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Het bureau van Boutens
Jaarverslag 1993
Aan de vooravond van het veertigjarig bestaan maakt het Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum als gebruikelijk de balans op. Toen op 18 december
1953 de stichtingsakte werd gepasseerd, begon het kersverse museum met een even
omvangrijke als belangrijke collectie betreffende 1.500 Nederlandstalige schrijvers,
die de Haagse gemeente-archivaris W. Moll voor zijn archief in dertig jaar tijds bijeen
had gebracht. Het museum zou gevestigd worden in een gedeelte (!) van de
bovenverdieping van het oude stadhuis. Dat een dergelijke ruimte bepaald
onvoldoende was, zou al snel blijken, want de collectie handschriften, documenten,
iconografisch materiaal en andere letterkundige schatten groeide enorm. Een van de
aanwinsten van dat eerste jaar was de lessenaar van Jacques Perk, want ook aan de
periferie van de letterkunde werd aandacht besteed.
In het boekjaar 1993 - als het bezit van het museum inmiddels een indrukwekkende
veelvoud van dat uit het beginjaar is - werd een vergelijkbaar meubelstuk toegevoegd
aan het onderdeel ‘schrijverscuriosa’, namelijk het bureau van P.C. Boutens. Andere
tastbare rariteiten die tot de verbeelding spreken zijn de radio van Menno ter Braak,
een pennebakje van Victor E. van Vriesland en Boutens' wandelstok.
In het totaal verwierf het museum 223 aanwinsten (iets minder in aantal dan het
jaar daarvoor) waarvan 32 door aankoop, 186 door schenking en 5 door bruikleen.
De letterlijke omvang van de nieuw verworven aanwinsten bestrijkt 71,5 strekkende
meter (waarbij uiteraard meubelstukken, t-shirts met opdruk en andere curiosa niet
zijn meegerekend).
Elk van de aanwinsten vergroot weer de kennis over de schrijvers die het museum
verzamelt. Dat geldt bij voorbeeld voor een afschrift van Boutens' gedicht ‘Toen
stierf het woord’, dat in zijn schrijfmachine zou hebben gestaan toen hij stierf, alsook
manuscripten, brieven en foto's van Boutens - waarvan sommige ongetwijfeld ook
aan zijn bureau ontstaan zijn. Enkele andere vergelijkbare aanwinsten: brieven, foto's
en een gedicht in handschrift van Nicolaas Beets. Beets figureert bovendien met het
gedicht ‘Vrou-
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wengeluk’ in een bijzonder kleinood, het poëzie-album van Albertina Kempers. Een
soortgelijk uniek stuk is het vriendenboek voor Jopje Beerman waarin bijdragen te
vinden zijn van onder anderen Gerrit Achterberg, Herman Berserik, J.C. Bloem, Paul
Rodenko, A. Roland Holst, Jac. van der Ster en Ellen Warmond.
Het museum verwierf - hier in willekeurige volgorde genoemd om de reikwijdte
van de aanwinsten te laten zien - onder meer het handschrift van Ina Boudier-Bakkers
‘Figuren uit het huis van Oranje’; correspondentie van Abel Herzberg; drie cahiers
met (dagboek)notities van Jacques den Haan; brieven van S. Vestdijk aan Saar Bessem
uit de periode 1947-1967 voorzien van haar toelichting en een portretkop van Vestdijk
door Pieter d'Hont; diverse documenten betreffende Jan Campert, waaronder een
rijmprent van ‘De achttien dooden’ en handschriften van diverse gedichten; twee
brieven uit 1950 van Rudy Kousbroek en Simon Vinkenoog aan Jan G. Elburg; twee
brieven uit 1941 van Herman de Man aan zijn zoon Joost; correspondentie en knipsels
betreffende Marion Bloem; brieven en briefkaarten aan Gerard Reve; twaalf
tekeningen door Theun de Vries met tekst in handschrift op een schoolbord geplakt.
En veel portretten zoals van C.S. Adama van Scheltema, J.C. Bloem (W.
Schuhmacher), M. Februari (Karel Labey), Maarten 't Hart en Maartje 't Hart (Lia
Laimböck), Ed. Hoornik (Carel Willink), Cees Nooteboom (Paul Citroen), Gerard
Reve (Emo Verkerk), Hendrik de Vries (Thees Meesters), Victor van Vriesland
(Herman Hana). Daarnaast nog talloze andere tekeningen, schilderijen, bustes, foto's,
affiches en rijmprenten.
Het verzamelen en beheren van de letterkundige erfenis is uiteraard niet voldoende.
Ook in 1993 werd met voortvarendheid verder gewerkt aan het project Achterstanden,
het inventariseren en archiveren van de diverse nog niet verwerkte deelcollecties,
ten behoeve van de gebruikers van museum en documentatiecentrum. Naast het
project werd 51,25 strekkende meter verwerkt (ruim 7 meter meer dan in 1992).
1.106 collecties (811 in 1992) werden geraadpleegd door studenten, wetenschappelijk
onderzoekers en tekstbezorgers. Manuscripten en foto's werden ook in 1993 weer
voor exposities en uitgaven buitenshuis gebruikt. Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt
leende materiaal voor de tentoonstelling ‘Deutsche Literatur im Exil in den
Niederlanden’, museum Flehite in Amersfoort voorwerpen voor de expositie ‘Pennen
en penselen’ en in Leiden werd materiaal over Theo Thijssen geëxposeerd, om enige
voorbeelden te geven. Uit de lange lijst van publikaties die aan de hand van
archiefmateriaal van het museum werden geschreven en samengesteld: het eerste
deel van het Verzameld werk van Jac. van Hattum, de Brieven van Willem Elsschot,
de historisch-kritische uitgave van de Gedichten van M. Nijhoff; diverse dissertaties
over o.a. Ad den Besten en zijn poëziereeks De Windroos, Carry van Bruggen,
Henriette Roland
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Holst-van der Schalk en tal van tijdschriftpublikaties o.a. over Vestdijk, Hans
Lodeizen en Constant van Wessem.
In eigen huis kwamen 13.544 geïnteresseerden (2.000 meer dan in 1992) kijken
naar de vaste opstelling en naar de exposities die speciaal werden samengesteld,
zoals die over (ook hier) Boutens, Hella S. Haasse, Gerrit Kouwenaar, over honderd
jaar beeldende kunst en literatuur ‘Van Jan Veth tot Herman Gordijn, 1880-1980’
en over de kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst.
De kinder- en jeugdliteratuur is een nieuwe, belangrijke loot aan de letterenboom:
het museum zal in 1994 een eigen semi-permanente tentoonstelling openen. Het
Kinderboekenmuseum, zoals de tentoonstelling genoemd wordt, markeert het gegeven
dat het Letterkundig Museum de literatuur voor kinderen een zelfde plaats wil geven
in zijn activiteiten als de literatuur voor volwassenen. Het Letterkundig Museum
heeft al eerder aandacht besteed aan kinder- en jeugdliteratuur: tijdelijke
tentoonstellingen bij voorbeeld over Wim Hofman, Annie M.G. Schmidt en Willem
Wilmink. Ook op het gebied van de verwerving en het beheer van nalatenschappen
en archieven van kinderboekenschrijvers en- illustratoren zal het Letterkundig
Museum meer activiteiten gaan ontplooien. Het Letterkundig Museum legt het accent
op de vorming van een collectie van unica (nadrukkelijk dus geen boeken, maar wel
handschriften, illustraties enz.) en het maken van tentoonstellingen (uiteraard begeleid
door educatieve activiteiten).
Naast de Schrijversprentenboeken over P.C. Boutens en Hella S. Haasse werden in
1993 ook delen in de serie Achter het Boek voorbereid: het tweede deel van de
briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey (1914-1919); de briefwisseling
tussen Karel van de Woestijne en C.A.J. van Dishoeck (1904-1929) en een dossier
rond de reorganisatie van Groot Nederland (1935).
Het tweede Jaarboek Letterkundig Museum werd gepresenteerd tijdens de nu
jaarlijks in november te herhalen Dag voor de Vrienden van het Letterkundig Museum,
een initiatief dat veel belangstelling trekt.
Diverse andere manifestaties van literaire aard werden naast de exposities in 1993
in het museum gehouden. Van het uitreiken van grote en kleine prijzen, het houden
van lezingen en symposia tot de presentatie van tal van uitgaven.
Al die uiteenlopende onderdelen van en activiteiten met de collectie behoeven een
juiste wijze van conserveren: het is een probleem waar de meeste musea vroeg of
laat mee te maken krijgen. Licht, lucht en vochtigheid bedreigen de collectie. Om
verzuring van papier tegen te gaan en foto's en ne-
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gatieven beter te kunnen bewaren, is onderzoek gedaan voor het opstellen van een
conserveringsplan. Net als het project Achterstanden zal het Conserveringsplan de
waarde van de almaar groeiende letterkundige erfenis vergroten. Die waarde, het
kan niet vaak genoeg worden onderstreept, is niet in cijfers uit te drukken en dat
maakt het museum even onschatbaar als kwetsbaar. De initiatiefnemers van het
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum omschreven veertig jaar
geleden hun wens om de schatten van de Nederlandstalige letterkunde bijeen te
brengen als volgt: ‘letterkundige documenten, zoals handschriften, brieven, portretten
van schrijvers e.d., van de ondergang te behoeden, verdere verspreiding van dit
cultuurbezit tegen te gaan en de bestudering van onze letterkundige geschiedenis te
vergemakkelijken’.
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Sylvia van Peteghem
‘Hoe staat het nu toch met Onze Kunst?’
Een briefwisseling tussen L.J veen en Paul Buschmann sr. en jr.
(1900-1919)
Vlak voor de kerstdagen in 1900 kreeg de kunstenaar Karel Doudelet een brief van
de Antwerpse drukker-uitgever Paul Buschmann sr. (1846-1909) waarin hij schreef:
‘J' ai été absent, et le résultat de cette absence est que j' ai trouvé un co-editeur pour
De Vlaamsche School en Hollande. Or, pour diverses raisons, trop longues à expliquer
ici, je désire conserver encore, pour cette année ci, l' ancienne couverture [...].’1 Wat
Buschmann sr. té lang vond om uit te leggen, waren de plannen om zijn tijdschrift
De Vlaamsche School langzaam maar grondig te hervormen.2 Hij was het namelijk
niet helemaal eens met de stempel die zijn hoofdredacteur, Pol de Mont, op het
tijdschrift drukte.3 Tot 1897 had hij zelf, samen met Max Rooses, de redactie gevoerd
en hun behoudsgezinde geesten, die beide meer naar kunst dan naar literatuur neigden,
vonden het op dat gebied wonderwel met elkaar. Op het ogenblik dat zij zich meer
met politiek gingen bezighouden, nam Pol de Mont hun taak over en dat liep naar
de mening van Buschmann sr. stilaan een beetje uit de hand. De Mont bracht - zowel
naar vorm als naar inhoud - een merkbare vernieuwing in het tijdschrift. Tot grote
ergernis van velen, onder wie Max Rooses, werd voortaan - op vrijwillige basis - de
Kollewijnspelling gebruikt, met ‘ie’-s en zonder ‘sch’-s. Het formaat van het blad
werd kleiner en het verscheen voortaan maandelijks in de plaats van twee keer per
maand. Art Nouveau-illustraties werden reeds in vorige nummers voorzichtig ingelast,4
maar nu kreeg de lay-out veel meer aandacht en werd het een overvloedig
geïllustreerde uitgave met Karel Doudelet als huistekenaar en illustrator en als
ontwerper van de omslagtekening, de sierletters en de vignetten.5 Er kwam ook nieuw
bloed in de vorm van enkele Noordnederlanders als Jacob Winkler Prins, Willem
Livinus Penning jr., Marie Jungius, Henriette Wijthoff, Marie Boddaert en Alida
Wynanda Sanders van Loo. Paul Buschmann sr. vond de koers die De Mont volgde
té omstreden en té modern, het tijdschrift evolueerde niet zoals hij het graag zag en
de verkoop kon ook beter. Dus begon hij zich voor te bereiden op een stille putsch.
Daarbij ging hij niet over ijs van één nacht.
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Voor zijn hervorming wilde hij een stevige financiële basis leggen en aangezien een
vennoot in België niet te vinden was, had hij die gezocht en gevonden in Nederland
in de persoon van de uitgever Lambertus Jacobus Veen (1863-1919).6 Buschmann
had hem op 6 december 1900 in een brief gevraagd of hij er niets voor voelde om
mede-uitgever te worden van een rijk geïllustreerd Nederlandstalig tijdschrift, gewijd
aan oude en moderne kunst en literatuur. Veen had daarop de volgende dag
geantwoord dat hij reeds lang met een dergelijk plan rondliep en dat hij zelfs een
geschikte redacteur mét kapitaal op het oog had.7 Er werden mondelinge afspraken
gemaakt en de sfeer van de briefwisseling die erop volgt, is vooral bezadigd: niet
overhaasten, rustig afwachten en zien wat het wordt. Het ging om serieuze afspraken,
want er kwam een prospectus8 - blijkens een brief van Buschmann aan Veen van 7
januari 1901 in een oplage van achtduizend exemplaren - waarin werd aangekondigd
dat, van januari 1901 af, Veen mede-uitgever werd van het bekende kunsttijdschrift
De Vlaamse School, zoals het in de moderne spelling geschreven werd. Het
Buschmann-logo met de ‘plantende bosman’ en met de leuze ‘Al wat de boschman
plant, gedije voor het land’, zou met Veens logo uitgebreid worden en die opdracht
werd aan Doudelet toevertrouwd.9 Buschmann wilde een veen- of turftrapper, maar
hoe die er dan wel moest uitzien, dat was de vraag. Hij schrijft daarover op 7 januari
1901 aan Veen: ‘Ik heb zelf ook nooit een turftrapper gezien [...]. Ik heb horen
verzekeren dat een turftrapper al huppelend het water uit de turven trapt. [...] Kent
U niet het kinderversje: Wanneer Jan Thijssen turven trap’ / dan gaat zijn g...van
wibbeldewab / Wibbeldewab Jan Thijssen / Jan Thijssen Wibbeldewab! // Die
Wibbeldewab doet bepaald veronderstellen dat er bij het turftrappen inderdaad moet
gesprongen of gedanst worden [...] wanneer U bepaald iets tegen de dansende
vroolijkheid hebt, zal ik er een meer bedaarde Klaas laten opzetten.’ Veen had niets
tegen die vrolijkheid, want er kwam een ‘aardig merkje’ met een dansende
veentrapper. Het was niet één van Doudelets grootste kunstwerken en zijn artistieke
kwaliteiten werden duidelijk in twijfel getrokken, ook door Veen die vrij vlug de
Nederlandse architect en boekverzorger H.P. Berlage voorstelde als nieuwe
huistekenaar. Er werd fel over geredetwist, want Karel Doudelet bleek zéér
verontwaardigd en zowel vader als zoon Buschmann wilden hem niet helemaal aan
de deur zetten. Er kwam uiteindelijk een compromis in de vorm van een gedeelde
verantwoordelijkheid: Berlage kreeg de opdracht om de omslagtekening te maken,
Doudelet de initialen, koppen enzovoort. Er zou echter meer in het tijdschrift
veranderen dan uiterlijke tooi. Dé ommezwaai was dat voortaan de letterkunde uit
het tijdschrift zou worden geweerd.
Er werd dus gedacht aan een volledig nieuw concept, namelijk een speci-

Jaarboek Letterkundig Museum 3

13
aal kunsttijdschrift, louter gewijd aan Vlaamse en Nederlandse beeldende, toegepaste
en industriële kunst, en architectuur. Vraag bleef wie de hoofdredactie zou vormen.
Buschmann sr. dacht in eerste instantie aan zichzelf en wilde blijven beslissen wat
er al dan niet in het tijdschrift kwam. Veen vond dat een uitgever moest kunnen
delegeren en dat kon, als hij de juiste mensen koos. Op Pol de Mont had hij het zeker
niet begrepen en die werd dan ook buiten de besprekingen gelaten, zoals blijkt uit
een brief van hem aan Buschmann van 1 mei 1901. Veen had een andere kandidaat,
hem ingefluisterd door Berlage: Leo Simons, redacteur van het weekblad Hollandia.10
Aanvankelijk zag het er naar uit dat Simons het zou halen, maar toen kwam er een
wellicht niet onverwacht tegenvoorstel van Buschmann sr. Hij stelde op 21 mei 1901
in een brief aan Veen zijn zoon Paul (Pauw) Buschmann jr. (1877-1924) voor, omwille
van diens motivatie en praktische kennis. Dit zinde Veen niet zo. Hoe Buschmann
sr. het voor elkaar kreeg, daar hebben we het raden naar, maar Paul Buschmann jr.
werd niettemin vanaf 1902 hoofdredacteur van het nieuwe tijdschrift dat voortaan
Onze Kunst zou heten. Uit de toon van de gevoerde briefwisseling kunnen we
opmaken dat er heel wat verwacht werd van het nieuwe tijdschrift en dat Paul
Buschmann jr. onder een enorme druk stond om het waar te maken. Het was een
grote uitdaging voor de jonge Pauw, die zich in de rug gesteund wist door Rooses
en vader Buschmann. Fouten werden niet geduld en alle ‘middelmatigheid’ moest
vanaf het begin uit het tijdschrift geweerd worden, zeker als men op de buitenlandse
markt mikte. Het zou een streng wetenschappelijk tijdschrift worden en dat betekende
dat met uitsluitend grote namen werd gewerkt: Frans Coenen, Hendrik de Marez,
Jacques Mesnil, Max Rooses en Jan Veth hadden bijdragen beloofd en verder hadden
onder anderen Louis Couperus, Jac. van Looy, Maurits Sabbe, Leo Simons, Thorn
Prikker en August Vermeylen hun medewerking toegezegd.11 Geen vrouwen bij de
aanvang; die zouden er in latere jaargangen echter wel bijkomen in de figuren van
Etha Fles en de met J.Th. Toorop bevriende kunsthistorica Grada Marius. In 1903
werd met een Engelstalige editie gestart die de naam Art kreeg en die maar een kort
leven beschoren was. Hetzelfde jaar kwam er ook een Franstalige editie op de markt,
aanvankelijk door een speciaal katern met daarin de Franse vertaling in het
Nederlandstalige tijdschrift te voegen, dat de dubbele naam Onze Kunst (Notre Art)
kreeg. Een jaar later kwam er dan een afzonderlijke, volwaardige Franse editie onder
de naam L' Art Flamand et Hollandais (die in 1921 omgedoopt werd in La Revue
d'Art).
In 1909 was Onze Kunst uitgegroeid tot een hoog gewaardeerd tijdschrift en Veen
had langzaam maar zeker vertrouwen gekregen in Buschmann juniors capaciteiten.
Die was ook geen onervaren beginneling meer. Hij had met grote onderscheiding
zijn doctorstitel in de kunstgeschiedenis behaald
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Paul Buschmann sr. en zijn echtgenote Henriëtte van Beers, ca. 1905. (Collectie Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen.)

L.J. Veen, portrettekening door Jan Toorop, 1915. (Verblijfplaatsonbekend.)
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Door Karel Doudelet in 1901 voor het tijdschrift De Vlaamse School getekend signet, dat de
samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse uitgeverij J.-E. Buschmann en L.J. Veen
symboliseert.
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en kreeg alle lof voor zijn publikaties, zoals voor het in 1905 bij G. van Oest
verschenen Jacob Jordaens. Hij had bovendien Europa bereisd en (wat zeker niet
onbelangrijk was) had contacten gelegd met de binnen- en buitenlandse kunstwereld.
De relatie tussen Buschmann jr. en Veen was niet enkel zakelijk. Wel ontstond er in
de loop van de jaren een wederzijdse wrevel doordat Veen, die voor de distributie
van Onze Kunst zorgde, steeds opnieuw zeurde over het feit dat de afleveringen van
het tijdschrift nooit op tijd klaar waren. Het zal inderdaad wel waar geweest zijn dat
abonnees afhaakten door dat onregelmatige verschijnen, maar voor Buschmann ging
de kwaliteit van artikelen en drukwerk voor. Toen Paul Buschmann sr. op 20
november 1909 - niet helemaal onverwacht - overleed, werd Pauw mede-beheerder
in de drukkerij en nam hij de artistieke leiding van zijn vader over. Zijn oom Gustave
Buschmann (1847-1935) bleef commercieel directeur. Gelukkig was Buschmann jr.
daar niet mee. Hij keek uit naar andere banen. In datzelfde jaar solliciteerde hij naar
de leerstoel in de kunstgeschiedenis aan het Hoger Kunstinstituut in Antwerpen,12
wat echter niet betekende dat hij weg wilde uit de drukkerswereld. Korte tijd waren
er zelfs plannen om een kleine, ultra-moderne drukkerij te beginnen met als
startkapitaal de overnameprijs die zijn oom voor zijn aandeel betaalde. Gustave
Buschmann schrok van deze plannen, aangezien die uiteraard regelrechte concurrentie
betekenden. Uiteindelijk kwam het in 1911 tot een akkoord en werd een contract
opgesteld waarbij Pauw zich ertoe verbond om in de eerste twee jaar geen nieuwe
drukkerij te stichten.13 Hij stapte uit het bestuur van de zaak, maar kon nog wel als
raadgever functioneren voor speciale opdrachten. De artistieke leiding van de drukkerij
werd na Pauws vertrek door Gustaves zoon G. Jos. Buschmann (1881-1961)
overgenomen. Het vrij-zijn van financiële beslommeringen en de ruimte voor
intellectueel werk, waaronder de redactie van Onze Kunst, bleken voor Pauw veel
aantrekkelijker te zijn.
Op 15 maart 1911 huwde Paul Buschmann jr. met Elsa van Rijswijck, dochter van
de vermaarde Antwerpse burgemeester. Veen was een van de ere-gasten op het
huwelijksfeest en schonk het jonge paar ‘6 Delftse borden om in een rekje te zetten’,
zoals hij op 24 februari schreef. Veen was erg gecharmeerd van de jonge bruid en
zou Pauw regelmatig complimenteren met zijn voortreffelijke keuze.
Op 4 augustus 1914 verklaarde Duitsland aan België de oorlog en in de nacht van
24 op 25 augustus werd Antwerpen door de Duitsers gebombardeerd. Dat veroorzaakte
een enorme vlucht van de bevolking richting Nederland en Engeland. Paul
Buschmann, Elsa van Rijswijck en Elsa's moeder, Adolphina Biemans, vertrokken
naar Margate in Engeland. Na een tijdje in pensions gewoond te hebben, vonden ze
een huisje op 16 Hill Road, St
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John's Wood in Londen, waar ze op 15 februari 1915 hun intrek namen. Dat betekende
ook dat ze van plan waren voorlopig in Engeland te blijven. Wie het echter anders
had gewild was Veen. Met zijn grote hart had hij Pauw voorgesteld bij hem in
Nederland te komen wonen, samen met Elsa, zijn moeder en schoonmoeder. Pauw
kon een aparte studeerkamer en slaapkamer ter beschikking krijgen en hij mocht zo
lang blijven als nodig was. Dat Veen zijn aanbod oprecht meende, blijkt uit het feit
dat hij verschillende vluchtelingen in huis nam, onder anderen de echtgenote, kinderen
en broer van Frank Lateur, beter bekend als Stijn Streuvels, die bij Veen uitgaf.14
Naast zijn generositeit speelde er echter nog een tweede factor mee. Veen zou maar
al te graag Buschmann in de buurt gehad hebben om te kunnen toezien op het op tijd
leveren van het tijdschrift, hun eeuwige twistpunt! Herhaaldelijk bleef hij dit verwijt
maken en spoorde hij Pauw aan om de afleveringen van Onze Kunst vlugger klaar
te hebben. Hij vond bovendien dat de Vlamingen een voorbeeld moesten nemen aan
de Hollandse stiptheid, maar dàt was op dat ogenblik wel Pauws minste zorg.
Paul Buschmann jr. slaagde erin om Onze Kunst tijdens de oorlog - vrij van Duitse
censuur - boven water te houden. Daarvoor werd hij later veelvuldig geprezen, maar,
ere wie ere toekomt, wie daarbij steevast wordt vergeten, is Veen. Uit de
briefwisseling met Buschmann jr. blijkt immers dat er zonder Veen weinig van het
tijdschrift zou zijn terecht gekomen. Wat volgt, maakt dit vlug duidelijk.
Op 19 oktober 1914 trachtte Veen vanuit Nederland enkele afspraken te maken
om het volgende nummer van Onze Kunst te laten verschijnen: hij schoot het geld
voor en zou voor de verzending zorgen. Pauw probeerde ondertussen de vaste
medewerkers van Onze Kunst te bereiken en besloot de Franse editie voorlopig te
laten vallen omdat er in België en Frankrijk toch geen verzendingen konden
plaatsvinden. Een paar maanden later nam hij de moeilijke beslissing de nummers
bij Thieme in Nederland te laten drukken. Voordien gebeurde dit bij Gustave
Buschmann in Antwerpen maar door allerlei problemen met levering van papier,
verzendingen en dergelijke was dat nu onmogelijk geworden. Buschmann wilde de
eindredactie koste wat kost in eigen handen houden, ook al betekende dit vertraging
bij het verschijnen. Zo zijn we terug bij het oude zeer. De wederzijdse, stille verwijten
stapelden zich op en Veen liet zich zelfs ontvallen dat, zoals het nu met Onze Kunst
ging, er geen redding meer mogelijk was. Pauw bracht daarop doorslaggevende
argumenten in stelling: ongeveer de helft van de bijdragen kwam vroeger uit België
en door de oorlog waren heel wat auteurs gevlucht of allesbehalve in stemming om
te schrijven, bovendien was ook het kunstleven plots stilgevallen. Er waren trouwens
veel van de Nederlandse medewerkers onder de wapens geroepen en dát alles te
zamen zorgde voor de ver-
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traging en níet het feit dat Pauw in Engeland in plaats van in Nederland zat. In de
herfst van 1915 moet Buschmann wel een stille triomf gevoeld hebben toen hij op
16 oktober kon schrijven: ‘Wat gebeurt met OK? Je hebt er vroeger wel eens je
verwondering over uitgedrukt, dat het gereedmaken over een aflevering zooveel tijd
vergde en dat zo'n aflevering in Holland op een paar dagen klaar zou zijn. [...] thans
veel langer dan te Antwerpen. Het is dus zeker niet de schuld van de redaktie, zoo
OK nog steeds niet op tijd verschijnt.’
Het ging echter minder goed met de verkoop van Onze Kunst. In vergelijking met
1914 bleken er vijfenzeventig abonnees minder te zijn, wat onder de gegeven
omstandigheden niet zo verwonderlijk was. Er werd vervolgens een speciale
prospectus in een oplage van 14.000 exemplaren gemaakt, die met Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift en met Het Huis Oud en Nieuw zou worden meegestuurd
om vooral het Hollandse lezerspubliek warm te maken. Alles leek weer in de beste
verstandhouding te gebeuren tot Veen een voor Buschmann onvergeeflijke stap zette.
Veen wilde namelijk, wellicht enkel om de produktie vlugger te laten verlopen, een
artikel opnemen zonder het aan Buschmann voor te leggen, zoals hij op 17 juni 1917
schreef. Veens bemoeienis met de redactie nam Buschmann uiteraard niet. Veen
accepteerde dat wel, maar hield toch enige rancune. Hij vond dat Pauw makkelijk
spreken had vanachter zijn bureau, en er kwam een opvallend kribbige toon in zijn
brieven die er nooit meer echt zou uitgaan. Veens hulpvaardigheid tastte dit niet aan,
want op het ogenblik dat Pauw, begin 1918, plannen maakte om toch naar Nederland
te komen, stelde Veen voor om logies voor hem te zoeken en wilde hij hem zelfs
geld lenen. Toch kon hij het in een brief van 17 januari niet helemaal nalaten om er
op te wijzen dat indien Pauw die beslissing in het begin van de oorlog genomen had,
hij dan onder dak zou zijn geweest in één van Veens huizen. Vanaf dat ogenblik ging
hun verstandhouding volledig de mist in. Het ene verwijt volgde het andere: alsmaar
het late verschijnen, woede omdat Pauw Veen het gebruik van een cliché uit Onze
Kunst wil berekenen, schulden die te hoog opliepen en wrevel omdat Pauw dan toch
uiteindelijk niet naar Nederland kwam en Veen daardoor met de problemen bleef
zitten. Toen gebeurde er in Veens persoonlijk leven iets wat hem niet alleen brak,
maar ook verhardde. Op het bericht dat Pauw hem stuurde dat Elsa's moeder op 4
augustus 1918 bij hen in Engeland overleden was, antwoordde Veen op 21 augustus
dat hij tijdens de begrafenis van zijn enige broer op 14 augustus teruggeroepen werd,
omdat zijn echtgenote plots overleden was. Veen bleef achter met vier jonge kinderen.
Enkele maanden later, op 7 januari 1919, keerde Buschmann jr. via Boulogne naar
België terug.15 Terugkomen in een door de oorlog geteisterd Antwerpen, was echter
niet meteen thuiskomen. De gespannen situatie die dat
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Door H.P. Berlage ontworpen omslag van de prospectus van Onze Kunst, 1902. Dit ontwerp werd
ook gebruikt voor de omslag van het tijdschrift. (Collectie Universiteitsbibliotheek, Gent.)

Paul Buschmann jr., ca. 1920. (Collectie Universiteitsbibliotheek, Gent.)
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Paul Buschmann jr., ca. 1895. (Collectie Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven,
Antwerpen.)
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met zich bracht, zal er ook wel de oorzaak van zijn geweest dat Buschmann in zijn
- niet bewaarde - brieven aan Veen een heel wat scherpere toon aansloeg. Veen
schreef tenminste op 10 april 1919: ‘Je moet nu niet zulke brutale telegrammen
zenden. Ik ben je knecht niet en heb geen lust na al wat ik in de afgelopen vier jaren
voor OK deed terwijl jij rustig zonder je verantwoordelijkheden ook maar eenigszins
te voelen als directeur der N.V in Engeland bleef, telegrammen te ontvangen als het
zoo even ontvangene...’ Een week later was de toon nog verontwaardigder, maar is
er toch het voorstel om begin mei alles te bespreken in plaats van verder te kibbelen.
Uiteraard vallen er weer woorden over het te laat verschijnen. Wat Veen niet aan
Pauw, maar wel op 13 augustus aan zijn zwager Rudolf Paehlig vertelde, was dat hij
een maand of drie in de ‘lappenmand’ in 't ziekenhuis was geweest. Hij ging
zienderogen achteruit en op 20 september overleed hij op eenenvijftig-jarige leeftijd.
De verslagenheid bij Pauw was ontzettend groot, het had inderdaad een ander afscheid
kunnen zijn geweest.
Veens ergernis bleef echter verder leven, want nog geen twee maanden na zijn
dood, op 12 november, schreef zijn opvolger A.P. Abramsz. aan Buschmann: ‘Hoe
staat het toch met de verdere verschijning van OK. Is aflevering 7/8 nu op de pers en
komen afl 9-12 nog dit jaar uit. We doen al het mogelijke om klagers tevreden te
stellen, maar vreezen dat deze ongeregelde verschijning heel wat abonnés zal kosten.’
Het ging echter niet mis met Onze Kunst. Stilaan kreeg het tijdschrift weer armslag
en Buschmann werd zelfs aangemoedigd door de minister van Kunsten en
Wetenschappen, Jules Destrée. Buschmanns reputatie was ondertussen meer dan
respectabel en op 11 juli 1921 werd hij hoofdconservator van het Museum van Schone
Kunsten te Antwerpen, met Jacques Wappers als adjunct-conservator. Het museum
was flink ontredderd door de oorlog en Ary Delen repte zelfs van een Augiasstal
waar een complete anarchie heerste.16 Buschmann nam het initiatief de benedenzalen
van het museum te verbouwen. Bij het schoonmaken van de stoffige bibliotheek liep
hij een besmetting op, die hem parten zou blijven spelen. Op 1 juli 1924, kort na zijn
verjaardag, grapte hij in een brief aan zijn schoonzus Doka: ‘Daarmee zijn we weeral
een jaar ouder “and thus we ripe and ripe, and rot and rot” zegt Shakespeare. 'k Spreek
natuurlijk voor m'n eigen, want ik ben onlangs geplaagd geweest door puisten, zooals
Koning Herodes in “'t Kindeken Jezus” van Timmermans, ik recommandeer u dit,
als ge 't nog niet gelezen hebt, voor de puistenbeschrijving.’17 Het bleek allemaal niet
zo onschuldig te zijn. Er ontwikkelde zich een gangreen die Buschmann fataal werd.
Hij bezweek drie weken later, op 25 juli 1924 op zevenenveertig-jarige leeftijd. Zijn
plotselinge dood ging niet onopgemerkt voorbij en zowel zijn werk als zijn
persoonlijkheid bleven in de herinnering verder leven. Niet enkel daar, want in
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de herfstcatalogus 1991 van antiquariaat John Benjamins in Amsterdam18 worden
De Vlaamsche School en Onze Kunst - niet helemaal correct - in één adem genoemd,
en wordt een prijs genoemd van f 15.000 voor de volledige reeks. Het tijdschrift
wordt omschreven als ‘the most important Flemish art historical periodical, founded
by Désiré van Spilbeeck. Contribs. by the foremost art historians on arts and letters
in the Low Countries.’ Over het onregelmatig verschijnen wordt met geen woord
meer gerept.

Eindnoten:
1 Paul Buschmann sr. aan Karel Doudelet, 21 december 1900. (Museum Arnold Vander Haeghen,
Gent, archief-Doudelet, correspondance, boite 1, class. 1, Buschmann.)
2 Dit ‘Algemeen Tijdschrift voor Kunsten en Letteren’ was in 1855 door Désiré van Spilbeeck
opgericht en werd door Paul Buschmann sr. uitgegeven. Na de dood van Van Spilbeeck in 1888
had Buschmann zelf de redactie van het tijdschrift mede op zich genomen. Zie ook Wim
Depoortere/Ada Deprez, De Vlaamsche School, 1855-1901, Gent 1987 (Bibliografie van de
Vlaamsche Tijdschriften in de Negentiende Eeuw).
3 Pol de Mont was geen onbekende, want hij had in 1880 de Vijfjaarlijke Staatsprijs voor Poëzie
gekregen en een jaar later boekte hij succes met zijn sensuele erotische liefdespoëzie in
Lentesotternijen. Hij was leraar aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen waar hij onder
anderen Paul Buschmann junior als leerling had. De Mont was betrokken bij verschillende
tijdschriften. In 1881 richtte hij het tijdschrift voor literaire kritiek Jong Vlaanderen op dat
slechts een kort leven beschoren leek. Hélène Swarth en Albert Verwey werkten eraan mee en
met Swarth zou hij trouwens jarenlang contact blijven houden. In 1884 was hij een paar maanden
redacteur van Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle en vier jaar later werd hij betrokken bij het
tijdschrift Volkskunde. In 1893 was Pol de Mont bij de stichting van Van Nu en Straks door de
jongere generatie totaal verdrongen en genegeerd. Zie over Pol de Mont onder meer: George
Meir, Pol de Mont. Een studie over zijn leven en zijn werk, Antwerpen 1932; Wim van Rooy,
‘De Bom-Vermeylen: hun relatie tot Pol de Mont voor de oprichting van Van Nu en Straks’, in
Nieuw Vlaams Tijdschrift 30 (1977) 5, p. 378-390; Guido François, Pol de Mont (1857-1931).
Terugblik na vijftig jaar, Gent 1982; en Marc Somers, ‘Max Rooses en Pol de Mont. Een dispuut
over de Vlaamse Parnassus in de jaren 1880’, in Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw.
Dertien verkenningen (ed. Ada Deprez/Walter Gobbers), Utrecht 1990, p. 232-247.
4 Raymond Vervliet, De literaire manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse
periodieken 1878-1914, Gent 1982, p. 146-149.
5 Zie S. Leten, Charles Doudelet, illustrateur, Brussel 1979 (diss. Université Libre de Bruxelles).
6 Zie over L.J. Veen: Waarde Heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever, 1890-1902
(ed. F.L. Bastet), 's-Gravenhage 1977; en Louis Couperus/L.J. Veen, Bloemlezing uit
correspondentie (ed. H.T.M. van Vliet), Utrecht-Antwerpen 1987.
7 De correspondentie tussen L.J. Veen en Paul Buschmann sr. en jr. berust in de collectie van het
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, archief-L.J. Veen, sign.
LJV, resp. kopieboek 12/13/16/20-22/27-45; ordnerboeken 24-26; doos Onze Kunst 1914-1916,
omslag P.
8 Universiteitsbibliotheek Gent, Fonds Vliegende Bladen, Journaux, De Vlaamsche School,
prospectus.
9 Paul Buschmann sr. aan Karel Doudelet, 21 december 1900. (Museum Arnold Vander Haeghen,
Gent, archief-Doudelet.)
10 Dat Berlage en Leo Simons elkaar kenden, blijkt uit de herinneringen van Annie Salomons.
(Zie Annie Salomons, Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb
gekend (ed. Harry G.M. Prick), Amsterdam 1984, p. 279-282; zie voorts p. 46-50.)
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11 Universiteitsbibliotheek Gent, Fonds Vliegende Bladen, Journaux, Onze Kunst, prospectus
[1901].
12 Archief mevr. Monique Buschmann-Baert, Antwerpen, Diverse aantekeningen Paul Buschmann
jr.
13 Paul Buschmann jr. aan M.E. Belpaire, 10 juni en 28 augustus 1911. (Archief en Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, collectie-Belpaire, sign. B 417.)
14 L.J. Veen aan Paul Buschmann jr., 9 oktober, 15 oktober en 19 oktober 1914.
15 Paul Buschmann jr. aan A.H. Cornette, 5 januari 1919. (Archief mevr. M. Buschmann-Baert,
Antwerpen).
16 A.J.J.Delen, ‘In memoriam Dr. Paul Buschmann 1877-1924’, in Onze Kunst 21 (1924) 10-12,
p. 6.
17 Paul Buschmann jr. aan Doka van Rijswijck, 1 juli 1924. (Archief mevr. M. Buschmann-Baert,
Antwerpen.)
18 Prijscat. no. 224: ‘The Turn of the Century Europe 1890-1914: Art and Literary Periodicals’.
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Salma Chen
Orpheus, Maandschrift voor Dichterlijke Letterkunde, november
1923-juni 1924
Bibliografische beschrijving, analytische inhoudsopgave en index
Inleiding
In de juni-aflevering van 1924 van het tijdschrift Orpheus werd in een ‘Bericht’ van
redactie en uitgever, na een korte mededeling over het overlijden van C.S. Adama
van Scheltema, onder meer het volgende gemeld: ‘Tevens deelen wij mede, dat
ingevolge het verlangen van den ontslapene reeds was besloten de uitgave van ons
tijdschrift niet verder voort te zetten.’1 Hiermee kwam een einde aan de uitgave van
een bijna exclusief aan poëzie gewijd tijdschrift dat nauwelijks een jaar eerder met
enthousiasme en plannen voor een veel zonniger toekomst was opgericht.
‘Er is een nieuw tijdschrift Orpheus verschenen onder redactie van Adama van
Scheltema en Laurens v.d. Waals. In het algemeen begroet ik nieuwe tijdschriften,
nieuwe kranten, nieuwe weekbladen met weinig enthousiasme. Wel is waar vindt
iedere uitgever en iedere nieuwbakken redacteur, dat zijn spruit “in een behoefte
voorziet”, maar de behoefte is gemeenlijk uitsluitend aan den kant van den uitgever
en den nieuwen voorlichter der menschheid. Tot nog toe is in Nederland nimmer een
tijdschrift verschenen, dat alleen gedichten bevatte.’ In een dagblad verscheen midden
november 1923 dit bericht naar aanleiding van de verschijning van het eerste nummer
van Orpheus.2
Het tijdschrift was opgericht door C.S. Adama van Scheltema en Laurens van der
Waals, die beiden ook de redactie voerden. De Waelburgh te Blaricum, de in 1920
door Van der Waals opgerichte uitgeverij, trad op als uitgever van het tijdschrift. De
schrijver van het bovengenoemde bericht in Het Vaderland besloot zijn stuk met een
oproep: ‘Het is ook nauwelijks mogelijk in dezen tijd van maatschappelijke stormen,
van nood en bedrukking van den middenstand en de geestelijke arbeiders om zijn
deel te willen houden in het buitenaardsche van de poëzie. Ik wend mij dan ook tot
de zeer weinigen, die vandaag nog als een deel van hun levensvervulling en als een
nooddruft voor hun levensblijdschap, het gebonden woord toegang geven tot hun
vertrek en tot hun hart. Thans bestaat er een Nederlandsch tijdschrift, dat verblijdend
vol is met uitingen van dichters, aan wien geen andere maat-
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staf gelegd wordt dan dat hun woord tot het beste behoort “wat de dichter geven
kan”. En ik ben blij hier in de gelegenheid te zijn om te herhalen wat Adama van
Scheltema mij op de vergadering van de Vereeniging van Letterkundigen zeide: “Het
is een eerezaak en een dure plicht voor allen, wien de Nederlandsche taal, in het
bijzonder in den gebonden vorm lief is, Orpheus te steunen”. Voldoet dezen
eereplicht!’
De ontstaansgeschiedenis van het tijdschrift Orpheus is niet nauwkeurig te
reconstrueren, aangezien van de correspondentie tussen de twee oprichters nagenoeg
alleen de brieven van Van der Waals zijn overgeleverd.3 Uit zijn brieven blijkt wel
dat aanvankelijk gedacht werd aan een heel ander tijdschrift dan Orpheus uiteindelijk
zou worden. Deze van het uiteindelijke resultaat afwijkende plannen werden
ondersteund door uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. ‘Het zou, ook volgens hunne
inzichten, een periodiek moeten worden welke een bizonder karakter draagt en
behalve letterkunde en andere kunst (in arist“sociaal” religieuse sfeer, deze begrippen
in de ruimste beteekenis genomen) ook ruimte geeft aan wijsbegeerte, geschiedkunde,
economie uit dezelfde dus niet materialistische hoek bekeken, bijv. ook van hen wier
werk niet door de Soc. [ialistische] Gids wordt aangenomen, als gevolg van hun
dieper zienswijzen. Daarvoor zou dus iemand, die deze afdeeling kan overzien, in
de redactie dienen te worden opgenomen’, schreef Van der Waals op 13 juni 1923
aan Scheltema. Waarom uiteindelijk werd gekozen voor een geheel aan poëzie gewijd
tijdschrift is niet meer precies te achterhalen, al zal Scheltema, als initiatiefnemer,
een grote stem in deze opzet hebben gehad.

Adama van Scheltema en Van der Waals
Carel Steven Adama van Scheltema (1877-1924) was, zeker aan het begin van deze
eeuw, bij het grote publiek een van de bekendste en geliefdste dichters. ‘Ondanks
den bijval echter der velen bleef het hem grieven of wrevelig stemmen dat de
letterkundige kritiek hem vaak zonder diepgaande belangstelling, niet zelden met
kwetsende hooghartigheid behandelde en bejegende’, schreef H. Bolkestein echter
over de waardering van de professionele kritiek voor het werk van Scheltema.4
Scheltema formuleerde zijn ideeën over socialistisch dichterschap in De grondslagen
eener nieuwe poëzie (1907). Hij was langere tijd redacteur van De Socialistische
Gids.
Laurens Theodoor van der Waals (1885-1968) richtte in juli 1920 tezamen met
David Lussenburg jr. de N.V. Boekhandel en Uitgevers Maatschappij ‘De Waelburgh’
op. Deze uitgeverij was gevestigd te Blaricum, de woonplaats van Van der Waals.
Met Lussenburg samen dreef hij al een boek- en kunsthandel in diezelfde plaats.
Begin 1923 werd Van der Waals adviseur bij Nijgh & Van Ditmar's
Uitgevers-Maatschappij te Rotterdam; zoals hij op 27
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maart schreef aan Herman Robbers: ‘Welke daar tegenover een gedeelte van mijn
koopmanswerkzaamheden voor de Waelburgh op zich heeft genomen. Ik hoop nu
wat meer tijd voor lit. werk te krijgen.’5 Naast zijn activiteiten als uitgever publiceerde
Van der Waals gedichten en kritieken. Onder het pseudoniem Arnold van Lottum
schreef hij onder meer over Scheltema.6 Met Nijgh & Van Ditmar vormde De
Waelburgh al spoedig een belangengemeenschap, waarna de Rotterdamse firma de
Blaricumse uitgeverij zou overnemen. Van der Waals trad toen als literair adviseur
geheel in dienst van Nijgh & Van Ditmar. Begin 1947 werd De Waelburgh officieel
geliquideerd.

