (1919)

Priem Prijs

Cuynen, Annick (1969)

Vestdijkkring-scriptieprijs

Dekker, Jan Harm

Visser Neerlandia-prijs

Derks, Lucas (1950)

Lift Nationale Debuutprijs

D'haen, Christine (1923)

Prijs der Nederlandse
Letteren

Dresden, S. (1914)

Busken Huet-prijs

Dros, Imme (1936)

Zilveren Griffel

E

Enquist, Anna (1945)

C. Buddingh'-prijs

H

Haan, Theo de (1961)

Priem Prijs

Hagen, Hans (1955)

Zilveren Griffel (2x)

Heinen, Hugo (1944)

Edmond Hustinx-prijs

Heins, Wim (1950)

Kerstprijsvraag

B

C

D

Heymans, Annemie (1935) Zilveren Griffel
Heymans, Margriet (1933) Zilveren Griffel

I

Hiçytlmaz, Gaye

Zilveren Griffel

Hofland, H.J.A. (1927)

Audax-columnistenprijs

Hotz, F.B. (1922)

Sjoerd Leiker-prijs

Idema, W.L. (1944)

Martinus Nijhoff-prijs
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Itterbeek, Eugène van
(1934)

George
Orwell-literatuurprijs

J

Jong, Steven de (1935)

Gysbert Japicx-priis

K

Keene, Arjan

George
Orwell-literatuurprijs

Kessels, Marie (1954)

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

Killegem, Denijs van

Gorcumse literatuurprijs

Klokkenist, Nelis (1932)

Kees Stip-prijs

Komrij, Gerrit (1944)

Frans Erens-prijs

Koolhaas, Anton
(1912-1992)

P.C. Hooft-prijs
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L

M

Lieske, Tomas (1943)

Geertjan
Lubberhuizen-prijs

Lohuizen, Suzanne van
(1953)

Toneelschrijfprijs

Mahmoody, Betty (1945) Publieksprijs voor het
Nederlandse Boek
Moor, Margriet de (1941) AKO Literatuur Prijs
Mutsaers, Charlotte (1942) J. Greshoff-prijs

N

Nelissen, Claire

Gorcumse literatuurprijs

No-hae, Park (1958)

Poetry International
Eregeld

Nolthenius, Helene (1920) Henriëtte de Beaufort-prijs

O

Nooteboom, Cees (1933)

Constantijn Huygens-prijs

Oerlemans, J.W. (1926)

Anjerfonds-Anna Blaman
Prijs

Otten, Willem Jan (1951) Jan Campert-prijs

P

Palmen, Connie (1955)

Gouden Ezelsoor

R

Ridder, Ruud de (1951)

Edmond Hustinx-prijs

Rippen, Chris (1940)

Gouden Strop

S

T

Smabers, Nicolette (1948) Halewijn-literatuurprijs
van de stad Roermond
Stam, Wim

George
Orwell-literatuurprijs

Tee, Ernie (1953)

Pierre Bayle-prijs

Tellegen, Toon (1941)

Libris Woutertje
Pieterse-prijs

Toonder, Marten (1912)

Tollens-prijs

Toorn, Willem van (1935) Herman Gorter-prijs
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Zilveren Griffel

V

W

Velthuijs, Max (1923)

Gouden Griffel

Verhelst, Ingrid

Gorcumse literatuurprijs

Verhuyck, Paul (1940)

Anton Wachter-prijs

Vogelaar, Jacq (1944)

F. Bordewijk-prijs

Weelden, Dirk van (1957) Multatuli-prijs
Wijnhoven, Harrie (1958) Gelderse Debuten
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Register van juryleden
A

B

Abrahams, Henrieke

Gouden en Zilveren
Griffels

Albering, Frances

Gouden en Zilveren
Griffels

Amelsvoort, Ria van

Priem Prijs

Amerongen, Martin van

Gouden Strop

Anbeek, Ton

P.C. Hooft-prijs

Bakker, Siem

RABO-bank Lenteprijs voor

Literatuur
Barnard, Benno

Herman Gorter-prijs
Prijs der Nederlandse
Letteren

Bekkering, Harry

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs
Vestdijkkring-scriptieprijs

Berge, Raymond ten

Gorcumse literatuurprijs

Bernink, Mieke

Pierre Bayle-prijs

Bernlef, J.

Poetry International
Eregeld

Blokland, Annekee van

Toneelschrijfprijs

Boele van Hensbroek,
Jean-Christophe

Gelderse Debuten

Borré, Jos

AKO

Bouman, Hans

Lift Nationale Debuutprijs

Braches, Ernst

Jacobson-prijs

Literatuur Prijs

Tollens-prijs
Broer, P.