Orpheus
Het initiatief tot de oprichting van een tijdschrift kwam van Scheltema. Eind maart
of begin april 1923 zocht hij contact met Van der Waals en De Waelburgh, zoals
blijkt uit een kort briefje van de laatste van 2 april: ‘Uit Blaricum werd mij een briefje
van den heer Frans Coenen opgezonden waarin hij mij schrijft dat U binnenkort eens
met mij wilt spreken over stichting en uitgave van een nieuw maandblad.’ Op 24
april kwamen Scheltma en Van der Waals bijeen in Amsterdam. Bij deze gelegenheid
zal Van der Waals zeer waarschijnlijk - want inmiddels als adviseur werkzaam bij
de Rotterdamse firma - Nijgh & Van Ditmar als financier hebben voorgesteld. Op
28 april schreef hij Scheltema: ‘Uw brief ontving ik. Zeker zou ik U even uitvoerig
moeten antwoorden...en dan kwamen wij wellicht nog niet zoo heel veel verder. Een
globale berekening van papier, druk, brocheeren, honoraria, cliché's enz. enz. is wel
eerste vereischte. Wie weet wat een moeite, tijd en aandacht wij anders...misschien
noodeloos verspelen. Vrijdag 4 mei ga ik naar Rotterdam en zou dan toch gaarne ter
drukkerij de noodige gegevens opnemen.’ Op 4 mei kon Van der Waals melden:
‘Gisteren was ik in Rotterdam. Een schrede in de goede richting ben ik wel gevorderd.
Een proefaflevering en een royale prospectus willen zij als “proefballon” wel
riskeeren.’ Mogelijk werden Van der Waals en Nijgh & Van Ditmar het tijdens deze
bijeenkomst al eens over de uitgave van het tijdschrift. In naam trad De Waelburgh
als uitgever op en tevens berustte de administratie, exploitatie en technische leiding
bij de Blaricumse uitgeverij. In feite echter werd Orpheus gepubliceerd door Nijgh
& Van Ditmar, die het tijdschrift drukte en financierde.7
Op dat moment en zelfs een maand later was nog niet duidelijk welke vorm en
inhoud het tijdschrift zou krijgen, zoals blijkt uit de eerder aangehaalde brief van
Van der Waals van 13 juni. Wanneer voor een geheel aan poëzie gewijd tijdschrift
werd gekozen, is niet met zekerheid te zeggen. Rond deze tijd werkte Scheltema al
wel aan de tekst van de prospectus, waarin onder meer te lezen was: ‘De eersten
November a.s. hopen wij voor
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Door A. de Miranda geïllustreerd omslag van het novembernummer van Orpheus.
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Omslag van Orpheus, februari 1924. Dit typografisch omslag werd vanaf deze vierde aflevering
gebruikt. Het vignet is mogelijk van A. de Miranda.
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C.S. Adama van Scheltema, portrettekening door H. Rijkmans, 1 april 1924. Het portret werd als
illustratie benut voor C.S. Adama van Scheltema (1924) door Arnold van Lottum (pseud. van Laurens
van der Waals).
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het Nederlandsche taalgebied de uitgave van een nieuw tijdschrift “Orpheus” aan te
vangen, dat zich uitsluitend aan dichterlijke letterkunde zal wijden.’ Het tijdschrift
zou openstaan voor iedereen, want ‘wij roepen hier geen eigen leuzen uit en heffen
geen groepsbanier omhoog, omdat wij overtuigd zijn dat ons taalgebied daar te klein
voor is en wijl wij meenen dat de dag voor “verzamelen” is gekomen; dus willen wij
zonder eenige persoonlijke, wijsgeerige, of andere dan louter esthetische voorkeur,
zooveel mogelijk onzer waarachtige Nederlandsche dichters op dezen Zangberg
vereenigen’.8 Ook blijkt uit brieven van Van der Waals dat ze in elk geval in augustus
al werkten aan de in de prospectus genoemde ‘bizondere nummers’ gewijd aan
‘speciale groepen, personen, taalstreken, enz.’9 Er werd gedacht aan onder meer een
Vlaams nummer, een nummer met rooms-katholieke poëzie, een nummer met
vertalingen, een dialecten-nummer en een Afrikaans nummer.10 Van deze plannen is
in maart 1924 alleen een speciale aflevering met rooms-katholieke poëzie gerealiseerd.
De sporadische prozabijdragen in het tijdschrift zijn eveneens alle aan poëzie gewijd.
In september en oktober 1923 werd uitgebreid over vormgeving, papier,
bladspiegel, letter en omslag gecorrespondeerd en gesproken. Ook werd in
samenspraak met Nijgh & Van Ditmar de prijs voor een jaarabonnement en een losse
aflevering vastgesteld. Het budget voor de illustraties (f 35,- per aflevering) kwam
ter sprake, de honorering per pagina (f 4,-) en de honorering van Scheltema.11
A. de Miranda ontwierp het omslag van Orpheus: dit ontwerp (Orpheus met leeuw
en lier) werd ook gebruikt op de prospectus en het briefpapier. Dit omslag werd al
in februari 1924, mede op aandrang van Nijgh & Van Ditmar,12 vervangen door een
meer typografisch omslag. De ontwerper hiervan is niet achterhaald, het gebruikte
vignet is hoogstwaarschijnlijk van de hand van De Miranda.
Inmiddels begon in deze periode ook kopij binnen te stromen, al dan niet nadat
de diverse auteurs door een van de redacteuren was benaderd. Aan kopij was
gedurende het bestaan van Orpheus geen gebrek, zo blijkt meermalen uit de
correspondentie. Zo berichtte C.L. Schepp op 27 november 1923 aan Van der Waals:
‘Wat mijn bijdrage voor “Orpheus” betreft, hoorde ik van den Heer Scheltema, dien
ik juist dezer dagen ontmoette, dat door overvloed van kopij van plaatsing daarvan
de eerste maanden nog geen sprake zou kunnen zijn’.13 De eerste bijdrage van Schepp
aan het tijdschrift verscheen, onder zijn pseudoniem Jan Prins, in het aprilnummer
1924. Ook Scheltema en Van der Waals publiceerden in hun eigen tijdschrift. Van
der Waals kritieken en verzen, Scheltema verzorgde de rubriek ‘Uit het pantheon
onzer poëzie’ en publiceerde in de afleveringen van januari, februari, april, mei en
juni 1924 voorpublikaties van zijn postuum verschenen bundel De Tors.14
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De twee redactieleden waren het niet altijd eens over de kwaliteit van de ingezonden
bijdragen. Op 26 oktober 1923 schrijft Van der Waals aan Scheltema: ‘Die verzen
van Elro...begrijp ik blijkbaar iets beter dan jij,...waarschijnlijk omdat ik ook 's mans
proza vrij goed ken en dus zijn geestessfeer mij veel vertrouwder is dan jou. Bezwaar
heb ik natuurlijk ook wel - ongeveer dezelfde als die welke jij opgeeft - doch van
zijn oprechtheid en goede trouw ben ik overtuigd, terwijl ik er behalve de gevoelige
vioolstreek iets in vind van schimmige gestalten achter nevel (bijna iets Mathijs
Maris'achtigs) In ieder geval vind ik ze belangrijker dan enkele bijdragen van ouderen
welke wij accepteerden...en het opgroeiende geslacht mogen wij toch ook niet van
ons vervreemden.’ De eerste bijdrage van de in 1899 geboren H. van Elro (pseud.
van Roel Houwink) aan Orpheus verscheen in het decembernummer 1923. Een
andere jongere die werk aanbood voor plaatsing in het tijdschrift was de in datzelfde
jaar geboren Hendrik Marsman. Op 12 mei 1924 schreef hij Van der Waals: ‘Hierbij
heb ik eer U een drietal verzen toe te zenden, in de hoop, dat U deze in “Orpheus”
zult kunnen plaatsen.’ Na een teleurstellende mededeling van Van der Waals, schreef
Marsman op 28 mei aan hem: ‘Het spijt mij, dat mede het verdwijnen van Orpheus
U mijn werk moest doen retourneeren.’15
Wanneer men - de twee redactieleden, de illustratoren en de medewerkers aan het
katholieken-nummer buiten beschouwing latend - kijkt naar de leeftijdsopbouw van
de verschillende medewerkers krijgt men een volgend beeld: Frans Bastiaanse (o1868),
Henriette Roland Holst-van der Schalk (o1869), P.C. Boutens (o1870), Marie Cremers
(o1874), Aart van der Leeuw (o1876), Jan Prins (o1876), René de Clercq (o1877),
P.H. van Moerkerken (o1877), Carel Scharten (o1878), Nico van Suchtelen (o1878),
Karel van de Woestijne (o1878), Marie Koenen (o1879), Annie Salomons (o1885),
Leo Rikmenspoel (o1889), Margot Vos (o1891), J.J. van Geuns (o1893), Jan J.
Zeldenthuis (o1895), David de Jong jr. (o1898), Wies Moens (o1898), H. van Elro
(o1899), Jan R.Th. Campert (o1902); vanwege haar niet achterhaalde geboortejaar is
C. Tielrooy-de Gruyter in deze chronologie niet onder te brengen.
Het aantal abonnees op Orpheus was niet erg groot en zeker voor Nijgh & Van
Ditmar, die het tijdschrift voor ‘eigen risico en rekening’16 uitgaf, een grote
teleurstelling. Op 1 maart 1924 schreef Zijlstra aan Scheltema: ‘Vanmorgen is het
Maartnummer van “Orpheus” van den binder gekomen en verschijnt dus Dinsdag.
Het is een mooi nummer, hetwelk ongetwijfeld de aandacht zal trekken. Toch blijft
het geringe aantal abonné's voor mij een teleurstelling. Het is mij werkelijk
onbegrijpelijk, dat wij op het oogenblik niet meer dan 102 abonné's tellen.’17 Over
de losse verkoop van het tijdschrift zijn geen gegevens achterhaald.
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Kwam het initiatief tot de oprichting van Orpheus van Scheltema, het initiatief tot
staking van het tijdschrift kwam, zoals men misschien uit de zinsnede uit het eerder
aangehaalde ‘Bericht’ zou kunnen vermoeden, zeer waarschijnlijk niet van hem.
Scheltema was zeker teleurgesteld over het ‘mislukken’ van het katholieken-nummer,
maar dat gold mogelijk meer de reacties in de kritiek dan de kwaliteit van de
aflevering.18 Een reden tot staking van het tijdschrift vormde dit toch niet voor hem,
zoals een brief van 21 maart 1924 van Van der Waals aan Scheltema doet vermoeden:
‘Zoo juist kreeg ik een brief van Nijgh. Zijlstra schijnt eens met ons te willen komen
praten over een tusschentijdsche staking van Orpheus. Hij meent dat waar jijzelf bij
een mislukking van 't katholieke-nummer bewezen acht dat een dergelijk tijdschrift
in Nederland geen plaats heeft, het voor ons verloren arbeid en voor hen verloren
geld beteekent het verder voort te zetten. Toen ik jou over staking sprak wist ik hier
nog niets van, hoewel ik bij je mededeeling dat Zijlstra je wou spreken al iets ging
vermoeden’; en even verder: ‘Zelf heb ik in het “spreken voor leege banken” niet
veel plezier, overigens is staking of doorzetten mij persoonlijk vrij onverschillig.’
Scheltema dacht nog even aan een fusie met het tijdschrift De Witte Mier, zoals
blijkt uit een brief van 2 april 1924 van Van der Waals aan hem: ‘Een samensmelting
met “de Witte Mier” lijkt mij niet mogelijk. Greshoff wil niemand naast zich hebben
en zij keeren - op enkele uitzonderingen na - geen honorarium uit. Daar en boven is
het karakter van het tijdschrift en de prijs zoo geheel anders.’19
Hoe de bespreking over de staking van het tijdschrift tussen Scheltema, Van der
Waals en Nijgh & Van Ditmar op 15 april 1924 in hotel Krasnapolsky te Amsterdam
in detail zijn verlopen is niet meer achterhaalbaar.20 Het eindresultaat is wel bekend,
want op 16 april ontving Scheltema van Zijlstra een brief met daarin onder meer:
‘Hiermede bevestigen wij ons onderhoud van gisteren, waarbij wij zijn
overeengekomen de uitgave van “Orpheus” met het achtste nummer (het Juni-nummer
dus) te staken.’
Begin juni 1924 verscheen de laatste aflevering van Orpheus. Op 6 mei 1924 was,
plotseling, Carel Steven Adama van Scheltema overleden. ‘De hemelvaart’ is ironisch
genoeg de titel van de vijfde zang van De Tors van Scheltema, die in het laatste
nummer verscheen.
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Druksel van uitgeverij De Waelburgh te Blaricum. (Collectie Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, Den Haag.)

St. Franciscus, houtsnede door Joan Collette, gepubliceerd in Orpheus, maart 1924. Deze aflevering
was geheel gewijd aan katholieke poëzie.

Jaarboek Letterkundig Museum 3

Illustratie bij de derde zang van C.S. Adama van Scheltema's De Tors, houtsnede door S.A.
Rijkmans-Kaijser, gepubliceerd in Orpheus, april 1924.
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Bibliografische beschrijving en analytische inhoudsopgave
In 1975 verscheen het eerste deel in de reeks Literaire Tijdschriften in Nederland.
Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven en indices (LTN). De
uitgave stond onder auspiciën van de Werkgroep voor de Documentatie der
Nederlandse Letteren. De reeks was gewijd aan afgesloten literaire tijdschriften; in
de periode 1975-1986 verschenen zes delen.21 Na 1986 zijn geen delen meer
uitgebracht.
De in de reeks gemaakte tijdschriftbeschrijvingen bestonden elk uit 3 afdelingen:
de bibliografische beschrijving, die de belangrijkste niet inhoudelijke gegevens van
het tijdschrift bevat; de analytische inhoudsopgave, die in de volgorde van het
tijdschrift een beknopte beschrijving per bijdrage geeft; een index, die alle in het
tijdschrift voorkomende persoonsnamen, titels en zaaknamen, gerangschikt in één
doorlopend alphabet, bevat.
Bij het beschrijven van het tijdschrift Orpheus is deze zelfde methode gebruikt,
met hier en daar een aanpassing die de aard en de zich tot slechts één jaargang
beperkte omvang van het tijdschrift met zich mee bracht.22

Bibliografische beschrijving
De bibliografische beschrijving is een zo volledig mogelijke registratie van de
feitelijke gegevens van het tijdschrift. De nummering van de afleveringen is niet aan
het tijdschrift zelf ontleend.
Bij de beschrijving zijn de volgende afkortingen gebruikt:
afl.

aflevering

ill.

illustratie/illustraties

jg.

jaargang

opm.

opmerking

p.

pagina/pagina's
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Titel
Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde
Opm.: Op de omslag staat vermeld:
Afl. 1, nov. 1923: Orpheus. Verzameling gedichten
Afl. 2, dec. 1923: Orpheus. Verzameling gedichten
Afl. 3, jan. 1924: Orpheus. Verzameling gedichten
Afl. 4, feb. 1924: Orpheus een verzameling gedichten
Afl. 5, mrt. 1924: Orpheus een verzameling gedichten van katholieken
Afl. 6, apr. 1924: Orpheus een verzameling gedichten
Afl. 7, mei 1924: Orpheus een verzameling gedichten
Afl. 8, juni 1924: Orpheus een verzameling gedichten

Prospectus
- Prospectus [1923]: Aankondiging voorafgaande aan de 1e jaargang; ondertekend
door de redactie. De volledige tekst van de prospectus luidt als volgt:
[Voorzijde] ‘Orpheus[.] Verzameling gedichten. Redactie C.S. Adama van
Scheltema en Laurens van der Waals. Het eerste nummer zal de volgende bijdragen
bevatten: Frans Bastiaanse, Dotterbloemen, met houtsnede van H. Beers..P.C. Boutens,
Zomeravondzee..C. Scharten, Levensbeelden..Henr. Roland Holst-v.d. Schalk, De
Bevrijding van de Geest..Margot Vos, Gedichten..C.S. Adama van Scheltema, Uit
het Pantheon onzer Poëzie, met houtsnede, naar een gravure van B. Essers.
Uitgegeven door De Waelburgh te Blaricum’.
[Binnenzijde] ‘L.S. Den eersten November a.s. hopen wij voor het Nederlandsche
taalgebied de uitgave van een nieuw tijdschrift “Orpheus” aan te vangen, dat zich
uitsluitend aan dichterlijke letterkunde zal wijden. Daarmede streven wij er naar een
beweging der laatste decennia verder te voeren: de terugkeer der liefde van ons volk
voor zijn dichtkunst, waarin het eenmaal zoo groot is geweest, die het zoolang ter
harte ging en waarvan het, naar wij hopen, slechts tijdelijk heeft kunnen vervreemden.
Schoon wij onze bepaalde overtuiging hebben omtrent de richting waarin de poëzie
thans hare schoonste ontwikkelingskansen heeft en daarbij op een neo-romantische
kunst doelen, zullen wij die slechts in ons persoonlijk werk trachten te verwezenlijken:
- wij roepen hier geen eigen leuze uit en heffen geen groepsbanier omhoog, omdat
wij overtuigd zijn dat ons taalgebied daar te klein voor is en wijl wij meenen dat de
dag voor “verzamelen” is gekomen; dus willen wij zonder eenige persoonlijke,
wijsgeerige, of andere dan louter esthetische voorkeur, zoveel mogelijk onzer
waarachtig Nederlandsche dichters op dezen Zangberg
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vereenigen - als op een vluchtheuvel te midden van de stormen om ons heen.
Aan allen die met ons meenen, dat de poëzie een der kostbaarste en edelste vruchten
is van een gezonden taalstam, vragen wij ons streven te steunen - Orpheus' lier zal
het hun loonen!
Wij mochten onder meer reeds dadelijk instemming en toezegging tot medewerking
ontvangen van:
Frans Bastiaanse, P.C. Boutens, J.W.F. Werumeus Buning, René de Clercq, Mevr.
H. Roland Holst-v.d. Schalk, A. Roland Holst, Mr. A.v.d. Leeuw, J.H. Leopold, Wies
Moens, Prof. Dr. P.H. v. Moerkerken Jr., M. Nijhoff, Felix Rutten, Annie Salomons,
Carel Scharten, Jhr. Dr. Nico van Suchtelen, Margot Vos e.a.
Van de meesten hunner zal reeds de eerste jaargang bijdragen bevatten, benevens
een nieuw dichtwerk van C.S. Adama van Scheltema en verzen van Laurens van der
Waals.
Verder stellen wij ons voor nu en dan bizondere nummers aan speciale groepen,
personen, taalstreken, enz. te wijden.
Orpheus zal in uiterst verzorgden vorm in formaat als dezen prospectus maandelijks
verschijnen en met de zelfde letter als van deze aankondiging op papier “à la cuve”
gedrukt worden. De omslag werd ontworpen door A. de Miranda. Het zal, naar gelang
van den steun welken wij van het publiek mogen ontvangen, versierd worden met
houtsneden of penteekeningen van H. Beers, Jozef Cantré, Joan Collette, B. Essers,
A. de Miranda, Hel. Wolff, A.C. Wijnstroom e.a.
Iedere maandelijksche aflevering zal 2 à 3 vel druks beslaan en een portret in
houtsnede bevatten uit het pantheon onzer poëzie met een bijschrift en bloemlezing
uit de oorspronkelijke werken samengesteld door C.S. Adama van Scheltema, - in
den eersten jaargang stelt hij zich voor deze te kiezen uit de opleving onzer dichtkunde
in de laatste decennia der 18de eeuw, o.m. Betje Wolff, Francq v. Berkhey, Hier. v.
Alphen, Rhijnvis Feith, El. Maria Post, Bilderdijk, Bellamy, Staring enz. - zij zullen
te zamen telkens een nieuw overzicht van een bepaald tijdperk onzer letteren vormen.
Ten slotte ligt het in ons voornemen allengs iedere aflevering te besluiten met een
beknopte bespreking van dichtwerk in synthetisch opbouwenden geest.
Abonnementen ad f 17.50 per jaargang worden aangenomen door den boekhandel
of de uitgeefster: de Waelburgh te Blaricum. Inzendingen enz. aan den
redacteur-secretaris: C.S. Adama van Scheltema te Bergen (N.H.).
De Redactie,
C.S. Adama van Scheltema.
Laurens van der Waals.’
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- Bericht binnenzijde achteromslag afl. 1, nov. 1923. De inhoud luidt als volgt:
‘Orpheus wijdt zich uitsluitend aan wat verband houdt met onze dichterlijke
letterkunde;
in de eerste plaats wil Orpheus daartoe, zonder eenige dogmatische voorkeur, het
beste geven van wat door onze dichterlijke letterkundigen wordt voortgebracht;
in de tweede plaats wil Orpheus daartoe portretten, bloemlezingen enz. geven “Uit
het Pantheon onzer Poëzie”;
in de derde plaats wil Orpheus daartoe, nu en dan, een speciaal nummer wijden
aan een bijzondere kunstrichting, volkstak, taalgroep, persoonlijkheid enz. of ook
aan bijzondere onderwerpen op het gebied van dichterlijke letterkunde uit heden en
verleden;
in de vierde plaats wil Orpheus streven naar een meer logisch verband tusschen
letterkundige en graphische kunst en zich daarvoor toeleggen op zuivere typografische
uitvoering, terwijl elke aflevering verlucht zal worden met een portret, met illustraties
en vignetten in houtsnede of teekening, zoodat ieder nummer een wel-verzorgd en
zelfstandig geheel zal vormen.
Orpheus verschijnt in het begin van elke maand in 2 à 3 vel druks (48 blz.); de
abonnementsprijs bedraagt f 17,50 per jaargang, losse nummers f 1,90. Abonnementen
worden aangenomen door iederen boekhandelaar en door de Uitg.-Mij “De
Waelburgh” te Blaricum; bijdragen, brieven en zendingen de redactie betreffende,
adresseere men aan den redactie-secretaris: C.S. Adama van Scheltema te Bergen
(N.H.); men houde kopie van zijn werk en zende het bij voorkeur per gewonen brief;
de esthetisch-typografische verzorging (zetwijze enz.) late men over aan de redactie;
niet aanvaarde bijdragen worden alleen op verzoek, met daartoe ingesloten postzegels
teruggezonden; alle zaken de administratie betreffende zende men aan de Uitg.-Mij
“De Waelburg” te Blaricum.’
Opm.: Dit bericht wordt aan de binnenzijde van de achteromslag herhaald in:
Afl. 2, dec. 1923
Afl. 3, jan. 1924
Afl. 4, feb. 1924
Afl. 5, mrt. 1924
Afl. 6, apr. 1924
Afl. 7, mei 1924
- Bericht van de redactie en de uitgeefster op p. [5], afl. 8, juni 1924. De inhoud
luidt als volgt:
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‘Bericht
Op ons rust de plicht den lezers van Orpheus het onverwacht sterven van onzen
redacteur-secretaris C.S. Adama van Scheltema mede te deelen. Waar zijn betreurd
heengaan in de groote pers vollediger en eerder te hunner kennis is gebracht, blijft
ons niets anders over dan daarnaar te verwijzen en mogen wij er mede volstaan onze
droefenis uit te spreken, welke naar wij weten door onze inteekenaars en zijn groote
stoet van bewonderaars wordt gedeeld.
Tevens deelen wij mede, dat ingevolge het verlangen van den ontslapene reeds
was besloten de uitgave van ons tijdschrift niet verder voort te zetten. Het aantal van
hen welke door het nemen van een abonnement, de door hem in het leven geroepen
onderneming steunden is, (zeker wel in hoofdzaak als gevolg van de groote
bezuiniging welke voor een ieder noodzakelijk werd), te gering gebleken en zoo kon
van hem, die toch het belangrijkste gedeelte der werkzaamheden voor zijne rekening
genomen had, niet worden verlangd, dat hij de redactie, welke ten slotte veel zorg
en tijd kostte, bleef voortzetten.11
Wij spreken als slot onze warme dankbaarheid uit voor al de moeite en liefde
welke hij ook aan het vervullen van dezen arbeid heeft gegeven.
Redactie en Uitgeefster.

Jaargangoverzicht
Jg. 1 (1923-1924)
Afl. 1, nov. 1923, p. 1-48, 3 p. blanco en 2 p. ill.
Afl. 2, dec. 1923, p. 1-48, 3 p. blanco en 2 p. ill.
Afl. 3, jan. 1924, p. 1-48, 4 p. blanco en 2 p. ill.
Afl. 4, feb. 1924, p. 1-48, 3 p. blanco en 2 p. ill.
Afl. 5, mrt. 1924, p. 1-44, 5 p. blanco en 1 p. ill.
Afl. 6, apr. 1924, p. 1-44, 4 p. blanco en 2 p. ill.
Afl. 7, mei 1924, p. 1-48, 4 p. blanco en 2 p. ill.
Afl. 8, juni 1924, p. 1-40, 3 p. blanco en 1 p. ill.

Bijzonder nummer
Afl. 5, maart 1924.
Opm.: Dit nummer is geheel gewijd aan één onderwerp; de poëzie van katholieke
dichters. Het draagt de titel: Orpheus een verzameling gedichten van katholieken met
een inleiding van Gerard Brom.

11

De Uitgeefster zal t.z.t. aan ab. het te veel betaalde restitueeren.’
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Redactie
C.S. Adama van Scheltema.
Laurens van der Waals.
Opm.: C.S. Adama van Scheltema voerde tevens het redactie-secretariaat. Opm.:
In afl. 8, juni 1924 staat onder redactie alleen Laurens van der Waals vermeld.

Uitgever
De Waelburgh, Blaricum.

Druk
Drukker: Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij, Rotterdam.
Papier: Gedrukt op ‘papier à la cuve’.
Letter: Gravure.

Lay-out
Wie de lay-out van de jaargang heeft verzorgd is niet bekend.

Formaat
23×15 cm (hoogte × breedte)

Omslag
Afl. 1, nov. 1923: Crème kaft met roodbruine opdruk.
Afl. 2, dec. 1923: Crème kaft met grijsblauwe opdruk.
Afl. 3, jan. 1924: Crème kaft met grijsgroene opdruk.
Opm.: Het omslag van de afl. 1, 2 en 3 (voorstellende Orpheus met lier en leeuw)
werd ontworpen door A. de Miranda.
Afl. 4, feb. 1924: Crème kaft met zeegroene en zwarte opdruk.
Opm.: Met ingang van afl. 4 werd het omslag veranderd in een typografisch
omslag met een vignet dat, mogelijk, werd ontworpen door A. de Miranda.
Afl. 5, mrt. 1924: Crème kaft met paarse en zwarte opdruk.
Opm.: Het vignet op afl. 5 werd ontworpen door Joan Collette.
Afl. 6, apr. 1924: Crème kaft met groene en zwarte opdruk.
Afl. 7, mei 1924: Crème kaft met rode en zwarte opdruk.
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Afl. 8, juni 1924: Crème kaft met donkerblauwe en zwarte opdruk.

Inhoudsopgaaf
Er is geen losse inhoudsopgaaf van de jaargang achterhaald.
Opm.: Per aflevering wordt een inhoudsopgave van het betreffende nummer
gegeven.
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Prijs
Abonnementsprijs: f 17.50 per jaargang.
Losse nummers: f 1.90 per nummer.

Bijlagen
Er zijn geen losse bijlagen gevonden.
Opm.: In de exemplaren van afl. 2, dec. 1923, is, voor de eerste niet
meegenummerde pagina, een strookje met een rectificatie geplakt. De tekst luidt als
volgt:
‘Pag. 32 staat: Vrij naar Anna Kikker
Dit moet zijn: Vrij naar Anna Ritter’.

Oplage
Er zijn geen oplage-cijfers achterhaald.
Opm.: 5 november 1923 berichtte Laurens van der Waals aan C.S. Adama van
Scheltema: ‘Wij naderen de 50 ab. [onnementen] terwijl de boekhandel nu druk in
de weer is’; en in een brief van 1 maart 1924 schreef Nijgh & Van Ditmar aan
Scheltema: ‘Het is mij werkelijk onbegrijpelijk, dat wij op het oogenblik niet meer
dan 102 abonné's tellen.’

Medewerkers
Adama van Scheltema, C.S.
Bastiaanse, Frans
Beers, H.*
Boutens, P.C.
Brom, Gerard
Campert, Jan R.Th.
Clercq, René de
Collette, Joan*
Cremers, Marie
Eeden, Frederik van
Elro, H. van (pseud. van Roel Houwink)
Essers, B.*
Geuns, J.J. van
Gijsen, Marnix (pseud. van J.A.A. Goris)
Jong jr., David de
Klooster, J.F.E.[?] ten*
Koenen, Marie
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Lange, A.P.H. de
Leeuw, Aart van der
Miranda, A. de*
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Moens, Wies
Moerkerken jr., P.H. van
Oever, Karel van den
Panhuysen, Gerard
Prins, Jan (pseud. van C.L. Schepp)
Reypens S.J., L.
Rikmenspoel, Leo
Roland Holst-van der Schalk, Henriette
Rutten, Felix
Rijkmans, S.A.* [= S.A. Rijkmans-Kaijser]
Salomons, Annie
Scharten, Carel
Schreurs M.S.C., Jac.
Suchtelen, Nico van
Thans O.F.M., Hilarion
Tielrooy-de Gruyter, C.
Verhoeven, Bernard
Vos, Margot
Waals, Laurens van der
Wely O.P., Jos van
Woestijne, Karel van de
Wijnstroom, A.C.*
Zeldenthuis, Jan J.
Opm.: De volgende personen worden in de prospectus genoemd als medewerker,
maar hebben niet in Orpheus gepubliceerd:
Cantré, Jozef*
Leopold, J.H.
Nijhoff, M.
Wolff, Hel.*
Opm.: De met een asteriks aangegeven medewerkers zijn illustratoren.
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Analytische inhoudsopgave
De analytische inhoudsopgave beschrijft in chronologische volgorde alle bijdragen
uit het tijdschrift. De plaats van de bijdrage binnen het tijdschrift wordt aangegeven
door vermelding van de aflevering en de paginanummers. (De nummering van de
afleveringen is niet ontleend aan het tijdschrift zelf.) Blanco pagina's binnen een
bijdrage worden aangegeven. Vierkante haken om een paginanummer geven aan dat
de bijdrage te vinden is op een niet-meegepagineerde bladzijde; ronde haken om
paginanummers geven aan, dat er een onderverdeling wordt gemaakt binnen een
groter geheel.
De naam van de auteur staat in kapitaal genoteerd, direct na de paginanummers,
met oplossing van pseudoniemen en aanvullingen van initialen tussen vierkante
haken. Titulatuur wordt, wanneer deze deel uitmaakt van de ondertekening,
overgenomen.
De volledige titel (hoofd- en ondertitel) staat - in cursief - meestal direct onder de
auteursnaam. Rubriektitels staan in romein en worden voorafgegaan door het woordje
‘In:’. Bij poëzie wordt de eerste regel weergegeven.
Bij niet-creatieve bijdragen wordt een toelichting gegeven betreffende de inhoud
van die bijdragen, bijv. auteur en titel van een besproken boek in geval van een
recensie, onderwerp in geval van een vertaling en verhandeling en/of bloemlezing.
Worden in niet-creatieve bijdragen verzen geciteerd, dan wordt ook van deze poëzie
de titel en de eerste regel opgenomen voorafgegaan door de naam van de auteur van
de poëzie tussen vierkante haken.
Naar vervolgbijdragen in komende afleveringen wordt verwezen d.m.v. Vervolg:.
Ook wordt terugverwezen naar voorgaande afleveringen d.m.v. Zie (ook):.
Aangezien het tijdschrift geheel gewijd is aan poëzie wordt alleen bij nietcreatieve
bijdragen een genre-aanduiding gegeven, te weten: recensie, verhandeling,
verhandeling/bloemlezing en verhandeling/vertaling.
Aan het begin van de inhoudsopgave van elke aflevering wordt een overzicht en
een nadere beschrijving gegeven van de eventueel aanwezige illustraties. Bij de
bijdrage waarop een illustratie betrekking heeft, wordt de aanwezigheid van die
illustratie vermeld.
In de analytische inhoudsopgave zijn de volgende afkortingen gebruikt:
bl.

bloemlezing

ill.

illustratie/illustraties

jg.

jaargang

p.

pagina/pagina's

rec.

recensie

verh.

verhandeling

vert.

vertaling
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1 (1923-1924)
Aflevering [1], nov. 1923: Ills.: Omslag en vignetten door A. de Miranda op p. [1],
p. 14, p. 18 en p. 30; Houtsnede door H. Beers bij Frans Bastiaanse De dotterbloemen
op p. [7]; Portret in houtsnede door B. Essers van Betje Wolff op p. [37]
1

[1]

[Titelpagina]

1

[3]

[Titelpagina]

1

[4]

[Redactie]

1

5-14

FRANS BASTIAANSE

(5)

[Titelpagina Frans
Bastiaanse De
dotterbloemen]

(6-14)

De dotterbloemen....
‘'t Is licht en kleur en klare
klank in eenen:’

1

([7])

Ill.: Houtsnede door H.
Beers

([8])

[Blanco pagina]

15-18

P.C. BOUTENS

(15)

[Titelpagina P.C. Boutens
Zomeravondzee]

(16-18)

Zomeravondzee
‘Uit het koperloom gezag’

1

19-22

C. SCHARTEN

(19)

[Titelpagina C. Scharten
Levensbeelden]
Levensbeelden

(20)

Tijden van angst I
‘De winter krimpt, de
winter rekt’

(21)

Tijden van angst II
‘Zoo trekt de trieste tijd,’

(22)

Gelukkig jaar
‘Gelukkig jaar! en avond
wonderdadig,’

Jaarboek Letterkundig Museum 3

1

23-30

HENRIETTE ROLAND
HOLST-V.D. SCHALK

(23)

[Titelpagina Henriette
Roland Holst-van der
Schalk De bevrijding van
den geest]

(24-30)

De bevrijding van den
geest (Dramatisch
fragment)
‘O mijn broeder, waarom
ziet’
[met opdracht aan S.J.
Rutgers]

1

31-34

MARGOT VOS

(31)

[Titelpagina Margot Vos
Gedichten]
Gedichten

(32)

De strijder
‘Wee wee, die mijn weg
verspert!’

(33)

Het rietveld

Jaarboek Letterkundig Museum 3
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‘Hoor, hoe het rietveld in
den nachtwind zingt:’
(34)

Het berkeboompje
‘Wel rijk is het
berkeboompje,’

1

35-43

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

(35)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema Uit het
Pantheon onzer Poëzie]
In: Uit het Pantheon onzer
Poëzie verh./bl.

(36-39)

Betje Wolff (1738-1804)
Over Betje Wolff en enkele
van haar gedichten

([37])

Ill.: Houtsnede door B.
Essers

([38])

[Blanco pagina]
[BETJE WOLFF (E. BEKKER)]

(40)

[uit:] Walcheren
(Aanvang tweede zang)
‘Nu niet langer stil
gelegen,’

(41-42)

[uit:] Winterzang
‘Wat doet de scherpe koû
mij beeven!’

(43)

Dankbetuiging aan de
eenzaamheid
‘Diepdenkende
Eenzaamheid! die wel de
dwaazen’

1

44-46

FRANS BASTIAANSE

In: Kritiek rec.
Henriëtte Roland
Holst-Van der Schalk:
Tusschen twee werelden

Jaarboek Letterkundig Museum 3

W.L. en J. Brusse's
Uitg.-Mij., Rotterdam,
1923
1

[47]

Inhoud/Illustraties

1

[48]

[Titelpagina/Colophon]

1

binnenzijde
achteromslag

[Redactie]

Aflevering [2], dec. 1923: Ills.: Omslag en vignetten door A. de Miranda op p.
[1], p. 14, p. 26 en p. 46; Hero en Leander door A.C. Wijnstroom bij René de Clercq
Hero p. [7]; Portret van Le Francq van Berkhey in houtsnede door B. Essers p. [35]
2

[1]

[Titelpagina]

2

[3]

[Titelpagina]

2

5-14

RENE DE CLERCQ

(5)

[Titelpagina René de
Clercq Hero]

(6-14)

Hero
‘Met blauwe duisterheid en
schoon gestraal van
sterren’

Jaarboek Letterkundig Museum 3
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2

([7])

Ill.: Illustratie door A.C.
Wijnstroom

([8])

[Blanco pagina]

15-18

H. VAN ELRO [ROEL
HOUWINK]

(15)

[Titelpagina H. van Elro
Vizioen]
Vizioen

(16)

Vizioen I
‘Het was haar of de hemel
helde’

(17)

Vizioen II
‘Waren het engelen die
spraken’

(18)

Vizioen III
‘Van haar ontwaken weten
woorden niet:’

2

19-26

FRANS BASTIAANSE

(19)

[Titelpagina Frans
Bastiaanse Gedichten]
Gedichten

(20)

Vul mij nu den vollen beker
‘Vul mij nu den vollen
beker’

(21)

Het zijn ze niet....
‘'t Is stiller nu de sneeuw
ligt om het huis,’

(22-24)

Maanlicht
‘De weiden werden blanke
meren’

(25-26)

Op dien stillen kleinen
kronkelweg
‘Op dien stillen kleinen
kronkelweg’

2

27-31

P.H. VAN MOERKERKEN

Jaarboek Letterkundig Museum 3

(27)

[Titelpagina P.H. van
Moerkerken Vier
sonnetten]
Vier sonnetten

(28)

Avond op de maas
‘Werelden ver en vreemd
en oude tijden’

(29)

Woud-schemering
‘Daar lag een schoone dag
in 't woud te sterven:’

(30)

Winter-woud
‘Eens was het zomer in dit
starre woud -’

(31)

Amsterdam
‘Nooit zag ik de oude Stad
zoo schoon als thans!’

2

32

ANNIE SALOMONS

Droom
‘In den eenzamen nacht’
2

33-43

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

(33)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema Uit het
Pantheon onzer Poëzie]
In: Uit het Pantheon onzer
Poëzie verh./bl.

(34-37)

Le Francq van Berkhey
(1729-1812)

Jaarboek Letterkundig Museum 3
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Over Joannes le Francq van
Berkhey en enkele van zijn
gedichten
([35])

Ill.: Houtsnede door B.
Essers

([36])

[Blanco pagina]
[J. LE FRANCQ VAN
BERKHEY]

(38)

[uit:] Wintersche tegenzang
‘Ik zie een Zuiderwolk, die
tegen 't Noorden perst;’

(39-40)

Nieuwjaars kinderzang
(Voor de lieve kinderen van
N.N.)
‘Kom myn zusje, laat ons
zingen,’

(41-43)

‘De vaderlandsche
kindervreugd’
‘Wie, naar 's Lands
burgertrant, in kinderlijke’

2

44-46

LAURENS VAN DER WAALS

In: Boekbespreking rec.
Wies Moens: Landing
De Sikkel, Antwerpen/C.A.
Mees, Santpoort, 1923
2

[47]

Inhoud/Illustraties

2

[48]

[Titelpagina/Colophon]

2 binnenzijde
achteromslag

[Redactie]

Aflevering [3], jan. 1924: Ills.: Omslag en vignetten door A. de Miranda op p. [1],
p. 26, p. 29 en p. 44; Portret in houtsnede door B. Essers van Michel Angelo op p.
[15]; Portret in houtsnede door B. Essers van Hieronymus van Alphen op p.[37]
3

[1]

[Titelpagina]

3

[3]

[Titelpagina]

3

5-10

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

Jaarboek Letterkundig Museum 3

(5)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema De Tors]

(6-10)

De Tors
Eerste zang Prelude
‘Gij lieve stem aan mijne
blinde zijde,’
Vervolg: Afl. 4, p. 5-10;
afl. 6, p. 5-12; afl. 7, p.
5-10; afl. 8, p. 7-12

3

11-22

NICO VAN SUCHTELEN

(11)

[Titelpagina Nico van
Suchtelen Gedichten van
Michel Angelo vertaald]
Gedichten van Michel
Angelo vertaald verh./vert.
Vertaling van gedichten
van Michel
Angelo met enkele
toelichtingen
MICHEL ANGELO

(14)

I ‘Eens blijde en dankbaar,

wijl mij was gegund’

Jaarboek Letterkundig Museum 3
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([15])

Ill.: Houtsnede van B.
Essers

([16])

[Blanco pagina]

(17)

II

(18)

III

(19)

IV

(20)

V

(21)

VI

(22)

VII ‘Negentig jaren heeft in

‘Hoe hoogelijk verheugt
zich, welgewonden,’
‘Heer, zoo in één oud
spreekwoord wijsheid
woont,’
‘Door 't moeizaam
ruglings schildren zwol
me’
‘Voor velen, Vrouwe,
duizend die u minnen,
‘Wee mij! Verraden
werd ik, ach,’
de oceaan’
Vervolg: Afl. 4, p. 25-35

3

23-26

LAURENS VAN DER WAALS

(23)

[Titelpagina Laurens van
der Waals Drie Verzen]
Drie Verzen

(24)

Maneschijn
‘Soms wordt op eens de
duisternis gebroken,....’

(25)

Zefier
‘Want U beminnen was het
zacht bewogen’

(26)

Schip in mist
‘Als een vizioen, verdoken
in 't gedacht’

3

27-33

AART VAN DER LEEUW

(27)

[Titelpagina Aart van der
Leeuw Paden]
Paden

(28)

Morgenroep

Jaarboek Letterkundig Museum 3

‘De beide wegen rond mijn
woning’
(29)

Aan een vriend
‘Gedenk toch 't stralendste
der paden,’

(30)

De vreemdeling
‘De vreemdling, hij klopt
aan, bij 't avonddalen;’

(31)

De lindenlaan
‘Landelijk pad, langs Uw
rustige linden’

(32)

Najaar
‘Najaar, vluchtend langs de
wegen,’

(33)

De tochtgenoot
‘Gij hebt mij nu al zooveel
dagen,’

3

34

DAVID DE JONG JR.

Ruischende linde
‘Als een ontroerd klavier
in zomeravondstilt’
3

35-43

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

(35)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema Uit het
Pantheon onzer Poëzie]
In: Uit het Pantheon onzer
Poëzie verh./bl.

(36-39)

Hieronymus van Alphen
(1746-1803)

Jaarboek Letterkundig Museum 3

45

Over Hieronymus van
Alphen en enkele van zijn
gedichten
([37])

Ill.: Houtsnede door B.
Essers

([38])

[Blanco pagina]
[HIERONYMUS VAN
ALPHEN]

(40)

De kinderliefde
‘Mijn vader is mijn beste
vrind.’

(41)

De edelmoedige
wedervergelding
‘Zou ik dan mijn zusje
kwellen,’

(42)

De avondwandeling
‘Elize zweeg, ik mede;’

(43)

Aan mijne gedichtjes
‘Mijn kleine gezangen,’

(44)

De beste keus
‘Rust, mijn ziel; uw God is
Koning,’

3

45-46

LAURENS VAN DER WAALS

In: Boekbespreking rec.
Margot Vos: De nieuwe
lent’ met een inleiding van
C.S. Adama van Scheltema
Em. Querido, Amsterdam
3

[47]

Inhoud/Illustraties

3

[48]

[Titelpagina/Colophon]

3

binnenzijde

achterblad

[Redactie]

Aflevering [4], feb. 1924: Omslag is veranderd in een typografisch omslag met
een vignet door, waarschijnlijk, A. de Miranda; Ills.: Vignetten door A. de Miranda
op p. [1], p. 24, p. 35 en p. 45; Een omtrektekening naar Giovanni Bellini's Sacra

Jaarboek Letterkundig Museum 3

conversazione, door H. Beers bij Carel Scharten Twee schilderijen op p. [12]; Portret
in houtsnede door B. Essers van Rhynvis Feith op p. [39]
4

[1]

[Titelpagina]

4

[3]

[Titelpagina]

4

5-10

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

(5)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema De Tors]

(6-10)

De Tors
Tweede zang De mensch
‘Zij wijkt - wijkt naar de
bodemlooze nachten’
Zie (ook): Afl. 3, p. 5-10
Vervolg: Afl. 6, p. 5-12;
afl. 7, p. 5-10; afl. 8, p.
7-12

4

11-16

CAREL SCHARTEN

Jaarboek Letterkundig Museum 3
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(11)

[Titelpagina Carel Scharten
Twee schilderijen]
Twee schilderijen

([12])

Ill.: Omtrektekening door
H.Beers

(13-14)

De droom van den doem
(Giovanni Bellini. Sacra
conversazione)
‘Waar zijn wij hier? Is dit
de hemel of dë aarde?’

(15-16)

De moeder en het kind.
(Domenico Veniziano.
Madonna met Heiligen)
‘In sroze-marmeren galerij’

4

17-24

KAREL VAN DE WOESTIJNE

(17)

[Titelpagina Karel van de
Woestijne Gedichten]
Gedichten
[uit:] ‘Supplementa’

(18)

I.

‘Gij rijst aan mijn gelijk
een vlindering van
bloemen.’

(19)

II. ‘Gij zijt altijd de Naakte

en de Verzaakte,’
(20)

III.

‘Waar me uw hulp
genaakte, en lachte,’

(21)

IV.

(22)

V. ‘Zie, ik ben niet, dan uit

‘Schaduw in den
schaduw zijn’
uw hand geboren,’ [uit:]
‘Geheim van den honig.’

4

(23)

I.

‘Gij zijt een bloem, - en
'k ben alleen met u,’

(24)

II.

25-35

NICO VAN SUCHTELEN

‘Stilte is de stelligheid
die nooit begeeft.’