Priem Prijs

Brouwer, Jan

Literaire prijs van
Groningen

Brouwers, Toon

Edmond Hustinx-prijs
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Buul, Tine van

Jacobson-prijs
Tollens-prijs

C

Campert, Remco

C. Buddingh'-prijs
Poetry International
Eregeld

Calis, Piet

P.C. Hooft-prijs

Castricum, G. van

Priem Prijs

Cialona, Ike

Kees Stip-prijs

Coltof, Liesbeth

Toneelschrijfprijs

Commandeur, Sjaak

Martinus Nijhoff-prijs

Coninck, Herman de

Prijs der Nederlandse
Letteren

Comips, Thérèse

Sjoerd Leiker-prijs
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D

E

F

Denhoorn, Nico

Priem Prijs

Diekmann, Miep

Gelderse Debuten

Dompselaar, Ed van

Vestdijkkring-scriptieprijs

Duisenberg. W.

AKO

Durlacher, Jessica

Multatuli-prijs

Eijkelboom, Jan

Geertjan
Lubberhuizen-prijs

Elshout, Ron

Anjerfonds-Anna Blaman
Prijs

Engels, Jur

Literaire prijs van
Groningen

Fens, Kees

P.C. Hooft-prijs

Literatuur Prijs

Jacobson-prijs
Libris Woutertje
Pieterse-prijs
Tollens-prijs
Ferron, Louis

George
Orwell-literatuurprijs

Fokkema, Redbad

Busken Huet-prijs

Foppe, Han

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs

Freriks, Kester

P.C. Hooft-prijs
Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs

G

Gebuis, Willem

Gorcumse literatuurprijs

Geemert, J.H. van

George
Orwell-literatuurprijs

Gommans, L.

Mathias Kemp-prijs

Gür, Halil

Halewijn-literatuurprijs
van de stad Roermond
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H

Haasse, Hella S.

Jacobson-prijs
Tollens-prijs

Halsema, J.D.F. van

Busken Huet-prijs
Prijs der Nederlandse
Letteren

Hart, Maarten 't

AKO

Literatuur Prijs

Anton Wachter-prijs
Hartman, Evert

Gelderse Debuten

Herpen, Jan van

Vestdijkkring-scriptieprijs

Hiltrop, Nico

Visser Neerlandia-prijs

Hofman, Wim

Gelderse Debuten

Hogendoorn, Wiebe

Kees Stip-prijs

Holtrop, Aukje

Libris Woutertje
Pieterse-prijs

Hoogstraten, Agnes

P.C. Onthooft-prijs

Houtkooper, Rolf

Gouden en Zilveren
Griffels

Huygens, G.W.

Jacobson-prijs
Tollens-prijs

I

Ibrahim/Brammetje

Kerstprijsvraag

Ibsch, Elrud

AKO

Istendael, Geert van

Prijs der Nederlandse
Letteren

Iven, Joris

Mathias Kemp-prijs

Literatuur Prijs
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J

Jaeggi, Adriaan

Kerstprijsvraag
P.C. Onthooft-prijs

K

Jansen van Galen, John

Audax-columnistenprijs

Janssen, Maria

Mathias Kemp-prijs

Kaaij, Peter

Martinus Nijhoff-prijs

Kal, Jan

George
Orwell-literatuurprijs

Keizer, Max

Kerstprijsvraag

Kerkhof, Koos van de

Halewijn-literatuurprijs
van de stad
Roermond

Kleynen, Ria

Mathias Kemp-prijs

Knegtmans, Hans

Gouden Strop

Knipscheer, Jos

Lift Nationale Debuutprijs

Koeck, Paul

Geertjan
Lubberhuizen-prijs

Koenegracht, Frank

Anjerfonds-Anna Blaman
Prijs

Koopmans, Jaap

Anjerfonds-Anna Blaman
Prijs

Korteweg, Anton

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
J. Greshoff-prijs
Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs
Constantijn Huygens-prijs

L

Krevelen, Laurens van

Poetry International
Eregeld

Kuyper, Eric de

Pierre Bayle-prijs

Lammers, Marlies

P.C. Onthooft-prijs

Laseur, Merel

Audax-columnistenprijs

Leeflang, Ed

Prijs der Nederlandse
Letteren
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Letterie, Martine

Gouden en Zilveren
Griffels

Lezerspubliek in Nederland Publieksprijs voor het
Nederlandse Boek
Ligtenberg, Lucas