Jaarboek Letterkundig Museum 3

(25)

[Titelpagina Nico van
Suchtelen Gedichten van
Michel Angelo vertaald]
Gedichten van Michel
Angelo vertaald verh./vert.
Vertaling van gedichten
van Michel
Angelo met enkele
toelichtingen

(26)

Noten
MICHEL ANGELO

(27)

VIII

‘Een lieflijk licht
aanschouw 'k door ùw
schoone’

(28)

IX

(29)

X

(30)

XI

(31)

XII

(32)

XIII

(33)

XIV

(34)

XV ‘Door zooveel jaren tot

‘Waar kuische liefde,
zuiverst medelijden,’
‘Welzaal'ge ziel, wier
zonne-zuiver gloren’
‘Wanneer uit harde rots
de ruwe kracht’
‘Toen zij, die zooveel
schoon in zich vereent,’
‘O Nacht, o zoete
duisternis die spreidt’
‘Als mijn verleden in
mijn geest herleeft’
mijn eindlijk uur’

4

(35)

XVI

‘Nu dan mijn brooze
bark haar doel gaat nadren’
Zie (ook): Afl. 3, p. 11-22

36

A.P.H. DE LANGE

De rooie rozen

Jaarboek Letterkundig Museum 3
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‘Ze waren door haar
uitgekozen,’
4

37-45

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

(37)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema
Uit het Pantheon onzer
Poëzie]
In: Uit het Pantheon onzer
Poëzie verh./bl.

(38-41)

Rhynvis Feith 1753-1824.
Over Rhynvis Feith en
enkele van zijn gedichten

([39)]

Ill.: Houtsnede door B.
Essers

([40])

[Blanco pagina]
[RHYNVIS FEITH]

(42)

De ruiter
‘Wie is die stervling, op
wiens schoudren’

(43)

De starrenhemel
‘De nacht zonk neêr op 't
eenzaam veld,’

(44-45)

Het graf
‘Ach! zoo het waar geluk
op aarde ooit had
gewoond,’

4

46

[Redactie]
Ter aankondiging
ontvangen:

4

[47]

Inhoud/Illustraties

4

[48]

[Titelpagina/Colophon]

4

binnenzijde
achterblad

[Redactie]

Aflevering [5], mrt. 1924 is geheel gewijd aan katholieke poëzie, de ondertitel
van Orpheus luidt in deze aflevering: Een verzameling gedichten van katholieken
met een inleiding van Gerard Brom.

Jaarboek Letterkundig Museum 3

Aflevering [5]: Typografische omslag met een vignet door Joan Collette; Ills.:
Vignet door A. de Miranda op p. [1]; Houtsnede van St. Franciscus door Joan Collette
op p. [19]
5

[1]

[Titelpagina]

5

[3]

[Titelpagina]

5

5-15

GERARD BROM

Inleiding. verh.
Inleiding over katholieken
en hun poëzie
5

5

17-[19]

JOAN COLLETTE

(17)

[Titelpagina Joan Collette
houtsnede St. Franciscus]

[18]

[Blanco pagina]

[19]

Ill.: Houtsnede van Joan
Collette

21-42

Bijdragen

(21)

[Titelpagina Bijdragen]

(22)

JOS. VAN WELY, O.P.

Jaarboek Letterkundig Museum 3

48

Advent
‘Geest, die van engen
menschentijd’
(23-25)

FR. HILARION THANS.
O.F.M.

(23)

Franciskus spreekt
Tot de vogelen
‘Van alle dierkens Gods
zijt gij,’

(24)

Tot den minnaar
‘Hebt ge mij niet bemind,’

(25)

Tot den lijder
‘Ik heb tot lijdens rood
geheim’

(26-27)

FELIX RUTTTEN

Zondagmorgen in het dorp
‘De Zondag-morgens zijn
in 't dorp zoo stil,’
(28-29)

WIES MOENS

Treklied
‘De warme
gemoedelikheid’
(30-31)

FREDERIK VAN EEDEN

Jezus' tranen
‘Algoede Meester! doet het
kwaad’
(32-33)

MARIE KOENEN

(32)

Inkeer
‘Hoort Ge mijn kloppen op
uw deur dan niet?’

(33)

Mijn lied voor u
‘Mijn lied voor u: het
daaglijksch brood’

(34)

L. REYPENS S.J.

Popel-hang

Jaarboek Letterkundig Museum 3

‘Gelijk de popels hangen
van zee’
(35)

MARNIX GIJSEN [J.A.A.
GORIS]

Het blij verbond
‘Omdat ik mijn kneukels
aan bloed sloeg’
(36)

GERARD PANHUYSEN

Genade
‘Tot onze zielen roept God
voortdurend,
(37-38)

JAC. SCHREURS, M.S.C.

Aanbidding
‘Om de verlatenheid
waarin Gij zijt gebracht,’
(39-40)

KAREL VAN DEN OEVER

Allerheiligen
‘In de ochtend-regen,’
(41-42)

BERNARD VERHOEVEN

De roomsche broederschap

Jaarboek Letterkundig Museum 3
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‘Broeders, de wereld lijdt
pijn,
5

[43]

Inhoud/Illustratie

5

[44]

[Titelpagina/Colophon]

5

binnenzijde
achterblad

[Redactie]

Aflevering [6], apr. 1924: Ills.: Vignetten door A. de Miranda op omslag en p. [1],
p. 18, p. 29, p. 30 en p. 40; Illustratie door S.A. Rijkmans bij C.S. Adama van
Scheltema De Tors op p. [9]; Portret in houtsnede door B. Essers van Elizabeth Maria
Post op p. [33]
6

[1]

[Titelpagina]

6

[3]

[Titelpagina]

6

5-12

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

(5)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema De Tors]

(6-12)

De Tors
Derde zang De vrouw
‘Zonk zij - ? De wereld kon
haar
Schoonheid storen -’

([9])

Ill.: Illustratie door S.A.
Rijkmans

([10])

[Blanco pagina]
Zie (ook): Afl. 3, p. 5-10;
afl. 4, p. 5-10
Vervolg: Afl. 7, p. 5-12;
afl. 8, p. 7-12

6

13-20

JAN PRINS [C.L.SCHEPP]

(13)

[Titelpagina Jan Prins
Gedichten]
Gedichten

(14-15)

De wegen
‘Alom, in 't Javaansche
land,’

Jaarboek Letterkundig Museum 3

(16-18)

Batavia
‘Zooals, met zijne alom
zich kronkelende takken,’

(19-20)

Soerabaja
‘Onder de bruggen van
Soerabaja’

6

21-23

H. VAN ELRO [ROEL
HOUWINK]

(21)

[Titelpagina H. van Elro
Gedichten)
Gedichten

(22)

Resurrectio
‘Nu zij haar bloed leerde
beteugeld’

(23)

‘Liebesgarten’
‘Aan kanteelen bloeit het
roode klimkruid’

6

24

JAN J. ZELDENTHUIS

Stil te zijn...
‘‘Stil te zijn, en dan te
denken,’
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6

25-29

MARGOT VOS

(25)

[Titelpagina Margot Vos
Verzen]
Verzen

(26)

Levensblijheid
‘De klare luchten stroomen
langs mijn wangen....’

(27)

Lostoomige wind
‘Lostoomige wind die de
wolken splijt,’

(28-29)

Herfst
‘Bros en ijl was het woud
vandaag,’

6

30

MARIE CREMERS

Armoede
vAfstand doen van 't liefste
werk,’
6

31-40

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

(31)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema Uit het
Pantheon onzer Poëzie]
In: Uit het Pantheon onzer
Poëzie verh./bl.

(32-35)

Elisabeth Maria Post
(1755-1812)
Over Elisabeth Maria Post
en enkele van haar
gedichten

([33])

Ill.: Houtsnede door B.
Essers

([34])

[Blanco pagina]
[ELISABETH MARIA POST]

(36-37)

Het uurwerk
‘Toen noch mijns Vaders
aanzijn’

(38)

De nacht

Jaarboek Letterkundig Museum 3

‘Daar alles slaapt, daar
diepe stilte heerscht’
(39)

Huwelijkslied
‘Maar ach, geliefde! - ligt
noemt gij die vrees’

(40)

Het jawoord
‘Nog nooit heeft mijn
geliefde’

41-43

L.[AURENS] V.[AN] D.[ER]
W.[AALS]

In: Boekbespreking rec.
Marie Koenen: Verzen
Boosten & Stols,
Maastricht
[MARIE KOENEN]
(43)

Het was niet veel...
‘Het was niet veel aan U
van mij;’

6

[44]

Inhoud/Illustraties

6

binnenzijde
achterblad

[Redactie]
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Aflevering [7], mei 1924: Ills.: Vignetten door A. de Miranda op omslag en p. [1],
p. 24, p. 28 en p. 36; Illustratie door J.F.E. [?] ten Klooster bij Jan Prins
Schaduwboomen op p. [13]; Portret in houtsnede door B. Essers van Bellamy op p.
[39]
7

[1]

[Titelpagina]

7

[3]

[Titelpagina]

7

5-10

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

(5)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema De Tors]

(6-10)

De Tors
Vierde zang Het paar.
‘Ontluisterd - ? Ach:
begeerd en stil begeerend’
Zie (ook): Afl. 3, p. 5-10;
afl. 4, p. 5-10; afl. 6, p.
5-12
Vervolg: Afl. 8, p. 7-12

7

11-20

JAN PRINS [C.L. SCHEPP]

(11)

[Titelpagina Jan Prins
Gedichten] Gedichten

(12-15)

Schaduwboomen
‘Hoog over de stille tuinen’

([13])

Ill.: Illustratie door Ten
Klooster

([14])

[Blanco pagina]

(16-17)

De wolken
‘De wolken drijven op het
woud,’

(18-20)

Vorstenlanden
‘Over oude bruggen, oude
wegen,’

7

21-23

C. TIELROOY-DE GRUYTER

(21)

[Titelpagina C. Tielrooy-de
Gruyter Verzen]
Verzen

Jaarboek Letterkundig Museum 3

(22)

Het korte samenzijn
‘Ik kan niet aan u denken,
dood,’

(23)

Vernieuwing.
‘Ik zou het alles graag
vergeten’

7

24

MARIE CREMERS

Rhapsodie
‘Het leven heeft geen tijd
tot denken:’
7

25-28

P.C. BOUTENS

(25)

[Titelpagina P.C. Boutens
Oud-Perzische kwatrijnen]
Oud-Perzische kwatrijnen

(26)

1. ‘Der Liefde diepten
heeft geen lood gepeild.’
2. ‘Het groene gras voert
naar de waterbaan;’
3. ‘Die u beschonk met
kroon en koningsmacht,’
4. ‘Aan 't eind van 't pad
dat wegwijkt naar 't’
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5. ‘O gij zoo schoon, zeg
wien ge uw toekomst
biedt...’
(27)

6. ‘Ik draag u 't water uit
onnaakbren wand.’
7. ‘In 't hart van 't vuur,
daar 'k rozenolie klaarde,’
8. ‘Uw kwalen tel niet: uw
heelkruid ben Ik.’
9. ‘Waar op den weg een
straal viel van Uw oogen,’
10. ‘Te zeer Uw mindre
ben 'k om meê te spreken.’
11. ‘Al werk voleindigd,
alle vrucht voldragen’

(28)

12. ‘Kocht men u, roos,
voor meer dan goud, voor'
t’
13. ‘O voze weerld, waar
geen geloof of recht is!’

7

29-36

Losse bijdragen

(29)

[Titelpagina Losse
bijdragen]

(30-31)

WIES MOENS

Orgelpunt
‘Ik kan niet meer elke dag’
(32-33)

FRANS BASTIAANSE

De veerpont
‘Ik weet niet, waarom ik
juist toen heb moeten’
(34)

ANNIE SALOMONS

‘De zoete waanzin, die
men liefde heet,’
I

‘Een donkre wil heeft
van mij afgelaten,’
II

(35-36)

A.P.H. DE LANGE

Najaarsvraag

Jaarboek Letterkundig Museum 3

‘Als 't najaar fluistert door
de gaarde,’
7

37-46

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

(37)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema Uit het
Pantheon onzer Poëzie]
In: Uit het Pantheon onzer
Poëzie verh./bl.

(38-41)

Bellamy (1757-1786)
Over Jacobus Bellamy en
enkele van zijn gedichten

([39])

Ill.: Houtsnede door B.
Essers

([40])

[Blanco pagina]
[J. BELLAMY]

(42)

Het gebrek in Chloris
‘Natuur gaf aan mij
Chloris’

(43)

De verwagting
‘Helaas! zou dan mijn
jeugd de Lente’

(44-45)

Aan Willem Carp
‘Hoe staatig rijst, aan 't
einde van den weg,’

(46)

Aan mijne vrienden
‘Als wij, op den weg des
levens,’

7

[47]

Inhoud/Illustraties

Jaarboek Letterkundig Museum 3
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7

[48]

[Titelpagina/Colophon]

7

binnenzijde
achterblad

[Redactie]

Aflevering [8], juni 1924: Ills.: Vignetten door A. de Miranda op omslag en p. [1];
Portret in houtsnede door B. Essers van Willem Bilderdijk op p. [31]
8

[1]

[Titelpagina]

8

[3]

[Titelpagina]

8

[5]

REDACTIE EN UITGEEFSTER

Bericht
Mededeling over het
overlijden van C.S.
Adama van Scheltema en
tevens over de opheffing
van het tijdschrift
8

6

LAURENS VAN DER WAALS

De dichter in het noorden
‘Besloten in de kooi’
(Opgedragen aan de
nagedachtenis van C.S.
Adama van Scheltema)
8

7-12

C.S ADAMA VAN
SCHELTEMA

[7]

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema De Tors]

(8-12)

De Tors
Vijfde zang De hemelvaart.
‘Naar wat voor hemel
gingen eens haar handen’
Zie (ook): Afl. 3, p. 5-10;
afl. 4, p. 5-10; afl. 6, p.
5-12; afl. 7, p. 5-10

8

13-16

JAN R.TH. CAMPERT

[13]

[Titelpagina Jan R.Th.
Campert Gedichten]
Gedichten

Jaarboek Letterkundig Museum 3

(14)

In memoriam
Carel Steven Adama van
Scheltema
‘Uw lied had de vaart van
Holland's winden,’

(15)

Kort brevier
‘Wij zijn enkel maar een
naam binnen Uw breed’

(16)

O, hart laat af
‘Als gij ooit nog tot mij
mocht wederkeeren’

8

17-19

AART VAN DER LEEUW

(17)

[Titelpagina Aart van der
Leeuw Het ledikant]

(18-19)

Het ledikant
‘Het is de hamer niet, zijn
deun’

8

20

LEO RIKMENSPOEL

Voor mijn kinderen.
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‘Wanneer ik eenmaal
sterven zal,’
8

21-26

MARGOT VOS

(21)

[Titelpagina Margot Vos
Verzen]
Verzen

(22)

Afscheid van Tristan en
Isolde
‘De zon heeft verslagen
duister en damp’

(23-24)

Liederen van heimwee van
Isolde
‘De dagen groeien
rusteloos,’

8

(25)

‘Dit is het droeve voor wie
achterblijft:’

(26)

‘Hoor, peppel, die uw
strenge toppen’

27

CAREL SCHARTEN

Kunst moet ons
stichten...Voor C.S. Adama
van Scheltema.
‘“Kunst moet ons stichten”,
was uw moedig woord,’
8

28

J.J VAN GEUNS

Voor-regen-stemming
‘Verwonderlijk: dat snelle
donker worden’
8

29-38

C.S. ADAMA VAN
SCHELTEMA

(29)

[Titelpagina C.S. Adama
van Scheltema Uit het
Pantheon onzer Poëzie]
In: Uit het Pantheon onzer
Poëzie verh./bl.

(30-33)

Bilderdijk (1756-1831)
Over Willem Bilderdijk en
enkele van zijn gedichten

Jaarboek Letterkundig Museum 3

([31])

Ill.: Houtsnede door B.
Essers

([32])

[Blanco pagina]
[WILLEM BILDERDIJK]

(34)

[uit:] De ondergang der
eerste wareld.
‘Doch, even als de vlam,
door d'adem van de
winden’

(35-36)

[uit:] Afscheid.
‘Wat verschijne,’

(37-38)

[uit:] Napoleon.
‘Wat buigt ge u neêr, ô
roekeloozen’

8

[39]

Inhoud/Illustratie

8

[40]

[Titelpagina/Colophon]
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Index
In de index zijn opgenomen: namen van de medewerkers aan het tijdschrift;
persoonsnamen die in niet-creatieve bijdragen voorkomen; persoonsnamen die in
titels, motto's en opdrachten van creatieve bijdragen voorkomen; titels van creatieve
bijdragen in het tijdschrift zelf; rubriekstitels (met aanduiding: rubriek); titels die in
niet-creatieve bijdragen voorkomen; namen van periodieken, uitgeverijen enz.
Gehuwde vrouwen hebben een hoofdingang op hun werkelijke naam, met een zie:
verwijzing bij hun mansnaam. Schrijvers onder pseudoniem hebben een hoofdingang
op hun pseudoniem, met een zie: verwijzing bij hun werkelijke naam. Initialen e.d.
worden op dezelfde wijze behandeld.
In de index op Orpheus zijn de titels van min of meer zelfstandige onderdelen van
creatieve bijdragen op eenzelfde wijze opgenomen als de titels van de bijdragen in
hun geheel. In het tijdschrift zelf opgegeven verwijzingen naar gehelen waaraan een
bijdrage is ontleend, zijn eveneens opgenomen.
Titels van niet-creatieve bijdragen zijn niet opgenomen.
Bij ieder lemma c.q. sub-lemma worden in chronologische volgorde de vindplaatsen
gegeven. Om hoofd- van bijzaken te scheiden is een tweedeling aangebracht: gedrukt
in romein zijn de paginanummers waar het lemma of sub-lemma alleen maar wordt
genoemd; vet gedrukt zijn de paginanummers waar het lemma of sub-lemma
behandeld wordt en waar de paginanummers verwijzen naar een uitgebreidere
tekstbijdrage, gedicht of illustratie.
Titels van niet-anomieme werken zijn in alfabetische volgorde als sublemma onder
de auteur of maker geplaatst. De volgende onderscheidingen worden gemaakt:
(medewerker) op de hier of hierna opgesomde plaatsen treedt de genoemde persoon
als medewerker op.
(illustratie) op de hierna opgesomde plaatsen is de genoemde persoon de maker
van een in het tijdschrift opgenomen illustratie of degene die afgebeeld is op een
opgenomen portret.
(in vertaling) op de hierna opgesomde plaatsen is van de genoemde persoon een
tekst in vertaling als bijdrage opgenomen.
(besproken) de hier opgesomde vindplaatsen hebben betrekking op het bespreken
van de door het lemma aangegeven persoon of tekst.
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Alphen, H. van afl. 2, 37; afl. 4, 38, 41; afl. 7, 41
- (besproken) afl. 3, 35-44
- Aan mijne gedichtjes afl. 3, 43
- De avondwandeling afl. 3, 39, 42
- De beste keus afl. 3, 44
- Echtzang afl. 3, 39
- De edelmoedige wedervergelding afl. 3, 41
- Gedichten voor Elize afl. 3, 39
- De kinderliefde afl. 3, 40
- Kleine gedichten voor kinderen afl. 3, 40
- De maan afl. 3, 39
- De sterrenhemel afl. 3, 39
- Stichtelijke mengelpoëzie afl. 3, 44
- (illustratie)
- portret (houtsnede) afl. 3, [35]
Adama van Scheltema, C.S. afl. 1, [3]; afl. 2, [3]; afl. 3, [3], 45; afl. 4, [3]; afl.
5, [3]; afl. 6, [3]; afl. 7, [3]; afl. 8, [5], 6, 14, 27
- (medewerker) afl. 1, 35-43; afl. 2, 33-43; afl. 3, 35-44; afl. 4, 37-45; afl. 6,
31-40; afl. 7, 37-46; afl. 8, 29-38
- De Tors afl. 3, 5-10; afl. 4, 5-10; afl. 6, 5-12; afl. 7, 5-10; afl. 8, 7-12
Adler, Friedrich afl. 1, 45
Bakhuyzen van den Brink, R.C. afl. 2, 34
Bastiaanse, Frans
- (medewerker) afl. 1, 44-46
- De dotterbloemen afl. 1, 5-14
- Gedichten afl. 2, 19-26
- Maanlicht afl. 2, 22-24
- Op dien stillen kleinen kronkelweg afl. 2, 25-26
- De veerpont afl. 7, 32-33
- Vul mij nu den vollen beker afl. 2, 20
- Het zijn ze niet....afl. 2, 21
Beers, H. afl. 1, 5; afl. 4, 11
- (illustratie)
- houtsnede bij De dotterbloemen (Frans Bastiaanse) afl. 1, [7]
- omtrektrekening bij Twee schilderijen (Carel Scharten) afl. 4, [12]
De Beiaard afl. 5, 5
Bekker, Betje zie: Wolff, Betje
Bellamy, Jacobus
- (besproken) afl. 7, 37-46
- Aan mijne vrienden afl. 7, 46
- Aan Willem Carp afl. 7, 44-45
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- Het gebrek in Chloris afl. 7, 42
- Gezangen afl. 7, 43
- Gezangen mijner jeugd afl. 7, 38, 42
- Roosje afl. 7, 41
- Vaderlandsche gezangen afl. 7, 38
- De verwagting afl. 7, 43
- (illustratie)
- portret (houtsnede) afl. 7, [39]
Bellini, Giovanni
- Sacra conversazione afl. 4, 11, 13
Bergrede afl. 5, 14
St. Bernard afl. 5, 12
Bilderdijk, Willem afl. 2, 34, 37; afl. 4, 41
- (besproken) afl. 8, 29-38
- Afscheid afl. 8, 35-36
- Napoleon afl. 8, 37-38
- De ondergang der eerste wareld afl. 8, 30, 34
- (illustratie)
- portret (houtsnede) afl. 8, [31]
Boekbespreking (rubriek) zie ook: Kritiek afl. 2, 44-46; afl. 3, 45-46; afl. 6,
41-43
Boosten & Stols afl. 6, 41
Boutens, P.C.
- (medewerker)
- Oud-Perzische kwatrijnen afl. 7, 25-28
- Zomeravondzee afl. 1, 15-18
Brom, Gerard
- (medewerker)
- Inleiding afl. 5, 5-15
W.L. en J. Brusse's Uitg.-Mij. afl. 1, 44
Busken Huet, Conrad afl. 8, 30, 33
- Litterarische fantasieën en kritieken afl. 8, 30
Campert, Jan R.Th.
- (medewerker)
- Gedichten afl. 8, 13-16
- In memoriam Carel Steven Adama van Scheltema afl. 8, 14
- Kort brevier afl. 8, 15
- O, hart laat af afl. 8, 16
Cats, Jacob afl. 2, 34
Cavalieri, Tomasso dei afl. 4, 26
Claudel, Paul afl. 5, 7
Clercq, René de afl. 3, 45
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- (medewerker)
- Hero afl. 2, 5-14
Collette, Joan afl. 5, 17
- (illustratie)
- houtsnede van St. Franciscus afl. 5, [19]
Colonna, Vittoria afl. 4, 26
Condivi afl. 4, 26
Costa, Isaac da afl. 8, 33
Coster, Dirk afl. 5, 5
Couperus, Louis afl. 6, 35
Cremers, Marie
- (medewerker)
- Armoede afl. 6, 30
- Rhapsodie afl. 7, 24
Dante afl. 5, 9
Deken, Aagje afl. 1, 36
Diepenbrock, Alphons afl. 5, 10
Eeden, Frederik van
- (medewerker)
- Jezus' tranen afl. 5, 30-31
Elro, H. van
- (medewerker)
- Gedichten afl. 6, 21-23
- Liebesgarten afl. 6, 23
- Resurrectio afl. 6, 22
- Vizioen I-III afl. 2, 15-18
Essers, B. afl. 1, 35; afl. 2, 33; afl. 3, 11, 35; afl. 4, 37; afl. 6, 31; afl. 7, 37; afl.
8, 29
- (illustratie)
- houtsnede van Hieronymus van Alphen afl. 3, [37]
- houtsnede van J. Bellamy afl. 7, [39]
- houtsnede van Willem Bilderdijk afl. 8, [31]
- houtsnede van Rhynvis Feith afl. 4, [39]
- houtsnede van Joannes le Francq van Berkhey afl. 2, [35]
- houtsnede van Michel Angelo afl. 3, [15]
- houtsnede van Elisabeth Maria Post afl. 6, [33]
- houtsnede van Betje Wolff afl. 1, [37]
Feith, Rhynvis afl. 3, 39; afl. 6, 35; afl. 7, 41
- (besproken) afl. 4, 37-45
- Constantia afl. 4, 38
- Dagboek mijner goede werken afl. 4, 41
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- Het graf afl. 4, 44-45
- Julia en Ferdinand afl. 4, 38
- Lofdicht op de ruiter afl. 4, 41
- Oden afl. 4, 42, 43
- De ruiter afl. 4, 42
- De starrenhemel afl. 4, 43
- (illustratie)
- portret (houtsnede) afl. 4, [39]
St. Franciscus
- (illustratie)
- portret (houtsnede) afl. 5, [19]
Francq van Berkhey, Joannes le afl. 3, 39
- (besproken) afl. 2, 33-43
- Gedichten van Joannes le Francq van Berkhey afl. 2, 37
- Nieuwjaars kinderzang afl. 2, 39-40; afl. 3, 39
- De vaderlandsche kindervreugd afl. 2, 41-43
- Wintersche tegenzang afl. 2, 38
- (illustratie)
- portret (houtsnede) afl. 2, [35]
Frey, C. afl. 4, 26
Genestet, P.A. de afl. 3, 39
- Haantje van den toren afl. 7, 41
Geuns, J.J. van
- (medewerker)
- Voor-regen-stemming afl. 8, 28
Gezelle, Guido afl. 1, 46; afl. 5, 6; afl. 8, 33
Ghijsen, H.C.M.
- Betje Wolff, in verband met het geestelijke leven van haar tijd afl. 1, 39
Goethe, Johann Wolfgang von
- Das Leiden des jungen Werthers afl. 4, 38
Goris, J.A.A. zie: Gijsen, Marnix
Gorter, Herman afl. 5, 9
Groenevelt, Ernst
- Intermezzo's afl. 4, 46
Gruyter, C. de
- (medewerker)
- Het korte samenzijn afl. 7, 22
- Vernieuwing afl. 7, 23
- Verzen afl. 7, 21-23
Gijsen, Marnix
- (medewerker)
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- Het blij verbond afl. 5, 35
Hol, Richard afl. 5, 11
Houwink, R. zie: Elro, H. van
Janvier afl. 1, 45
Jezus afl. 3, 36
Jong jr., David de
- (medewerker)
- Ruischende linde afl. 3, 34
Julius II afl. 3, 12
Kalff, G. afl. 6, 35
Kampen, N.G. van
- Dicht en prozaïsche werken van Mr. Rhynvis Feith afl. 4, 38
Kaijser, S.A. afl. 6, 5
- (illustratie)
- illustratie bij De Tors (C.S. Adama van Scheltema) afl. 6, [9]
Kikker, Anna afl. 2, 32
Kloos, Willem
- Okeanos afl. 1, 44
Klooster, J.F.E.(?) ten
- (illustratie)
- illustratie bij Schaduwboomen (Jan Prins) afl. 7, [13]
Klopstock, F.G. afl. 3, 39; afl. 4, 41; afl. 6, 35
Koenen, Marie
- (medewerker)
- Inkeer afl. 5, 32
- Mijn lied voor U afl. 5, 33
- (besproken)
- Verzen afl. 6, 41-43
- Het was niet veel afl. 6, 43
Kritiek (rubriek) zie ook Boekbespreking afl. 1, 44-46
Kunstliefde Spaart geen Vlijt afl. 7, 38
Lange, A.P.H. de
- (medewerker)
- Najaarsvraag afl. 7, 35-36
- De rooie rozen afl. 4, 36
Leeuw, Aart van der
- (medewerker)
- Aan een vriend afl. 3, 29
- Het ledikant afl. 8, 17-19
- De lindelaan afl. 3, 31
- Morgenroep afl. 3, 28
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- Najaar afl. 3, 32
- Paden afl. 3, 27-33
- De tochtgenoot afl. 3, 33
- De vreemdeling afl. 3, 30
Lenin, V.I. afl. 1, 44
Lottum, Arn. van (zie ook: Waals, Laurens van der)
- Middeleeuwsche amoureuse liedekens afl. 5, [48]; afl. 7, [48]; afl. 8, [40]
L.v.d.W. zie: Waals, Laurens van der
Maerlant, Jacob van afl. 5, 9
Medici afl. 3, 13
C.A. Mees afl. 2, 44
Merode, Willem de
- Kwattrijnen afl. 4, 46
Michel Angelo
- (in vertaling)
- Gedichten I-VII afl. 3, 14, 17-22
- Gedichten VIII-XVI afl. 4, 27-35
- (illustratie)
- portret (houtsnede) afl. 3, [14]
Milton, J. afl. 7, 41
Miranda, A. de afl. 1, [4]
- (illustratie)
- vignetten afl. 1, [1], 14, 18, 30
- vignetten afl. 2, [1], 14, 26, 46
- vignetten afl. 3, [1], 26, 29, 44
- vignetten afl. 4, [1], 24, 35, 45
- vignet afl. 5, [1]
- vignetten afl. 6, [1], 18, 29, 30, 40
- vignetten afl. 7, [1], 24, 28, 36
- vignet afl. 8, [1]
Moens, Wies afl. 5, 7
- (medewerker)
- Orgelpunt afl. 7, 30-31
- Treklied afl. 5, 28-29
- (besproken)
- Landing afl. 2, 44-46
Moerkerken, P.H. van
- (medewerker)
- Amsterdam afl. 2, 31
- Avond op de Maas afl. 2, 28
- Vier sonnetten afl. 2, 27-31
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- Winterwoud afl. 2, 30
- Woud-schemering afl. 2, 29
Molière afl. 8, 33
De Nieuwe Gids afl. 5, 11
Novalis
- Geistliche Lieder afl. 5, 10
Nijgh & Van Ditmar afl. 1, [48]; afl. 2, [48]; afl. 3, [48]; afl. 4, [48]; afl. 5, [48];
afl. 7, [48]; afl. 8, [40]
Oever, Karel van der afl. 5, 13, 14
- (medewerker)
- Allerheiligen afl. 5, 39-40
- Inwendig leven van Paul afl. 5, 13
Orpheus afl. 8, [5]
Overdorp afl. 6, 32
Panhuysen, Gerard
- (medewerker)
- Genade afl. 5, 36
Peaux, Augusta afl. 3, 45
Perk, Jac. afl. 7, 41
Permys, Martin
- Zomerland afl. 4, 46
Pestalozzi, J.H. afl. 3, 36
Pistoja, Giovanni da afl. 3, 13
Pomes, H.
- Over Van Alphen's kindergedichtjes afl. 3, 36
Post, Elisabeth Maria afl. 7, 38
- (besproken) afl. 6, 31-40
- Gezangen der liefde afl. 6, 39, 40
- Huwelijkslied afl. 6, 39
- Het jawoord afl. 6, 40
- Het land afl. 6, 32
- Mijn kinderlijke tranen afl. 6, 32
- De nacht afl. 6, 38
- Het uurwerk afl. 6, 36-37
- Voor eenzamen afl. 6, 32, 36, 38
- (illustratie)
- portret (houtsnede) afl. 6, [33]
Potgieter, E.J. afl. 5, 8
Premsela, M. zie: Permys, Martin
Prins, Jan
- (medewerker)
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- Batavia afl. 6, 16-18
- Gedichten afl. 6, 13-20
- Gedichten afl. 7, 11-20
- Schaduwboomen afl. 7, 12-15
- Soerabaja afl. 6, 19-20
- Vorstenlanden afl. 7, 18-20
- De wegen afl. 6, 14-15
- De wolken afl. 7, 16-17
Em. Querido afl. 3, 45
Regensburg, van afl. 5, 10
Reypens S.J., L.
- (medewerker)
- Popel-hang afl. 5, 34
Rikmenspoel, Leo
- (medewerker)
- Voor mijn kinderen afl. 8, 20
Roland Holst-van der Schalk, Henriette zie: Schalk, Henriette van der
Rolland, Romain afl. 4, 26
- Vie de Michel Ange afl. 3, 12, 13; afl. 4, 26
Rostand, E.
- Cyrano afl. 8, 33
Rousseau, J.-J. afl. 4, 38
Rovere, delle afl. 3, 12
Rutgers, S.J. afl. 1, 24
Rutten, Felix
- (medewerker)
- Zondagmorgen in het dorp afl. 5, 26-27
Rijkmans-Kaijser, S.A. zie: Kaijser, S.A.
Salomons, Annie
- (medewerker)
- Droom afl. 2, 32
- I-II afl. 7, 34
Schaepman, H.J.A.M. afl. 5, 6
Schalk, Henriette van der
- De dooden spreken afl. 1, 46
- (medewerker)
- De bevrijding van den geest afl. 1, 23-30
- (besproken)
- Tusschen twee werelden afl. 1, 44-46
Scharten, Carel afl. 5, 6
- De krachten der toekomst afl. 8, 30
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- (medewerker)
- De droom van den doem afl. 4, 13-14
- Gelukkig jaar afl. 1, 22
- Kunst moet ons stichten...afl. 8, 27
- Levensbeelden afl. 1, 19-22
- De moeder en het kind afl. 4, 15-16
- Tijden van angst I afl. 1, 20
- Tijden van angst II afl. 1, 21
- Twee schilderijen afl. 4, 11-16
Schepp, J.L. zie: Prins, Jan
Schreurs M.S.C., Jac. afl. 5, 13
- (medewerker)
- Aanbidding afl. 5, 37-38
De Sikkel afl. 2, 44
Slauerhoff, J.
- Archipel afl. 4, 46
Staring, A.C.W. afl. 3, 39
De Stem afl. 5, 5
Suchtelen, Nico van
- (medewerker)
- Gedichten van Michel Angelo vertaald afl. 3, 11-22
- Gedichten van Michel Angelo vertaald afl. 4, 25-35
Tagore, R. afl. 5, 7
Thans O.F.M., Hilarion
- (medewerker)
- Franciskus spreekt afl. 5, 23-25
- Tot den lijder afl. 5, 25
- Tot den minnaar afl. 5, 24
- Tot de vogelen afl. 5, 23
Thode, Henry afl. 3, 12
Thomas van Kempen
- Imitatio afl. 5, 10
Thompson, Francis
- Hound of heaven afl. 5, 10
Tielrooy-de Gruyter, C. zie: Gruyter, C. de
Timmermans, Felix afl. 5, 6
Tollens, H. afl. 3, 39
Toorop, J.Th. afl. 5, 12
Uit het Pantheon onzer Poëzie (rubriek) afl. 1, 35-42; afl. 2, 33-43; afl. 3, 35-44;
afl. 4, 37-45; afl. 6, 31-40; afl. 7, 37-46; afl. 8, 29-38
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Veniziano, Domenico
- Madonna met heiligen afl. 4, 15
Verhoeven, Bernard afl. 5, 5
- (medewerker)
- De Roomsche broederschap afl. 5, 41-42
Verhulst, J.J.H. afl. 5, 10
Verlaine, Paul
- Sagesse afl. 5, 10
Verschaeve, C. afl. 5, 6-7
Vondel
- Lucifer afl. 8, 30
Vos, Margot
- (medewerker)
- Afscheid van Tristan en Isolde afl. 8, 22
- Het berkeboompje afl. 1, 34
- ‘Dit is het droeve voor wie achterblijft’ afl. 8, 25-26
- Gedichten afl. 1, 31-34
- Herfst afl. 6, 28-29
- Levensblijheid afl. 6, 26
- Liederen van heimwee van Isolde afl. 8, 23-24
- Lostoomige wind afl. 6, 27
- Het rietveld afl. 1, 33
- De strijder afl. 1, 32
- Verzen afl. 6, 25-29
- Verzen afl. 8, 21-26
- (besproken)
- De nieuwe lent afl. 3, 45-46
Waals, Jacq. E. van der
- Annunciatie afl. 1, 46
- Laatste verzen afl. 1, [48]; afl. 2, [48]
Waals, Laurens van der (zie ook: Lottum, Arn. van) afl. 1, [3]; afl. 2, [3]; afl.
3, [3]; afl. 4, [3]; afl. 5, [3]; afl. 6, [3]; afl. 7, [3]; afl. 8, [3]
- De tuinspiegel afl. 3, [48]; afl. 4, [48]
- (medewerker) afl. 2, 44-46; afl. 3, 45-46; afl. 6, 41-43
- De dichter in het noorden afl. 8, 6
- Drie verzen afl. 3, 23-26
- Maneschijn afl. 3, 24
- Schip in mist afl. 3, 26
- Zefier afl. 3, 25
De Waelburgh afl. 1, [3]; afl. 2, [3]; afl. 3, [3]; afl. 4, [3]; afl. 5, [3]; afl. 6, [3];
afl. 7, [3]; afl. 8, [3], [5]
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Wely O.P., Jos van
- Vader, onze Vader afl. 4, 46
- (medewerker)
- Advent afl. 5, 22
Woestijne, Karel van de
- (medewerker)
- Gedichten afl. 4, 17-24
- Geheim van den honing afl. 4, 23-24
- Supplementa afl. 4, 18-22
Wolff, A. afl. 1, 36
Wolff, Betje afl. 1, 36; afl. 2, 37; afl. 3, 39; afl. 4, 41; afl. 6, 32
- (besproken) afl. 1, 34-43
- Dankbetuiging aan de eenzaamheid afl. 1, 43
- Sara Burgerhart afl. 1, 39
- Walcheren afl. 1 39, 40
- Willem Leevend afl. 1 39
- Winterzang afl. 1, 41-42
- Lier-, veld- en mengelzangen afl. 1, 41, 43
- (illustratie)
- portret (houtsnede) afl. 1, [37]
Wijnstroom, A.C. afl. 2, 5
- (illustratie)
- illustratie bij Hero (René de Clercq) afl. 2, [7]
Young, Th. afl. 6, 35
Zeldenthuis, Jan J.
- (medewerker)
- Stil te zijn...afl. 6, 24

Eindnoten:
1 Orpheus I (1923-1924) 8 (juni 1924), p. [5].
2 De bron van dit knipsel uit de collectie van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum is niet na te gaan.
3 De correspondentie tussen Scheltema en Van der Waals bevindt zich in het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, collectie-Adama van Scheltema,
sign. A 192 B 1 resp. collectie-Van der Waals, sign. W 1072 B 1. Het merendeel van de brieven
van Scheltema aan Van der Waals is waarschijnlijk verloren gegaan.
De huidige bewoners van het voormalige woonhuis van Van der Waals te Blaricum, de familie
Andreoli-Jansen, troffen na de dood in 1991 van Van der Waals' zoon, L.Th. van der Waals,
een aantal door weer en wind aangetaste ordners met correspondentie aan. Een beperkt aantal
daarvan kon worden behouden. De ordners bevatten brieven aan Van der Waals of De Waelburgh
en doorslagen van Van der Waals' brieven aan Nijgh & Van Ditmar uit de periode 1923-1939.
In deze collectie bevinden zich geen brieven van Adama van Scheltema aan Van der Waals,
hoewel Van der Waals in een ongedateerde brief aan de weduwe van Scheltema, Annie Adama
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van Scheltema-Kleefstra, schreef: ‘Zooals je weet heb ik nog al een uitgebreide correspondentie
van je man in mijn bezit. Zou het niet aardig zijn deze te schenken aan het Museum van
Letterkunde? Vooral omdat zij in hoofdzaak verband houdt met “Orpheus”. Laat mij s.v.p. eens
weten hoe je daar over denkt.’ (Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
Den Haag, collectie-Van der Waals, sign. W 1072 B 1.) Het antwoord van mevr. Scheltema is
niet achterhaald. De brieven bevinden zich niet in de collectie van het Letterkundig Museum.
Gevreesd moet worden dat deze correspondentie niet bewaard is gebleven.
H. Bolkestein, ‘Levensbericht van C.S. Adama van Scheltema’, in Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1926-1927), p. 17.
Collectie-Andreoli/Jansen, Blaricum.
Arnold van Lottum, C.S. Adama van Scheltema, Blaricum 1924.
Zie het contract tussen Nijgh en Van Ditmar en C.S. Adama van Scheltema. (Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, collectie-Adama van Scheltema,
sign. A 192 P, omslag Contracten.)
Een autograaf van een ontwerp-prospectus met daarop aantekeningen van zowel Scheltema als
Van der Waals is bewaard gebleven. (Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, Den Haag, collectie-Adama van Scheltema, sign. A 192 H 3, omslag
Orpheus.)
Op 8 augustus 1923 stuurde Van der Waals aan Scheltema een briefkaart met een lijst met
namen van Vlaamse dichters en hun adressen.
Naast de al aangehaalde bijzondere afleveringen noemt Scheltema in de bewaard gebleven
aantekeningen voor Orpheus onder andere ook een aflevering met kleine essays over poëzie
en een beknopt nummer met proza. Daarnaast maakte hij notities aangaande toezeggingen van
medewerkers, de keuze van bepaalde illustratoren en onderwerpen voor zijn rubriek ‘Uit het
pantheon onzer poezie’ (Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den
Haag, collectie-Adama van Scheltema, sign. A 192 H 3, omslag Orpheus.)
Naar aanleiding van het concept-contract meldde Van der Waals op 4 oktober 1923 aan
Scheltema: ‘Dat de arbeid van de voorbereidingen niet gering is voor jou, doch niet minder ook
voor Nijgh (ikzelf ben dan ook voorzooverre het keus van papier, letter, besprekingen met jou,
de Miranda, Nijgh zelf enz. enz. betreft een stukje Nijgh) zal van beide kanten erkend moeten
worden. Doch allengs zal die arbeid zich gaan beperken, al wordt natuurlijk ook daar de waarde
niet van onderschat. Tot uitkeering van een minimum bedrag kan Nijgh zich dan ook niet bereid
verklaren. Zij willen echter gaarne alles in het werk stellen om - maar dan in het kader van de
percentage-regeling aan je wenschen tegemoet te komen. Zij stellen daarom voor direct aanvang
Januari op te maken, het getal abonnementen dat afgesloten is en je daarover dan reeds je 10%
uit te keeren en daar boven als een niet terugvorderbaar voorschot F. 250 te voegen. Ten slotte
kunnen wij dan na ieder jaar zien hoe de gang van zaken is, en zullen naar gelang daarvan op
de basis van deze regeling telkenmale een loyaal aanbod doen. Dit laatste kan echter moeilijk
in het contract opgenomen worden, dat in beginsel van jaar tot jaar gaat. Aan te bevelen is dat
dan in een brief nader vast te leggen.’
Van der Waals schrijft Scheltema op 14 januari 1924: ‘Nijgh wenscht nu reeds voor 't volgend
nummer een omslag van alleen letters!’
Collectie-Andreoli/Jansen, Blaricum.
Zie voor deze bundel en de daar in voorkomende illustraties door S.A. Rijkmans-Kaijser: S.A.J.
van Faassen, ‘“Zingend, zingend, zingend”. Een correspondentie over de illustraties door S.A.
Rijkmans-Kaijser bij de bundel De Tors van C.S. Adama van Scheltema’, in De Boekenwereld
7 (1990-1991) 2, p. 56-64.
Of Van der Waals wel tot plaatsing van de verzen van Marsman was overgegaan als Orpheus
was blijven verschijnen, valt te bezien. Het vervolg van Marsmans brief luidt namelijk als volgt:
‘Intusschen: Uw oordeel heeft mij eenigszins bevreemd; niet zoo zeer, omdat deze gedichten

niet bizonder in Uw smaak vielen (hoewel ik het 2e deel van De Vreemde Bloem, met name,
en ook De Vreemdeling wel, tot mijn meest geslaagde verzen reken), als wel omdat U te kennen
gaf, dat vroegere dingen van mij U wèl aanstonden. Uw korte karakteristiek: “beelden, die
bloeien over een afgrond van geheim” lijkt mij zoo treffend, dat ik gaarne eens van U vernam,
welke verzen U [m]et name geinteresseerd hebben - Kan ik U dienen met een ex. van mijn
bundel?’ (Collectie-Andreoli/Jansen, Blaricum.)
16 Nijgh & Van Ditmar bij penne van directeur D. Zijlstra aan Scheltema, 15 december 1923.
(Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, collectie-Adama van
Scheltema, sign. A 192 B 2.)
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17 Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, collectie-Adama van
Scheltema, sign. A 192 B 2.
18 Van der Waals schreef op 25 februari 1924 aan Scheltema (dus nog vóór het verschijnen van
het maartnummer): ‘Je tevredenheid met het Kath nummer kan ik niet deelen, integendeel op
enkele vrij goede verzen na vind ik alles onbelangrijk als 12maal opgeschonken thee,
maar..misschien ligt het aan mij.’
19 De eerste aflevering van de nieuwe reeks van De Witte Mier, Maandschrift voor de Vrienden
van Boek en Prent was in januari 1924 verschenen. Het tijdschrift werd uitgegeven door uitgeverij
Boosten & Stols te Maastricht. De eerste twee jaargangen van deze tweede reeks stonden onder
redactie van J. Greshoff; de derde en laatste jaargang onder die van Greshoff, J. van Krimpen
en A.A.M. Stols. (Zie voor de door De Witte Mier uitgekeerde honoraria: ‘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. 18-19.)
20 Zeker het financiële aspect zal belangrijk zijn geweest bij de overwegingen het tijdschrift te
staken. Immers op 1 maart 1924 schreef Zijlstra van Nijgh & Van Ditmar aan Scheltema: ‘Het
is mij werkelijk onbegrijpelijk, dat wij op het oogenblik niet meer dan 102 abonné's tellen.
Wanneer wij 300 abonnementen kunnen plaatsen dan verliezen wij er niet op, maar daar zijn
wij nog ver van verwijderd.’ (Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den
Haag, collectie-Adama van Scheltema, sign. A 192 B 2.)
21 Dl. 1-2: P.J. Verkruijsse, Critisch Bulletin (1975); dl. 3: J.M. Geers/J.M.J. Sicking, De Vrije
Bladen (1975); dl. 4: S.S. Hoogerhuis, Werk en Criterium (1981); dl. 5: B. Dongelmans, De
Stroom/Het Getij (1983); dl. 6: J.M.J. Sicking, Podium (1986).
22 Bij het beschrijven van het tijdschrift Orpheus is gebruik gemaakt van een set losse afleveringen,
die zich in de tijdschriftencollectie van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum te Den Haag bevindt.
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Caroline Gautier
‘De behoefte aan het schoone boek’
J Greshoff en De witte mier (1912-1913)
Na een weinig succesvolle schoolcarrière verliet de negentienjarige Jan Greshoff
(1888-1971) in 1908 zonder diploma de H.B.S. Aanvankelijk werkte hij als journalist
bij het Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage, en van 1909 tot 1910 was hij
als secretaris van de redactie verbonden aan het Haagse weekblad De Hofstad. Hij
leerde toen Ary Delen kennen, die in die tijd in Antwerpen correspondent van De
Hofstad was.1
Eind 1908 of begin 1909 ontmoette Greshoff P.N. van Eyck en kort daarop ook
J.C. Bloem. Greshoffs voorstel om gezamelijk een tijdschrift te beginnen werd op
sinterklaasavond van het jaar 1909 herzien. In plaats van een tijdschrift werd er een
uitgeverij opgericht die de door Van Eyck bedachte naam De Zilverdistel kreeg.2
Van Eycks bundel Worstelingen werd de eerste uitgave van De Zilverdistel, gezet
en gedrukt door de firma Joh.Enschedé in Haarlem.3
Ondertussen had Greshoff zelf ook twee dichtbundels gepubliceerd. Aan den
verlaten vijver verscheen in 1909 en Door mijn open venster in 1910. In 1911
verscheen de bundel persoons- en boekbeschrijvingen Het gefoelied glas. In december
1910 was ook Het Jaar der Dichters 1911 uitgekomen, de eerste van een reeks van
vijf door Greshoff samengestelde literaire almanakken, waarin hij het werk van jonge
dichters presenteerde.4 Het vignetje op het omslag van deze almanak werd getekend
door de Haagse boekhandelaarsdochter Nini Brunt, met wie Greshoff bevriend was
geraakt sinds ze in 1907 samen in het bestuur van de jeugdafdeling van het Algemeen
Nederlands Verbond hadden gezeten.5 In 1908 verloofde Greshoff zich met Nini's
oudere zuster Aty, via wie hij Jean François van Royen leerde kennen, destijds
adjunct-commies bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie. Onder invloed
van Greshoff zou Van Royen een grote belangstelling voor drukkunst en typografie
ontwikkelen.6
Nadat er drie titels bij De Zilverdistel waren verschenen, vroeg Van Eyck aan
Bloem en Greshoff zich uit de uitgeverij terug te trekken. Hij wilde trouwen en van
De Zilverdistel een winstgevende onderneming maken.7 Bloem
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antwoordde Van Eyck per brief op 14 september 1912 dat hij hem volgaarne ter wille
wilde zijn en ook Greshoff vond het niet meer dan redelijk gehoor te geven aan Van
Eycks verzoek, omdat ‘die alléén alles deed wat er te doen viel’.8 Bovendien had
Greshoff in 1912 ook andere activiteiten op het gebied van de boekkunst ondernomen.
Was er uit eerdere plannen voor een tijdschrift een uitgeverij voortgekomen, begin
1912 werkte Greshoff opnieuw aan de oprichting van een eigen maandschrift.
Op 6 februari 1912 schreef hij een brief aan de uitgever L.J. Veen op briefpapier
van ‘De Boekenwurm. Redactie: Ary Delen, Walter van Diedenhoven en Jan Greshoff.
Uitgegeven te Apeldoorn door C.M.B. Dixon. Dorpsstraat 517, tel 324.’ Kennelijk
gebruikte Greshoff ditzelfde briefpapier om Aart van der Leeuw te schrijven, die op
9 februari 1912 antwoordde: ‘Uit het hoofd van je brief merkte ik dat de boekenwurm
het levenslicht heeft aanschouwd. Graag beschouw ik mij als abboné’.9
Vlak voor het verschijnen van het eerste nummer werd de naam van het nieuwe
tijdschrift echter veranderd in De Witte Mier. Nadat Walter van Diedenhoven zich
had teruggetrokken, vormde Greshoff de eenmans-redactie van De Witte Mier en
nam Ary Delen de leiding op zich van de Belgische pendant van het tijdschrift, dat
onder de oorspronkelijke titel De Boekenwurm door De Nederlandsche Boekhandel
in Antwerpen werd uitgegeven. De Boekenwurm heeft waarschijnlijk maar heel kort
bestaan, terwijl er van De Witte Mier achttien afleveringen zijn verschenen.10
De Witte Mier, Een Klein Maandschrift voor de Vrienden van het Boek werd
uitgegeven door Cornelis Marinus Bernardus Dixon die zich in 1906 op twintigjarige
leeftijd als boekhandelaar had gevestigd in Apeldoorn,11 waar Greshoff in 1900 met
zijn moeder was komen wonen. Hoewel Greshoff al jong het huis uitging, verbleef
hij nog regelmatig in Apeldoorn. Het ligt voor de hand dat hij daar Dixon's
Boekhandel bezocht en zo in contact kwam met C.M.B. Dixon.
De eerste aflevering van De Witte Mier verscheen in mei 1912. Ze was gedrukt
door G.W. van der Wiel & Co. in Arnhem in een oplage van 2750 exemplaren,
waarvan 10 op Japans papier.12 Onder het motto ‘Het goede is altijd actueel’ opende
De Witte Mier met een inleiding, gebaseerd op de beginselverklaring in het al eerder
verspreide prospectus,13 die grotendeels voor zichzelf spreekt: ‘Niet in de meening
aan een bestaande behoefte te zullen gaan voldoen aanvaarden de leider en de uitgever
van dit tijdschrift hun taak, maar in de hoop een nieuwe behoefte te kunnen scheppen:
de behoefte aan het schoone boek. Op tweeërlei wijze wordt getracht het doel te be-
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reiken: de Witte Mier wil de behoefte aan boekbezit opwekken [...] en tevens wil hij
voortdurend ijveren voor de veralgemeening van zuivere inzichten omtrent de eischen
van vormschoonheid, die aan een boek kunnen en daarom ook moeten gesteld worden.
[...] Een goed boek: prijs aldus niet een werk alleen om zijn inhoud. Slechts waar de
inhoud in een schoonen, karaktervollen vorm uitgedrukt is kan van een goed boek
sprake zijn.’
De voor een tijdschrift voor boekenvrienden opmerkelijke naam werd als volgt
verklaard: ‘Voor de Witte Mier blijft niets verborgen. Hij dringt overal in door en
wil overal het fijne van weten. Hij is gevaarlijk-verslindend mààr.......tast het goede
nimmer aan.’ Een verklaring die overigens ook letterlijk was opgenomen in het
prospectus van De Boekenwurm. Vervolgens werd benadrukt dat De Witte Mier niet
literair-critisch wilde zijn, want ‘dat is dan ook geheel overbodig in onzen tijd, waar
de literatuur is doorgedrongen tot in het Groot-Ammerstolsch Dagblad en de
Schoklandsche Levensbode, waar de redacteur-uitgever - tevens koster en stovenzetter
- de nieuwste Nederlandsche en Vlaamsche kunstwerken aan een nauwgezet en
zaakkundig onderzoek onderwerpt’. Daarnaast kondigden Greshoff en Dixon in hun
inleiding aan dat moeite noch zorg gespaard zouden worden om het tijdschrift tot
een typografisch voorbeeld te maken. Tot slot werd, achteraf gezien, de doelstelling
van De Witte Mier het meest treffend verwoord: ‘De leider en de uitgever van de
Witte Mier willen zorgen dat hun vrienden goed op de hoogte blijven van al wat
wetenswaardig is aan verschijningen en verschijnselen uit de boekenwereld.’
Het verschijnen van het eerste nummer van De Witte Mier bleef niet onopgemerkt.
Veel contemporaine week- en maandbladen vonden het een bespreking waard. Over
het algemeen stonden de recensenten redelijk welwillend tegenover het initiatief,
vooral waar het de bevordering van de ‘smaak in boekkunst’ betrof.14
Op 2 juni 1912 verscheen er in De Amsterdammer echter een zeer venijnig artikel
van de toen nog vrijwel onbekende A.M. de Jong, met als titel ‘De heer J. Greshoff,
het Noodlot en de Witte Mier’. In dat artikel beklaagde De Jong Greshoff vanwege
zijn kwaadaardige noodlot dat hem altijd in de voetsporen van anderen liet treden.
Nu had Greshoff onlangs De Witte Mier opgericht, en volgens De Jong kon ‘alleen
zijn onbetwijfelbare argeloosheid [...] hem tot schild dienen tegen de schelle schijn
van belachelikheid en diefachtige navolgerij, die de uitgave van dit Maandschriftje
op hem werpt’. Wat was het geval? Sinds maart 1909 gaf Hans von Weber, directeur
van de Hyperion-Verlag in München, het tijdschrift Der Zwiebelfisch uit, dat zich
inzette voor de verbetering van de drukkunst en de bevordering van goede
boekvormgeving.15 Dat De Witte Mier in alle opzichten een slap aftreksel was van
de smaakvolle Der Zwiebelfisch, was volgens De Jong tot daar aan toe, maar
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J. Greshoff en zijn verloofde Aty Brunt, ca. 1912. (Collectie Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, Den Haag.)
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dat Greshoff met geen woord repte over dit tijdschrift dat duidelijk model had gestaan
voor De Witte Mier, en bovendien een deel van de inleiding klakkeloos had
overgenomen uit Der Zwiebelfisch, ging hem te ver.
Wellicht doelde Greshoff op dit artikel toen hij op 5 juni 1912 aan Van Royen
schreef: ‘Hartelijk dank voor je vriendelijk schrijven. Het deed mij werkelijk
genoegen, al is ook de aanval té persóónlijk geweest om mij werkelijk ernstig te
benadeelen.’16 Toch werd er als reactie op 16 juni 1912 ‘op verzoek van den uitgever
van De Witte Mier’ een brief van Hans von Weber aan Greshoff in De Amsterdammer
geplaatst, waarin hij over De Witte Mier schreef: ‘Das scheint wirklich eine
entzückende kleine Zeitschrift zu werden. Für die Ausstattung [...], Satz, Druck,
Papier etc. kann ich Ihnen nur mein Kompliment machen und meiner Freude Ausdruck
geben, dass mein kleiner Zwiebelfisch einen so sympathischen holländischen
Zwillingsbruder bekommen hat.’
Dat De Jong niet onder de indruk was van deze ‘hoffelike Duitse brief’ blijkt uit
zijn naschrift: ‘Om uw voortreffelikheid te bewijzen, waarde witte Mier, is heus iets
anders nodig, dan een komplimenteus schrijven van een Duits voorganger. Daden,
als 't u belieft, eigen werk!’
De brief van Von Weber werd ook in het tweede nummer van De Witte Mier
gepubliceerd. In datzelfde nummer deelde de uitgever mee dat er vanwege ‘speciale
onderlinge relaties met Der Zwiebelfisch’ af en toe interessante stukken en
mededelingen uit dat blad in De Witte Mier zouden worden gepubliceerd, maar dat
die altijd zouden worden voorzien van een asterisk. In twee afleveringen van De
Witte Mier verschenen in totaal vier op die manier gemarkeerde en inderdaad vrijwel
letterlijk uit Der Zwiebelfisch overgenomen mededelingen over nieuwe Duitse boeken.
De Witte Mier was dus weliswaar geïnspireerd op Der Zwiebelfisch, maar de inhoud
was voor het overgrote deel oorspronkelijk.
Op 30 juni 1912 werd er in De Amsterdammer alsnog een ingezonden stuk van
Greshoff geplaatst. Met verve ging hij de strijd aan: ‘Ineens is daar uit de dikke
duisternissen der onbekendheid een grove figuur op mij toegestoven. Hoewel ik maar
een bleek en mager jongentje ben en heelemaal geen held, ben ik van déze literaire
struikroover niet geschrokken. Een groote mond. Veelheid van woorden. [...] Open
deuren intrappen. Wij zijn een Hollandsche Zwiebelfisch. Nu vraag ik, wie heeft dat
ooit ontkend en wie zal er ooit over denken dit te ontkennen? Zeker niet Dixon en
ik. Het eigenlijke plan is, nu een goede twee jaar geleden, opgekomen bij Delen. Hij
sprak er mij over. Ik, op mijn beurt, maakte er Dixon warm voor. En na in München
met Von Weber de wederzijdsche verhouding met de Zwiebelfisch te hebben
vastgesteld, zijn we aan den slag gegaan. [...] Lezer, wij zijn, willen zijn een “imitatie”
van de Zwiebelfisch.’ Volgens Greshoff was De Witte Mier naast Der
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Zwiebelfisch volkomen op zijn plaats, omdat het Hollandse boek zowel wat inhoud
als wat uiterlijk betreft, wezenlijk van het Duitse verschilde. ‘Wel blijken de
fundamenten van de Jong's oordeel van verdacht-onsoliede constructie te zijn’,
vervolgde Greshoff, ‘kennis van boekmateriaal heeft hij blijkbaar niet, waar hij bijv.
ons papier, een uitstekend vergé, besmaalt. Dàt is géén questie van smaak maar een
van verstand-ervan-hebben.’
Behalve als reactie op het artikel van De Jong, is dit ingezonden stuk van Greshoff
interessant met betrekking tot de oprichtingsgeschiedenis van De Witte Mier. Ervan
uitgaande dat Greshoff de feiten niet verdraaide, kan Ary Delen worden beschouwd
als initiator van het tijdschrift, en was Greshoff verantwoordelijk voor het contact
met uitgever Dixon.
A.M. de Jong had op 7 juli 1912 het laatste woord in De Amsterdammer: ‘Ik moet
de heer J. Greshoff wel zeer dankbaar wezen, dat hij, de beroemde, gevierde, fameuse
letterkundige zich verwaardigd heeft, mij arme, roemloze, ten eenemale onbekende
“litteraire struikrover” op zo uiterst correcte, delicate wijze van repliek te dienen,
met terzijdestelling van eigen persoonlikheid en zelfrespect...[...] En uw papier is
dus uitstekend vergé! Aha! Dank u voor de inlichting, maar mooi is het niet en uw
letter staat er vrij ongelukkig op afgedrukt. [...] Ik blijf het treurig vinden, dat bij de
“Hollandse Zwiebelfisch” het Duitse voorbeeld hardnekkig verzwegen werd en dat
er een “grof artikel” van een ongure onbekende noodig was, om de (tweedehands)
bedenker van de imitatie tot deze bekentenis te nopen. En mag ik zo vrij zijn? - dat
de imitatie zo ongelukkig is uitgevallen.’
Hans von Weber was blijkbaar ook op de hoogte gesteld van De Jongs aanval op
De Witte Mier. In het vierde nummer van Der Zwiebelfisch van oktober 1912 schreef
hij een vergoelijkend stukje: ‘De Witte Mier, der kleine holländische Zwiebelfisch,
ist in seinem Vaterlande angegriffen worden: man warf ihm vor, er sei unser Epigone,
ja unser Plagiator. Wie töricht! Man soll sich doch freuen, daß er da ist. Er ist nur
unser jüngerer Bruder und das erklärt seine Ähnlichkeit.’
Nadat de eerste drie afeveringen van De Witte Mier verschenen waren, vestigden
Greshoff en Dixon zich in augustus 1912 officieel als uitgevers in Apeldoorn, onder
de naam C.M.B. Dixon & Co. In een circulaire aan de boekhandel benadrukten zij
dat deze firma geheel gescheiden was van de firma Dixon's Boekhandel in Apeldoorn.
Op 19 augustus 1912 schreef Greshoff aan Van Royen: ‘In dank je kopij ontvangen.
Ik zend ze dadelijk naar de drukkerij: voor No 6. No. 5 is nl. al geheel gereed. Dixon
moet herhalingsoefeningen maken en dan op aanbiedingsreis. Vandaar dat we zoo
veel vroeger moeten zijn. Heb je niet een klein stukje [xxx] voor No. 7. Schrijf mij
dan s.v.p. omgaande waarover het zijn zal:
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ik maak nl. een reisex. en aankondigings[plan?] voor de boekhandel.’
Dit briefje lijkt een tipje van de sluier op te lichten omtrent de taakverdeling bij
uitgeverij C.M.B. Dixon & Co. Toch moeten hieruit geen overhaaste conclusies
worden getrokken. In een prospectus van Dixon uit september 1912 werd vermeld:
‘De Heer Greshoff zal u [...] met nog eenige andere uitgaven bezoeken.’ Ging
Greshoff toch zèlf op aanbiedingsreis? Veertig jaar later herinnerde hij zich het zo:
‘Ik heb ook éénmaal met een aanbieding gereisd. Dat was denk ik in 1912 en ik was
geïnteresseerd in een kleine uitgeverij (Dixon, Apeldoorn). Ik vond het in één woord
afschuwelijk!’17
Onder het pseudoniem A. van Doorn schreef Greshoff in het tweede nummer van
De Witte Mier het artikel ‘Hagen in Rotterdam’.18 Het is een bespreking van de
tentoonstelling van het Deutscher Museum für Kunst in Handel und Gewerbe in
Hagen, gehouden in De Kunstkring in Rotterdam. Er werden verschillende soorten
Duits drukwerk tentoongesteld die bij Greshoff de totaal-indruk van ‘biedermeierij’
achterlieten: ‘Zuiver typografisch werk is er weinig. Te weinig. De typografie als
zelfstandig kunstvak schijnt nog niet tot de bewustheid van haar bestaansrechten en
mogelijkheden te zijn gekomen. Altijd en altijd weer roept zij den teekenaar te hulp.’
Toch was er volgens Greshoff in Duitsland tenminste sprake van beweging, terwijl
in Nederland ‘vriendelijke laksheid: een welwillende, half-ironische glimlach, voor
een enkele die zich druk maakt, en verder...handen stijf in de zak en kringetjes blazen.’
Als enige gunstige uitzondering noemde Greshoff de typograaf Sjoerd H. de Roos,
sinds 1907 artistiek medewerker van Lettergieterij Amsterdam v/h N. Tetterode, en
zeer actief op het gebied van de Nederlandse drukkunst en typografie.
In zijn bespreking van De Witte Mier in Het Maandblad voor de Typografie noemde
L. Levisson ook het artikel over de tentoonstelling van Duits drukwerk in Rotterdam:
‘De heer van Doorn zegt niet malsch zijn meening [...]. Er is maar een man, De Roos,
die wat presteert, zegt hij, [maar]....met alle respect voor De Roos' groote capaciteiten,
die ééne man slaagde er toch nog niet in iets speciaal hollands te maken. Van
Wenckebach, van Veldheer, van Lion Cachet, om maar een paar te noemen, wordt
niet gesproken. Zij beteekenen toch ook wat voor ons vak. Nemen wij bijv. eens
Veldheer's With Roosevelt through Holland, dan gelooven wij dat dit boek toch zeker
wel een “eervolle” vermelding verdiend had.’19
Levissons artikel schoot bij De Roos in het verkeerde keelgat. In een ongedateerde
brief schreef hij Greshoff over Levissons bespreking van De Witte Mier: ‘Het artikel
staat vol met die geniepigheidjes waarvan deze koopman een specialiteit maakt, en
die hem tegenover de goe-gemeente der vaklieden, het air van den smaakvollen en
helderzienden artist-drukker moeten
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Omslag van De Witte Mier, juni 1912. Het omslagontwerp is waarschijnlijk van Jan van Krimpen,
met gebruikmaking van een mogelijk door Nini Brunt getekend vignet.
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Omslag van De Witte Mier, november 1912. Het omslagontwerp is waarschijnlijk van Jan van Krimpen,
met gebruikmaking van een mogelijk door Nini Brunt getekend vignet.

Omslag van De Witte Mier, juli 1913. Het omslagontwerp is zeer waarschijnlijk van Jan van Krimpen,
met gebruikmaking van een mogelijk door Nini Brunt getekend vignet
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Door Nini Brunt en Jan van Krimpen getekend signet voor C.M.B. Dixon & Co te Apeldoorn. Vanaf
mei 1913 werd het op de achter zijde van het omslag van De Witte Mier geplaatst.
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geven. Echter tevergeefs. [...] volgens den Hr L. slaagde ik er niet in iets speciaal
hollands te maken - De Heer Enschedé (J.W.) zal hierover met hem van meening
verschillen. [...] En dan zijn daar nog Holst[,] v.Diedenhoven, Modderman en De
Bazel wiens kunstinzicht, nu ja toch wel boven dat van den handigen ondernemer
gaat. Maar genoeg [,] zijn oordeel laat mij betrekkelijk koud al is de geniepige manier
waarop hij het geeft mij een hinder, en vooral smans onkunde, want hij beklaagt zich
dat door v[an] D[oorn] niet over Wenckebach, Veldheer en Lion Cachet is gesproken.
[...] En dan: “Nemen wij b.v. eens Veldheer's With Roosevelt through Holland dan
gelooven wij dat dit boek toch zeker wel een “eervolle” vermelding verdiend had.”
U zult dit boekje wel kennen, met de vrij slordig door Veldheer geteekende illustraties,
die zoo onhebbelijk tusschen den tekst zijn geplaatst, waardoor duidelijk is, dat de
geheele opzet niet deugt. Juist dit boekje gaf mij aanleiding (dit blijft onder ons) de
firma Brusse van wien wij beter gewend zijn, voor eventueele dergelijke uitgaven
eenige wenken te geven. [...] Kunst exploiteurs zijn er al te veel, laten wij ze uit de
nog teedere boekkunst vandaan houden.’
Naar aanleiding van Levissons bespreking van De Witte Mier stuurde Greshoff
een ingezonden brief naar het Het Maandblad voor de Typografie, waarin hij zijn
bedoelingen met De Witte Mier nog eens uiteen zette. Hij stelde met nadruk dat De
Witte Mier géén vaktijdschrift was. De reden dat hij De Witte Mier had opgericht
was: ‘Dat vernieuwing of verjonging, in ieder geval veredeling, van het typografisch
vak niet mogelijk is, wanneer het publiek zich onwetend en onverschillig blijft
vertoonen. [...] Aan het publiek - in den uitgebreidsten zin des woords: tot de
uitgevers, de handelaren, de kooplieden, de ambtenaren en de ontwikkelde
belangstellende onder alle rangen en standen wil de Witte Mier het inzicht trachten
te brengen, dat er mooi en leelijk, goed en slecht, deugdelijkheid en vodderigheid
bestaat op boektechnisch en typografisch gebied.’20
Dat een artikel als ‘Hagen in Rotterdam’ niet volledig representatief is voor de 162
artikelen die in de achttien afleveringen van De Witte Mier verschenen, blijkt uit een
inventarisatie van de inhoud van het tijdschrift. In totaal waren er 40 artikelen gewijd
aan boekkunst en grafische kunst en daarmee verband houdende binnenlandse
maatschappelijke kwesties, terwijl 55 artikelen betrekking hadden op buitenlandse
letterkunde. Verder werd er geschreven over andere kunsten, variërend van toneel
en dans tot schilderkunst, en de meest uiteenlopende andere onderwerpen.
In de verschillende redactionele rubrieken werden kort en treffend allerlei actuele
onderwerpen op het gebied van het boek behandeld. De meest interessante rubrieken
waren ‘Langs de Paden van de Mier’, waarin de vorm-
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geving van Nederlandse boeken kort werd besproken en van commentaar voorzien,
en ‘Uit Vier Windstreken’, waarin het ging om inhoud en vormgeving van
buitenlandse boeken.
Vier keer werden er oorspronkelijke gedichten van buitenlandse dichters afgedrukt.
Van het voornemen om geen boekbesprekingen te publiceren, werd slechts eenmaal
afgeweken. In het aprilnummer van 1913 verscheen een recensie door François
Pauwels over de dichtbundel De parelduiker van J.J. de Stoppelaar.
Greshoff was verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het totale aantal
artikelen, die hij, behalve met zijn eigen naam, soms ook met een pseudoniem
ondertekende. Daarnaast werd het grootste deel van de redactionele artikelen
waarschijnlijk ook door Greshoff geschreven. De rest van de bijdragen was afkomstig
van tientallen verschillende binnen-en buitenlandse auteurs. Vanaf juli 1913
verschenen er steeds meer stukken van Greshoff in De Witte Mier. In het laatste
nummer uit oktober 1913 staan er van de elf artikelen vier op zijn eigen naam en
vier op naam van de redactie, terwijl het niet ondenkbaar is dat één van de drie
anonieme artikelen in dat nummer ook door hem is geschreven.
Het anonieme artikel ‘Over boekformaten’ werd ondertekend met de initiaal K.,
waarachter zich zeer waarschijnlijk de typografisch ontwerper Jan van Krimpen
verschool.21 Naast deze bijdrage had Van Krimpen wellicht ook een aandeel in de
vormgeving van De Witte Mier. Samen met Nini Brunt ontwierp hij een uitgeversmerk
met sparretakken voor C.M.B. Dixon & Co., zoals blijkt uit hun initialen rechtsonder
in dit merk. Vanaf het eerste nummer van de tweede jaargang in mei 1913 werd het
op de achterkant van het omslag van De Witte Mier geplaatst. Nini Brunt ontwierp
ook een vignet van een mier voor de voorkant van het omslag. Of dit het vignet was
met de zwarte mier dat werd gebruikt voor de eerste zes nummers, of het nieuwe
met de witte mier voor de nummers zeven tot en met achttien, is niet duidelijk.22 Het
is niet onmogelijk dat Van Krimpen naast de typografie van het merk met de
sparretakken ook andere ontwerpen maakte voor De Witte Mier, maar zeker is het
evenmin. Toch wordt er op grond van de typografische stijl over het algemeen
aangenomen dat hij misschien vanaf november 1912, maarzeker vanaf mei 1913
verantwoordelijk was voor de vormgeving van de omslagen en de titelpagina's van
De Witte Mier.23
De achttien nummers van De Witte Mier werden gepresenteerd in drie delen van
ieder zes afleveringen, in totaal dus anderhalve jaargang. Het tijdschrift werd genaaid
en gebrocheerd en had een formaat van 13×20 cm.24 Bij de eerste zes nummers was
het witte omslag bedrukt in zwart met een per aflevering wisselende steunkleur voor
de titel en de ondergrond van het vignet met de zwarte mier. Het binnenwerk werd
gezet uit de Nordische Anti-
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qua, een destijds moderne letter die vanaf 1906 verkrijgbaar was bij Lettergieterij
Genzsch & Heyse in Hamburg.
In januari 1912 was door Lettergieterij Amsterdam de Hollandsche Mediaeval
gepresenteerd in korps 10. De reacties op deze door De Roos ontworpen letter waren
zeer positief. Vanaf mei 1912 waren er zes korpsen beschikbaar, en vanaf september
was de serie romein met 12 korpsen compleet. G.W. van der Wiel & Co., de drukker
van De Witte Mier is één van de eerste afnemers van het nieuwe type geweest.25
Vanaf november 1912, de eerste aflevering van het tweede deel, werd het
binnenwerk van De Witte Mier gezet uit de Hollandsche Mediaeval korps 6, 8 en 10.
De omslagen van de nummers zeven tot en met twaalf waren weer wit, bedrukt in
zwart en een steeds wisselende steunkleur, maar de typografie en de tekst was nu op
ieder omslag anders. Vanaf nummer zeven werd het nieuwe vignet met de witte mier
gebruikt.
Vlak voor het verschijnen van de zevende aflevering ontving Greshoff een brief
van De Roos, die aanbood advies te geven over het zetten met de Hollandsche
Mediaeval, omdat hij blijkbaar niet onder de indruk was van de zetwijze van de eerste
zes nummers: ‘gaat de drukker op dezelfde wijze door, dan wordt het gebruik mijner
letter geen succes. Niet elke drukker of uitgever kan ik, noch wil ik in deze raden,
maar in dit speciale geval, zou ik het betreuren indien u[sic] verlangen om mijn letter
te gebruiken, niet het gewenschte resultaat gaf.’ Of Greshoff zich inderdaad door De
Roos heeft laten adviseren over het gebruik van de Hollandsche Mediaeval is niet
bekend.
Ook het binnenwerk van de laatste zes afleveringen van De Witte Mier werd gezet
uit de Hollandsche Mediaeval, waarbij gebruik werd gemaakt van de in januari 1913
geïntroduceerde cursief. De wederom vernieuwde typografie op de omslagen van
het derde deel bleef, behalve een per aflevering wisselende steunkleur, zes nummers
lang onveranderd.
Of De Witte Mier inderdaad een typografisch voorbeeld is geweest, zoals Greshoff
en Dixon voor ogen stond, is vooralsnog niet vast te stellen. De recensenten van de
contemporaine vakbladen waren niet altijd enthousiast over de uiterst sobere
typografie, maar vaak wel zo betrokken dat ze beargumenteerd commentaar leverden
en adviezen ter verbetering gaven.
Van half februari tot eind juli 1913 reisde Greshoff door Europa.26 Tijdens zijn
afwezigheid werd de redactie van De Witte Mier overgenomen door F.A. Beunke,
een studiegenoot van J.C. Bloem, die daarin terzijde werd gestaan door Aty Brunt,
de verloofde van Greshoff.27 C.M.B. Dixon had waarschijnlijk weinig tijd meer om
zich met De Witte Mier te bemoeien, omdat hij in januari 1913 een concurrerende
boekhandel in Apeldoorn en het daarbij behorende agentschap van een dagblad had
overgenomen. De Witte Mier was
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op dat moment zakelijk gezien nog redelijk succesvol. Het aantal adverteerders was
groter dan ooit en zou de daaropvolgende twee maanden zelfs nog iets groeien,28
maar de oplage was sinds de januari-aflevering gedaald tot 650. Vanaf april 1913
liep ook het aantal advertenties terug en daalde de oplage verder tot 500. Behalve
enkele verwijzingen in brieven, zijn er over het abonneebestand van De Witte Mier
geen gegevens bewaard gebleven,29 maar vanwege de alsmaar kleiner wordende
oplage kan op z'n minst geconcludeerd worden dat de verkoop niet aan de
verwachtingen voldeed. Wellicht heeft dit feit bijgedragen aan de beslissing van
Dixon om de uitgave van het tijdschrift na oktober 1913 te staken.
Uit een alarmerende brief van Greshoff aan Van Royen van 20 juli 1913 blijkt dat
Dixon hem toen al van dat besluit op de hoogte had gesteld. Greshoff vond het
weliswaar ‘beroerd’, maar kon er blijkbaar niets tegen in te brengen. Wel vroeg hij
Van Royen om de Rotterdamse uitgevers W.L. en J. Brusse eens te benaderen over
een eventuele overname van De Witte Mier: ‘Kijk eens: hij [= Brusse] moet er zich
geen gouden bergen van [voorstellen?]!!! Maar met zijn relaties (50x zooveel als wij
in Apeld!) kan hij er beslist veel meer mee doen als Dixon. Vooral op annonce gebied
is er wat mede te beginnen met een goede colporteur.’
Op 6 november 1913 voerde Greshoff een gesprek met de gebroeders Brusse,
waarin werd afgesproken dat zij van december 1913 tot en met mei 1914 geheel
kosteloos de administratie en distributie van De Witte Mier zouden verzorgen en de
eventuele winst aan Greshoff zouden overdragen, die zelf de produktiekosten en het
risico van de uitgave voor zijn rekening zou nemen. De Brusses verlangden alleen
nog een schriftelijke bevestiging van Dixon wat betreft de overdracht van het recht
van uitgave van De Witte Mier.30
Ondertussen had Dixon echter een circulaire verspreid met de mededeling dat de
uitgave van De Witte Mier na het zojuist verschenen zesde nummer van het derde
deel was gestaakt. Als argument voerde hij aan: ‘Geen gebrek aan belangstelling het ruim voldoende aantal abonné's toch is nogvoortdurend stijgende - maar herhaalde
ongesteldheden van den redacteur en vermeerderde werkzaamheden van den uitgever
in samenwerking met andere factoren brengen ons tot dit besluit waarvan we,
overtuigd dat “De Witte Mier” niet tevergeefs gewerkt heeft, de noodzakelijkheid
betreuren.’ Waarop Dixon met ‘andere factoren’ precies doelde, zal waarschijnlijk
nooit meer aan het licht komen, maar dat de verhouding tussen Dixon en Greshoff
op dat moment ernstig verstoord was, lijdt geen twijfel. Greshoff plaatste een
ingezonden mededeling in, onder andere, het Algemeen Handelsblad, waarin hij zich
op felle wijze distantieerde van Dixons rondschrijven dat ‘gehéél zonder mijn
voorkennis, medeweten en toestemming is verspreid’.
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Wat hem betreft bleef De Witte Mier onveranderd bestaan. Daarnaast bleef hij
verwoede pogingen doen om het tijdschrift alsnog bij uitgeverij Brusse onder te
brengen. In zijn brieven aan de gebroeders Brusse hanteerde hij steeds minder beleefde
termen: Dixons handelwijze was ‘onbehoorlijk’ en ‘onfatsoendelijk’, en de man zelf
‘gereformeerd kraakporselein’. De Brusses hielden zich wijselijk op de vlakte, ‘wij
kunnen de geschillen niet overzien en er dus geen oordeel over uitspreken’, en lieten
Greshoff op 13 januari 1914 weten dat De Witte Mier nu ook wat hen betreft van de
baan was. Dixon weigerde het recht van uitgave van het tijdschrift over te dragen en
zij hadden zich daar blijkbaar bij neergelegd: ‘Het komt ons voor dat wij niet op den
goeden weg zijn om tot een resultaat te komen. De Witte Mier is opgeheven en
afgeschreven. Zoo is het en niet anders en daarmede hebben wij rekening te houden.
[...] Of wij briefjes schrijven aan Dixon over het recht op den titel, dat geeft niets, is
een kleine bijkomstigheid. Hij heeft het tijdschrift opgeheven. Het bestaat dus niet
meer.’ Toch vroeg Greshoff op 24 februari 1914 nogmaals belet bij de Brusses:
‘Zoudt u zoo vriendelijk willen zijn mij woensdag-middag a.s. te ontvangen. Ik kom
dan met mijn vriend Van Krimpen. Om nog eens over de W.M. te spreken.’ Of dit
gesprek inderdaad heeft plaatsgevonden, is niet bekend, maar het is zeker dat ondanks
de reddingspogingen van Greshoff De Witte Mier na november 1913 niet is
voortgezet.31
Op 17 februari 1914 had Greshoff de gebroeders Brusse vanuit Berlijn over een heel
andere kwestie geschreven. Hij wilde Nederlands vertegenwoordiger worden op de
Bugra, de Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik, die van mei tot
oktober 1914 in Leipzig zou worden gehouden, en vroeg de Brusses of zij hem wilden
aanbevelen bij de commissie die over de vertegenwoordiging besliste: ‘U weet dat
ik alles voel en op mijn wijze rustig en [veel?] gedaan heb voor het Boek. Ik spreek
en schrijf daarbij de 3 talen. Ik ken Leipzig en Duitschland, waar ik al vele goede
relatie's heb onder uitgevers, journalisten en kunstnijveraars.’
Blijkbaar deed Greshoff een dergelijk verzoek eveneens aan drukkerij G.W. van
der Wiel & Co. in Arnhem, die daar onmiddellijk gehoor aan gaf. Op 18 februari
schreef Van der Wiel aan de Nederlandsche commissie voor de Internationale
Tentoonstelling van het Boek en de Graphische Vakken in Leipzig, Greshoffs
sollicitatie naar de vertegenwoordigersfunctie in Leipzig ‘zeer ernstig te
ondersteunen’. Volgens hem was Greshoff bij uitstek geschikt om deze functie te
vervullen: ‘Het is een zeer beschaafd en energiek persoon, werkzaam geweest zijnde
in den Boekhandel, en zeer goed op de hoogte van de graphische vakken. Daar wij
een tijdlang voor hem als uitgever hebben gedrukt, kennen wij den heer Greshoff
zeer persoonlijk en leerden hem kennen als iemand met groote liefde voor de
graphische kunsten
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J. Greshoff met zijn hondje Daisy. Deze foto stuurde Greshoff op 12 januari 1914 vanuit Oberhof als
ansichtkaart aan de gebroeders W.L. en J. Brusse. (Collectie Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, Den Haag.)

Prospectus voor De Witte Mier met een tekening door Albert Hahn, november 1912. (Collectie
Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam)
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en een zeer goed en juist oordeel over de typografie in het algemeen. Daar hij veel
in het buitenland heeft vertoefd spreekt hij alle moderne talen zeer gemakkelijk. Daar
hij zich hoofdzakelijk in de literaire wereld heeft bewogen, heeft hij tevens een zeer
groote kennis op bibliografisch gebied.’ Greshoff kreeg de functie, en op 19 februari
schreven de Brusses naar Berlijn: ‘Gisteren vernamen wij, dat de aanstelling voor
den door U bedoelden tijdelijke werkkring reeds is geschied. Onze aanbeveling zou
dus geen nut meer hebben, zoodat wij haar achterwege laten moeten.’
Greshoffs verblijf in Leipzig zou voortijdig worden beëindigd.32 Bij het uitbreken
van de eerste wereldoorlog reisde hij terug naar Nederland, waar hij zich op 18
augustus 1914 vanuit Apeldoorn meldde bij de gebroeders Brusse: ‘Ook ik ben thans
- na een reis Leipzig-Den Haag in 4 dagen en nachten! - in Apeld. terug. Ik ben
dadelijk [XXX] aan het werk gegaan.’ Op 20 augustus antwoordden ze hem:
‘Gelukgewenscht met uw behouden terugkomst. Het werd u zeker in Leipzig wat
[geborneerd?] nu alle vreemdelingen weg waren. [...] Er is op het ogenblik overigens
weinig belangstelling als alleen voor den oorlog en wat daaraan vastzit. Het is
begrijpelijk.’
Op 18 september 1914 schreef Aart van der Leeuw aan Greshoff: ‘Prettig vond
ik het weer eens wat van je te hooren, jammer dat je het niet goed gehad hebt in
Leipzig. [...] Met je invective tegen de Duitschers kan ik niet meegaan. [...] Jijzelf
hebt toch ook veel aan Germanje te danken, in je werk (bv. de Witte Mier) is veel
meer Duitsche dan Fransche invloed merkbaar.’
De vennootschap tussen Dixon en Greshoff werd op 15 januari 1917 ontbonden. Op
27 januari 1920 vertrok Dixon naar Nederlands-Indië, waar hij als officier was
geplaatst. Na in mei 1924 te zijn teruggekeerd werd Dixon op 24 juli 1925 failliet
verklaard. Op 17 en 18 september 1925 werd zijn fonds geveild bij G.Theod. Bom
& Zoon in Amsterdam. Na deze fondsveiling is de uitgeverij opgeheven, maar de
boekhandel werd voortgezet op naam van mevrouw Dixon. In maart 1928 vertrok
Dixon weer naar Nederlands-Indië en mevrouw Dixon volgde hem in mei 1929, na
de boekhandel van de hand te hebben gedaan. In januari 1931 werd het faillisement
van C.M.B. Dixon beëindigd.33

Eindnoten:
1 Zie voor biografische gegevens over J. Greshoff: L. Gillet, Jan Greshoff. Zijn poëzie en poëtiek,
Hasselt 1971.
2 Zie voor Greshoffs versie van de oprichtingsgeschiedenis van De Zilverdistel: J. Greshoff,
Afscheid van Europa, 's-Gravenhage/Rotterdam 1969, p. 91-92.
32

33

Zie voor informatie over de Bugra en Greshoffs verblijf in Leipzig: J. Greshoff, ‘Herinnering
aan de Bugra’, in Den Gulden Winckel 13 (1914) 11 (november), p. 167-169 en 12 (december),
p. 182-186, en S.A.J. van Faassen, ‘J. Greshoff, Anton Kippenberg en de Insel-Verlag
(1914-1915)’, in Jaarboek Letterkundig Museum 1 (1992), p. 39-54.
Deze gegevens zijn onder andere ontleend aan het Nieuwsblad voor den Boekhandel uit de
betreffende jaren. Personalia betreffende C.M.B. Dixon en zijn echtgenote zijn ontleend aan
gegevens uit het Gemeentearchief te Apeldoorn.
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3 ‘J.C. Bloem en Jan van Krimpen’, in A.L. Sötemann, Vier opstellen over J.C. Bloem, Amsterdam
1979, p. 129.
4 A.L. Sötemann, ‘J.C. Bloem en Jan van Krimpen’ (noot 3), p. 130.
5 Nini Brunt, Het huis in de Heemskerckstraat, Amsterdam 1978, p. 25-26 en p. 57.
6 Zie voor biografische gegevens over J.F. van Royen: A.M. Hammacher, Jean François van
Royen 1878-1942, 's-Gravenhage 1947.
7 A.L. Sötemann, ‘J.C. Bloem en Jan van Krimpen’ (noot 3), p. 131.
8 J. Greshoff, Afscheid van Europa (noot 2), p. 92.
9 Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bevinden de geciteerde documenten zich in de collectie
van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag.
10 Over het bestaan van De Boekenwurm is veel onduidelijk, maar dat er tenminste één nummer
van het tijdschrift is verschenen, blijkt uit een catalogus van de veiling van het fonds van C.M.B.
Dixon & Co. in 1925 bij G.Th. Bom & Zoon in Amsterdam, waarin 110 exemplaren van ‘De
boekenwurm onder redactie van Ary Delen, Antwerpen. 1912. kl. 80’ worden vermeld. Daarnaast
bevindt zich in de collectie van de Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam een proef van het prospectus waarop Dixon
als uitgever staat vermeld. De definitieve versie van dit prospectus, met De Nederlandsche
Boekhandel in Antwerpen als uitgever, bevindt zich in de collectie van het Archief en Museum
voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen. In het mei/juni-nummer uit 1912 van Plantijn,
Letterkundig Overzicht van De Nederlandsche Boekhandel werd De Boekenwurm in de rubriek
‘Boekbeoordelingen’ aangekondigd.
11 Gemeentearchief, Apeldoorn; ook overige personalia betreffende C.M.B. Dixon zijn ontleend
aan aldaar berustende gegevens.
12 Rijksarchief Gelderland, Arnhem; alle gegevens over druk, oplagen en prijzen van De Witte
Mier zijn ontleend aan het aldaar berustende ‘Grootboek over jaren 1911-1912’ en het
‘Verkoopboek 1913’ van Drukkerij en Uitgeverij Van der Wiel & Co.
13 Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels,
Amsterdam, prospectusseu- en personalia-archieven van C.M.B. Dixon & Co. en Dixon's
Boekhandel; ook ander promotiemateriaal dat in dit artikel ter sprake komt, is aan deze archieven
ontleend.
14 De Witte Mier werd in veertien van de dertig door mij onderzochte week- en maandbladen uit
1912 en 1913 één of meer malen besproken, te weten in De Amsterdammer, Het Boek, Den
Gulden Winckel, De Hofstad, Het Maandblad voor de Typografie, Nieuwsblad voor den
Boekhandel, Onze Eeuw, De Ploeg, De Schakel, Stemmen des Tijds, De Tijdspiegel, Ons Vakblad,
Het Weekblad voor den Boekdrukker en De Wereld.
15 Zie voor een overzicht van de geschiedenis van de moderne boekkunst in Duitsland: G.K.
Schauer, ‘De kunst van het boek in Duitsland’, in Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965,
Nijmegen 1965, p. 163-208.
16 De geciteerde brieven van J. Greshoff aan J.F. van Royen bevinden zich in het Rijksmuseum
Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, Den Haag, Van Royen-archief.
17 J. Greshoff aan J.-P. Barth, 13 december 1952. Zie ‘Ik ben overbodig geworden!’ Briefwisseling
J. Greshoff-A.A.M. Stols, (3) 1952-1956 (ed. Salma Chen/S.A.J. van Faassen), 's-Gravenhage
1992, p. 87.
18 In De Witte Mier bediende Greshoff zich van de pseudoniemen A. van Doorn, Dirk Bouts en
Joh. G. Brands.
19 L. Levisson, ‘De Witte Mier’, in Het Maandblad voor de Typografie 3 (1912), p. 75-76.
20 J. Greshoff, ‘De Witte Mier’, in Het Maandblad voor de Typografie 3 (1912), p. 98-99.
21 A.L. Sötemann, ‘J.C. Bloem en Jan van Krimpen’ (noot 3), p. 132.
22 Nini Brunt herinnerde zich dat zij een omslag voor De Witte Mier tekende, maar ze gaf niet
precies aan welk omslag en wanneer. (Zie Het huis aan de Heemskerckstraat (noot 5), p. 52.)
Volgens A.L. Sötemann ontwierp Nini Brunt het vignet met de witte mier op het omslag van
de afleveringen zeven tot en met achttien. (Zie ‘J.C. Bloem en Jan van Krimpen’ (noot 3), p.
132.)
23 Zie voor het aandeel van Jan van Krimpen aan de vormgeving van De Witte Mier: A.L. Sötemann,
‘J.C. Bloem en Jan van Krimpen’ (noot 3), en Dora van Velden, ‘Notes to early work by Jan
van Krimpen’, in Quaerendo 4 (1974) 4, p. 317-329; het laatstgenoemde artikel is wat dit betreft
niet zo duidelijk.
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24 Het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag bezit losse
exemplaren van alle afleveringen van De Witte Mier. Bestudering van deze exemplaren leverde
onder andere inzicht in de vormgeving van de omslagen en het binnenwerk van het tijdschrift.
25 Informatie over de presentatie van de Hollandsche Mediaeval en de geleidelijke ontwikkeling
van de hele serie is ontleend aan Typografische Mededeelingen, het tweemaandelijkse orgaan
van de Lettergieterij Amsterdam v/h N. Tetterode. De Hollandsche Mediaeval was in januari
1913 compleet met 12 korpsen romein, 12 korpsen halfvet en 9 korpsen cursief.
26 Dit heb ik kunnen vaststellen aan de hand van gegevens uit brieven en de datering daarvan, en
de ondertekening en datering van artikelen door Greshoff in De Witte Mier.
27 F.A. Beunke werd in 1913 in de maart- en aprilaflevering van De Witte Mier vermeld als
waarnemend redacteur Dat ook Aty Brunt zich in die tijd met de redactie van het tijdschrift
bemoeide, blijkt uit een briefje van 30 april 1913 aan Van Royen over de indeling van komende
afleveringen. (Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van Het Boek, Den Haag,
Van Royen-archief.)
28 In januari 1913 stonden er zestien advertenties in De Witte Mier, in februari en maart ieder
achttien. Daarna daalde het aantal stapsgewijs tot twee in de laatste aflevering van oktober 1913.
29 Behalve het materiaal in de prospectussen- en personalia-archieven van C.M.B. Dixon & Co.
en Dixon's Boekhandel (Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevordering van de
Belangen des Boekhandels, Amsterdam), is er zo goed als zeker niets bewaard gebleven van
het archief van C.M.B. Dixon & Co. Hoogstwaarschijnlijk is het archief in 1925 na het
faillissement van Dixon vernietigd.
30 Deze informatie is ontleend aan een brief die de gebroeders Brusse op 6 november 1913 aan
Greshoff schreven ter bevestiging van ‘onze besprekingen van heden morgen’.
31 In januari 1924 zou het eerste nummer van een nieuwe reeks van De Witte Mier verschijnen,
waarvan Greshoff op verzoek van A.A.M. Stols de leiding op zich nam. Dit ‘Maandschrift voor
de Vrienden van Boek en Prent’, zoals de ondertitel luidde, werd uitgegeven door Boosten &
Stols te Maastricht en zou tot december 1926 bestaan. In het prospectus werd het tijdschrift
aangekondigd als een ‘uitgebreider en verbeterde vorm’ van de eerste reeks van De Witte Mier.
In het vernieuwde tijdschrift zouden niet alleen literatuur en grafische kunsten aan bod komen,
maar ook ‘ethische en sociale problemen, welke daarmee verband houden’.
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Axel Rosendahl Huber
De jonge F.C. Terborgh
Brieven van Reijnier Flaes aan Axel Huber, 1921-1936
‘Je ziet tusschen ons beiden verschillen; ik allereerst overeenkomsten. Wij zijn beiden
overtuigd van de noodzakelijkheid van persoonlijken innerlijken groei, alias hoogere
bevrediging(,) dat bindt - en dat scheidt van de rest.’ Dat schreef Reijnier Flaes
(1902-1981) mij vanuit Florence, in een brief van 30 maart 1928. Misschien had
Reijnier wel gelijk: er waren veel overeenkomsten tussen ons. Niet alleen op het
spirituele vlak, maar ook op ander gebied. Beiden zijn wij in januari 1902 geboren,
buiten Nederland. Wij hadden alletwee een niet-Nederlandse moeder. Toen wij elkaar
als veertienjarige jongens leerden kennen op het Gymnasium Haganum in Den Haag,
hadden wij beiden het grootste deel van ons leven in het buitenland doorgebracht.
Voor ons was Nederland in zekere zin een ‘vreemd’ land. Ook dat bindt, en scheidt
van de rest. Hoe dan ook, in 1916 werden Reijnier en ik vrienden en dat is altijd zo
gebleven. In de periode waarin Reijniers literaire alter ego F.C. Terborgh steeds
duidelijker gestalte kreeg (van 1921 tot 1936), hebben wij bovendien regelmatig met
elkaar gecorrespondeerd. Ter herinnering aan onze vriendschap heb ik ongeveer
vijftig van zijn brieven en briefkaarten voor publikatie geschikt gemaakt en voor
zover nodig, van commentaar voorzien. Het publiceren van die brieven zie ik als een
laatste vriendendienst, die ik aan Reijnier zou kunnen bewijzen. Daarom vind ik het
bijzonder plezierig, op deze plaats een kleine bloemlezing te kunnen presenteren uit
de brieven van ‘de jonge F.C. Terborgh’.