RABO-bank Lenteprijs voor

Literatuur

M

Maanen, Willem G. van

Jacobson-prijs
Tollens-prijs

Maas, Nop

Henriëtte de Beaufort-prijs
Frans Erens-prijs

Mathijsen, Marita

Frans Erens-prijs

Meert, Hugo

Edmond Hustinx-prijs
Visser Neerlandia-prijs

Meeuse, Piet

Busken Huet-prijs

Meijerink, Gerda

AKO

Meinderts, Aad

Henriëtte de Beaufort-prijs

Literatuur Prijs

Sjoerd Leiker-prijs
Michaelis, Hanny

Jacobson-prijs
Tollens-prijs

Min, Neeltje Maria

C. Buddingh'-prijs

Moesker, Albert

Literaire prijs van
Groningen

Monsma, Fred

Gouden Strop

Moor, W.A.M. de

Henriëtte de Beaufort-prijs

Moormann, George

George
Orwell-literatuurprijs

Musschoot, A.M.

Prijs der Nederlandse
Letteren

Mutsaers, Charlotte

P.C. Hooft-prijs
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N

O

Niewold, Selma

Gouden en Zilveren
Griffels

Noordervliet, Nelleke

Audax-columnistenprijs

Nuis, Aad

Poetry International
Eregeld

Oele, Hans

Anton Wachter-prijs

Oosterhoff, Tonnus

Lift Nationale Debuutprijs

Overmars, Karin

Kerstprijsvraag
P.C. Onthooft-prijs

P

Paardt, Rudi van der

Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs
Anton Wachter-prijs

Paemel, Monika van

Geertjan
Lubberhuizen-prijs

Pieters, Ludo

Anjerfonds-Anna Blaman
Prijs

Pop, Ko

Anton Wachter-prijs

Prick, Harry G.M.

Henriëtte de Beaufort-prijs
Mathias Kemp-prijs

R

Prop, Ser J.L.

Frans Erens-prijs

Ransbeek, Roger van

Edmond Hustinx-prijs

Reen, Ton van

Halewijn-literatuurprijs
van de stad Roermond

Reijt, Vic van de

P.C. Onthooft-prijs

Reynebeau, Marc

RABO-bank Lenteprijs voor

Literatuur
Ridder, Marieke de

Lift Nationale Debuutprijs

Ros, Martin

Anton Wachter-prijs

Rousselt, Gommer van

Toneelschrijfprijs

Rovers, Stefan

Gouden en Zilveren
Griffels

Ruardi, Margreet

Gouden en Zilveren
Griffels
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Ruyschaert, Rik

Edmond Hustinx-prijs

Ruyter, Frans de

Gorcumse literatuurprijs

Schoemaker, Casper

Kerstprijsvraag
P.C. Onthooft-prijs

Schouten, Rob

Herman Gorter-prijs

Schrijvers, P.H.

Martinus Nijhoff-prijs

Schrover, Els

Vestdijkkring-scriptieprijs

Schuursma, Sien

Lift Nationale Debuutprijs

Schweigmann, Aletta

Gouden Strop

Sijmons, Rob

Gouden Strop

Simhoffer, Kees

Frans Erens-prijs

Smabers, Nicolette

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs

Sontrop, Theo

Geertjan
Lubberhuizen-prijs

Spekking, Wim

Edmond Hustinx-prijs
Visser Neerlandia-prijs

Staay, Adriaan van der

Poetry International
Eregeld

Steenmeijer, Maarten

Martinus Nijhoff-prijs

Steenmeijer-Wielenga,
Tineke

Gysbert Japicx-priis

T

Thomése, P.F.

P.C. Onthooft-prijs

U

Urgel, Leo

Edmond Hustinx-prijs
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V

Van hee, Miriam

Herman Gorter-prijs

Veenstra, Tsj.

Gysbert Japicx-priis

Vegt, Jan van der

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs
Sjoerd Leiker-prijs

Vegter, Anne

Gelderse Debuten

Verdaasdonk, Hugo

Audax-columnistenprijs

Verhaar, Herman

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs

Verroen, Sarah

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs

W

Versteegen, Jos

Kees Stip-prijs

Verstegen, Peter

Kees Stip-prijs

Visser, Hans

Vestdijkkring-scriptieprijs

Visser, Loes

Martinus Nijhoff-prijs

Vliet, Eddy van

C. Buddingh'-prijs

Vogel, Wim

Frans Erens-prijs

Vogelaar, Jacq

Libris Woutertje
Pieterse-prijs

Volleberg, Jan

Edmond Hustinx-prijs

Vos, Marjoleine de

Multatuli-prijs

Waal, Margot de

Gouden en Zilveren
Griffels

Waller, Ellen

Pierre Bayle-prijs

Warren, Hans

Multatuli-prijs

Weger, O. de

Priem Prijs
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Weinberg, Leo

Vestdijkkring-scriptieprijs

Windsant, Marc

George
Orwell-literatuurprijs

Wispelaere, Paul de

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs

Woerden, Frans van

Martinus Nijhoff-prijs

Woestijne, Joost van de

Libris Woutertje
Pieterse-prijs

Wolff, Melchior de

Anjerfonds-Anna Blaman
Prijs

Wolffensperger, Gerrit-Jan Audax-columnistenprijs
Wynia, Gerben

Vestdijkkring-scriptieprijs

Y

Ypenga, S.