Reijniers plan
Op 12 juli 1922 stuurde Reijnier mij de volgende brief uit Hamburg:
Beste Axel!
De rust en de afgeslotenheid - het op mij zelf aangewezen zijn, die mij in
vacanties hier al vaak de beste vruchten en gelukkigste oogenblikken
brachten, hebben mij nu ook weer met al hun bekoring te pakken en zoo
komt het, dat ik op een oogenblik, waar jij 't zeker niet zult verwachten je schrijf.
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Het verloopen, veelbewogen studiejaar heeft me vaak gelegenheid tot
overdenkingen gegeven en het heeft me soms ontbroken aan een gezel
met wien ik een ernstig woord kon spreken en die ik ook eens hoorde
spreken - iets anders hoorde zeggen dan “ja” en “amen” of “zoo is het” De oude schoolherinneringen en het onlangs weer aanwakkeren van onze
betrekkingen hebben me doen besluiten je iets te verzoeken: en wel om
van nu af en regelmatige veertiendaagsche korrespondentie met elkaar te
voeren - om elkaar aan te wakkeren en op te wekken tot daad en werken
- meer dan het dagelijksch leven dit kan doen - en onze gescheidenheid
zal daarbij een goede steun zijn Niet een enkel zenden van werk - maar een ruimer breeder
gedachtenwisseling - en ruil van ideeën en denkbeelden van overpeinzingen
en gevoelens - als het ware een dubbel leven voor beiden
Ja - ik heb zelfs het plan de brieven op te bergen en later te laten innaaien
- dat zij als het ware een dagboek vormen, een prachtig dokument voor
een eenzijdige betrekking - en om op het practische tegelijk over te gaan:
Ik zou je willen verzoeken: schrijf op hetzelfde papier en in 't zelfde
formaat. Het is een goedkoop soort oud Hollandsch en in elke papierwinkel
per vel à 5 cent te koop - uit elk vel snij je 4 dergelijke brieven - Het papier
is prettig in hoedanigheid en formaat en goedkoop - en dan ik ben er verzot
op Overweeg dit plan en schrijf me spoedig naar Hamburg ik verwacht je
antwoord omtrent de twintigste - want daarna ga ik op reis Het plan paste in Reijniers voornemen, de correspondentie dienstbaar te maken
aan zijn literaire toekomstplannen. Dit zag ik nog eens bevestigd in een enkele zin
uit de volgende brief, van 19 juli 1922: ‘De bedoeling met onze korrespondentie
was: twee brieven ongeveer van elk per maand - ik beloof me er veel van en verwacht
een weldadige stimulans tot werken want in dit opzicht is 't laatste jaar vooral wat
m'n litteraire ontwikkeling betreft wat mager uitgevallen.’

Onze vriendschap
Het begon allemaal op een heel donkere middag in de nazomer of vroege herfst 1916
in een tweede-klaslokaal van het Gymnasium Haganum aan de Laan van Meerdervoort
in Den Haag. Vanwege de duisternis was het licht aan. Onverwachts stapte de rector
het lokaal binnen, gevolgd door een lange magere jongen. Een nieuwe leerling. Het
meest opvallend vond ik de donkere, verticaal gestreepte stof van zijn colbertpak;
on-Hollands. De volgende morgen, tijdens het recreatieve kwartier, raakten wij in
gesprek. Wij werden meteen vrienden en zijn dat ook gebleven.
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De jongen heette Reijnier Flaes. Eigenlijk alleen maar ‘Flaes’. Zo was dat toen
gebruikelijk. Nu nog zou ik een flink aantal familienamen van klasgenoten kunnen
noemen, maar de voornamen, voorzover ik ze geweten heb, ben ik vergeten. Zo was
er in onze klas een jongen ‘Telders’ (de latere professor B.M. Telders, die in een
concentratiekamp zou overlijden). Wij wisten alleen dat hij enorm knap was en de
enige in de klas, die de krant las. Ook wist een enkeling dat hij Ben heette, maar hij
was en bleef voor ons: ‘Telders’.
Het duurde niet lang of ik maakte er een gewoonte van Reijnier in de weekends
thuis op te zoeken. ‘Thuis’ was voor hem toen het gezin van de rector dr. H.
Cannegieter Tzn. Reijniers vader was Nederlands consul-generaal in Hamburg.
Reijnier ging daar ook op school, maar op zeker ogenblik - het was midden in de
eerste wereldoorlog - achtten zijn ouders het toch wenselijk in Nederland een onderdak
voor hem te zoeken. Door tussenkomst van een gemeenschappelijke vriend vonden
zij voor Reijnier een onderkomen in het gezin van de rector van het Gymnasium
Haganum. De sympathie tussen pleegouders en pleegzoon was wederkerig, maar
Reijnier die uit een gezin met vier kinderen kwam, vond in zijn nieuwe tehuis geen
leeftijdsgenoten. Daarom is het, denk ik, voor Reijnier van wezenlijk belang geweest,
dat hij van het begin van zijn Haagse jaren af kon beschikken over een vriend, bij
wie hij steun kon vinden, aan wie hij vrij zijn gedachten kon openbaren en met wie
hij in zekere zin zijn eenzaamheid kon delen. Ik van mijn kant had ook behoefte aan
een goede vriend als steun en toeverlaat.
Bijna vier jaar lang spraken wij elkaar - buiten de vakanties - vrijwel dagelijks en
tijdens mijn bezoeken in de weekends zelfs zeer uitvoerig. Naar mijn toenmalig
oordeel was hij enorm belezen. Dat moet hoofdzakelijk in de klassieke Duitse
literatuur geweest zijn. Ik herinner mij Theodor Storm, maar het meest frequent
kwamen Goethe en Rainer Maria Rilke ter sprake. Natuurlijk Goethe, want in die
jaren beleefde deze ook onder volwassenen een come-back. Rilke was voor mij een
nieuwe en daardoor intrigerende naam. Reijniers kennis van de geschiedenis was
groot, vergeleken bij de mijne. Ik denk ook dat hij beschikte over een wat grotere
levenservaring dan ik.
Zijn kamer in het hoge huis aan de Jozef Israëlslaan voldeed volledig aan zijn (en
mijn) romantische behoefte: een flink stuk zolder onder de kap van zware balken,
voldoende licht en met een weids uitzicht over weilanden en bossen, richting
Wassenaar.
Als hij iets gelezen had wat hem interesseerde, las hij mij dat voor. Gedichten
droeg hij voor. Een paar maal gebeurde het, dat hij mij een (Duits) gedicht voordroeg,
waarvan hij achteraf onthulde, dat hij zelf de auteur was. Aan gesprek- of vertelstof,
danwel stof voor bespiegelingen ontbrak het ons nooit. Daarom overviel het ons
beiden als een grote teleurstelling, toen ik
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kort na het begin van de zesde klas ziek werd. En nog zwaarder was de teleurstelling
toen ik werd veroordeeld tot een ligkuur, ver van Den Haag, toenmaals de enige
‘behandeling’ voor mijn kwaal.
Nog voor mijn vertrek bleek, dat enige klasgenoten zich voorgenomen hadden er
naar vermogen toe bij te dragen, dat ik de volgende zomer - die van 1921 - zou
kunnen slagen voor het eindexamen. In dit samenspel stelde Reijnier zich beschikbaar
om periodiek de verzamelde dictaten en andere gegevens aan mij door te zenden.
Daar schreef hij dan een krabbeltje bij, maar dit werd al gauw een brief en zo ontstond
de correspondentie die ook na de goede afloop van onze eindexamens werd voortgezet.
Reijnier ging toen rechten studeren in Utrecht, ik in Amsterdam.
Door ons werk en andere factoren waren er af en toe lange onderbrekingen in de
correspondentie, maar dan vatte toch een van ons beiden na verloop van tijd de draad
wel weer op, soms onverstoorbaar aansluitend op de eigen laatste brief. Soms met
een licht verwijt aan de ander, zoals in een brief van Reijnier, gedateerd 20 maart
1921: ‘Op een levensteeken dat ik in jouw richting ongeveer 4 weken geleden de
wereld inzond ontving ik taal noch teeken terug.’ Dan weer, zoals in een brief van
5 mei 1925, met een cynisch toontje: ‘Niettegenstaande je uitvoerig zwijgen, zal ik
je met een nieuw epistel verkwikken.’ Maar in de tekst - natuurlijk - als tevoren de
sfeer van onwankelbaar vertrouwen en openheid.

Eenzaamheid
De oudste brief van Reijnier die ik heb bewaard, is gedateerd 6 februari 1921, uit
Den Haag en nog helemaal in de schoolsfeer: ‘Daar zit ik nu weer op een van die
vreeslijke zondagmiddagen. Buiten is het guur en de hollandsche natie wandelt op
haar zondaagsch - Pa - Ma en een ris kinderen - een echte beroerde Zondag. Mijn
prachtig statig uitzicht is weg - recht voor me die krankzinnige rij huizen - links de
lelijke kerk - brrr - zie je, nu wilde ik dat de zondag afgeschaft werd en dat ik niet
altijd alleen hier boven behoefde te zitten - en dan op “Zondag” moet werken omdat
we Maandag een geschiedenisrepetitie hebben! Mijn gedachten hangen heel ergens
anders - ik wilde nu liefst mijn beenen op tafel leggen - genoegelijk op de achterpoten
van mijn stoel heen en weer wiebelen en rooken - denken - en slapen.’
Al in deze vroege brief blijkt een belangrijk element van Reijniers persoonlijkheid,
dat nog meermalen in de brieven en nog vaker in Terborghs verhalen zal terugkeren.
Dat is de eenzaamheid die hij, als men dat zo zeggen mag, van de eerste aanblik af
uitstraalde. Nu miste hij al sinds oktober 1920 niet alleen onze dagelijkse omgang
maar vooral, denk ik, mijn weekend-bezoeken! En dat was definitief; in de komende
zomer wachtte het eindexamen en wat lag daarachter?
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In het prozastuk ‘Het begin’ beschrijft Reijnier hoe hij op zeer jonge leeftijd kennis
maakte met de eenzaamheid: ‘en iets kroop nader, somber en een beetje treurig: het
was de eenzaamheid die men later beter zou leren kennen.’1 Dit zo beeldend
omschreven gevoel komt herhaaldelijk terug, min of meer expliciet, in zijn brieven.
Zelf gebruikt hij zelden het woord ‘eenzaamheid’, maar vaak het literaire equivalent:
het kluizenaarschap. Bijvoorbeeld in een brief uit Utrecht van 24 januari 1923.
Reijnier heeft een bijdrage aangeboden aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant en
die is geweigerd. Hij kruipt dan in zijn schulp: ‘Ik wil weer kluizenaar worden.’ Een
paar maanden later op 30 juni 1923 schreef hij, na moeilijkheden met zijn
medestudenten: ‘ik zal me een soort liefelijke kluizenarij moeten bouwen.’ In de
latere jaren beseft hij dat die behoefte aan eenzaamheid samenhangt met zijn innerlijke
gesteldheid. Hij beredeneert het aldus in een brief uit Florence van 30 maart 1928:
‘het eenige belangrijke lijkt me den innerlijken groei en op het einde van dit leven zeggen we omtrent de leeftijd van 60 jaar (zie Prediker) een relatieven toestand van
rust of bevrediging of hoe je zooiets wilt noemen te bereiken, dus het
kluizenaarschap.’

Taal
Na zijn komst naar Nederland in 1916 heeft Reijnier van het begin af zijn taalgebruik
aangepast aan zijn kennis van het Nederlands en aan zijn vorderingen, zodat niemand
in zijn omgeving zich bewust is geweest van de inspanningen die hij zich heeft
moeten getroosten. Ik geloof, dat hij zich daarover nooit zo nadrukkelijk geuit heeft
als in het uit augustus 1976 stammende prozastuk ‘Taal’, dat voorafgaat aan de
uitgave van het interview dat H.C. ten Berge hem eind maart 1976 in Portugal voor
de BRT had afgenomen.2 F.C. Terborgh/Reijnier Flaes schrijft daar:
[...] ik was en bleef een vreemde eend in de bijt. Ik zocht de oorzaak in de taal, ten
onrechte voor een deel, en zette mij ertoe, hardnekkig, dit nieuwe weerbarstige
instrument te veroveren, want een verovering was het, een werk van jaren. Ik vond
het Nederlands niet mooi, stug en nuchter en kil, en voor allerlei woorden had het
geen adequate tegenhanger (naar mijn gevoel althans) voor het Duitse equivalent.
Ik leefde nog in een andere wereld van klanken, benaderingen en gevoelens. Pas
jaren later heb ik begrepen dat voor mijn aard en denkwijze het Nederlands het enig
werkelijk bruikbare instrument was.
Doordat wij op school en thuis leerden germanismen te vermijden en eventueel te
signaleren, vond ik het heel gewoon op een onopvallende manier bij Reijnier vreemde
termen te corrigeren. Toch viel het mij wel op, dat Duitse grammaticale wendingen
het hardnekkigst waren (‘Ik neem aan dat je dit boek bevalt’).

1
2

F.C. Terborgh, Verzameld werk, dl. 4, Gedichten en proza, Amsterdam 1977, p. 194)
H.C. ten Berge, Een schrijver als grenskozak. F.C. Terborgh over zichzelf en zijn werk,
Amsterdam 1977, p. 11-14.
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Schrijven
Reijnier zag het schrijven als een ambacht, een vak dat men leren moest. In een brief
van 12 augustus 1923, vanuit het Middellandse-Zeegebied, schreef hij: ‘Je vraagt
me hoe ik letterkundig schrijf? daar heb ik niet slechts een antwoord op. Er zijn
logische deelen, zuiver denkwerk - deze groeien kalm - ik loop er veel bij en op een
gegeven oogenblik staat de heele passage helder en af voor me - ik schrijf haar enkel
op - dat is het gemakkelijkste werk. Maar al het ander prozawerk kan tot een marteling
groeien en 't is zelden dat het niet zwaar is. Wat gedichten aangaat: ik stond tot
verleden jaar op 't standpunt dat een melodisch uitgedrukte gedachte het geheel kon
en moest dragen. Toen ik de fout hiervan voelde, dichtte ik haast een jaar lang niet
en nu is dat ook moeilijk geworden maar ik hoop: ook iets beter.’ In een brief uit
Viareggio van 18 september 1929 onthulde hij: ‘maar ook hier zal ik weer gebruik
maken van mijn droomen - die beginnen trouwens een geweldige rol in mijn
redeneeringen te spelen. enfin je zult zien, maar verwacht niet te veel.’ Hij is zich
bewust van zijn mogelijkheden en beperkingen: ‘aan “karakter-ontleding” doe ik
niet, ik voel en schilder - aan mijn novelle werk ik als aan een schilderij - met groot
genot’, schreef hij op 14 juni 1924 uit Utrecht. Op andere plaatsen zegt hij: ‘ik ben
geen psycholoog’ en ‘ik voel dat ik contemplatief ben.’

Stijl
In het prozastuk ‘Over stijl. Een brief’ schrijft Terborgh over dit onderwerp: ‘Primair
lijkt me een artistieke aanleg, het spontane genoegen in imiteren, afbeelden,
herscheppen, toelichten of verzinnen. [...] Reeds vroeg zal de betrokkene iets lezen
dat hem boeit, waarin hij zich herkent [...]. Hij zal spontaan de wens hebben ook
zooiets te “maken”. [...] de toekomstige auteur zal evenwel ervaren (als hij zich
ernstig op zijn taak toelegt) dat hij - of hij wil of niet- bij al zijn pogingen steeds
weer dezelfde woorden, wendingen, hetzelfde ritme, dezelfde zinsbouw gebruikt
[...], waaraan hij echter niet kan ontkomen [...]. Op dat ogenblik, geloof ik, kan men
van de geboorte van een stijl spreken. [...] Als hij [= de auteur, A.R.H.) ouder wordt
zal hij de laatste stap doen: hij zal trachten zo duidelijk en zo kort mogelijk te
schrijven.’3

Gedichten
Het was Reijniers gewoonte om bij zijn brieven af en toe gedichten of prozastukken
in te sluiten. Volgens onze afspraak zond ik ze dan terug, voorzien van commentaar.
Ander werk maakte deel uit van de brief zelf. Dat heb ik nog in mijn bezit. Hierna
laat ik twee gedichten volgen. In de eerste plaats een gedicht uit een brief van uit de
Middellandse zee, van 12 augustus 1922. Hierin is al iets van de sfeer van de latere
zee-gedichten te bespeuren:
3

Verzameld Werk, dl. 4 (noot 1), p. 175-177.
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De vuurtoren
Rotsen - zwart uit het water getrokken
nat en nakend - onvruchtbaar schimmen, bewegend lijk Scylla,
donderend, diep als Charybdis,
vaag in het maanlicht fonk'lend
Rollende branding, gistend van schuim Trotsch oprijzend ernaast een romp
Rekkend ten hemel zijn machtige kwaders
Sling'rend zijn licht in woede en gramschap
ver in het rond op mijlen Rusteloos spottend en bevend vol hoon
in gigantischen strijd met de stormende golven.

Interessant is ook een vroege versie van ‘De laatste Carara [sic] in Padua (1405)’.4
Het gedicht staat op een correspondentiekaart uit Hamburg, en is gedateerd 20/23
juni 1927:
Beste Axel,
Het lukt weer, wat denk je van het omstaande. Het is me als of er een
nieuwe wet van scheppen voor me duidelijk is geworden. Grootste
beperking en inhouding! Sommige regels zijn ontstaan uit drie
samengesmolten vroegere - men moet de spanning erin houden, de
innerlijke bewogenheid - dat kost enorm veel energie - en toch gaat het
ding uit als een nachtkaars. Schrijf eens of je 't desniettemin misschien
een vooruitgang lijkt. Laat overigens ook eens wat van je hooren. Ik heb
veel meer onderhanden - maar zeer veel barensweeën.
tt.
Reijnier.

De laatste carara in Padua (1405).
Toen in de straten reeds lijken lagen,
(zoover steeg reeds de nood,
dat niemand zich tot lijken ruimen bood)
Toen raakten honden zelfs verslagen,
en radeloos, en blind van angst, en bloot
als een's melaatschen vuilnis uitgedragen,
brak zich hun huilen stoot om stoot
in holle kaatsing van Colonnaden.

4

Vgl. ‘De laatste Carrara verdedigi zich te Padua tegen de Venetianen, 1405’, in Verzameld
werk, dl. 4 (noot 1), p. 25.
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Brief door Reijnier Flaes aan Axel Rosendahl Huber met het gedicht ‘De vuurtoren’, 12 augustus
1922 (Particuliere collectie, Den Haag.)
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En hij, door astronomen toch verraden
en door den niet gezienen loop der dingen
verrast en aangevallen, en omsteld,
tuurt spottend naar den mijngang in het veld
vol ijzeren, steeds hardere belegeringen.
En 's nachts in zijn vertrek alleen gelaten
met de ontzetting van zijn ondergang
heeft men in waanzin urenlang
hem twistend met den Duivel hooren praten.
Maar 's nachts ter wacht gezeten op de stoepen
tot zijn vertrek - wetend den ondergang
hebben zijn knechten urenlang
hem weenend naar den Duivel hooren roepen.

Landschappen
Hoe Reijnier er toe gekomen is zich toe te leggen op landschapsbeschrijvingen, weet
ik niet. In onze gymnasium-jaren vond hij er ‘niets aan’. Wel liet hij zich op een
zeker ogenblik verleiden het eens te proberen, maar dat liep uit op een fiasco. Hoe
dat ging, vertelde hij in een brief van 20 juni 1922 uit Ramsau: ‘M'n waarde! de
eerste keer dat ik bergen zag! en ik zeg je - 't viel me afgrijselijk tegen - een
prentbriefkaarten panorama en niets meer! pietluttig, leelijk juist wat je door een
kijkkast op de kermis ziet [...] je weet ik heb 't land aan natuurbeschrijvingen die
nooit boven afgezaagde nietszeggende termen uitkomen, “bladvulling”.’
Intussen voelde hij zich op diezelfde reis nog ‘uitgedaagd’ en het zou wel een
wonder geweest zijn, als hij zich door zo'n literair uitdaginkje had laten afschrikken:
let op - hier begint mijn beschrijving Te rechter hand het witte posthuis, boven ons de kruinen van oude beuken
en te linker een ruischende, spattende 10 meter breede bergbeek - Ik klim
de stoepen op en vraag een oude vrouw naar 't huis van Lisa Resch “kijk!
daar!” en zij wijst me door het loover: een klein, klein wit huisje met
geweldig dak boven op een van die sappige bergweilanden! man! dat was
wat! we gaan verder over steegjes in de uitgedroogde bedding van een
bergbeek over heel veel steenen naar boven - daar een tiental beuken zoo
dik, dat twee paar armen ze niet kunnen omvatten - met machtige kruinen
en daar liggen onze huisjes! er voor een bankje! man! schitterend beneden!
dertig meter lager - het dorp goed geteld dertig verspreid liggende huizen
- tegenover dezelfde weilanden met
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dennen begroeid en de horizon door dennen begrensd, achter ons het dal
afgesloten door de Watzmann (2703m) en schuins links de geweldige
Reiteralpen (21??)-mist hangt om de toppen en dan breekt zon weer door
en schittert de sneeuw in de kloven! een lucht! een weer! schitterend; nu
ik schei maar uit er staat genoeg en ik heb geconstateerd dat het toch niets
lijkt.
Het vervolg leert, dat hij deze nederlaag niet heeft aanvaard, en daar is misschien
wel een verklaring voor. Om te beginnen mogen wij aannemen, dat hij al sedert zijn
prille jeugd - hij woonde toen in Dresden - mooie natuur heeft leren kennen. De
verhuizing naar Hamburg tijdens de school-leeftijd hoeft geen achteruitgang betekend
te hebben. Zelf heb ik ervaren, dat grote wisselingen van omgeving voor een kleine
jongen met een redelijk waarnemingsvermogen heel inspirerend kunnen zijn.
Ik weet dat hij in zijn gymnasiumjaren vaak door zijn Haagse pleegvader
Cannegieter werd meegenomen op wandelingen van vele uren rondom Den Haag.
Mogelijk zijn ook die van invloed geweest. Verder herinner ik mij, dat Reijnier
lyrisch kon spreken over de ligging van het oude koetsiershuisje op het buitengoed
Boekenrode in Aerdenhout, aan de rand van de Vogelenzangse duinen, waar ik van
1923 tot 1927 gewoond heb en waar hij meermalen op bezoek kwam.
Ik denk, dat hij via zijn ‘gehechtheid aan het landschap’ op een zeker ogenblik
zijn aangeboren gave om dit te schilderen heeft ontdekt of vermoed. Hij heeft mij
niet verteld hoe hij zich vervolgens daarin is gaan oefenen. Maar het zou mij niet
verbazen, wanneer te zijner tijd als zijn dagboeken toegankelijk zullen zijn, daaruit
zou blijken dat ook daarin stijl- en expressie-oefeningen voorkomen, met de
landschapsbeschrijving als onderwerp.

Toscane
In een brief van 16 december 1927 - hij is dan in Toscane - filosofeert hij als volgt
over het landschap: ‘Ik weet niet of ik je ooit op duidelijke wijze mijn verknochtheid
aan het landschap heb uiteengezet, deze conditio sine qua non die de eenheid tusschen
land en stad me lijkt voor een harmonisch, gesloten leven; deze onvatbare invloed
die van het landschap, de eenzaamheid, de gesloten kring op de vorming van
menschen uitgaat - afgescheiden of deze in het landschap geboren worden of het
zoeken - kortom: ieder heeft zijn landschap, een paraphrase op zijn eigen wezen en men zou even goed deze omgeving kunnen beschrijven in plaats van het karakter
van het individu (hetgeen ik wil doen) en men heeft kans dan nog duidelijker te zijn.’
En in dezelfde brief waagt hij zich vervolgens weer eens aan een uitbundige
landschapsbeschrijving:
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Maar nu mijn landschap! [...] Stel je voor dat je de eerste hellingen of de uiterste
uitloopers van den Apenijn beklimt - die liggen vlak voor de stad - b.v. 150m hoog
in zigzag, tusschen olijfboomgaarden, hooge muren van tallooze buitenplaatsen,
discrete tuinpoorten - blinde muren van bijgebouwen langs heel slechte bergwegen.
De kleur is grijs en stoffig op het land, zilver de olijfboomen, oker de huizen en
muren - alles gebleekt door zon - zwart de prachtige cypressen, licht roode rozen
over de muren - soms groen op den grond - maar in hoofdzaak een oneindige scala
van oker. Elk idyllisch stuk moet men ontdekken maar men wordt er als het ware
tusschen muren heen geperst. Deze muren! dat kennen we niet in ons land - ik heb
het je toen een beetje in Parijs laten zien, wat ik bedoel. Dat is alles heel merkwaardig.
Nu sta je eindelijk na een wat warme klauterpartij weer voor de muur van een huis,
tralies voor ramen met ondoorzichtig glas - kleine bijdeuren en een poort ergens waar
men niet meer weet: huis of muur. Daar tegenover een steil oploopende
olijfboomgaard hoog boven je het franciskanen klooster van Fiesole. Men treedt
binnen door de poort en staat voor de loggia van een 17e. eeuwsch landhuis. daarvoor
een kleine tuin - een soort bastioen met olijfboomen eronder steil beneden 150m.
een bergrivier en aan de overkant een 400m. hooge rots, daarop weer overal
landhuizen, kasteelen, torens. Je staat hier voor de groote straat naar het Noorden
waar alle keizers, kunstenaars en condottieri's doortrokken. Als het ware een
wereldcentrum - en je bent alleen, afgesloten - dat is de groote hoofdzaak - je zit
midden in alles, als 't ware onder een glazen stolp - geen buurman die dezelfde suite,
hetzelfde tuintje en dezelfde huisdeur en akelige trap heeft in eentoonige duizendtallen
zonder variatie - maar rondom je in eindelooze verscheidenheid dezelfde gesloten
levens en omgevingen, gaaf, af, persoonlijk.
En dan zulk een huis van binnen: dat huur of koop je met de meubels erin die er
reeds drie honderd jaar geleden stonden, tegelvloeren, openhaarden, terrassen, de
ramen soms twee meter boven den grond omdat de fundamenten in den berg zijn
gebouwd. Dikke houten zolderingen, oude schilderijen en boeken op onverwachte
punten.

Diplomaat en schrijver
Na de hierboven geciteerde brief verstreken vijf jaren van rijping. In die periode
studeerde Reijnier niet alleen af, maar promoveerde hij zelfs. Hij koos voor een
loopbaan als diplomaat in de buitenlandse dienst. Deze keuze heeft ertoe geleid dat
Reijnier in zekere zin zijn hele leven een ‘vreemdeling’ is geweest. In zijn jonge
jaren groeide hij op als vreemdeling in Duitsland. Als middelbare scholier en student
was hij min of meer een vreemdeling in Nederland. Daarna leefde hij als Nederlands
diplo-
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maat letterlijk ‘in den vreemde’. Afgezien van de taal voelde hij weinig binding met
Nederland. Zijn vrouw was ook geen Nederlandse. Na zijn pensionering bleef hij in
het buitenland wonen, en daar is hij ook overleden.
Een wezenlijke stap in Reijniers literaire ontwikkeling vormt het feit, dat hij in
1932 is begonnen met publiceren. Binnen enkele jaren verschenen veertien gedichten
en vier prozastukken, samen ontegenzeggelijk een respectabele produktie die, begeleid
door een wijze zelfkritiek, gegroeid is samen met zijn zelfvertrouwen en
zelfbewustheid. Hij had geen aanmoediging nodig en geen beoordeling door anderen.

Spanje
Dat gevoel van zekerheid, van onafhankelijkheid, waarvoor hij zo volhardend gewerkt
heeft, spreekt overtuigend uit een passage in zijn brief van 3 januari 1935 over de
invloed die hij van het Spaanse landschap ondergaat:
De hoofdvraag van je [...] naar mijn vermoedelijk reeds verworven
“Spaansche saus”. Ik kan je in dit geval geruststellen: het is erger dan dit.
Ik ben grondig aan 't verworden: een onlangs doorreizend vaderlandsch
collega meende zelfs me ernstig te moeten waarschuwen. Dit land is
wonderbaarlijk - het vreet zijn bewoners in zeker opzicht op. Ik zit al
ergens in de slokdarm, bewust en geenszins tegen mijn zin. Het probleem
is in enkele woorden dat van den enkeling tegenover de eeuwigheid - en
het relatieve en nuttelooze van elke inspanning. De eeuwigheid treedt in
dit land op als een lapidair, alles overheerschend geweldig landschap, dat
in Europa zijns gelijke niet heeft. De mensch verliest niets van zijn
gevoeligheid, blijft open voor alle geweldige indrukken, verliest slechts
alle zin voor en behoefte aan initiatief. Het gevolg is: merkwaardig geladen
menschen, die zich weinig werkelijk uiten, maar zoogenaamd onlogisch
en onbegrijpelijk reageeren. Dus nogal sympathiek. Er ligt iets tragisch
over alles: alsof iedereen voor zichzelf voor problemen staat die hij niet
op kan lossen en niet weg kan wentelen; beter dan problemen zou men
moeten zeggen: gemoedstoestanden, ondoorgrondelijkheid der existentie.
[...] Het land bevalt me best, het zou me spijten weg te moeten alvorens
het geheel te hebben ondergaan.
Ik ben sedert een jaar ongeveer bezig aan een langer verhaal dat tot thema
heeft deze verwording door het ondergaan van het landschap. Of het ooit
klaarkomt weet ik niet, heb echter nog goede hoop - als het ooit gedrukt
wordt krijg je een exemplaar. Ik garandeer je het is vrij gek.
Het verhaal kreeg de titel Het gezicht van Peñafiel. Blijkens de datering van het
voorwoord - Peking, oktober 1941 - voltooide Reijnier het verhaal pas na
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bijna zeven jaren. Voorzover ik kan nagaan, werd het voor het eerst in Curaçao
gedrukt, in mei 1945, als uitgave van het tijdschrift De Stoep. Reijnier en ik waren
toen nog volstrekt onbereikbaar voor elkaar. Later kreeg ik inderdaad een exemplaar
van het boek, uitgegeven in 1947 door A.A.M. Stols.

Pseudoniem
In de eerder genoemde brief van 3 januari 1935 openbaarde Reijnier zijn pseudoniem
aldus: ‘Heb je overigens eenige belangstelling voor de weerspiegeling van mijn
denken en beleven in geschriften, dan kun je ongeveer elk half jaar iets in “Forum”
vinden van een zekeren F.C. Terborgh. Wij zijn lichtelijk geparenteerd.’ Het
pseudoniem is ontleend aan Gerard Terborch, ‘schilder van het verborgene’, zoals
Reijnier hem karakteriseerde. Hij noemde zijn keuze intuïtief: ‘er was affiniteit, maar
hij herinnert zich duidelijk, dat deze donker gehouden schilderijen den doorslag
gaven.’5 De voorletters F. en C. hebben te maken met Reijniers bewondering voor
de Deense auteur Jens Peter Jacobsen, waarover later meer.

Lezen
Niet alleen had Reijnier op jonge leeftijd al heel veel Duitse literatuur gelezen, maar
ook in het Duits vertaalde Scandinavische boeken. Hoe hij las en wat hij met de
leesstof deed, vertelde hij in een brief van 20 maart 1921. Nadat hij achter elkaar
800 bladzijden Strindberg gelezen heeft, schreef hij: ‘vanmiddag ben ik met het
laatste boek klaargekomen en nu heb ik voor ettelijke weken genoeg. Wat ik gelezen
heb en welke indruk het op mij maakte kan ik je nog niet uitleggen - daarvoor was
het te veel - nu is het nog een groot chaos waaruit ik eerst moet ordenen, aannemen,
- verwerpen.’ Dat is zijn manier van lezen en verwerken. Zo leest hij ook de
eigentijdse Nederlandse literatuur. In een brief van 14 juni 1924 gaf hij daarover zijn
persoonlijke visie:
van v. Moerkerkens boeken heb ik enkele met genoegen gelezen, de man
schrijft fijn maar zwak, zijn motieven en karakters zijn te weinig pregnant
- het meeste gaat langs zijn hoofdpersonen heen; zij leven voort in niet te
overwinnen indolentie en ik heb sterk den indruk dat geen enkel van zijn
boeken “over 't doode punt heen komt” de zaak loopt af, ‘verloopt’ vooral
- eer er iets is begonnen. [...] in jouw opmerkingen over het specifieke
onzer letterkunde ligt veel waars, vergeet echter niet dat buiten jouw
argumenten nog tal van andere bestaan: elk groot land is in zijn geheel
bekrompen van opvatting, daar moet je den maatstaf niet zoeken - zoek
hem in kleinere landen en hoeveel minieme factoren werken hier niet
integreerend! [...]
Ik zou je uiteenzettingen nog willen staven met de Nederl. schilderkunst
- zij kwam op en werd groot door haar realisme - en al onze litteratuur
5

‘Gerard Ter Borch’, in Verzameld werk, dl. 4 (noot 1), p. 152.
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Reijnier Flaes aan boord van de petroleumtanker ‘Barendrecht’, 1922. (Collectie
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatie, Den Haag.)

Axel Rosendahl Huber in Scheveningen, 4 mei 1927 (Particuliere collectie, Den Haag.)

Door Axel Rosendahl Huber te Parijs gemaakte foto van Reijnier Flaes, 25 mei 1925.
(Particuliere collectie, Den Haag.)
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zal niet veel anders worden (en is het zeker niet) dan schilderkunst. De
geweldige, stuwende gedachte ontbreekt. Aan “karakterontleding” doe ik
niet, ik voel en schilder - aan mijn novelle werk ik als aan een schilderij
- met groot genot.

Goethe
Ergens in zijn brieven schrijft Reijnier: ‘Goethe en Rilke zijn mijn profeten.’ Zo maar,
zonder enig verband met iets er voor of er na. Wat Goethe betreft kan ik me de
exclamatie voorstellen. Het heeft waarschijnlijk weinig zin, de oplossing al te diep
te zoeken. Ik zou denken, dat een gevoel van zich ‘volgeling’ te voelen, ten grondslag
ligt aan de kwalificatie van Goethe als ‘profeet’. Reijnier las hem ook inderdaad
veel: tot op hoge leeftijd raadpleegde hij hem vaak. Voor Reijnier was en bleef
Goethe zijn leven lang de wijze, oude man, al gebruikte hij wel eens een minder
respectvolle term.
Nu is het aardige van het ruime aantal Goethe-citaten in Reijniers brieven, dat uit
elk van die stukjes blijkt, waarom hij op dat ogenblik die passage las of apprecieerde,
waarom een gedeelte hem aantrok, bijvoorbeeld omdat hij daarin een eigen idee
bevestigd vond, en welke lering hij daaruit meende te moeten trekken met het oog
op zijn eigen ontwikkeling. Hier volgt een voorbeeld uit een brief van 12 juli 1922:
Het is merkwaardig - maar een onweerstaanbaar iets drijft mij telkens
weer tot het lezen van Goethes leven - in steeds breeder en breeder kringen
keer ik er steeds weer toe terug en steeds weer win ik en leer zooals nergens
anders Ik geniet tegenwoordig van de ‘Gesprekken met Goethe’ van Eckermann
- ik heb niet geweten dat dit zulk een schat aan rijke gedachten in zich
droeg - een getrouw en liefderijk geteekend beeld - Eckermann doet me
denken aan den famulus Wagner uit de Faust, maar duizendmaal beter en
inniger Maar dat is niet alles - ik las meer en wel: Die Frauen um Goethe (Kühn),
een werk haast onmogelijk door een Duitscher geschreven - niets van de
beroemde pedanterie geen beter weten en geen diktaat - maar een werk
vol liefde vol begrijpen en prachtig materiaal - de moeite van lezen
overwaard - Ik denk dat ik 't je zal sturen samen met de ‘Ginetta’ en lees
dan in vergelijking met dit laatste ook eens Goethe's ‘neue Melusine’ (in
Wilhelm Meister) dat je een klein begrip kan geven van mijn groote
ontoereikendheid -.
Reijnier was zich ervan bewust dat het gelezene hem heeft beïnvloed, want hij
schrijft op een andere plaats in dezelfde brief: ‘en hoop een aardige collectie gedichten
mee te brengen van een soort, die ik tot nu toe niet kende -

Jaarboek Letterkundig Museum 3

104
want mijn opvattingen hebben zich alweer gewijzigd en wel in rustigeren zin.’ Een
week later schreef hij, in een brief uit Hamburg van 19 juli 1922:
Item schreef ik je - geloof ik - dat ik voor de vijfde maal me weer ernstig
met Goethe bezig hou - de winst was telkens groot voor me, maar deze
keer werkelijk buitengewoon - bij toeval kwam ik op de gesprekken van
Eckermann en heb daar werkelijk iets schitterends gevonden - een grootte,
kalmte en eenvoud een diepte en natuurlijkheid die ik nimmer had verwacht
- als alles wat zich tegenwoordig kunstenaar of criticus noemt dat eens al was 't maar oppervlakkig las - ik geloof er zouden heel wat minder
litteraire ongelukken dan gebeuren - behalve natuurlijk bij de geheel
ongeneeschlijke elementen.
De lieden van heden zijn over 't algemeen pathologische
ziekteverschijnselen een zucht naar nieuwe vormen! natuurlijk! omdat de
heeren te arm van geest zijn om te beginnen met een inhoud te scheppen!
[...]
Lees vooral eens: boek 111 sub datum 20 en 28 febr. 1831 - waar wij lang
over spraken vroeger al en het konden uiten dat staat daar klaar en duidelijk
- glashelder neergeschreven en je vraagt je af: waarom dringt nu zooiets
niet door? hoe kunnen wij nu nog tobben over iets wat nu bijna 100 jaar
geleden zoo prachtig werd gemotiveerd? en je schudt je hoofd - maar zoo
gaat het nu eenmaal op de wereld.
In een brief van 12 augustus 1923, aan boord van het schip Pera van de Deutsche
Levante Linie, in de Middellandse zee, schreef Reijnier: ‘Ik lees nu Goethe's
Italienische Reise een heerlijk werk wat overloopt van aanwakkering en opwekking
dat is leven! het vult mijn heele dagen. Ik leef hier geïsoleerder dan op Hollandsche
schepen maar dieper en tot volkomen tevredenheid.’

Rilke
Naast Goethe was Rilke de tweede ‘profeet’ van Reijnier. Onder de zware balken
van Reijniers Haagse zolderkamer maakte ik voor het eerst kennis met Rilke. Reijnier
had zojuist Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke gelezen en
dat had een diepe indruk op hem gemaakt. In deze ballade bezingt Rainer Maria
Rilke het leven en sterven van een verre voorvader. Reijnier vertelde mij de
geschiedenis in zijn eigen woorden. Wat mij trof was, dat hij het verhaal vertelde
alsof hij er zelf bij was geweest. In zekere zin was dat misschien ook wel zo, getuige
een passage in een brief uit Hamburg van 31 mei/4 juni 1927: ‘je weet dat ik nu
eenmaal vele eeuwen terug leef, althans fragmentair’. Ik vermoed dat vooral deze
ballade van Rilke Reijnier heeft geïnspireerd tot het schrijven van de Turkenoorlog.
Zeker is,
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dat de ballade van Rilke bij Reijnier een aantal verwante snaren heeft geraakt. De
lyriek, het gevoel, de melancholie, de onderwerpen, leven en dood, vormen in
Reijniers werk steeds wisselende, maar altijd herkenbare akkoorden: een enkele maal
in majeur, vaak ook in mineur. Over zijn verwantschap met Rilke schrijft Reijnier
op een andere plaats: ‘contemplatief als ik ben - ik weet dat heel goed: vgl. mijn
groote liefde voor Rilke's werk.’

Jens Peter Jacobsen
Reijnier beschouwt de Deense schrijver Jens Peter Jacobsen niet als ‘profeet’. Toch
heeft deze auteur hem wel beïnvloed. Jacobsen leefde van 1847 tot 1895, relatief
kort, maar lang genoeg om bekend te worden. Zijn verzameld werk omvat slechts
twee romans, een aantal korte verhalen en enkele gedichten. Reijnier bewonderde
het werk van Jacobsen, en wanneer hij schrijft ‘ik voel en ik schilder’ dan veronderstel
ik dat hij deze auteur in gedachten heeft. En als hij schrijft: ‘niet veel produceren,
maar goed’ dan ben ik er van overtuigd dat hij aan Jacobsen denkt. Zeker is, dat
Reijnier de twee voorletters van zijn pseudoniem heeft ontleend aan de namen van
Deense koningen Frederik en Christian in Jacobsens roman Marie Grubbe:
zeventiende eeuwse interieurs. In een brief uit Viareggio, gedateerd 18 september/6
oktober 1928 schrijft Reijnier: ‘Ik las onlangs van een franschman die over J.P.
Jacobsen's boeken verklaarde dat alle personages “sont - et se savent les uns les autres
- dans un état constant d'attente et de ferveur”, dat lijkt me heel aardig uitgedrukt en
is een beetje de grondtoon in mijn “Turkenoorlog-fragmenten” en zijn we het niet
allen en ten allen tijde in het werkelijke leven?’

De essentie
Het lijkt mij passend deze bloemlezing te besluiten met een uitspraak van Reijnier
over zichzelf. Ik ontleen deze passage aan een boekbespreking van de hand van Pierre
H. Dubois, in Het Vaderland van 6 november 1971: ‘Als ik proberen wil het werk
van Terborgh te karakteriseren, kom ik steeds weer terecht bij formuleringen van
hemzelf die men in verschillende van zijn verhalen vinden kan. Zo staat er
bijvoorbeeld ergens: “Maar hij was een dichter, en de essentie van zijn werk was
niets anders dan het zich pijnlijk duidelijk rekenschap geven van ogenblikken, van
bewustzijnstoestanden, het oproepen daarvan, het vasthouden en herscheppen”.’6

Eindnoten:
6 De volledige briefwisseling zal, voorzien van annotaties van A. Rosendahl Huber, over enkele
maanden verschijnen bij Uitgeverij De Ploeg te Maarssen.
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Léon Hanssen
Menno ter Braak in de rol van straatventer
Een polemiek over de plaats van de kunstenaar in de maatschappij
Op zaterdagmiddag 28 januari 1928 trekt een groep jonge schrijvers door het hartje
van Amsterdam en biedt het winkelend publiek voor het bedrag van vijfentwintig
cent een armzalig gedrukt blaadje, een schotschrift aan. Tussen de agitatoren bevindt
zich de essayist Menno ter Braak (1902-1940). Curieuze voorstelling om uitgerekend
deze nogal timide dokterszoon uit de Achterhoek in de Kalverstraat te zien
colporteren! Het strijdschrift dat die dag verspreid wordt, draagt de titel aNti-schUnd
en twee letters daarvan zijn in grote kapitalen gezet: de ‘N’ en de ‘U’. Ze verwijzen
naar de naam van het ‘algemeen maandblad’ Nu. Dit socialistische tijdschrift en haar
redacteuren Israël Querido (1872-1932) en A.M. de Jong (1888-1943) waren de
‘Schund’, de vuilnis, die met het pamflet gehekeld moest worden.
De auteurs van de aNti-schUnd brochure vormden een merkwaardig collectief.
Ter Braak stond niet alleen schouder aan schouder met vrienden als D.A.M.
Binnendijk en H. Marsman, maar ook met (latere) meer of minder fascistische
pennevoerders als Albert Kuyle (pseud. van L.M.A. Kuitenbrouwer) - de directeur
van uitgeverij De Gemeenschap, die het initiatief nam tot de uitgave -, Erich Wichman
en Ernest Michel. Laatstgenoemde leverde in de brochure een niet onvermakelijk
stukje in Jordanees volksdialect ‘oufer de simpetieke teejerieje van A.M. de Jong’.
Toch was de samenstelling van het gezelschap niet zo eigenaardig als op het eerste
gezicht misschien lijkt. In feite hadden voor dit pamflet de redacties van de twee
tijdschriften De Vrije Bladen (het blad van onafhankelijke jongeren) en De
Gemeenschap (het ‘maandblad voor katholieke reconstructie’), de handen
ineengeslagen om het rode varkentje te wassen. Enkele kameraden uit het culturele
- lees ook: kroeg - circuit moesten meehelpen dit in hun ogen hoogstnoodzakelijke
karwei te klaren. ‘Omdat’, schreven de Gemeenschappers in hun eigen orgaan, ‘wij
het socialistische en semitische schrikbewind met gepaste minachting willen
behandelen, maar hetzelve inmiddels niet uit het oog verliezen’.1 Hier klinkt een wel
minder vermakelijke toon door en wil men Ter Braaks optreden met dit gezelschap
beter begrijpen, dan moet een discussie
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aNti-schUnd (1928).
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Litho door Erich Wichman die in aNti-schUnd (1928) als illustratie werd opgenomen, 1923.
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worden gereconstrueerd die begint rond het jaar 1925 en die in essentie gaat over de
plaats en taak van de kunstenaar in de maatschappij.

Een zieke, karakterloze samenleving
De dichter Geerten Gossaert - achter wie de historicus F.C. Gerretson (1884-1958)
schuil ging - deed de discussie in januari 1925 ontbranden met een interview voor
het blad Den Gulden Winckel.2 Zijn uitlatingen kunnen worden verstaan als reactie
van ergernis op het nationaal rouwbeklag na de dood van Herman Heijermans op 22
november 1924. Verdiende een schrijver zoveel maatschappelijk eerbetoon? In het
geheel niet, vond Gossaert: kunstenaar en maatschappij moeten gezworen vijanden
zijn. ‘De oude Indiërs zagen het goed’, lichtte hij zijn stelling toe. ‘Zij sloten den
kunstenaar buiten de kasten. Evenals de hoeren behoorden de dichters tot de paria's.
Outcast is, naar mijn overtuiging, onze natuurlijke rang. Slechts wanneer de dichter
dien rang, welbewust, handhaaft, behoudt hij de geestelijke vrijheid, de edele
onwereldschheid, die hij met bedelaars, aapjeskoetsiers, hannekemaaiers en dergelijke
uitverkoren kinderen Gods gemeen heeft. Wanneer hij geacht en gevierd
“letterkundige” wil worden, brengt hij het hoogstens tot clown en nar eener zieke,
karakterlooze samenleving en hij eindigt als geëerde jubilaris met staatsbedeeling
en een “Nederlandschen leeuw”.’ Daarmee was duidelijk Herman Heijermans bedoeld
en als om de onedelheid van Nederlands beroemdste toneelschrijver nog eens te
onderstrepen, sprak Gossaert over hem: ‘Heyermans was de dichter van het plebs...’
Het was droevig gesteld met de natie. Volgens Gossaert hield een en ander verband
met het feit dat Nederland passief was gebleven tijdens de wereldoorlog. Als gevolg
daarvan was de jeugd niet grootgebracht met ‘de reëele idealen eener ijzeren jeugd’,
maar ‘met thee van ethische vijgebladeren, getrokken op Leidsch grachtwater’. Proost,
ook toen kregen de jongeren al de schuld van alles! Maar er speelt in het citaat nog
een andere discussie een rol. Gossaert polemiseert tegen de ethische opvattingen die
aan de Leidse universiteit werden uitgedragen inzake onze koloniale kwestie. Gossaert
(dat wil zeggen Gerretson) daarentegen was overtuigd van de historische missie van
Nederland, een opvatting die hij vanaf oktober 1925 zou uitdragen als bijzonder
hoogleraar in de geschiedenis van Nederlands-Indië te Utrecht. Sedert 1917 had hij
de functie vervuld van directiesecretaris van de Bataafsche Petroleum Maatschappij
en het spreekt voor zich dat hij als petroleumman weinig affiniteit had met
grachtwater. Deze goedbetaalde had overigens mooi praten om de dichters de rol
van paria toe te denken!
Een kwart jaar later pakte J.C. Bloem (1887-1966) in een vraaggesprek voor
eveneens Den Gulden Winckel, de draad op waar Gossaert deze had laten liggen en
ging nader in op diens thema van de ‘zieke, karakterlooze samen-
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leving’. De ergste uitwassen daarvan waren intussen gelukkig achter de rug meende
Bloem: ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat, evenals de democratie in de politiek
eindelijk begint te tanen, zoo ook het humanitarisme (de grootste onmenschelijkheid
die er is) en de anarchie in de litteratuur den genadeslag zullen krijgen, en daarom
doet het mij zoo'n innig pleizier, te zien, dat er onder de jongsten van beteekenis
haast niemand meer is, die iets gevoelt voor al die ideeën, waar men tien jaar geleden
nog geen kwaad woord over dorst te zeggen, uit angst om voor achterlijk, zoo niet
voor gek te worden aangezien. [...] De democratie groeit overal nog wel in aantal,
maar nergens meer in qualiteit. En dit beteekent, dat zij ten doode is opgeschreven.
Ik juich dat van ganscher harte toe’.3

De democratisering der literatuur
Het kon niet uitblijven: op de beide vraaggesprekken met Gossaert en Bloem volgde
een commentaar van A.M. de Jong in zijn krant Het Volk,4 twee artikelen die op hun
beurt weer evenzovele reacties uitlokten van de drieëntwintig jaar oude student
Menno ter Braak. Het eerste stuk van Ter Braak verscheen in het studentenweekblad
Propria Cures5 - van origine het orgaan van het Amsterdamsch Studenten Corps -;
het tweede stuk betreft een ingezonden brief die door de hoofdredacteur van Het
Volk, J.F. Ankersmit, met een kort maar spits commentaar geweigerd werd: ‘Het
recht om krachtig te antwoorden op de patserige woorden des heeren B.[loem] over
Heyermans kan den kritikus van een soc. dem. blad kwalijk ontzegd worden. Het
lijkt mij dus al een heel slecht gekozen gelegenheid om over de Jong's schrijfwijze
den staf te breken. De heer B. moge zich zeggen, dat wie kaatst, den bal moet
verwachten..’6 Het lukte Ter Braak daarna niet zijn repliek op De Jong elders
ondergebracht te krijgen en het stuk bleef ongepubliceerd.7 Opmerkelijk is dat Ter
Braak in zekere zin tegen zijn eigen land van herkomst ten velde trok. Ter Braak was
afkomstig uit een SDAP-nest. Zijn moeder, Geertruida Alida ter Braak-Huizinga
(1878-1952) maakte zich te Eibergen in veel opzichten verdienstelijk voor het sociale
werk. ‘Mevrouw van 'n dokter’ zoals zij wel genoemd werd, was in dit dorp een van
de weinige notabelen die zich inspanden voor de Sociaal Democratische Arbeiders
Partij. Zij was ook werkzaam in het reclasseringswezen en afgevaardigde van de
Geheelonthouders Vereeniging, activiteiten die alle voortkwamen uit godsdienstige
bezieling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Logisch dat ten huize van
de familie Ter Braak het ‘dagblad voor de arbeiderspartij’, Het Volk, werd gelezen.
Het is ook niet onwaarschijnlijk dat Menno ter Braak de krant in zijn studentenwoning
aan de Den Texstraat 31-bovenhuis te Amsterdam kreeg bezorgd; in elk geval volgde
hij de uitlatingen van A.M. de Jong op de voet.
In de jaren twintig koketteerden tal van de creatieve jongeren met het
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ideeëngoed van het fascisme. Een paar namen zijn reeds ter sprake gekomen en te
denken valt ook aan Ter Braaks voorganger in de redactie van Propria Cures, Henrik
Scholte. Deze tooide zich bij tijd en wijle graag in een zwart hemd. ‘Moeten wij ons
dan laten tutoyeeren door verpooierde socialisten en knoeierige kleine luyden?’, had
Scholte uitgeroepen in een PC-artikel met de ondubbelzinnige titel ‘Zwarthemden
voor!’. Met dit stuk schaarde hij zich achter een groep ‘straalbezopen trawanten’ van
Mussolini die in december 1922 tijdens een luisterrijk festijn in de studenten-sociëteit
N.I.A. hulde hadden gebracht aan de kort daarvoor aan de macht gekomen Italiaanse
leider.8 Menno ter Braak heeft zich tot zulk gedrag of zulke uitspraken nooit laten
verleiden en verklaarde zich in 1925 faliekant tegen het anti-democratisme van
Gossaert en Bloem. Hij onderstreepte dit in het begin van zijn - ongepubliceerde brief aan Het Volk: ‘Vooropgesteld zij, dat ik noch het standpunt van Geerten
Gossaert, noch dat van Bloem billijk, omdat ik democratisch denk; met den heer de
Jong aanvaard ik de democratie als levensbeginsel’. Toch was er een meningsverschil
dat hem minstens evenzeer van de opvattingen van De Jong scheidde: ‘Ik wil echter
opkomen tegen de democratiseering der litteratuur, die de heer de Jong wekelijks
met zooveel onstuimigen ijver propageert. Juist in deze kroniek scheert Uw criticus
weer volgens zijn gewone methode mensch en dichter over één kam. Nu verwacht
men van den heer de Jong langzamerhand geen karakteristieken van dichterlijke
eigenschappen meer, omdat hij zich steeds met de menschelijke tevreden stelt; hij
acht blijkbaar het gebied van den scheppenden geest geen eigen wetten waard. Maar
wanneer hij, zooals bij den dichter-fascist Bloem, den dichter en passant bezoedelt
door zijn fascistische levenshouding, dan dient zulks niet zonder protest te worden
voorbijgegaan’. Aldus het hoofdbezwaar van Ter Braak tegen ‘de simpetieke teejerieje
van A.M. de Jong’.

De autonomie van de kunst
Ter Braak vatte de kwestie heel principieel op. De wereld van de kunst vormt een
apart, autonoom territorium waar de wetten van het dagelijks leven niet van toepassing
zijn - althans naar de mening van Ter Braak niet mógen zijn. Deze
autonomie-opvatting was al helemaal het stokpaardje van zijn toenmalige beste
vriend, de medestudent geschiedenis D.A.M. Binnendijk (1902-1984). In een
programmatische bespreking van Nijhoffs dichtbundel Vormen (1924) in Propria
Cures van 29 november en 6 december 1924 had Binnendijk zijn ideeën in dezen
uiteengezet.9 ‘In de zuivere dichtkunst mogen de berekeningen niet worden gemaakt
naar de inhouden des menschelijken levens, het gebied der dichtkunst valt in geen
enkel opzicht samen met eenig reëel levensgebied’. Dit geldt niet uitsluitend voor
de muze van de Parnassos: ‘Er vigeeren in het rijk der kunst, in het algemeen, (want
dit geldt ook voor schilderkunst en danskunst) eigen
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V.l.n.r.: D.A.M. Binnendijk, Wim ter Braak en Menno ter Braak in Eibergen, ca. 1927. (Collectie
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)
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wetten’. Aan deze wetten gaf hij de naam ‘vormen’. Vormen zijn niet slechts
omhulsels, maar zijn het creatieve, organiserende principe van de kunst zelf; een
intern principe, onafhankelijk van de kunstenaar. ‘Het rijk der kunst moet erkend
worden als een rijk van vormen: een tweede werkelijkheid, een tweede leven’. Over
deze opvatting van het autonome karakter van de kunst verschilden Ter Braak en
Binnendijk in feite het meest fundamenteel met De Jong van gedachten.
Voor De Jong was dit een achterhaald standpunt. De tijden waarin de kunstenaars
zich ‘in smartelike hooghartigheid’ van de maatschappij moesten afwenden, waren
voorbij. Want, schreef hij in oktober 1927 bij zijn ‘Ter inleiding’, van het eerste
nummer van Nu: ‘Een nieuwe gedachte is aangelicht in het bewustzijn van de volken.
Na bijna twintig eeuwen, waarin het christendom de mensen niet heeft kunnen
opvoeden tot de liefde, is het grote heimwee naar de daadwerkelike goedheid in de
millioenen opgestaan en heeft het leven doordrongen van een nieuwe wil’. ‘Niet
langer nu behoeft de kunstenaar de eenzaamheid op te zoeken voor het beleven van
zijn schone droom. Nù eist de grandioze gedachte van de nieuwe
levensrechtvaardiging hem met volle overgave op’. Wat deze nieuwe
‘levensrechtvaardiging’ was, is zonneklaar: het socialisme.

Een gezwel dat Holland heet
Tot de harten van Ter Braak en Binnendijk was dit rechtvaardigingsbesef nog niet
doorgedrongen en zou dat ook nooit doen. Wel hadden zij met De Jong gemeen de
afkeer van de ‘burgerlijke’ geest van die dagen. In een bespreking van een boekje
over het fascisme sprak Binnendijk in 1925 over ‘Een gezwel, dat burgerlijkheid
heet, zatheid, gezelligheid. Dat “cent” heet, dat Holland heet’.10 Voor Binnendijk
was de ware tegenstelling op dat moment derhalve die - om de naam van een latere
discussie te variëren - tussen vorm of cent. Op maatschappelijk gebied viel voor hem
alles te prefereren boven de burgerlijkheid, men kon dan nog beter fascist of socialist
zijn. Liever een levende leugen dan een dode waarheid. Het is zinloos passief toe te
zien; eindelijk moeten wij beseffen ‘dat het beter is iets te beproeven, dat bijna zeker
verkeerd is, dan niets te doen’. Het fatalisme dat uit deze woorden sprak kon voor
A.M. de Jong echter niets anders zijn dan de mentaliteit van een ‘ondergaande klasse’.
In de eerder geciteerde Nu-inleiding spreekt hij in dit verband van ‘een uitgeput, ijl
voor zich heen mummelend individualisme, dat de groote drift van onze tijd domweg
ontkent en met zogenaamd “brandende ogen” op z'n navel blijft zitten staren, al
kraakt de wereld rondom van de verbijsterendste uitbarstingen, die ooit gezien of
gehoord werden’. Achter de verklaringen van Gossaert en Bloem vermoedde hij,
naar me dunkt volkomen uit de lucht gegrepen, een reactionair-fascistisch complot,
vanuit een Arnhems café gesmeed door de
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schrijver J. Greshoff en een van oorsprong Italiaanse vriend, de journalist Giacomo
Antonini. De literatuur leek hem verworden tot het gebrabbel van een
onverantwoordelijke kliek, tot het gekakel van kunstenaars die elkaar in nachtelijke
uren onder het genot van teveel alcohol in de Amsterdamse sociëteit De Kring
wederzijds genialiteit aanpraten, waar zij eigenlijk volgens De Jong voor hun
tijdgenoten stoere leiders behoorden te zijn ‘op de verwarrende tocht door het leven’.
In de visie van Menno ter Braak werden hier echter politiek en cultuur volkomen
door elkaar gehaald. De verwarring lag dus bij De Jong zelf. ‘Een gevaarlijker
vergissing laat zich bijna niet denken!’, merkte Ter Braak wat melodramatisch op
in een anti-socialistisch artikel dat hij had geschreven nog vóórdat de hetze uitbrak.11
Over De Jong heet het in dit stuk uit december 1924, dat hij verblind is door zijn
‘vizioen van het komende’, hij is een ‘evangelist van den Haat’. De betekenis van
het socialisme voor de cultuur was van generlei waarde, want het miste ‘het geestelijk
substraat’, ‘waardoor een politieke beweging tevens een cultuurbeweging is’. De
Jongs letterkundige kronieken in Het Volk bewezen het week na week: ‘Er wordt
meer op laag salaris dan op kunstvaardige behandeling gelet. Wie proletariër is, is
welkom, van harte. Wie verfijnd is, moet pervers zijn’.12 De zuiverheid der kunst
werd ten onrechte afgemeten naar de politieke of sociale gezindheid van de maker,
- een opvatting waarin we wederom het autonomie-beginsel herkennen. Ter Braaks
artikel tegen De Jong in Propria Cures uit februari 1925 besluit met een omineuze
zin: ‘De heer A.M. de Jong beseffe tenslotte, dat ook de meest “gezonde” kunst nooit
iets anders kan zijn dan het gestamel over een ontstelde ziel’.

Het grote heimwee
Ook Menno ter Braak zal ‘het grote heimwee’ hebben gekend van A.M. de Jong,
maar hij vreesde zich door een ‘gevaarlijke vergissing’ te laten leiden. Zijn
kunstopvatting bezit aanvankelijk nog een geur van wierook; de kunst is een heilige
en heiligende sfeer, waar de maatschappij haar vuile vingers van af moet houden.
Toch had de kunst uiteindelijk te weinig toverkracht om Ter Braak in haar ban te
houden. Zijn ‘ontstelde ziel’ raakte vervuld van problemen die de wereld beheersten.
Geloofde hij niet in de utopie van het socialisme, het kapitalistische alternatief kon
hem nog veel minder overtuigen. De geesteshouding van Amerika, het
‘Amerikanisme’, werd veel meer dan het socialisme zijn grote boeman in deze jaren.
Europa bevond zich in zijn ogen op een hellend vlak, en Ter Braak probeerde aan
deze neergangsbeweging een positieve betekenis, een zin, te geven. Er zullen altijd
wel nieuwe werelden verrijzen maar alleen in de ondergang vindt de persoonlijkheid
haar ware bestemming, alleen daarin is zij edel en onwerelds. Een dergelijke visie
bracht Ter Braak onder meer naar voren in
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zijn opstel ‘Ondergang. Over persoonlijkheid en woord’, dat hij na publikatie in De
Stem in 1927 voor afzonderlijke uitgave aanbood aan de Amsterdamse uitgever Em.
Querido, die nota bene het gewraakte tijdschrift Nu uitgaf.13 Op de laatste dag van
1927 liet Querido aan Ter Braak weten voor de in ‘Ondergang’ vervatte ideeën ‘te
weinig belangstelling’ bij het lezerspubliek te verwachten.14
Ter Braaks gedachten over het socialisme en de persoonlijkheid kunnen nader
worden toegelicht aan zijn reactie op de dood van de socialistische schrijver C.S.
Adama van Scheltema op 6 mei 1924. Curieus hierbij is dat het bericht van
Scheltema's onverwachte overlijden hem ter ore kwam nadat hij zojuist voor Propria
Cures een fictief interview met de dichter had voltooid. Uit piëteit jegens deze ‘figuur
van zuivere menschelijkheid in onze litteratuur’ hield hij de satire in portefeuille en
schreef hij in aller ijl een tamelijk bewogen ‘In Memoriam’.15 Hier komen een zekere
dubbelheid en een gevoeligheid tot uitdrukking, die Ter Braaks houding tegen het
socialistische erfgoed ook nadien wel zijn blijven kenmerken. In het gefingeerde
vraaggesprek wordt Adama van Scheltema voorgesteld als een verstokte optimist,
iemand die het leven alleen maar van de rooskleurige kant wil en kan zien. Hij krijgt
door de interviewer de volgende woorden in de mond gelegd: ‘Ik wil allen, die de
dichtkunst aanvatten, den raad geven, te beginnen als ik. Loop eens als een
sociaal-democraat over de heide! Luister in bed naar den regen! Van zelf komen dan
woorden op, die zich tot een gemakkelijk vloeiend vers aaneenvoegen. En wees niet
altijd somber en diepzinnig [...]’.16 In het uiteindelijk gepubliceerde ‘In Memoriam’
wordt deze kant van Scheltema's dichterschap goedgepraat als een
ouderdomsverschijnsel en wordt de schrijver geprezen om de standvastigheid waarmee
hij zijn ‘eigen these handhaafde, hetgeen niet van iederen kunstenaar mag gezegd
worden’. Het is best mogelijk, zegt Ter Braak, dat de jongeren (waartoe hijzelf te
rekenen valt) dit uitgangspunt niet meer kunnen aanhangen, ‘toch zal steeds de
toepassing van deze opvatting in den dichter zélf, onaantastbaar bewaard blijven’
(curs. L.H.). Of Scheltema's ideeën voor anderen waar zijn of niet doet er niet toe:
in zijn persoon werden ze tot waarheid. Nu wenst Ter Braak ook een andere, diepere
dimensie bij de dichter te zien, want ook deze ‘zanger van de verschijningswereld’,
bleef ‘de ontgoocheling niet bespaard’. Om dit te illustreren citeert hij uit een lied
van Adama van Scheltema: ‘Wat is er dan gebleven, / Aan mijnen leegen schoot, /
Wat rest mij van dit leven / Dan 't liedje van den dood?’ en besluit met de regel:
‘Voor nog grooter weemoed heeft de dood hem behoed’.17

De stand van de literatuurkritiek
De overtuigingen van de drie voornaamste protagonisten kunnen worden
gekarakteriseerd als respectievelijk
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A.M. de Jong, 1929. (Collectie Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den
Haag.)

Is. Querido, mei 1925. (Collectie Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den
Haag.)
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een kunstfilosofie (Binnendijk), een maatschappelijk-socialistische filosofie (De
Jong) en een personalistische filosofie (Ter Braak); drie geesteshoudingen met elk
hun cultuurkritische en idealistische inslag, maar waarin alleen A.M. de Jong voor
de kunst geen autonome plaats inruimde. Toen De Jong in het najaar van 1927 samen
met de schrijver Israël Querido het maandblad Nu oprichtte en zij beiden wederom
begonnen de jongeren duchtig de les te lezen, kregen zij heel het gezelschap van
‘navelstaarders’ over zich heen.
Wat waren de punten waardoor het conflict ontbrandde? Daar was allereerst de
nogal belerende inleiding van A.M. de Jong, die hij begon met de opmerking het
maar ‘een zoodje in onze litteratuur’ te vinden. Daar was in datzelfde eerste nummer
een lijvig opstel van Is. Querido over de ‘Stand en bevoegdheid onzer tegenwoordige
literatuur-critiek’, waarin hij zijn collega-critici stuk voor stuk over de hekel haalde
en iedere bevoegdheid ontzegde.18 In het november-nummer van Nu maakte Is.
Querido zich vervolgens vrolijk over een dom woord in een Couperus-essay van
Menno ter Braak, waarvan de domheid er bij nader inzien alleen maar uit bestond
dat het door Querido verkeerd was gelezen (waar stond: ‘reisde hij’ las Querido:
‘rende hij’).19
Binnendijk wilde De Jong in het november-nummer van De Vrije Bladen
onmiddellijk van repliek dienen, maar zag zijn artikel de weg versperd door een veto
van de uitgever van het tijdschrift, de boven reeds genoemde Emanuel Querido
(18711943), broer van Israël Querido. Toen De Vrije Bladen begin 1926 in handen
van Em. Querido overging, was de redactie zo onverstandig geweest hem te beloven
geen van zijn auteurs persoonlijk in het tijdschrift aan te vallen. Door een veto uit te
spreken verleende Querido thans rugdekking aan de door hem uitgegeven schrijver
A.M. de Jong. Deze kon later in een ‘Woord van verweer’ lachen over het feit dat
de Vrije Bladers met de eerste pennestreek die ze voor hun uitgever zetten hun eigen
naam hadden verloochend. Ze hadden hun vrijheid verkocht.20

Een laatste stukje vrijheid
Een literaire rel was het gevolg van Querido's veto. De Vrije Bladen schakelden de
landelijke pers in, stapten over naar weer een andere uitgever - Uitgeversbedrijf De
Spieghel te Amsterdam - en op 28 januari 1928 begaven de redactieleden zich naar
de Amsterdamse binnenstad om, vergezeld door de muze van De Vrije Bladen,
Elisabeth de Roos, met het aNti-schUnd-pamflet te gaan leuren. Hiermee ontpopte
Menno ter Braak zich zowaar als een straatventer. Maar was het socialistische
‘schrikbewind’ werkelijk zo verschrikkelijk geweest dat het tot zulke maatregelen
noopte? Zozeer dat onafhankelijken als Ter Braak en Constant van Wessem,
proto-fascisten als Kuyle en Michel, katholieken als Jan Engelman en Albert Helman
(pseud. van L.A.M. Lichtveld) en een sublieme zonderling als Erich

Jaarboek Letterkundig Museum 3

118
Wichman het noodzakelijk vonden een coalitie te vormen? Nauwelijks, want het
tijdschrift Nu ging reeds na de tweede jaargang, in 1929, ter ziele als gevolg van
interne conflicten.21 Maar er was ook iets anders in het spel dan de strijd tegen een
schrikbewind: namelijk de bescherming van een laatste rest van vrijheid en autonomie
in een verder benauwende wereld, bescherming van het domein van de kunst. Gezien
de ontwikkelingen in de jaren dertig, toen de autonomiegedachte in de kunst terrein
verloor door de politisering van het bestaan, is dit een terugtochtsgevecht geweest.
Maar in 1928 wilden de jongeren deze illusie nog niet verliezen. Voor hen had de
kunst geen positie midden in de wereld, maar los ervan, erboven. Zij zochten in de
kunst een ‘refugium’, een houvast dat de maatschappij hen niet kon verschaffen. In
die zin waren zij volbloed-romantici. Binnendijk gaf dit rondweg toe in een artikel
in De Vrije Bladen, dat zowel een verklaring als een aanklacht jegens de socialisten
was.22 Hij kon onmogelijk geloven dat A.M. de Jong zijn Merijntje-cyclus uit een
ander motief dan van romantiek zou hebben geschreven.
‘Zou het niet mogelijk zijn’, schreef Binnendijk met het oog op de wancultuur van
zijn tijd, ‘dat wij, juist doordat wij zoo onherroepelijk er door worden meegesleurd
zonder één oogenblik om te bezinnen, ons wegwenden van wat ons dag in dag uit
tot meejagen dwingt en in de luttele momenten die ons gelaten worden verzinken in
een vernederend heimwee?’ Ook hier weer dat heimwee: de heren waanden zich
allen ver van huis en haard. De redactie van De Gemeenschap bekende zich in een
‘Verantwoording’ van januari 1928 apert tot de ‘katholieke levensaanschouwing’ en
verklaarde ‘liever te behooren tot het kleine getal van hen, die hun idealen zóó hoog
stellen, dat deze mogelijk wel onverwezenlijkt blijven, maar ten minste beantwoorden
aan de plicht welke aan allen gesteld is: te streven naar volmaaktheid. Altijd en in
alles’.23

Edelheid in ondergang
Menno ter Braak was op dat moment niet alleen bezig afscheid te nemen van de
dominees, maar ook van de kunstverheerlijkers, katholieken en volmaaktheidsadepten
die nog zijn bent-genoten waren. In zijn kritiek op Is. Querido in aNti-sch Und hekelde
hij diens zwendelarij met grote maar inhoudsloze begrippen.24 Tegenover Querido's
eis tot een kosmische objectiviteit stelde hij de onvermijdelijke ik-gebondenheid als
‘de groote vraag van alle wereldbeschouwing’. Kritiek begint pas waarde te krijgen
‘waar zij het zinnelooze van een objectiviteit onafhankelijk van den tijd heeft
erkend...’ Zij komt nimmer boven het stamelen uit en moet dit ook niet proberen; de
ware kunst zou zijn om het stamelen zelf tot een kunst of retorisch principe te
verheffen. Voor de Ter Braak van de late jaren twintig was de persoonlijkheid, de
‘ontstelde ziel’, de maat van alle dingen, zonder
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haar daarbij, zoals Gossaert, te begrijpen als een ‘edele onwereldsche’. Haar edelheid
lag niet in haar ‘onwereldschheid’, maar in haar marginaliteit, haar bedreigdzijn;
edelheid in ondergang. In zijn essays uit deze jaren probeerde hij de persoonlijkheid
uit te spelen tegen haar eigen tijdelijkheid. Hij leefde, om het anders te zeggen, niet
zoals A.M. de Jong in het vooruitzicht van het eigen historische gelijk, maar in het
vooruitzicht van zijn eigen ongewisheid.

Literator tegen wil en dank
Met een principieel essay distantieerde Ter Braak zich in 1931 van de poëticale
opvattingen van zijn vriend Dick Binnendijk, die de orde van de kunst (de ‘vormen’)
nog steeds in priesterlijke termen stelde boven de wanorde van het leven.25 ‘Bij
Binnendijk betokkelt de goddelijke Muze een instrument, dat het midden houdt tussen
een lier en een banjo’, schreef hij over diens bloemlezing van Nederlandse poëzie
na 1918, Prisma (1931), en dan keek hij alleen nog maar naar het omslag. Dit was
het begin van de zogenaamde vorm of vent-discussie. In 1933 werd Menno ter Braak
een interview afgenomen door G.H. 's-Gravesande,26 dezelfde die onder de naam
G.H. Pannekoek jr. acht jaar eerder de geruchtmakende vraaggesprekken met Gossaert
en Bloem had gepubliceerd. Ter Braak wees het autonomisme van de kunst thans
uitdrukkelijk van de hand: ‘Ik ben mij in den loop der jaren steeds minder litterator
in den exclusieven zin van het woord gaan voelen. Steeds meer zie ik de litteratuur
als bedrijf naast andere (nuttige, zeer nuttige) bedrijven, en het schrijverschap, zooals
het gemeenlijk wordt beoefend, als een handwerk, dat men zich tot op zekere hoogte
eigen kan maken, waarin men routine kan krijgen’. ‘Ik voel voortdurend weer, dat
ik geheel afgezien van mijn bedrijfsroutine, [...], met die soort van litteratuur niets
meer te maken heb. Als ik litterator ben, ben ik het tegen wil en dank’. Het
exclusivisme van het schrijverschap had hij echter ingeruild voor dat van de
persoonlijkheid, de ‘vent’, een exclusivisme waar hij zich niet meer van heeft kunnen
of willen losmaken. Ter Braak werd dan ook nooit een socialist, ook al huwde hij in
datzelfde jaar - 1933 - een dochter van de SDAP-dominee J.L. Faber.
Voor A.M. de Jong bleef Ter Braak daarmee een ‘Apostel der puberteitsleer’,
zoals de kop luidt van zijn recensie van Ter Braaks tweede roman Dr. Dumay
verliest...(1933).27 ‘Ook Menno ter Braak slaagt er niet in levende mensen te scheppen.
Beter dan Marsman. Breekt gezonder levensgevoel door, dan is goed werk te
verwachten’. Er is geen aanwijzing dat Ter Braak van deze woorden onder de indruk
was. Toen hij samen met E. du Perron plannen smeedde voor de oprichting van een
anti-nationaal-socialistisch comité in Nederland gingen hun gedachten ook heel even
uit naar A.M. de Jong, de man die volgens Ter Braak ‘dupe van Moskou’ was.28 Het
kwam er
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niet van; De Jong werd genegeerd. In 1935 nam Du Perron de organisatie op zich
van de Nederlandse bijdrage aan een congres van geëngageerde schrijvers in Parijs.
Bij deze gelegenheid verzuimde hij andermaal De Jong te inviteren. Hij deed dit,
zoals hij na protest van De Jong opmerkte, ‘wellicht uit een oude gewoonte niet aan
hem te denken’.29 Iets ergers kan een schrijver wel nauwelijks overkomen.
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Charlotte de Cloet
Een Spaanse Multatuli en zijn Nederlandse uitgever
Miguel de Unamuno en Van Loghum Slaterus, 1924-1936
Unamuno en Multatuli:1 twee individualisten met een scherpe pen, en twee culturele
grensgangers. Verwantschap is er in ieder geval in stijl. Beiden hanteerden een zeer
levendig taalgebruik in een vrijmoedige vermenging van de literaire genres, maar er
is ook een inhoudelijke overeenkomst. Menno ter Braak legt daarbij de volgende
accenten. ‘Men heeft Douwes Dekker al te vaak vergeleken met zijn tijdgenoten
Potgieter en Busken Huet. Met alle respect [...] deze figuren zijn geen portuur voor
een drama als het leven van Multatuli. Men zou hem moeten vergelijken met andere
Europeanen, die een dergelijk drama van de paradox, van een christelijke cultuur
zonder de onwrikbare zekerheid van het christelijk geloof, hebben geleefd:
Kierkegaard, Unamuno, Nietzsche...’.2 Deze paradox van geloven en weten is door
Unamuno op katholieke wijze beleefd, zoals Ter Braak scherp heeft gezien,3 in
tegenstelling tot het overgrote deel van het Nederlandse publiek dat dat nu juist niet
heeft kunnen begrijpen. Dit laatste kan trouwens ook gezegd worden van de ontvangst
van het werk van de Nederlandse schrijver die het sterkst door Unamuno is beïnvloed:
Cola Debrot.4
Hoe komt het dat zo'n belangrijke Spaanse schrijver destijds wel ruime
belangstelling genoot in de Italiaanse, Franse, Duitse en Angelsaksische cultuur,
maar niet in de Nederlandse?5 Om die gebrekkige en onregelmatig oplevende respons
te begrijpen, is het nodig eerst het beeld te reconstrueren dat van Unamuno in de
periode tussen 1926 en 1934 in Nederland bestond, toen zijn romans hier in vertaling
verschenen. In dit bestek is er voor gekozen de introductie van zijn werk in Nederland
te belichten aan de hand van de correspondentie van Unamuno met zijn vertaler
Geers, met zijn uitgever Van Loghum Slaterus en met Dirk Coster die hem benaderde
als redacteur van De Stem.6 Zo kan een inzicht worden verkregen in enkele
omstandigheden die bepalend zijn geweest voor de receptie van het werk van
Unamuno in Nederland. Op de gevarieerde weerklank die zijn denken in de jaren
voor en na de tweede wereldoorlog in de Nederlandse cultuur heeft gevonden, hoop
ik elders nader in te gaan.
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Miguel de Unamuno
Miguel de Unamuno (1864-1936), afkomstig uit Bilbao in Spaans Baskenland, was
vanaf 1891 hoogleraar Grieks aan de Universiteit van Salamanca, waarvan hij sinds
1900 tevens rector was. Deze ontembare denker en lezer beschikte over een groot
stilistisch vermogen. Op onomwonden en scherpzinnige wijze uitte hij zich als
criticus, lyricus, essayist, verteller, toneelschrijver, filosoof en briefschrijver.
Bovendien kende hij de Europese en Zuidamerikaanse cultuur als weinig andere
Spanjaarden van zijn tijd. Zo was hij diepgaand geïnteresseerd in de Duitse filosofie
en een van de eerste ontdekkers van Søren Kierkegaard, wiens existentiefilosofie bij
hem zou uitmonden in een levenslange preoccupatie met wat hij noemde het ‘tragisch
levensgevoel’. Anderzijds was hij er van overtuigd dat de moderne Westeuropese
cultuur gebaat zou zijn bij een diepere kennis van de Spaanse versie van de christelijke
gedachtenwereld. De Spaanse literatuur, die immers rijk is aan werken met een
filosofisch-religieuze strekking, zou daartoe bij uitstek geschikt zijn. In de Spaanse
wereld is Unamuno een overgangsfiguur geweest tussen het oude en het moderne,
die zelf naast deze tegenstelling zoveel mogelijk andere vruchtbare opposities en
paradoxen zocht. ‘Om zijne vrijmoedigheid gevreesd, om zijn hartstochtelijke
genegenheid voor de christelijke gedachte vereerd, om zijn hevige aanvallen op
geestelijke en wereldlijke autoriteiten gesmaad, maar om zijn weergaloos talent
ontzien, heeft hij in het openbare leven van Spanje ongeveer dezelfde plaats
ingenomen als Tolstoj in Rusland’.7
De periode tussen 1924 en 1936 is voor Unamuno sterk bepaald geweest door de
Spaanse politieke situatie. Sinds de staatsgreep van 1923 werd het land, met
instemming van koning Alfonso XIII, tot 1930 geregeerd door een directorium onder
leiding van generaal Miguel Primo de Rivera. Op de persoon en het halfslachtige
gedrag van de vorst had Unamuno het vooral gemunt. Zoals hij zijn Nederlandse
vertaler in 1926 schreef, was de koning de man ‘die de werkelijke dader is van de
staatsgreep, die zich voordoet als gevangene van de pretorianen aan wie hij leiding
geeft. Hij heeft een einde willen maken aan het grondwettelijke bewind en een
absoluut of cesaristisch regime willen vestigen en nu blijkt dat hij geen uitweg vindt.
Als we Europa de werkelijke geschiedenis vertellen van de staatsgreep en het daarop
volgende regime van tot rechters benoemde beulen, zal men dat niet willen geloven.
Net zo min als de daden van generaal M. Anido, de opperbeul en bloedhond van de
koning’.
Vanwege majesteitsschennis werd Unamuno in 1924 naar het Spaanse eiland
Fuerteventura verbannen. Met Franse hulp wist hij te ontkomen, om zich toen de
verbanning officieel werd opgeheven vrijwillig en alleen, zonder zijn grote gezin en
beroofd van zijn inkomsten in Frankrijk neer te laten. Eerst in Parijs en van 1925 tot
1930 aan de Frans-Spaanse grens van Basken-
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land in Hendaye, ‘waar ik het einde van de beschamende tirannie afwacht waaronder
mijn arme vaderland lijdt. [...] Ik zie niet wanneer het bevrijd zal worden van de
pretorianentirannie die het neerhaalt, onteert en uitplundert en ik met ere8 kan
terugkeren’. Van daaruit bestookte hij de Spaanse regering met een eigen tijdschriftje
Hojas Libres (Vrije Bladen), dat clandestien in Spanje zou circuleren. Met zijn
uitgesproken optreden trok hij de aandacht van de internationale pers, wat leidde tot
velerlei adhesiebetuigingen en openlijke blijken van verontwaardiging. Ook in
Nederlandse kranten en tijdschriften werd regelmatig over hem bericht.