Gysbert Japicx-priis

Z

Zeeman, Michaël

Sjoerd Leiker-prijs

Zonneveld, Peter van

Geertjan
Lubberhuizen-prijs

Zuiderent, Ad

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs

Zwama, Sape

Literaire prijs van
Groningen
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Over de medewerkers
Frédéric Bastet (1926) studeerde in Leiden klassieke letteren en archeologie.
Schreef onder meer gedichten en archeologische en letterkundige studies. Tot
de laatste behoren zijn boek over Carel Vosmaer (1967) en zijn biografie over
Louis Couperus (1987).
Theo Bijvoet (1957) is conservator bij de afdeling Collecties van het
Letterkundig Museum. Hij publiceerde over Albert Kuyle, Joseph Roth, De
Gemeenschap en de gelijknamige uitgeverij. Hij bezorgde tezamen met
Madelaine Rietra Aber das Leben marschiert weiter und nimmt uns mit. Der
Briefwechsel zwischen Joseph Rot und dem Verlag De Gemeenschap 1936-1939
(1991).
Salma Chen (1954) is conservator bij de afdeling Collecties van het Letterkundig
Museum. Zij publiceerde over A.A.M. Stols en bezorgde tezamen met S.A.J.
van Faassen in drie delen de briefwisseling tussen J. Greshoff en A.A.M. Stols
in de reeks Achter het Boek (1990-1992).
S.A.J. van Faassen (1949) is hoofd van de afdeling Collecties van het
Letterkundig Museum. Hij publiceerde onder meer over De Gemeenschap, J.
Greshoff, Groot Nederland, A.A.M. Stols, P.N. van Eyck en P.C. Boutens als
uitgevers, Cyriel Buysse en C.A.J. van Dishoeck. Hij bezorgde tezamen met
Salma Chen in drie delen de briefwisseling tussen J. Greshoff en A.A.M. Stols
in de reeks Achter het Boek (1990-1992).
Jaap Goedegebuure (1947), als hoogleraar taal- en literatuurwetenschap
verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant, schreef een groot aantal
letterkundige studies en is literair criticus van HP/De Tijd. Promoveerde op een
studie over over H. Marsman (1981).
Maarten't Hart (1944). Schrijver. Studeerde biologie te Leiden. Publiceerde
een groot aantal romans en verhalen- en essaybundels.
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Wieneke't Hoen (1967) was tot 1 augustus 1993 in tijdelijke dienst werkzaam
bij de afdeling Collecties van het Letterkundig Museum als wetenschappelijk
archiefmedewerker.
Aad Meinderts (1957), plv. directeur van het Letterkundig Museum, schreef
over Anna Blaman, Jo Boer en Sonja Witstein. Hij stelde enkele tekstuitgaven
samen van het werk van Anna Blaman en verzorgde de uitgave van de
correspondentie die zij voerde met Alie Bosch, Marie-Louise Doudart de la
Grée, Emmy van Lokhorst en Sonja Witstein.
Carlet Schneider (1959) was tot 1 september 1993 in tijdelijke dienst werkzaam
bij de afdeling Collecties van het Letterkundig Museum als wetenschappelijk
archiefmedewerker.
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.
Erna Staal (1964) is conservator bij de afdeling Presentaties van het
Letterkundig Museum. Zij publiceerde onder meer over Harry Mulisch en Annie
M.G. Schmidt.
Kees Thomassen (1950) is conservator handschriften bij de Koninklijke
Bibliotheek. Hij publiceerde over alba amicorum, autografen en diverse
onderwerpen uit de Nederlandse letteerkunde. De laatste jaren is hij actief als
drukker in de marge.
Gé Vaartjes (1954) is als neerlandicus verbonden aan het Haagse Gymnasium
‘Haganum’. Hij publiceerde onder meer over Ina Boudier Bakker en Top Naeff;
over de toneelactiviteiten van laatstgenoemde bereidt hij een dissertatie voor.
Hij is mederedacteur van het Biografie Bulletin.
Edith Zuiderent (1963) is in tijdelijke dienst werkzaam bij de afdeling
Collecties van het Letterkundig Museum als wetenschappelijk
archiefmedewerker. Zij is voorzitter van de Stichting Littera Rotterdam en
publiceerde over F. Bordewijk.
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