G.J. Geers
Een van zijn grote pleitbezorgers hier te lande was de neerlandicus, linguïst en later
hispanist G.J. Geers (1891-1965).9 Geers woonde tussen 1918 en 1920 in Madrid
waar hij huisleraar was van de zoon van de Nederlandse ambassadeur. Zijn
Madrileense jaren zijn voor de koers van Geers' eigen leven bepalend geweest. In
die roerige10 tijd koos hij zowel voor het communisme als voor de beoefening van
de hispanistiek. Hij publiceerde regelmatig bijdragen over de Spaanse cultuur en
literatuur in o.a. de Nieuwe Rotterdamsche Courant en vanaf 1921 ook in het
maandblad De Stem. Van het nieuwe werk dat Unamuno in die jaren publiceerde:
de zeven bundels Ensayos (1916-1918), de gedichtencyclus El Cristo de Velázquez
(1920) en de verhalenbundel Tres novelas ejemplares y un prólogo (1920), zullen
de eerste en laatste titel levenslang zijn voorkeur hebben. Geers stond in briefcontact
met Unamuno en heeft hem in augustus 1925 in Parijs bezocht. Zijn werk vertaalde
hij niet alleen, maar hij ‘verkondigde’ het ook, blijkens de regelmaat waarmee hij
over de ‘ascetische Bask’, zoals hij Unamuno noemde, publiceerde en sprak. Zo
aanvaardde hij in 1928 een privaatdocentschap aan de Universiteit van Groningen
met een rede die aan Unamuno gewijd was.
Toch heeft hij diens werk niet onverkort weten te waarderen, zoals hij in een lezing
gehouden te Utrecht op 22 februari 1930 openlijk bekende: de romans en vooral de
stijl van de essays bewonderde hij. Maar de dieperliggende gedachtengang, die van
filosofisch-religieuze aard is en sterk metafysisch georiënteerd, kon Geers niet
waarderen. Zelf was hij immers atheïst en aanhanger van de psychoanalytische
sexpol-theorieën van Wilhelm Reich. Unamuno en de later ook door hem vertaalde
Ortega y Gasset waren geenszins Geers' geestverwanten, maar hij bewonderde in
beiden hun moed tot persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid.11
In het voorjaar van 1924 richtte Geers zich voor de eerste maal schriftelijk tot
Unamuno. Uitgeverij De Wereldbibliotheek had hem om een korte novelle gevraagd
die representatief zou moeten zijn voor de moderne Spaanse literatuur en die zou
worden opgenomen in een bundel met uit verschillen-
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Miguel de Unamuno tijdens zijn ballingschap in Hendaye (Frans Baskenland). (Gereproduceerd uit
Luis S. Granjel, Retrato de Unamuno, 1957.)
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de talen vertaalde novellen. Geers stelde voor ‘De markies van Lumbria’ uit Tres
novelas ejemplares y un prólogo, maar na verschijning van ‘deze cosmopolitische
anthologie’12 hoopte hij ook een uitgever te vinden voor de gehele band.13 ‘Het is in
dit land erg moeilijk om vertaald werk van de grote schrijvers van het moderne Spanje
te publiceren. Sinds 4 jaar ben ik bezig met het verbreiden van die literatuur in kranten,
tijdschriften en ik hoop dat met de vertaling van uw novelle de interesse voor de
goede Spaanse literatuur sterk zal groeien. [...] Ik heb een Antología castellana14
samengesteld van moderne prozaschrijvers (voor scholen) [...] en het is mijn vurige
wens uw grote werken te brengen als Abel Sánchez, La tía Tula, Niebla, Fedra.15 [...]
Ik heb er alle vertrouwen in dat u niet zult aarzelen mij te helpen bij de introductie
in mijn land van de moderne ideeën in Spanje, waarover ik zoveel spreek in mijn
artikelen. [...] Opdat u weet met wie u te maken heeft moet ik u zeggen dat ik doctor
in de neerlandistiek ben, leraar op een gymnasium, dat ik twee jaar (1918-1920) in
Spanje heb gestudeerd. En dat ik een grote belangstelling heb voor de huidige strijd
in Spanje om economische, politieke en culturele vernieuwing.’
Al snel vindt Geers bij uitgeverij Van Loghum Slaterus te Arnhem gehoor voor
zijn enthousiasme en met hen weet hij zijn wens inderdaad te realiseren. Aan deze
samenwerking is het grotendeels te danken dat het romanoeuvre van Unamuno ook
in Nederlandse vertaling is verschenen. Nadat het alleenrecht voor Nederland is
verworven, zijn tussen 1926 en 1934 een novelle en vier romans op de markt gebracht.
Daarmee zijn temidden van de uit het Spaans vertaalde literaire romans die in de
periode 1900-1945 in Nederland zijn uitgegeven die van Unamuno in aantal het best
vertegenwoordigd.16

Van Loghum Slaterus en Dirk Coster
Het fonds van de in 1918 opgerichte uitgeverij Van Loghum Slaterus was van een
duidelijk politieke en levensbeschouwelijke signatuur. Onder leiding van de
voormalige vrijzinnige predikant J.L. van Tricht (1883-1964) werden auteurs
uitgegeven in wier werk ‘de nadruk lag op het humanisme, op filosofie en psychologie
[...] op de verkondiging van een ethisch en politiek standpunt’, zoals in een circulaire
bij het vijftigjarig bestaan in 1968 werd gememoreerd. De eigentijdse literatuur nam
een belangrijke plaats in en onder de auteurs bevonden zich behalve Nederlanders
ook vele buitenlanders, zoals Knut Hamsun, F.M. Dostojefsky, Iwan Toergenjef,
Maxim Gorki en Romain Rolland. Daarnaast werd er van 1921 tot 1941 het
succesvolle algemeen culturele maandblad De Stem uitgegeven onder redactie van
Dirk Coster en Just Havelaar, die streefden naar een ‘diep en krachtig, Europeesch
geestesleven in Nederland [...] dat én religieus én aesthetisch is’. Met bijdragen
‘waarin een schoone zoe-
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kende menschelijkheid en een diepe levensernst zich uitspreekt’ wilde het tijdschrift
blijkens een prospectus uit september 1920 ‘een beeld geven van den
volledig-levenden, den strijdenden mensch, [als] de uiting van een geestelijk verzet’.
Want dilettantisme, ‘alles wat alleen stichtelijk of alleen aesthetisch is, wat verengd
is of verburgerlijkt, is dezen grooten tijd onwaardig’. Er werd gezocht naar moderne
kunst met inhoud, immers ‘velerlei machteloosheid verbergt zich achter den schijn
van een nieuwe kunst [...] die enkel maar met deze nieuwe cultuur een ledig spel
tracht te spelen’, zoals te lezen was in een reclamefolder voor De Stem uit het najaar
van 1921. In dit milieu waaruit de roep klonk ‘Nederland is arm aan verhaalkunst’
werd het werk van Unamuno ontvangen en van hieruit is het verspreid.
Dirk Coster was door eigen lectuur al overtuigd geraakt van het belang van
Unamuno. In het voorjaar van 1925 stuurde Coster hem een exemplaar van Wege
zum Leben, de in 1923 in Wenen verschenen Duitse vertaling van zijn
aforismenbundel Marginalia. Bij die gelegenheid schreef hij over de novelle en de
enkele essays, die hij van Unamuno in Franse vertaling gelezen had, vol bewondering
te zijn: ‘voor uw krachtvolle kunst, zo synthetisch, waar ik iets van de oude Spaanse
energie in terugvind. Wanneer Niebla17 en de essays18 (bij Kra) verschenen zijn, zal
ik over die boeken spreken - er is in Holland bijna niemand die Spaans leest - en ik
ben er zeer zeker van, dat ik hier enige honderden serieuze vrienden voor u zal vinden.
Onze gehele geschiedenis is vol van Spanje- en toch weet men bijna niets van het
Spanje van nu!’ Zowel Costers voorkeur voor de Franse vertalingen als zijn interesse
in de Spaans-Nederlandse historische banden zouden opvallende aspecten blijven in
zijn brieven aan Unamuno en in de stukken die hij aan hem wijdde. Daarnaast bleef
hij tevergeefs proberen de Spaanse schrijver te bewegen tot een bijdrage, in de vorm
van een novelle of essay aan De Stem ‘waarvan de tendens u sympathiek kan zijn
(vrijheid, enig sceptisch humanisme, dat wil zeggen niet te naïef, en afkeer van
partijen dat wil zeggen van partijstrijd)’.
Dat Van Loghum Slaterus in het verhalende werk van Unamuno een aantrekkelijke
uitbreiding van haar fonds zag, blijkt uit het prospectus dat de uitgeverij in het najaar
van 1926 verspreidde ter introductie van haar eerste Unamuno-uitgave. De uitgeverij
sprak er haar verwondering over uit dat, ‘terwijl van de Scandinavische litteratuur
schier alles in 't Nederlandsch wordt vertaald, [...] de Pyrenaeën een barricade blijven’.
Citaten uit Engelse en Duitse artikelen moesten de mening ondersteunen dat Unamuno
‘een der edelste geesten van het moderne Europa’ was. Om te vervolgen met: ‘de
buitengewone, de universeele beteekenis van dezen denker, dichter, romancier en
professor in 't Grieksch. [...] Het ligt in onze bedoeling met de uitgave van Unamuno's
voornaamste werken stelselmatig voort te gaan,
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want wij twijfelen niet, of zijn oeuvre zal bij ons dezelfde warme waardeering vinden
als in de andere landen van Europa’. Het Europese kader zou in latere wervende
teksten gebruikt worden ter vergelijking met andere grote auteurs van die tijd. ‘Hij
staat op één lijn met Ibsen, Strindberg, Shaw, Pirandello. Pirandello's gelijke wat het
ontleden zijner karakters betreft [...] is hij veel menschelijker en heeft hij meer liefde.
Hij is grimmiger, ruiger dan de eeuwig-grinnikende Italiaan,...maar hij heeft hart,
medelijden, liefde, trouw. Met Ibsen heeft hij gemeen, dat hij nieuwe ideeën brengt
over het leven en het bestaan en tegelijkertijd is hij een meester in flitsende ironie
en weet hij den ernst zijner bedoelingen gemakkelijker ingang te doen vinden door
een fijne humor’, stond in januari 1929 op de achterkant van De Stem en in de
fondscatalogus van 1930 te lezen.
Het voorstel dat directeur Van Tricht in het najaar van 1925 aan Unamuno deed,
luidde dat de uitgeverij zich bereid verklaarde tot publikatie van vertalingen van die
werken die voor Nederland geschikt geacht werden. Ze zouden verschijnen in een
uniforme editie,19 voorafgegaan door een voorwoord door Dirk Coster, terwijl de
vertaling direct uit het Spaans door een gekwalificeerde vertaler gemaakt zou worden.
Het eerste boek zou dan in de herfst 1926 uitkomen, waarna vervolgens tenminste
iedere twee jaren een nieuwe Unamuno-titel moest verschijnen. Met de mededeling
‘wij geven niet zomaar grote romans uit, alleen die welke een onweerlegbare mondiale
reputatie kregen’ introduceerde hij bij Unamuno zijn fonds, dat inmiddels wat de
vertalingen betrof kon bogen op werk van Gorki en Hamsun, ‘bij ons een literair en
financieel succes geworden, wat ook gezegd mocht worden van Dostojewski's De
idioot’.20 Unamuno toonde zich ingenomen met dit eerste initiatief van een
Nederlandse uitgever, nadat van zijn werk inmiddels al in Frankrijk, Engeland, Italië,
Duitsland, Denemarken, Zweden, Hongarije en Tsjechië vertalingen gepubliceerd
waren. Naar een titelopgave daarvan werd hij gevraagd, ‘omdat wij geen Spaans
kunnen lezen, moeten we ze in een van de vertalingen lezen om te kunnen beoordelen
of ze geschikt zijn voor Nederland’.
Zodra het contract tot stand gekomen was, werd Geers gevraagd of hij de eerste
vertaling op zich wilde nemen, ‘natuurlijk met de bedoeling, om, indien de
samenwerking tot wederzijdsch genoegen is, deze voort te zetten met betrekking tot
de andere werken’. De keuze voor een eerste publikatie in De Stem viel op ‘Nada
menos que todo un hombre’, dat ook door Geers als karakteristiek voor Unamuno
beschouwd werd. Het is het derde en laatste verhaal uit de bundel Tres novelas
ejemplares y un prólogo waaruit Geers zijn eerste vertaling voor de Wereldbibliotheek
had gekozen. Op de vraag welke roman het eerst moest uitkomen, Niebla of La tía
Tula, durfde Geers niet goed te adviseren. Over de laatste, waarvan hij de titel al vast
vertaald had
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als Tante Trui, merkte hij op dat die roman een zeer interessante proloog heeft,
daarentegen was in zijn ogen de eerste ‘het meest opgevallen, maar beide boeken
zijn sterk en echt-Unamuno. Over wat men gewoonlijk “boeiend” noemt, kan ik ook
slecht oordeelen, omdat dit bij mij vooral verstandszaak is en bij 't grootere publiek
waarschijnlijk niet’. Wat Geers daarmee bedoelde te zeggen, kan onder meer worden
afgeleid uit een passage uit zijn voordracht aan de Volksuniversiteit te Enschede in
februari 1928: ‘Als ik Unamuno hartstochtelijk bekeek zou ik hem nooit hebben
kunnen of willen vertalen, zou ik hem niet begrijpen en aanvoelen en de Spaanse
literatuur voor een groot deel verworpen hebben.’

Nederlandse vertalingen
In 1926 verscheen dan in de mei-aflevering van De Stem ‘Een kerel uit één stuk’, de
vertaling van ‘Nada menos que todo un hombre’. Geers had tegenover de uitgever
eerder als zijn vermoeden geuit ‘dat de vertelling u zal bevallen; mij is de geweldige
kracht ervan door het vertalen haast een openbaring geweest [...] nu pas door het
woord voor woord op te nemen heb ik het volle genot gehad van deze origineele
oerkracht’. Stem-redacteur Dirk Coster had zich echter een ander beeld gevormd van
hoe die oerkracht in het Spaans geklonken moet hebben, hoewel hij zich, bij gebrek
aan kennis van de Spaanse taal daarbij baseerde op de Franse vertaling.21 ‘We zijn
niet gelukkig met vertalers den laatsten tijd. Ook die rampzalige Geers ergert me,
dat gevoellooze. Ik had 't graag uit 't Fransch vertaald. Die zinnen moeten klinken,
hard, kort “Spaansch”, gespannen en kort. Dat voel je door de Fransche text heen
volkomen duidelijk. Wat is daarvan over in 't Hollandsch?’
Achteraf bleek de uitgever bovendien zijn twijfels te hebben over de Nederlandse
titel. Van deze novelle zou een afzonderlijke uitgave verschijnen, bij wijze van
reclame voor de komende vertalingen van Unamuno's werken. ‘Wij zouden daaraan
echter een andere titel geven en wel de letterlijke vertaling van den Spaanschen:
“Niets meer of minder dan een Man”. Dit lijkt ons n.l. juister dan “Een Kerel uit één
stuk”.’ Geers was het niet met hen eens: ‘de letterlijke vertaling zou zijn: “Niets
minder dan op en top een man”. Zoo zegt men in 't Sp.: “es todo un caballero” (hij
is opentop een heer). Vooral met uw argumentering kan ik niet meegaan als zou
Gómez inderdaad niets dan een man, een man zonder meer zijn. Uw interpretatie is
te Westeuropeesch, te geciviliseerd, te internationaal-modern; terwijl Unamuno is
een moderne Spanjaard: zijn Gómez is een plebejer, een o.w.-er zou men haast in
Holland zeggen (zijn middel van bestaan of liever van verrijking is geld schieten).
Mijn vertaling geeft iets te weinig, is bijna iets te ruw (hoewel hombre in 't Sp. vaak
equivalent is met het animale “son homme” in 't Fr.); maar de uwe is te zoet, te
idealistisch. Een tusschenweg zou misschien zijn “Opentop een kerel”.’
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Begin november 1926 verscheen de boekuitgave van Een kerel uit één stuk als derde
deel in de Stem-Serie, de pas gestarte reeks waarin veel aandacht aan de
boekverzorging werd besteed. De delen zijn geïllustreerd met houtsneden door Fokko
Mees. Deze novelle handelt volgens het prospectus over ‘de volkomen
zelfgenoegzamen, slechts op eigen kracht steunende manmensch [...] die niet wil
spreken van zijn liefde, [...] veracht liefdesbetuigingen als romantiek en
sentimentaliteit, maar onder dit mom van bijna brute onverschilligheid, gloeit zoo'n
hartstochtelijke liefde, dat hij niet leven kan, als zijn vrouw sterft, maar vrijwillig
met haar in den dood gaat, ook in zijn liefde “een kerel uit één stuk”.’
Bij de verschijning van Tante Trui eind november 1926 werd een apart
aanbiedingsprospectus verspreid. Het thema van het boek stond er samengevat in
Unamuno's eigen woorden, ontleend aan zijn niet meevertaalde proloog.22 De roman
gaat over de waarde van wat hij ‘zusterschap’ noemt, dat naast vader-, moeder- en
broederschap een plaats dient te krijgen. De figuur van Antigone was Unamuno's
voorbeeld geweest en de Spaanse wortels waren hem pas achteraf in het leven van
de Heilige Theresia van Ávila duidelijk geworden. Over de vorm van de roman
meldde de uitgever nadrukkelijk hoezeer het werk van Unamuno verschilde van in
Nederland tot dan toe bekende romans. ‘Wordt bij ons dit gegeven meestal door een
tragisch-grijzen nevel omringd, bij Unamuno wordt het overstraald door de glanzende
zon van menschelijken hartstocht’. Met een citaat uit een recensie in Het Vaderland
liet Van Loghum Slaterus in advertenties in de fondscatalogus van 1927 en 1930
weten: ‘Wellicht zou een Nederlandsch romanschrijver van dit gegeven een cyclus
hebben gemaakt, een familieroman in tal van deelen. De Spanjaard drong zijn
uitgebreide stof samen in een boek van nog geen 170 pagina's.’
Voor Dirk Coster was de verschijning van Tante Trui aanleiding om Unamuno te
schrijven: ‘Ik vind het een onvergelijkbaar meesterwerk. Het karakter is prachtig
Spaans, sterk, trots en brandend van een geconcentreerde warmte, bijna
verschrikkelijk. (Ik ben nog nooit zo dicht bij de “mystieke vrouw” van de
Middeleeuwen geweest). En, wat betreft de vorm, de zo synthetische vorm, die is
werkelijk modern avant la lettre. Ik wil u zeggen hoezeer ik dit meesterwerk
bewonder. [...] Is Tante Trui in het Frans vertaald? Ik zou het wel in die taal willen
herlezen’.23 In het december-nummer van De Stem van 1926 legde Coster dezelfde
nadruk op het Spaanse karakter van beide tot nu toe verschenen Unamuno uitgaven.
Ze waren ‘voor Europa een ontdekking eener zuiver Spaansche kunst. [...] Strak en
vurig is de toon dezer verhalen, [...] die aandoet als een spasmodisch verzet tegen
dien anderen Spaanschen karaktertrek: de indolentie’. En de personages zijn
‘misschien overal elders dan in Spanje ondenkbaar [..] vertwijfelde martelaars

Jaarboek Letterkundig Museum 3

132

G.J. Geers, hispanist aan de Rijksuniversiteit van Groningen en vertaler van een aantal werken van
Unamuno, 1927. (Collectie I.A. Geers-Jibben, Groningen.)

Dirk Coster, redacteur van het culturele maandblad De Stem, 1926. (Collectie Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)
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van één gevoel, één wilstrek. [...] En toch begrijpt men deze mentaliteit, evenzeer
als men de Russische begrijpt. Want dat ééne gevoel is een algemeen-menschelijk
gevoel’.
Van zijn hand verscheen in het mei-nummer van 1927 van De Stem een stuk ter
introductie van de komende Nederlandse vertaling van Abel Sánchez, de roman die
een moderne interpretatie van het Bijbelse Kaïn en Abel-thema is en die in december
zou verschijnen. Daarin meende Coster dat Unamuno de mens ziet ‘als een bezetene,
als een menschgeworden eigenschap, - en dit, wij voelen het onmiddellijk, is een
zeer Spaansche conceptie van het leven’. Hij heeft kritiek op die beperking, maar
voegt er aan toe dat het ‘nog te vroeg is om de waarde van Unamuno's werken tegen
elkaar af te wegen’. Bewondering heeft hij voor de vurige, mannelijke, soms wrede
geest die ze schiep en voor zijn ‘modernisme avant la lettre: de geconcentreerde
soberheid, geëssentialiseerde dialoog, afwezigheid van beschrijvingen en
psychologische “om-schrijving”.’
Aan Unamuno had hij eerder al zijn mening gegeven: ‘een aangrijpend boek. [...]
Ik vind het jammer dat het karakter van Abel niet duidelijker wordt. Ik geef de
voorkeur aan de grote liefde van Tante Trui, waardoor wij het Spaanse karakter
kunnen begrijpen, uw flamboyante kathedralen, en zoveel andere zaken, zelfs de
tragedie van de oorlog met Nederland in 1570, waarin twee historische krachten, het
Spaanse vuur en het Nederlandse geduld (Velázquez en Rembrandt!) zo
verschrikkelijk op elkaar zijn gestoten.’24

Nobel-prijs
In het jaar 1928 werd in Nederland om diverse redenen publiekelijk aandacht aan
Unamuno geschonken. Allereerst door Geers in Unamuno en het karakter van het
Spaansche volk, zijn openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van
privaat-docent in de Spaanse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen
op 11 februari 1928, waarin hij Unamuno ziet als meest Spaanse auteur van zijn tijd.
‘Hij vertoont alle weifelingen, innerlijke botsingen en verscheurdheden die het huidige
Spanje in zijn aantrekking en afstoting van het moderne Westeuropa doormaakt’.
Vervolgens wijdde Coster een korte beschouwing aan de Franse vertaling van
Niebla, vooruitlopend op de Nederlandse, die als De man in den mist in december
1928 zou verschijnen. Onder de titel ‘De aesthetiek van Unamuno; door hemzelf
gedefinieerd’ leidde hij in De Stem van juli-augustus 1928 met enkele trefwoorden
de roman in ‘die een eigenaardige plaats inneemt in zijn oeuvre’. De rest van het
stuk is een door hem uit het Frans gemaakte vertaling van die passages waaruit de
‘aesthetische methode’ het treffendst blijkt. Unamuno had namelijk, om zich bij
voorbaat tegen de kritiek teweer te stel-
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len het genre van de nívola uitgevonden. (Novela is ‘roman’; ni is ‘noch’.) Een genre
tussen roman en drama in, met een geconcentreerde handeling waarin de dialoog
centraal staat en beschrijvingen zo goed als ontbreken. Bovendien wordt het realisme
volledig doorbroken door satire en parodie, en doordat aan het slot de held in discussie
gaat met zijn maker, de auteur. De ‘roman’, waarvan het eigenlijke thema de twijfel
is over wat leven is en wat dood, werd door de uitgever in zijn advertenties als
‘geestig’ gepresenteerd.
Dan verscheen er op 21 november 1928 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
onder de titel ‘De Nobel-prijs voor letterkunde’ een aan het internationale culturele
weekblad Monde van 10 november ontleend berichtje over de door de Spaanse
regering verhinderde kandidatuur van Unamuno. Op verzoek van Van Tricht en
Coster, die er krachtiger dan in de kranten was gebeurd de aandacht van de Stem-lezers
op wilden vestigen, werd Unamuno gevraagd de achtergronden te belichten. Deze
zei geen enkel idee te hebben wie zijn kandidatuur hadden voorgesteld. Unamuno
veronderstelde dat de koning, verstrikt als hij was in zijn eigen netten, de kwestie
zelfs zou hebben willen aangrijpen om enerzijds met Unamuno te komen ‘tot wat
hij de verzoening noemt, die nu onmogelijk is geworden’, en anderzijds zich te
‘kunnen ontslaan van de pornocratische en demiocratische dictatuur [...] die hij zelf
en niemand anders gebracht heeft. [...] Al deze veronderstellingen zou ik u kunnen
staven met feiten over de gedragslijn die de koning, zijn raadslieden en zelfs de
pretoriaanse kwakzalvers tegenover mij volgen’. Uiteindelijk werden de Nobelprijzen
voor 1927 en 1928 gelijktijdig toegekend, respectievelijk aan Henri Bergson en Sigrid
Undset, terwijl Coster zijn voornemen over de kwestie-Unamuno te schrijven niet
ten uitvoer heeft gebracht. Enkele jaren later is nogmaals geprobeerd om Unamuno
als kandidaat voor de Nobelprijs voor te dragen; in 1934 op instigatie van de Faculteit
der Letteren van de Universiteit van Salamanca en in 1935 door de Academia
Argentina de Letras, ter ondersteuning van de voordracht door de Spaanse regering.
In Nederland heeft de Amsterdamse hispanist J.A. van Praag in de bestuursvergadering
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden van 1 april 1935
tevergeefs pogingen ondernomen om die voordracht ook te ondersteunen.25 De prijs
voor 1935 werd niet toegekend en toen die voor 1936 werd verleend, was Unamuno
al gestorven en kreeg Eugene O'Neill hem.
De Nederlandse belangstelling voor zijn werk heeft op zijn beurt Unamuno
geïnspireerd. Hij las Nederlands met behulp van zijn kennis van het Duits en het
Deens. Zo had hij zich vertrouwd gemaakt met het werk van Vondel, Multatuli, Louis
Couperus en Guido Gezelle, terwijl hij dat van Spinoza en Erasmus in het Latijn had
gelezen.26 De Nederlandse vertalingen van zijn ei-
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gen werk las hij direct na ontvangst en wist hij te waarderen. Typerend voor hem is
dat hij zich bij de kennismaking met een andere cultuur allerminst tot de literatuur
beperkte. Zo had hij zich grondig verdiept in de visie van Abraham Kuenen in diens
Volksgodsdienst en wereldgodsdienst (1882). Daarnaast sprak Unamuno meerdere
malen in zijn brieven de wens uit om ‘de kusten van de Noordzee en de Baltische
Zee te bezoeken om de luchten te zien die Spinoza en Kierkegaard hebben verlicht’.
In augustus 1924 zou Unamuno wel België bezoeken, maar op de uitnodiging om
het negende congres van de P.E.N.-Club op 22-26 juni 1931 in Nederland te bezoeken,
is hij niet ingegaan. Aan Coster schreef hij over zijn fascinatie voor Johan de Witt,
die hij de meest interessante historische en politieke figuur uit de Nederlandse
geschiedenis vond. Hij was toen al jaren op zoek naar een studie over De Witt, bij
voorkeur geschreven door een Nederlander. Coster moest bekennen, dat er nog geen
definitief boek was geschreven over ‘ons groot nationaal epos: de oorlog tegen
Spanje’. Costers eigen voorkeur ging uit naar de Uilenspiegel van Charles de Coster,
‘die don Quichot van het Noorden. [...] Inderdaad: de strijd van onze twee volkeren
is een van de geweldigste drama's van de geschiedenis. De herinnering aan die
oorlogen is in Nederland nog erg levend, het was het heroïsche moment van onze
geschiedenis en de eeuw die er op volgde wordt “Gouden Eeuw” genoemd, zowel
voor de kunsten als voor de politiek. (Want naast de beeldende kunsten, Rembrandt
en Vermeer, die heel Europa kent, hebben wij ook een literaire school van grote
klasse). [...] Het mooiste gedicht van onze taal, het Wilhelmus [...] drukt nauwkeurig
het Nederlandse geduld tegenover de Spaanse wil uit’.27

St. Manuel Bueno, martelaar
In de jaren 1928-1933 bleven de contacten tussen Unamuno en Nederland beperkt
tot de privé-sfeer en speelden ze zich buiten de uitgeverswereld af. Na de val van
dictator Primo de Rivera keerde Unamuno in februari 1930 uit ballingschap terug
om in Salamanca zijn oude taken weer op zich te nemen. De jaren van de Republiek
worden door Geers in een lezing voor de VARA-radio op 14 september 1935 als
smeltkroes gekenschetst, als een periode waarin het land ‘haastig moet doorléven
wat bijv. Nederland in 300 jaar zich eigen kon maken’. Als hij de vergelijking op de
persoon van Unamuno betrekt ziet hij dat die ‘in zich condenseert Bredero en
Huygens, Potgieter en Multatuli’. Over de positie van de Spaanse intellectuelen
merkte hij eerder op: ‘Schrijvers werden politieke leiders en soms martelaars:
Unamuno, Ortega. De meeste kunstenaars zijn ook journalist, uiten zich in
dagbladartikelen over de actuele dingen.’28
Het briefcontact met Unamuno werd door Geers eind 1933 weer opgenomen met
het oog op de Nederlandse vertaling van de in 1931 verschenen en sindsdien zeer
succesvolle roman San Manuel Bueno, mártir. Hij wilde daar-
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Eerste brief van Unamuno aan J.L. van Tricht, directeur van uitgeverij Van Loghum Slaterus, 30
november 1925. Hij schrijft in principe accoord te gaan met het voorstel om die werken van hem die
geschikt zijn voor Nederland in vertaling te publiceren. (Collectie Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum, Den Haag.)
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mee niet alleen ‘uw faam onder mijn landgenoten vernieuwen’, maar bleek ook
politieke motieven te koesteren ‘want het lijkt erop of door de komst van de Republiek
het enthousiasme voor Spanje hier enigszins verminderd is: en het is duidelijk waarom,
want wat de romantici en de utopisten onder dergelijke hispanofielen vooral aantrok
was het middeleeuwse, het onderontwikkelde en het echt-Spaanse in zijn enigszins
pejoratieve betekenis. Die Republiek met haar moderniserende ideeën vinden ze
nogal plebeïsch en triviaal: ze geven de voorkeur aan dromen over hidalgos, kloosters
bij de vleet, hongerende en lijdzame landarbeiders, analfabetische en intelligente
Andalusiërs, imponerende en onbetekenende vrouwen, etc.; het tragische Spanje!
Wel, weg met hun estheticisme!’. St. Manuel Bueno, martelaar werd eerst in 1934
in twee gedeelten gepubliceerd in de juli-augustusaflevering en in de
septemberaflevering van De Stem; de boekuitgave zou in april 1935 verschijnen.
Unamuno was verheugd over de vertaling, want de Nederlandse uitgaven behoorden
voor hem dankzij Geers niet alleen tot de beste vertalingen maar ook tot de best
verzorgde. Hij vond dat hij in Nederland geluk had gehad en was erg blij dat de keus
nu op San Manuel was gevallen, omdat dat een van zijn fundamentele geschriften is
- ‘de esthetische expressie van mijn La agonfa del cristianismo (1925) en andere
godsdienstige verhandelingen, waarin ik het meeste - en het meest smartelijke - van
mijn ziel gelegd heb’. De roman handelt over de illusie van het eeuwige leven en de
troost van de droom en van het geloof, weerspiegeld in het gewetensconflict van een
dorpspastoor.
Toen in september 1934 Unamuno gepensioneerd werd, greep Geers de gelegenheid
aan om hem te eren. Bij wijze van hommage van ‘de Nederlandse cultuur’ werd een
rijmprent uitgegeven met een houtgravure door W.J. Rozendaal bij het gedicht
‘Castilla’ en daarnaast een Nederlandse vertaling door Hendrik de Vries.29 In een
huldigingsartikel vatte Geers nog eens zijn visie op de Spanjaard samen.30 Zo zei hij
geneigd te zijn in diens ‘sexuele verdringing, in de ontkenning van den vader, een
der oorzaken te zien van zijn barbaarsch en inmanent godsbegrip, van zijn extreem
anthropophage opvatting van de eucharistie en zelfs van zijn aeternisme, zijn behoefte
aan concrete onsterfelijkheid’. Hij noemt Unamuno ‘een romanticus en
geïntroverteerde subjectivist, die beweerde “ik geloof nog altijd dat de auteur die het
diepste en levendste in zichzelf omwoelt, ook datgene raakt wat allen het hevigst
bezig houdt”.’ En over zijn denken, dat vooral inlevend en niet alleen logisch denken
is, waarover Unamuno had gezegd: ‘Het belangrijkste is te denken, met deze of gene
ideeën, het doet er niet toe [...] en denken met het lichaam en zijn zintuigen [...] en
met heel de ziel en al haar krachten en niet alleen met de hersens en het verstand’.
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Wanneer Miguel de Unamuno op de laatste dag van het eerste jaar van de Spaanse
Burgeroorlog overlijdt, herdenkt Geers hem als de schrijver van ‘een paar bundels
prachtige gedichten, zeven delen essays, romans en toneel, [werken] die over heel
de wereld - ook in ons land - den modernen mensch geboeid hebben door hun drogen,
verterenden hartstocht’.31 Geers noemt als hoofdthema's: de persoonlijkheid en het
verlangen tot zelfbehoud, de nijd, de wil, de liefde en het geloof, moederschap en
vaderschap. Als zijn betekenis voor Spanje ziet Geers, dat hij velen aan het denken
heeft gebracht en jongeren gestimuleerd heeft tot opstandigheid tegen de vader: zijn
non-conformisme paste bij de revolutionaire situatie van het land. Zijn tragische
filosofie van de agonie tussen weten en geloven viel voor Geers samen met de tragedie
van zijn volk in de twintigste eeuw.
In De Stem van februari 1937 zou Unamuno herdacht worden met de herdichting
van zijn ‘Salmo III’ onder de titel ‘Hymne’ door Hendrik de Vries.32

Filosofische essays
Het tot dan toe van Unamuno vertaalde werk riep in Nederland velerlei reacties op.
In de ogen van de uitgeverij viel de belangstelling dan wel tegen, maar dat neemt
niet weg dat er door de mensen die het werk wel lazen en er over schreven allerminst
lauw op gereageerd werd. Voor degenen die het andere werk van Unamuno via de
vele vertalingen kenden, was het duidelijk dat het ook in Nederland tijd werd voor
een kennismaking met o.a. de filosofische essays. Uit documenten in de desbetreffende
archieven in Spanje en Nederland blijkt dat er ten minste twee pogingen ondernomen
zijn om te komen tot een vertaling van Del sentimiento trágico de la vida, een van
Unamuno's hoofdwerken, waaraan hij de benaming dankt de filosoof van het tragisch
levensgevoel te zijn.
Zo probeerde al in 1928 de Utrechtse hoogleraar C.F.A. van Dam (1899-1972)33
tot een publikatie van dit werk te komen in de reeks Spaensche Wysheit34, die onder
zijn leiding bij uitgeverij Kemink en Zoon te Utrecht zou moeten verschijnen, met
een inleiding van zijn hand en in de vertaling van G.C. van 't Hoog (1869-1951).
Van Loghum Slaterus toonde zich bereid aan Kemink de rechten voor deze vertaling
af te staan, maar wel op voorwaarden, waarop Kemink met reserve reageerde.
Unamuno is door Kemink verzocht in te stemmen, in de verwachting dat de vertaling
in de loop van 1930 zou verschijnen. Waarom het toch niet tot een uitgave is gekomen,
is moeilijk te achterhalen. Evenmin waarom de serie na het eerste deel niet is
voortgezet.
Een andere poging is ondernomen door de jurist, filosoof en later hoogleraar
politieke wetenschappen te Amsterdam, J. Barents (1916-1961) die in 1939 in een
schrijven aan Van Loghum Slaterus signaleerde dat er nog geen Nederlandse vertaling
van dit werk bestond: ‘wat mij in verband met de lit-
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teraire en wijsgeerige beteekenis van het boek alleszins verwondert’. Waarop de
uitgever hem antwoordde dat hij door de beperkte belangstelling voor de romans van
Unamuno de kansen van een wijsgerig werk nog veel geringer moest aanslaan. Tot
een Nederlandstalige uitgave van dit hoofdwerk van Unamuno is het nooit gekomen,
evenmin bij een andere uitgeverij.
Dat gold tot 1990 ook voor diens essays,35 ondanks de mening van Geers die ze
beschouwde als ‘het volmaaktste essayisme dat ooit sinds Montaigne geschreven
is’.36 En ook ondanks de pogingen van bovengenoemde Barents, die tussen 1941 en
1951 bij vier Nederlandse uitgeverijen grote moeite heeft gedaan om zijn vertalingen
gepubliceerd te krijgen van La agonía del cristianismo (1925) en de negen essays
van de bundel Contra esto y aquello (1912).37 Bij uitgeverij Contact wist hij wel
belangstelling te wekken, met name voor de laatstgenoemde bundel. Zo luidt een
leesrapport van adviseur en vertaler H. Foeken: ‘Inhoud: buitengewoon levendig,
fris en boeiend. Belangrijk en actueel. Interessante keuze. Vertaling: voortreffelijk;
geestig, soepel en correct. Voldoet aan de hoogste eisen’. Barents werd bovendien
uitgenodigd een essay over ‘De betekenis van Unamuno voor een jongere generatie’
te schrijven voor hun tijdschrift Proloog. Deze voelde daar om politieke redenen niet
veel voor. Maar uiteindelijk durfde Contact de uitgave toch niet aan, want het
uitgeefprogramma voor de jaren 1947 en 1948 was al overvol en er werden
moeilijkheden verwacht op financieel terrein, met de papiertoewijzing en de capaciteit
van de drukkerijen. Enkele jaren later is uitgeverij Contact van plan geweest om
Unamuno op te nemen in de reeks Moderne Meesterwerken, maar blijkbaar is het
langdurig verblijf van Barents in de Verenigde Staten een van de redenen geweest
waarom de uitgave toch niet tot stand is gekomen.
Tenslotte zijn ook voor Uitgeverij Van Loghum Slaterus de hooggespannen
verwachtingen niet uitgekomen.38 Vooral voor Tante Trui bleek het moeilijk de
aandacht van critici te trekken, zodat Geers zich verbaasd afvroeg: ‘Is het doordat
de kritiek in ons land grotendeels in handen van mannen is en dan misschien nog
van mannen die het onplezierig vinden als hun sexe niet flink hoog wordt
aangeslagen?’39 Wel zouden er in België van tenminste twee titels herdrukken
verschijnen.40 Maar het Nederlandse publiek, met uitzondering van enkele
intellectuelen, liet zich moeilijk interesseren.
Achteraf kan geconstateerd worden dat de uitgeverij bij al haar inspanningen toch
een kans heeft laten liggen. Het oorspronkelijke voorstel aan Unamuno was om alleen
die werken uit te geven die geschikt werden geacht voor het Nederlandse publiek.
Die lezers zouden integendeel gebaat geweest zijn bij een beter inzicht in de thema's
en specifieke vertelvormen van de eigenzinnige Spanjaard, om aldus zelf ‘geschikter’
te zijn gemaakt voor zijn
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De vijfenzestigste verjaardag van Unamuno op 29 september 1929 was voor Anna van Gogh-Kaulbach
aanleiding om hem op te nemen in de door haar samengestelde Letterkundige kalender voor 1929.
(Collectie K. Lekkerkerker, Amsterdam.)
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Houtsnede door Fokko Mees in St. Manuel Bueno, martelaar (1935).
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werk. De prologen van Unamuno hadden daartoe uitstekend kunnen dienen, evenals
de voorwoorden van Coster die oorspronkelijk in de bedoeling lagen maar niet werden
gerealiseerd. Geers voorzag in deze omissie toen hij veertien jaar nadat zijn vertaling
van Tante Trui was verschenen, alsnog de proloog publiceerde die destijds op verzoek
van de uitgever achterwege was gebleven.41 Daarnaast zou het meer onderlegde
lezerspubliek geïnteresseerd hebben kunnen raken door een minder eenzijdig
vertaalbeleid waarin ook plaats voor Unamuno's essays, reisverhalen of poëzie
geweest zou zijn. Geers heeft dit later eveneens beseft: ‘In Nederland zullen maar
weinigen een zuiver beeld van Unamuno krijgen, omdat veel van hem nooit vertaald
is of zal worden: zijn gedichten en 6 bundels essays’, zoals hij bij bovengenoemde
proloog schreef.42
Pas met de verschijning van de roman St. Manuel kwam de belangstelling voor
Unamuno in Nederland werkelijk op gang. Niet alleen in de meest uiteenlopende
kranten in Nederland en België, maar tot in Indië en Zuid-Afrika toe is het boek
besproken, en in de culturele tijdschriften verschenen diepgaande analyses. Toch zal
blijken dat het dan eigenlijk al te laat is. Unamuno overleed in december 1936, kort
na het begin van de Spaanse burgeroorlog, de oorlog die Spanje en haar cultuur in
een langdurig isolement zou brengen. Tenslotte heeft ook de plaatsing in 1957 van
drie van Unamuno's filosofisch-religieuze werken op de roomskatholieke index van
verboden boeken tot gevolg gehad dat bij voorbeeld het Lectuur-Repertorium St.
Manuel in de categorie plaatst van verboden lectuur.
Vooruitlopend op een verdere verkenning van de Unamuno-receptie in Nederland
kan nu al worden aangenomen dat Unamuno in het ‘eenzijdige karakter [...] van de
Nederlandse cultuur’ onder dezelfde paradoxale situatie heeft geleden als de in
Curaçao geboren Nederlandse auteur Cola Debrot, ook zo'n culturele grensganger
die ‘voor de katholieken niet katholiek genoeg was en voor de anderen vaak te
katholiek.’43

Eindnoten:
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Met dank aan Theo Bijvoet, Tysger Boelens, K. Lekkerkerker, Robert Lemm, Rolf Swart en
Daisy Wolthers.
In de bibliotheek van Unamuno te Salamanca is zijn exemplaar met aantekeningen bewaard
gebleven van Multatuli's Vorstenschool (1907), hem in het jaar van verschijnen geschonken
door de Belg Emile Uyterhoeven.
‘Douwes Dekker en Multatuli’, in Verzameld werk (ed. M. van Crevel [et al.]), dl. 4, Amsterdam
1951, p. 196.
‘[...] het is zelfs onmogelijk het levens-probleem van een Unamuno te begrijpen, als men dit
fundamentele verschil tussen katholicisme en protestantisme niet heeft ervaren. Unamuno, die
voor de katholieke kerk een ongelovige was, heeft zich nooit geheel kunnen losmaken van de
katholieke universaliteit’. (‘De ongelovige katholiek’, in Verzameld werk (ed. M. van Crevel
[et al.]), dl. 7, Amsterdam 1951, p. 9.)
J.J. Oversteegen, In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948,
Amsterdam 1994, p. 245, 286-288, 328-329. Debrot formuleerde die paradox in het door hem
verdedigde ‘romantisch rationalisme’.
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5 ‘De (nog altijd veel te weinig gelezen, misschien zelfs al weer bijna vergeten) Spanjaard
Unamuno’. (‘Van Loghum Slaterus. Een vrouw na twee dominees’, in R. Boltendal, Boekmakers.
Portetten van uitgevers, Amsterdam 1965, p. 50.)
6 De volgende archieven zijn voor dit artikel geraadpleegd: Bibliotheek van de Rijksuniversiteit
Groningen (collectie G.J. Geers); Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de
Belangen des Boekhandels, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam (collectie uitgeverij Van
Loghum Slaterus); Casa-Museo Unamuno, Salamanca (collecties J. van Ammers-Küller, Dirk
Coster, C.F.A. van Dam, J. van Fricher [=J.L. van Tricht], G.J. Geers, Reaad [=Kemink], Premio
Nobel, Emile Uyterhoeven. P. Vanderborght en uitgeverij Van Loghum Slaterus); Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam (collecties J. Barents en G.J. Geers); Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag (collecties uitgeverij Contact, Dirk
Coster, G.J. Geers en uitgeverij Van Loghum Slaterus).
Het merendeel van de brieven van en aan Unamuno is in het Frans geschreven, met uitzondering
van die van en aan Geers welke in het Spaans gesteld zijn. De geciteerde passages zijn alle door
mij vertaald.
7 L.H. Grondijs, ‘In memoriam Miguel de Unamuno’, in Spanje. Een voortzetting van de Russische
revolutie?, Leiden 1937, p. 190-197.
8 Bij zijn gedwongen vertrek uit Spanje op 21 februari 1924 had Unamuno een korte verklaring
uitgesproken: ‘Ik zal terugkeren, niet met mijn vrijheid, die niets waard is, maar met die van u
allen’, in Emilio Salcedo, Vida de Don Miguel, Salamanca [etc.] 1964, p. 254.
9 Zie ook B.N. Teensma, ‘Prof. dr. G.J. Geers en Miguel de Unamuno’, in Forum der Letteren
10 (1969) 2, p. 107-122.
10 Door Geers samengevat: ‘Zoo maakt Spanje tegelijk een Fransche en een Russische revolutie
door’, in De Stem 1 (1921) 6 (juni), p. 573.
11 A.L. Constandse, ‘Een pleidooi voor vrijheid. In memoriam Prof. Dr. G.J. Geers’, in Algemeen
Handelsblad, 13 mei 1965; ‘Hispanisme in het interbellum’, in Bzzlletin 72 (januari 1980), p.
62-65.
12 Zes verhalen [bandtitel: Van vreemde volken], Amsterdam 1925 (Wereldbibliotheek; 483), p.
31-53, met een korte inleiding door Geers.
13 Geers zal de drie verhalen afzonderlijk publiceren, respectievelijk bij de Wereldbibliotheek in
1925, bij Van Loghum Slaterus in 1926 en tenslotte nog ‘Twee moeders’ in de door hem
samengestelde bundel Meesters der Spaanse vertelkunst, Amsterdam 1954, p. 31-56; de
belangrijke proloog zal echter onvertaald blijven.
14 Antologia castellana, Wassenaar 1921, p. 123-135 met twee Spaanse verhalen van Unamuno.
15 Verschenen bij Renacimiento te Madrid resp. in 1917, 1921, 1914 en 1921.
16 J. Lechner, Weerspiegeling van Spanje. De belangstelling voor Spanje in Nederland 1900-1945,
Amsterdam 1987, p. 132-134.
17 Brouillard, Paris 1926.
18 Vérités arbitraires. (Espagne contre Europe), Paris 1925.
19 In identieke oranje linnen band zouden achtereenvolgens Tante Trui (1926), Abel Sánchez
(1927) en De man in den mist (1928) worden gestoken. De eerste en de laatste Unamuno-titels
Een kerel uit één stuk (1926) en St. Manuel Bueno, martelaar (1935) verschenen in de met
houtsneden van Fokko Mees geïllustreerde Stem-Serie.
20 Het werk van de genoemde auteurs werd ook door Unamuno zeer bewonderd. Op inhoudelijke
verwantschap met Dostojefski wijst o.a. Albert Helman, ‘maar tegenovergesteld aan hem
uitgewerkt, als een zakelijk resumé van diens romans’. (De Gemeenschap 4 (1928) 1, p. 36-39.)
21 In Trois nouvelles exemplaires et un prologue, Paris [1925].
22 Deze proloog zou door Geers in 1940 alsnog in vertaling worden gepubliceerd. (Zie noot 41.)
23 Een Franse vertaling zou pas in 1937 onder de titel La tante Tula verschijnen.
24 Coster nam deze visie op de Tachtigjarige oorlog ook op in de aan Unamuno gewijde passage
in zijn stuk ‘De maand der geschenken’, in De Stem 6 (1926) 12 (december), p. 968-969.
25 J. Lechner, Weerspiegeling van Spanje (noot 16), p. 192 en 403.
26 Van zijn Nederlandse boeken, alle voorzien van aantekeningen, zijn bewaard gebleven: Couperus'
De sulle kracht, Gezelles Bloemlezing, Multatuli's Vorstenschool, Albert Verweys De honderd
beste gedichten in de Nederlandsche taal en Vondels Lucifer en Palamedes.
27 Zie ook noot 24.
28 ‘Litteratuur en politiek in Spanje’, in Critisch Bulletin 5 (1934) 2 (februari), p. 53-56.
29 Hendrik de Vries gaf er in zijn brieven aan Geers blijk van te hebben geworsteld met deze
vertaling in opdracht. Hij vond Unamuno meer denker dan dichter, maar zag wel overeenkomsten
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tussen hen beiden ‘omdat ik in zekere zin ook een verdwaalde Middeleeuwer ben’. (Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.) Zijn herdichting nam De Vries op in
Romantische rhapsodie ([1939]).
‘Miguel de Unamuno, 1864-29 september-1934’, in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28
september 1934: ook organiseerde Geers in oktober 1934 in Den Haag een feestelijke bijeenkomst
waarbij de Spaanse ambassadeur aanwezig was.
‘Miguel de Unamuno †, beroemd schrijver en filosoof’, in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2
januari 1937; een uitgebreidere versie: ‘Miguel de Unamuno †’, in Kroniek van Hedendaagsche
Kunst en Kultuur 2 (1937) 4 (februari), p. 117-118.
Door De Vries opgenomen in Romantische rhapsodie ([1939]). Aan Geers schreef hij dat hij
getroffen was door de overeenkomst met zijn gedicht ‘Idool’ uit Silenen (1928), vooral in de
regel ‘met mijn dorst zult gij u lessen’
Van Dam was neerlandicus en sinds 1927 bijzonder hoogleraar Spaans te Utrecht op de zojuist
ingestelde eerste Nederlandse leerstoel, aangesteld en bekostigd door dezelfde Spaanse regering
die Unamuno had verbannen.
Als eerste en enige deel verscheen in 1930 De psychologie van het Spaansche volk van Rafael
Altamira.
In 1990 verscheen de door Robert Lemm samengesteld en vertaalde bloemlezing De paradox
als filosofie. Bloemlezing uit de essays van de ‘filosoof van het tragisch levensgevoel’.
‘Kritiek en essay in Spanje’, in Critisch Bulletin 3 (1932) 2 (februari), p. 53-56.
In de periode 1941-1947 en 1951 zijn hieromtrent tussen hem en de Nederlandse en Spaanse
uitgevers 45 brieven gewisseld. Nijgh & Van Ditmar durfde het in 1941 niet aan. D.A. Daamen's
Bert Bakker was in 1944 eerst zeer geboeid en geloofde wel in een uitgave, maar bleek tenslotte
onder invloed van een adviseur toch te vrezen dat er niet voldoende belangstelling voor zou
bestaan, ‘vooral omdat een tamelijk groote kennis wordt vereischt van Spaansche toestanden
van een jaar of 40 geleden’. Paul Brand concludeerde in 1944 dat hij ‘als katholiek, dit werk
niet kan uitgeven. Er komen echter ook prachtige ideeen in dit boek voor en hij brengt ze naar
voren, zoals ik 't nog nimmer gelezen of gehoord heb’.
De Unamuno-titels verschenen in een gemiddelde oplage van 2.000 exemplaren, maar zijn
vanwege de matige verkoop diverse malen in prijs verlaagd of gezamenlijk met reductie
aangeboden. De exploitatie van het fonds van Van Loghum Slaterus in België die vanaf 1930
door Het Kompas te Antwerpen werd verzorgd, leverde wat de Unamuno-titels betrof in de
eerste jaren eveneens tegenvallende resultaten op.
In zijn inleiding bij ‘Broeders en zusters’, in Kroniek van Kunst en Kultuur 5 (1940) 13-14 (1
augustus), p. 194-197.
Een kerel uit één stuk, dat in 1935 uitverkocht was, werd in 1943 in Antwerpen herdrukt door
De Nederlandsche Boekhandel, in een oplage van 1.000 exemplaren; Abel Sánchez, dat in 1936
opgenomen was in de Zeemeeuw-Serie van Van Loghum Slaterus, werd in 1941 herdrukt door
Het Kompas te Antwerpen, in 1953 nogmaals herdrukt door Ceres te Meppel, en in 1987 in een
nieuwe vertaling door Maria van der Velde met een inleiding door Chris van der Heijden
uitgegeven bij Kwadraat te Utrecht.
‘Broeders en zusters’ (noot 39).
Pas in 1993 verscheen de door Robert Lemm samengestelde en vertaalde bloemlezing uit de
gedichten van Unamuno Heimwee naar de eeuwigheid.
Kees Fens, ‘De tragiek van de gelijktijdigheid’ over de biografie van Cola Debrot door J.J.
Oversteegen], in De Volkskrant, 16 mei 1994.
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Rudy Kousbroek
Tempat Soetji of de Geheime Tuin
Bij de opening van de expositie gewijd aan Hella Haasse op 22 oktober
1993 hield Rudy Kousbroek een voordracht. De tekst daarvan volgt
hieronder.
In 1950 verscheen De verborgen bron van Hella Haasse. Ik kan me nog herinneren
dat mijn vader het kocht, in een boekhandel op de Ceintuurbaan in Amsterdam die
nu niet meer bestaat. Ik herinner me ook de omslag, van Hugh Jans, getekend in een
stijl die toen in de mode was en die mij nu met grote kracht het vergeefse van die
jaren voor de geest roept, zoals ook bepaalde gebruiksvoorwerpen uit die tijd dat
doen.
De omslagtekening stelde een huis voor, meer een kasteeltje, gezien door een
omlijsting van donkere bomen en struikgewas. De invullingen lijken wat op Arabisch
sierschrift, dat hoorde zo bij die manier van tekenen. Door de donkere bomen gezien
ligt het huis daar als een lichte plek in de verte, een beetje irreëel zoals in een
herinnering, en zo is het ook bedoeld. Bij de uitgeverij Querido is een brief van Hella
Haasse bewaard gebleven, waarin zij beschrijft hoe zij zich het omslag voorstelt,
kennelijk vergezeld van een schets, die helaas niet is opgenomen: ‘Ingesloten
“kunstwerk” is een zwakke poging om enigszins duidelijk te maken wat ik mij
voorstel van een doorkijk op Het Huis. Tussen de takken en twijgen van (zwarte of
in ieder geval heel donker gekleurde) bomen door, is het lichte Huis te zien dat a.h.w.
op een klein eiland in de “slotgracht” ligt. Een brug voert naar het bos. Het donkere
gekrabbel achter het huis zijn de bomen van het park. Het water loopt niet helemaal
om het huis heen, het is a.h.w. een halvemaanvormige vijver. Ik ben tot mijn spijt
niet bij machte om het duidelijker voor te stellen. De bedoeling is dat de bomen op
de voorgrond een soort van donkere lijst om het huis heen vormen...’
(Schrijversprentenboek 35, p. 49).
De tekening van Hugh Jans volgt deze instructies tamelijk nauwkeurig, maar ik
had mij er een ander huis bij voorgesteld. Als ik daar over nadenk realiseer ik me
dat mijn verbeelding er een Indisch huis van wilde maken - met een voorgallerij met
zuilen en planten in rijen gekapoerde potten. De
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Hella S. Haasse in de bergen bij Saragan op Oost-Java, 1923. (Collectie Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)
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krees zijn neergelaten, de luiken zijn gesloten. Gezien vanuit de diepe schaduw van
het omringende geboomte ligt het te blakeren in de zon.
Ik heb dat in Indië ook vaak zo gezien; maar één keer, als kind, niet lang voor de
oorlog, zag ik de Verborgen Bron zelf. Ik mocht met mijn vader mee het oerwoud
in om een zgn. ‘rintis’ te leggen, dat was het banen van een pad om het land op te
meten. De begroeiing was volkomen ondoordringbaar, er moest met hakmessen een
passage of beter gezegd een tunnel in worden gekapt. ‘Jong bos’, zei mijn vader; het
‘oerwoud’ was in feite een in de 19e eeuw verlaten en sindsdien weer door de jungle
overwoekerde tabaksplantage. De mandoer droeg mij op zijn rug, vanwege de slangen,
en wees aan - ‘wah, boeroeng rangkok, njo’, een neushoornvogel, en kijk, daar is
zijn nest. Daar zit het vrouwtje ingemetseld, ze kan er niet uit. En die boom daar, zie
je hem? Die boom mag niet worden omgekapt, nooit, nooit. Het was er vochtig en
donker. Zo kwamen we aan het huis.
Alles was min of meer zoals in de beschrijving: de omlijsting van donkere bomen,
het uitzicht op iets in het licht; wat de aandacht trok was alleen niet het huis - dat
was een overgroeide ruïne - maar iets heel anders: een grote stenen vijver, een
badplaats, een zwembad. En toch was het 't zelfde, een ‘tempat soetji’, een heilige
plek. Iedereen stond doodstil, je hoorde alleen de vogels. Aan één kant, aan de donkere
kant, was een stenen trap, groen van algen en mos, maar het water was zwart en
helder, je zag er de wolken in voorbijdrijven; er groeiden lotussen in en soms zag je
iets bewegen, een vis. - Hoe komen die daar, mandoer? Door de lucht, gebracht door
de vogels, sinjo.
Een huis, een vijver, een zwembad - iedereen die uit Indië komt heeft wel een
herinnering aan zo'n magische plek, een geheime tuin, soms letterlijk, zoals in deze
passage van Maria Dermoût uit het verhaal ‘De kwade slang’ in De sirenen (1963):
‘Op de suikerplantage diep in het binnenland van Java stond nog altijd het oude huis
in de oude tuin, “het grote huis” zoals het genoemd werd. Iedere familie die er
woonde, de een na de nader, had aan het huis laten verbouwen, of bijbouwen. Ook
de tuin was veranderd: een gemetselde vijver voor lotusbloemen was erbij gekomen,
een orchideenhuisje, een logeerpaviljoen, de paden waren verlegd tussen bloemperken
en bloeiende struiken. Er was op het laatst niet veel over van het oude, behalve
sommige bomen, de twee waringins links en rechts van het huis, de oprijlaan van de
kenaribomen. En dan nog een grote stenen tuinvaas op een voetstuk, in het midden
van de moestuin op de plaats van de vroegere rozentuin. Maar links van het huis,
achter de hertenkamp, in het stuk van de tuin dat glooiend naar de rivier toeliep, was
niets veranderd. De tuin was daar niet meer aangelegd met grasvelden en paden en
perken, er stonden alleen kokospalmen in rijen naast elkaar, als in een boomgaard.
En in plaats
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Hella S. Haasse samen met haar broer Wim en moeder aan het Telaga Warna, een kratermeer bij de
Poentjakpas, 1930. Dit meer zou later onder de naam Telaga Hideung (‘het zwarte meer’) een grote
rol spelen in haar prozadebuut Oeroeg (1948). (Collectie Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, Den Haag.)
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van de tuinmuur was er een meer dan manshoge doornen bamboehaag. En daarachter,
maar afgesloten van de grote tuin, ook weer omheind met een bamboehaag, lag een
andere, een kleine tuin. Er moest eens een huis gestaan hebben, de stenen fundamenten
lagen er nog, onder het onkruid verscholen; en er stond een waringinboom. Het was
de “verboden” tuin.’
Zo'n geheime plek, dat is een pars pro toto voor heel Indië, voor wie daar als kind
is opgegroeid - een tempat soetji, een lieu de mémoire: herinnerd, inwendig geworden,
onzichtbaar maar niet verdwenen, een kasteel van Doornroosje met een
slaapwandelende Doornroosje er binnenin. Niet ieder Indisch kind mag grootgebracht
zijn met een lijfbaboe of in een betegeld paleis vol geruisloze bedienden, maar dat
groene inwendige behang heeft iedereen die in Indië is opgegroeid. Nog een andere
factor die zich zonder aanzien des persoons doet gelden is het permanente karakter
van dat groen. Niet die vergankelijke natuur die jaarlijks haar haren verliest als een
lijder aan een steeds terugkerende kwaadaardige ziekte; geen naakte grauwe
stoppelvelden bezaaid met ondersteboven geplaatste kale bezems, niet die rusteloze
wisseling maar een zichzelfblijvende wereld van eeuwig levende bossen, blauwe
bergen, bruine rivieren; het is het altijd-groene landschap van Indië zelf, dat je ziet
zodra je je ogen dichtdoet en dat je tot in einde van dagen bijblijft, wat er ook gebeurt.
Dat alles geldt ook voor Hella Haasse, en zij heeft zich er meermalen over
uitgesproken. ‘Wat op mij een grote invloed heeft gehad,’ vertelde zij in 1984 aan
Johan Diepstraten, ‘was de natuur. Dat is mijn referentiekader. Alles wat mij doet
denken aan de natuur van Indonesië, wekt bij mij response. Hier in St-Witz heb je
dat golvende terrein en dichte bossen waar van die parasietwingerd tussen de bomen
hangt. Het lijkt natuurlijk niet op Indië, maar het wekt toch een bepaalde suggestie.
De ruimte die ik hier in Frankrijk heb, doet me aan Indië denken. Dat heb ik in
Nederland niet gevonden.’ Ook dat permanente karakter van de natuur komt ter
sprake: ‘Wat voor mij heel belangrijk is geweest, is in Indië de gelijktijdige
aanwezigheid van leven en dood. Er is geen verschil tussen de seizoenen, je hebt
alleen het verschil tussen de natte en de droge tijd. Om je heen zie je een
onvoorstelbare dichtheid en de overvloed van vegetatie. Het afsterven en opnieuw
ontstaan van natuur vindt tegelijkertijd plaats. En de natuur is zo ingewikkeld en
verstrengeld. Ik denk dat dat van invloed is op het feit dat verstrengeling van een
oneindig aantal verschillende dingen in mijn werk voorkomt [...]. Dat perspectief
kun je terugvinden in de vorm van mijn werk. Visuele indrukken zijn bepalend voor
de vorm die je kiest. Daar zit het “Indische” voor mij in’.
Het ligt, als je er over nadenkt, natuurlijk ook voor de hand dat het Indische van
een Indische schrijver of schrijfster niet primair een kwestie is van
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onderwerp, maar van iets in het schrijven zelf - een manier van zien, een manier van
voelen die zich ook uit wanneer het over iets anders gaat. Een boek kan christelijk
zijn ook al gaat het niet over de kerk.
In die zin is Hella Haasse een Indische schrijfster. Het is waar dat het claimen van
een Indische achtergrond soms niet ontbloot is van hocus pocus en aanstellerij, maar
in een boek als bijvoorbeeld De verborgen bron is die achtergrond voor mij duidelijk
herkenbaar, ook al speelt het niet in Indië en komen er geen Indischmensen in voor.
Het is bevredigend dat ook niet-Indische schrijvers dat hebben opgemerkt, zoals
Doeschka Meijsing in dit Schrijversprentenboek; het Indische schrijverschap van
Hella Haasse namelijk is een omstreden kwestie: er zijn zoals bekend ook critici
geweest die Haasse die Indische identiteit wilden onthouden.
Het hele onderwerp is niet ontbloot van een zekere passie; een buitenstaander zal
zich er misschien over verbazen dat zoiets de gemoederen zo in beweging vermag
te brengen en opmerken dat het sop de kool niet waard is; maar het is opmerkelijk
dat maar weinig betrokkenen hun Indische identiteit beschouwen als iets onbelangrijks
of bijkomstigs. Er bestaat op dit gebied ook een onderhuidse en soms openlijke
wedijver.
Zoals altijd in zulke gevallen zit er een adder onder het gras: de geclaimde identiteit,
of die nu Indisch is, of Afro-Amerikaans, ‘gay’, feministisch of wat ook, kan gebruikt
worden om in de plaats te komen van talent. Dit substituut moet dan bewerkstelligen
dat iets de aandacht, bewondering of verering ontvangt die het op eigen kracht niet
heeft kunnen verwerven, welk feit dan weer verklaard wordt uit vooroordelen, die
ook niet altijd irreëel zijn.
Maar het interessante in dit geval is dat Hella Haasse, als een van de meest
bekroonde en gelauwerde auteurs van Nederland, het niet bepaald nodig heeft zich
te beroepen op het lidmaatschap van enige miskende minderheid. Erkenning heeft
zij in overvloed, haar talent wordt niet betwijfeld. En toch is duidelijk dat zij die
Indische identiteit niet als iets futiels of iets irrelevants beschouwt en dat zij niet
bereid is van haar claims er op zomaar afstand te doen. Ik heb dat altijd in haar
bewonderd: zij zou in haar positie gemakkelijk hebben kunnen doen of het haar niet
aanging en ze er zich mijlenver boven verheven voelde. Maar nog recentelijk bekende
zij: ‘Tjalie Robinson noemde mij een Hollands meisje uit de tropen, geen echt Indisch
kind; en dat “niet echt Indisch” heeft er geloof ik toe geleid dat men mij als auteur
ook niet echt tot de Indische belleterie rekent, iets dat me eerlijk gezegd wel eens
pijn heeft gedaan, want ik ben gevormd door mijn geboorte en jeugd in Indië’ (Hans
Visser, Indië in Holland). Het is ook inderdaad of zij voor de tweede keer uit haar
geboorteland werd verbannen, een keer in het echt en daarna nog eens symbolisch;
mourir deux fois noemen de Fransen dat.
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Vreemd genoeg was de aanleiding tot deze literaire verbanning niet het werk waarin
Indië niet expliciet genoemd wordt, maar juist een boek dat wel in Indië speelt,
namelijk Oeroeg. Het is zelfs (met 31 drukken tot heden) verreweg het bekendste
en meest gelezen recente boek over Indië - en, nog specifieker, juist over het drama
van de scheiding tussen Nederland en Indonesië en de ballingschap die deze scheiding
van talloze Indische Nederlanders met zich mee heeft gebracht. Het is niet te
ontkennen: Oeroeg sloeg meteen aan en bleek met of zonder toestemming van Tjalie
Robinson en Rob Nieuwenhuys het boek over het grote Indische drama te zijn; en
dat was waar de schoen wrong. Hella Haasse, een debutante en totale onbekende in
het Indische literaire wereldje, had gedaan wat geen van de officiële vertolkers van
de Indische ziel had vermogen te doen, zij had de tragedie beschreven die bezig was
zich in Indië te voltrekken. De sleutelpassage uit Oeroeg - de ontmoeting bij het
meer, Telaga Hideung, en de woorden: ‘Ga weg, je hebt hier niets te maken’,
uitgesproken door een Indonesiër met wie men in vriendschap was opgegroeid maar
die iemand anders bleek te zijn geworden, iemand die men niet langer kon begrijpen
en die men achteraf misschien wel nooit goed had begrepen - dat was immers precies
de essentie van het drama, op dat moment nog een profetische uitspraak die niet door
iedereen werd verstaan en ironisch genoeg het minst van al door Haasses Indische
critici (in het blad Oriëntatie). Als je nu terugziet welke standjes ze haar gaven, en
op welke toon, dan blijkt duidelijk hoe het hun eigen betweterigheid was die maakte
dat de boodschap niet tot hen doordrong.
‘Zie je wel, Haasse geeft zelf toe dat ze Oeroeg niet kan begrijpen!’ was hun
triomfantelijke conclusie, en de pretentie dat zij dat wel konden, zij kenden immers
‘zijn wereld’, verhinderde hen die passage te herkennen als een symbolische
voorstelling van het lot van Indonesiërs en Indische Nederlanders, van de geschiedenis
van Indië en Nederland. Door hen werd dat onvermogen om Oeroeg te begrijpen
opgevat als een persoonlijke bekentenis van de schrijfster, die zonder meer werd
vereenzelvigd met de ik-figuur van het boek, en van de hoogte van hun Parnassus
legden zij toen even uit waarom Hella Haasse Oeroeg niet begreep: ‘hoe zou zij dat
ook kunnen als Hollands meisje opgegroeid in een Hollandse omgeving.’ Zij had
‘eerst Oeroeg moeten kennen’, pontificeert Rob Nieuwenhuys in de Oost-Indische
spiegel. ‘Daar had ze als schrijfster van uit moeten gaan. Maar zijn wereld is haar
vreemd.’
Het is Kees Snoek die in een heldere en subtiele analyse van Oeroeg in het aan
Haasse gewijde Schrijversprentenboek het perspectief herstelt door er aan te
herinneren dat Oeroegs Nederlandse vriend niet Hella Haasse zelf, maar een door
haar gecreëerde figuur is, met eigenschappen en tekortkomingen die bedoeld zijn,
die beantwoorden aan een opzet. Die opzet is te laten zien waarom Oeroeg daar bij
dat meer die verschrikkelijke woorden uit-
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Omslagontwerp door Eppo Doeve voor Oeroeg, 1948. (Collectie Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum, Den Haag.)

Rudolph Kerkhoven (1848-1918) op jacht met zijn zonen Ru en Edu (1881-1964) in Gamboeng,
1892. Het familie-archief van de familie Kerkhoven vormt de basis voor Hella Haasses historische
roman Heren van de thee (1992). (Foto H. Udo de Haas; collectie Stichting Indisch Thee- en
Familie-archief Van der Hucht c.s., Driebergen.)
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spreekt: Ga weg, je hebt hier niets te maken! De hoofdpersoon van het boek, tegen
wie hij dat zegt, is een romanfiguur, die het tekortschieten van de Nederlanders in
Indië uitdrukt: ‘Eindelijk komt de ik-figuur tot het besef dat hij Oeroeg nooit heeft
gekend. Dat is een tamelijk subtiele manier om zijn eigen falen toe te geven,’ schrijft
Snoek. ‘Er is geen terugweg meer mogelijk naar de naïeve werkelijkheidservaring
van een idyllische jeugd.’ Wat Snoek duidelijk maakt is dat Haasse het verband
probeerde te tonen tussen ‘het gedurige onbegrip van de ik-figuur voor Oeroegs
positie’ en ‘de koloniale halsstarrigheid’, maar in die tijd zagen fatalerwijze juist
degenen die claimden het ‘Indische’ te vertegenwoordigen dat niet in; voor hen was
Hella Haasse een ‘totok’ en het was uiteraard onvoorstelbaar dat een totok een beter
inzicht in de verhoudingen kon hebben dan zijzelf.
‘Totok’ is in dat verband een zeer vijandig woord. Formeel duidt het iemand aan
die niet in Indonesië is geboren. In die betekenis was Tjalie Robinson, en ook
bijvoorbeeld Beb Vuyk, in tegenstelling tot Hella Haasse een totok. Dat is natuurlijk
absurd, maar het omgekeerde is dat ook. Het gaat niet aan iemand die in Indië geboren
en getogen is een totok te noemen, met de pretentie dat alleen de Indische wereld
die men zelf heeft gekend de echte is (van raciale criteria zwijg ik maar helemaal).
Geen kwaad woord over Tjalie Robinson, een van mijn meest bewonderde schrijvers,
die de Indische wereld die hij kende schitterend heeft vereeuwigd; maar de Indische
wereld waarin Hella Haasse opgroeide was anders dan de zijne. Hoe anders, dat
onttrok zich op zijn beurt weer aan zijn waarneming en inlevingsvermogen. Maar
ieder het zijne, niemand heeft het recht een medeverbannene tot ongewenste
vreemdeling in zijn geboorteland te verklaren. Wedijver op dat gebied is beschamend;
maar die wedijver bestond en bestaat nog steeds.
‘Dat de Nederlanders hier veronderstellen, dat alle mensen in Indië in grote huizen
met enorme tuinen woonden, is de schuld van onze overbekende “Indische” schrijvers.
In wezen totoks, die zelf wel zo woonden, maar geen flauw benul hadden van het
leefmilieu van de kleine Indische burger.’ Dit schreef Lilian Ducelle, de weduwe
van Tjalie Robinson, in de Passarkrant van juni 1993, en zij beschrijft vervolgens
hoe hun huisje in de Gang Boldy in Malang helemaal geen tuin had en hoe haar
vader, een kleine ambtenaar, niet eens geïnteresseerd was in tuinen. Dat is natuurlijk
heel goed mogelijk, maar het is geen reden om mensen die wel grote Indische huizen
met grote erven hadden ‘in wezen totoks’ te noemen en het woord ‘Indisch’, wanneer
het hen betreft, tussen aanhalingstekens te zetten. Het is ook nogal onzinnig: het
grote voorbeeld van zo'n overbekende ‘Indische’ schrijver die over grote Indische
huizen en tuinen schreef, is Maria Dermoût. (Hoe gezocht dit standpunt is blijkt
wanneer Ducelle daarna toch over eigen herinneringen aan zo'n grote tuin begint en er zeer evocatief over schrijft; maar dat is dan ‘Oma's tuin’.)
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De familie Haasse voor het woonhuis in Batavia, juli 1938. (Collectie Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum, Den Haag.)
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Wat mij persoonlijk aanspreekt is dat Hella Haasse aan de ene kant duidelijk maakt
die Indische identiteit wel degelijk als iets essentieels te beschouwen, maar dat zij
tegelijkertijd wars is van aanstellerij en er met grote eerlijkheid over schrijft - wetend
dat die eerlijkheid gemakkelijk tegen haar kan worden gebruikt; en dat is dan ook
gebeurd.
‘Al deze authentieke vormen van relatie tot “Indië” dragen een eigen karakter en
zijn niet vergelijkbaar’, schrijft zij in Een hand vol achtergrond. Het is er mee zoals
met de blinde bedelaars van Hindustan, die allemaal een ander deel van de olifant
beethadden - de een de staart, de ander een poot, een derde de slurf, etc. - en allemaal
de waarheid in pacht hadden: ‘een olifant is als een touw’, nee: ‘als een boomstam’,
welnee: ‘als een holle slang’. Die olifant heet Indië en het is al die dingen tegelijk,
Bhinneka toenggal ika, eenheid in verscheidenheid.
In het begin van deze verhandeling heb ik mij nogal wat moeite gegeven om te
beschrijven waar het Indische (zonder aanhalingstekens) van Hella Haasses
schrijverschap in schuilt, en duidelijk te maken dat het niets te maken heeft met
rangen en standen, met accent of afkomst. Iedereen die in Indië is geboren en
opgegroeid, iedereen die er lang genoeg heeft gewoond heeft wel ergens zo'n
verborgen bron, zo'n tempat soetji. Het is natuurlijk ook geen toeval dat er een
voorkomt in Oeroeg en dat dat de plek is waar zich het onherstelbare voltrekt namelijk aan de oever van Telaga Hideung, het zwarte meer.
Hier is hoe de tocht erheen wordt beschreven; eerst bij nacht, en als kind (let op
het optreden van dat ‘lichte plek omlijst door donkere bomen’-motief): ‘De
nachthemel was metaalblauw, vol sterren. De maan stond hoger en had haar rode
gloed verloren. De wind ritselde in gras en bamboebosjes ter weerszijden van de
weg, die zich in grote bochten langs de berghelling omhoog wond. Soms kwamen
wij bij een open plek, waar uitzicht over de vlakte mogelijk was. De sawah's
glinsterden blank tussen zwarte boomgroepen en hier en daar flakkerde vaag een
lichtje in een dessahuis...Naarmate wij verder reden werd ook het geklater van
neerstortend water duidelijker hoorbaar. Tussen de bemoste stenen van de aan een
zijde steil omhoogrijzende bergwand schitterden stroompjes, die zich langs de weg
tot een beek verenigden. De lucht was bijna koud, er hing op deze hoogte een geur
van vochtige grond en rottend blad. Bij een bocht van de weg begon het oerwoud...’
Dan, later, als de hoofdpersoon in Indië terug is: ‘Ik richtte mij naar de toppen van
de bomen, en naar de lichte plek tussen het loof in de verte, waar ik wist dat het
zonlicht over het meer omlaagstroomde. Vogels, wier naam ik vergeten was, zongen
rondom, verborgen in het gebladerte. Nog was het oerwoud vervuld van het
geheimzinnige onophoudelijke ruisen, dat ten eeuwigen dage deze plek zal kenmerken.
Ook het meer, spiegelend zwart,
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de waterplanten en de windrimpelingen over de oppervlakte, hervond ik onveranderd.
Een woudduif riep, lokkend en liefelijk, in de donkere boomgroepen aan de
overkant...’
Daar gebeurt het: ‘Ga weg, je hebt hier niets te maken!’. En zo begon de
ballingschap van een paar honderdduizend Indische Nederlanders.
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Dik Zweekhorst
‘Dat hebben de kaboutertjes gedaan’
De kabouter in Nederlandse kinderboeken
De dwergen van Sneeuwwitje
De opmars van de kabouter in het Nederlandse kinderboek begon in de vorige eeuw.
Toen verschenen grote aantallen bewerkingen en vertalingen van sprookjes voor
kinderen, bijvoorbeeld van de gebroeders Grimm. De sprookjes werden ontleend
aan volksverhalen die tot op dat moment alleen mondeling waren overgedragen.
Hierin kwamen allerlei kabouterachtige wezentjes voor, aardgeesten die oorspronkelijk
afkomstig waren uit de Germaanse mythologie. Hun namen en kenmerken verschilden
per streek, men sprak onder andere van kabouters, dwergen, aardmannetjes,
zandmannetjes, gnomen, trollen en kobolden. Ze wonen in het bos onder de grond
of in hoeken en gaten van huizen. Ze worden voorgesteld met een dik, soms kaal
hoofd, een oudachtig, gebaard gezicht en gaan gekleed in een blauwe of grijze kiel
en met een rode puntmuts op. Bij dag zijn zij onzichtbaar, maar in het donker verraden
zij hun aanwezigheid door het stoken van vuurtjes of het geluid van hun smidswerk.
Ze houden van muziek en dans en zijn in het algemeen dienstvaardig en dankbaar
voor bewezen diensten. Het sprookje over de behulpzame kabouters die 's nachts het
werk voor de mensen doen leidde tot de uitdrukking ‘dat hebben de kaboutertjes
gedaan’, maar er zijn ook kwaadaardige aardmannetjes. Repelsteeltje is daarvan een
voorbeeld.
Een van de meest geliefde sprookjes werd Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Van
dit verhaal verscheen een groot aantal bewerkingen in proza en op rijm, als
afzonderlijke uitgaven of als deel van een sprookjesbundel. De Groningse schrijver
J.J.A. Goeverneur (1809-1889), die een groot aantal buitenlandse jeugdboeken
vertaalde en bewerkte, was verantwoordelijk voor een aantal negentiendee-euwse
Sneeuwwitje-uitgaven. Maar ook anderen maakten hun eigen bewerking van
Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Door de verschillende tekenstijlen van de
illustratoren krijgen de versies ieder hun eigen specifieke sfeer. Bijzonder is vooral
de vormgeving van de sprookjes uit het begin van deze eeuw die verzorgd zijn door
Wilhelmina Cornelia Drupsteen
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(1880-1966) en de bekende schilder Jan Sluijters (1881-1957).
Door sprookjes als Sneeuwwitje werden kabouters steeds meer gezien als
aandoenlijke mannetjes die in het bos wonen en vriendelijk zijn voor mensen. Mede
door de illustraties raakten kabouter, puntmuts en baard onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Zo bleef de kabouter er uitzien toen hij ook buiten de sprookjes in
kinderboeken ging optreden.

Het begin van de eeuw
Rond het begin van deze eeuw begon de kabouter ook buiten de sprookjes een rol te
spelen in kinderboeken. Auteurs van kinderboeken streefden ernaar kinderen een
zonnige, probleemloze wereld te presenteren en blijkbaar paste de kabouter daar
goed in. In de kabouterboeken heerste veelal een sprookjesachtige sfeer en speelde
de natuur een grote rol. De waarde die aan de vormgeving van kinderboeken gehecht
werd, groeide. Aan illustraties en omslagen werd veel aandacht besteed. Dat
resulteerde in boeken als Ella in het feeënrijk (1902) van Agatha Snellen (1868-?).
Aan de eenheid in vormgeving van dit sprookjesverhaal met tekeningen en
versieringen van Edzard Koning (1869-1954) - die ook De kleine Johannes (1887)
van Frederik van Eeden illustreerde - is veel aandacht besteed. Ook bij boeken van
Alfred Listal (1877-1956), Dien Brinkgreve (1883-1938) en Anna Sutorius
(1880-1954) was dat het geval. Ze waren bedoeld voor jonge kinderen. Het waren
goed verzorgde prentenboeken, vaak met versjes, waaraan door vooraanstaande
tekenaars zoals Sijtje Aafjes (1893-1972), Tjeerd Bottema (1884-1978), Greet
Feuerstein (1893-1986), Freddie Langeler (1900-1949), J. Rotgans (1881-1968),
Kees Valkenstein (1862-1952) en Jan Wiegman (1884-1963) werd meegewerkt.

Rie Cramer
Rie Cramer (1887-1977) is een van de bekendste illustratoren uit deze periode. Ze
illustreerde onder andere de sprookjes van Grimm en Andersen. Zij schreef ook zelf
verhaaltjes en versjes. Er verschenen van haar meer dan tweehonderd boekjes met
platen en teksten, waaronder Liedjes uit kabouterland (1926) en Pompijntje het
kabouterkind (1934). De eenvoudige, vrolijke versjes gaan samen met tekeningen
van popperige figuren in heldere kleuren.
Pompijntje, het Kabouterkind,
Was ziek, al zeven weken!
En dokter kwam er bij en zei:
‘Dat kind moet nodig naar de wei,
Of naar gezonder streken.’

Cramer had grote invloed op verschillende andere illustratrices als Freddie
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Langeler, Sijtje Aafjes en B. Midderigh-Bokhorst. Hun lieftallige platen kregen veel
waardering hoewel ze later wel eens te zoet werden gevonden.

B. Midderigh-Bokhorst
Bernardina Midderigh-Bokhorst (1880-1972) werkte bij het illustreren van
kinderboeken meestal samen met haar echtgenoot Jean-Jacques Midderigh. Zij schreef
zelf ook verhalen, die voortkwamen uit vertellingen aan haar kinderen en
kleinkinderen. Zo kwam ook Hoe Wortelmannetje de wereld zag (1922) tot stand.
Het verhaaltje over een kabouter die de wereld intrekt vormt de aanleiding tot een
reeks illustraties met Jugendstilelementen, waarin de natuur wordt verheerlijkt. Er
verschenen drie vervolgdelen waaronder Wortelmannetje geeft een feest (1941).

Piggelmee
Kabouters bleken al snel geliefd te zijn bij een groot publiek. Dat maakte ze geschikt
om in de reclame te gebruiken. Van Nelle gebruikte kabouters om de verkoop van
koffie en thee te bevorderen. Afbeeldingen van kabouters zijn terug te vinden op
bijvoorbeeld affiches. Daarnaast gaf Van Nelle ook kabouterboekjes uit. In 1914
verscheen Hoe de kabouters aan de koffie kwamen van Kees Valkenstein. Ook De
wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko (1930-1931) van Johan Fabricius
werd door Van Nelle in drie delen uitgegeven. De bekendste Van Nelle-kabouter is
echter Piggelmee.
L.G. Steenhuizen was van 1906 tot 1926 hoofdvertegen woordiger bij Van Nelle.
Voor zijn werkgever zette hij in 1920 het oude sprookje Van het toovervischje op
rijm. Dit verhaal komt al bij Grimm voor, maar daar speelt een visser de hoofdrol.
Deze bewerking draait om het dwergenpaar Piggelmee. Dit tweetal blijft ontevreden,
ook al worden al hun wensen door een tovervisje vervuld. Ze eindigen zoals ze
begonnen waren: eenvoudig levend in een Keulse pot. Toch is er een verschil, ze
hebben de juiste koffie ontdekt:
Tot het einde hunner dagen
Zat het eenzaam dwergenpaar
Steeds ‘Van Nelle's’ koffie drinkend,
In-gelukkig bij elkaâr.

Onder het pseudoniem Leopold dichtte Steenhuizen nog een tweede deel getiteld
Hoe Piggelmee groot werd. Het verscheen in 1922. De illustraties in beide delen
waren van een Duitse tekenaar, wiens naam nooit bekend is geworden. Ze waren
niet in het boek afgedrukt, maar dienden door te lezer te worden ingeplakt. Door
zegels te sparen bij koffie en thee konden de lezers de losse plaatjes verkrijgen.
Later werd Nans van Leeuwen gevraagd om Piggelmee te illustreren. Zij maakte
tekeningen voor nieuwe uitgaven van Het tovervisje (1936 en 1949)
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Illustratie door Tjeerd Bottema voor het door Nienke van Hichtum samengestelde Nellie's groote
vertelselboek. Sprookjes en Vertellingen van Mevrouw van Kol (1931). (Collectie Rijksmuseum
Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, Den Haag.)
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en voor drie andere delen. In 1950 en 1951 verschenen De wonderschelp (met een
tekst van Jan Laurens), Piggelmee groeit.....en wordt weer klein (door D. Roodenburg
Vermaat) en Piggelmee, de baas van bos en duin (door Jan van Duin). Behalve
boekjes verschenen er talloze andere artikelen, die de bekendheid van Piggelmee en
Van Nelle moesten vergroten.
In 1985 verscheen een nieuw verhaal Piggelmee bij de eskimo's met een tekst van
Annie Winkler-Vonk. Tevens werden de door L.G. Steenhuizen alias Leopold
geschreven verhalen in de oorspronkelijke versie opnieuw uitgegeven. Voor de
plaatjes hoefde niet langer zegels gespaard te worden, ze waren in het boek gedrukt.

Puk en Muk & Wipneus en Pim
De kabouterduo's Puk & Muk en Wipneus & Pim zijn afkomstig van beneden de
grote rivieren. Ze zouden ‘katholieke kabouters’ genoemd kunnen worden. De boeken
van Puk en Muk werden vooral op katholieke scholen veel gelezen. Wipneus en Pim
vonden ook elders aftrek.
De Nederlandse Puk en Mukverhalen werden geschreven door broeder Franciscus
Xaverius (Adrianus Joannes Franciscus van Ostaden). Hij liet zich inspireren door
het Duitstalige origineel van Carl Storch (1868-1955). Onder het pseudoniem Frans
Fransen publiceerde Van Ostaden het eerste verhaal in het katholieke jeugdtijdschrift
De Engelbewaarder van 1926. In 1927 verscheen het als zelfstandige uitgave. Fransen
gebruikte daarvoor tekeningen uit verschillende verhalen van Storch zonder diens
naam te vermelden.
Naar aanleiding van deze uitgave ontstaat er contact tussen de twee en werken ze
samen aan dertien Nederlandse uitgaven in veertien jaar. Fransen schreef de verhalen
(soms op basis van bestaande Duitse verhalen), liet ze in het Duits vertalen en naar
Storch sturen. Deze maakte dan de tekeningen. De meeste verhalen die zo ontstonden
verschenen eerst in De Engelbewaarder en vervolgens in boekvorm.
Na de tweede wereldoorlog werd de samenwerking om onbekende reden verbroken.
Er verschenen nog wel vier verhalen van Puk en Muk geïllustreerd door Leo van
Grinsven, maar deze waren minder succesvol. Negatieve reacties kwamen er op Puk
en Muk en Schobbejak (1949). Het verhaal speelt in de tweede wereldoorlog en Puk
en Muk krijgen te maken met onder meer Hitler (Schobbejak) en ze belanden in
concentratiekampen.
De dertien vooroorlogse delen bleven geliefd en herdrukken en bewerkingen
verschenen tot in de jaren tachtig. Jos Haens schreef nog vier nieuwe delen, gebaseerd
op verhalen van Storch en met diens tekeningen.
Het eerste verhaal van Wipneus en Pim verscheen in 1948 onder de titel Prins
Wipneus en zijn vriend. Het was geschreven door B. van Wijckmade.
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Achter dit pseudoniem ging de Limburgse broeder Bruno van der Made schuil. Na
zes delen moest hij het schrijven wegens drukke werkzaamheden staken en nam een
andere broeder het schrijven van de Wipneus en Pim-serie over. Hij bediende zich
van hetzelfde pseudoniem, maar gebruikte andere voorletters. Dat herhaalde zich
een aantal malen, tot broeder Gregorio het in 1965 overnam - hij was de vijfde broeder
- en de laatste eenentwintig deeltjes maakte. De tekeningen werden tot 1976 gemaakt
door H. Ramaekers. Na zijn overlijden nam zijn neef J. Walenkamp het van hem
over.
Het eerste deel was niet zo erg succesvol, hetgeen werd geweten aan de donkere,
mogelijk angstaanjagende, omslagillustratie. Voor de tweede druk van 1950 werd
daarom een lichter en vrolijker omslag gekozen. Dat paste beter bij de positieve
inhoud van de verhalen. Pas in de jaren zeventig werd het als een bezwaar gezien
dat de slechteriken in de eerste twee deeltjes een zwarte huidskleur hadden. Tekst
en illustratie werden daarom aangepast: de zwarte boeven werden wit.
De serie was een groot succes. In 1971 verscheen Prins Wipneus en Pim vieren
groot feest ter gelegenheid van de verkoop van het miljoenste exemplaar. Inmiddels
zijn er zevenendertig delen verschenen en werden er meer dan drieëneenhalf miljoen
exemplaren verkocht. Het laatste deel van de serie is Prins Wipneus wordt koning
(1985).

Okkie Pepernoot
Leonard Roggeveen (1898-1959) was onderwijzer en daarnaast een produktief
schrijver. Zijn eerste succes behaalde hij met de publikatie van De ongeloofelijke
avonturen van Bram Vingerling in 1927. Een ander succes was de Daantje-serie,
begonnen in 1931 met De baard van Daantje. Op verzoek van zijn uitgever Van
Goor nam hij een kabouter als onderwerp voor een van zijn volgende boeken. Dat
werd Okkie Pepernoot. De eerste vier deeltjes verschenen in 1934. In het eerste deel,
Okkie Pepernoot, wordt het goedmoedige boskaboutertje Okkie voorgesteld aan de
lezer.
Okkie is een klein kaboutertje!
Is dat niet aardig?
Hij heeft een rood kieltje aan.
En een groen broekje.
Op zijn hoofd draagt hij een aardig puntmutsje. Met een balletje er aan!

In eenvoudige, korte zinnen zonder moeilijke woorden wordt verteld dat Okkie meer
dan honderd jaar oud is en in een holle boom in het bos woont. Typerend zijn verder
de zwart-wit tekeningen van Roggeveen zelf. Ook hier staat de eenvoud voorop,
alleen de essentie van de voorstelling is getekend en overbodige details ontbreken.
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Er verschijnen in totaal twaalf delen met Okkies avonturen. Roggeveen schreef ze
zelf in het net. Met een kroontjespen deed hij dat zo zorgvuldig dat de manuscripten
zonder veel ingrepen van de uitgever naar de zetterij konden.
In de jaren zestig worden Roggeveens illustraties vervangen door die van Ted
Schaap. Zijn tekeningen ademen dezelfde sfeer als die van Roggeveen. Het zijn
zwart-wit tekeningen waarop Okkie wat ronder en jeugdiger is geworden.
In de jaren zeventig veranderde het uiterlijk van de Okkie-boekjes ingrijpend.
Ze werden voorzien van illustraties van Bart van Leeuwen. Okkie is nog wat boller
en jonger geworden, maar de grootste verandering is de toevoeging van kleuren. Het
karakter van het boek verandert er sterk door. Voor velen bleef de door Roggeveen
getekende Okkie de ‘echte’ en de oorspronkelijke uitgaven werden dan ook nog
herdrukt in 1991.

Paulus de boskabouter
Jean Dulieu, pseudoniem van Jan van Oort (1921), is een man met vele talenten. Hij
was tweede violist in het Concertgebouworkest. Toen hij tijdens de oorlog zonder
werk zat, vatte hij zijn jeugdliefde voor het tekenen weer op. Hij tekende een serie
kabouterfiguren, waaruit zijn vrouw er één koos aan wie zij de naam Paulus gaf.
Deze ‘sociaal-democratische’ boskabouter werd de hoofdpersoon in een reeks
kinderverhalen.
Dulieu begon met het maken van de tekeningen en maakte er pas later de tekst bij.
Zo werkte hij aan de eerste strip, die vanaf 1946 in Het Vrije Volk verscheen en dat
bleef later meestal zijn werkwijze. Er verschenen vanaf 1948 bundelingen van de
strips en later ook uitgaven van geïllustreerde verhalen, waaraan soms gekleurde
platen waren toegevoegd. In de eerste strips verschenen naast Paulus ook figuren als
Oehoeboeroe de uil, Gregorius de das en Salomo de raaf. Na een jaar maakt ook
Eucalypta de heks haar intrede in het bos en kregen de Paulusverhalen hun vaste
thema: de strijd tussen goed en kwaad, eindigend in een overwinning van het goede.
Nadat de dagstrip in 1957 was gestaakt, publiceerde Dulieu in verschillende
weekbladen, waaronder Kris-Kras, Bobo, Margriet en de Varagids. De strips werden
in de jaren zestig en zeventig met onderbrekingen opnieuw gepubliceerd in Het Vrije
Volk en andere dagbladen. De techniek verbeterde in de loop van de tijd. Paulus'
uiterlijke verschijning veranderde geleidelijk en rond 1960 herschreef en hertekende
Dulieu een aantal oude Paulusverhalen waaronder De hulpsinterklaas, voor het eerst
verschenen in 1952. Een van Dulieus grootste werken, wat omvang en kwaliteit
betreft, is het in 1965 verschenen De eikelmannetjes. Het bevat achtenveertig
schitterende kleurenplaten.
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Illustratie door Carl Storch voor Puckchen und Muckchen gehen auf die Jagd. Een aantal van de
illustraties van Storch werd gebruikt voor het eerste door Frans Franssen (pseud. van A.J.F. van
Ostaden) bewerkte deeltje Puk en Muk (1927). Deze tekening is niet gebruikt in een Nederlandse
uitgave van het werk. (Collectie Uitgeverij Zwijsen, Tilburg.)

Illustratie door H. Ramaekers voor Prins Wipneus en zijn vriendje (1948) van B. van Wijckmade
(pseud. van L.M.E. van der Made). In de jaren zeventig werden deze illustraties vanwege hun
discriminerende karakter vervangen. (Collectie Uitgeverij J. Schenk, Maastricht.)
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Omslagontwerp door Leonard Roggeveen voor het door hem geschreven Okkie en de vogels (1940).
(Collectie Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek, Den Haag.)
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Behalve met schrijven en tekenen hield Dulieu zich ook bezig met poppenspelen.
Hij maakte een tournee met een zelfgemaakt poppenspel in de jaren 1947-48. In 1955
begon hij met het verzorgen van hoorspelen voor de radio. Dulieu verzorgde zelf
alle stemmen tijdens de uitzendingen van tien minuten. Er verschenen verschillende
langspeelplaten met Paulus' avonturen, waaronder het met een Edison onderscheiden
Paulus is jarig. In 1967 kwam Paulus op televisie. De poppen waren door Dulieu
gemaakt en foto's van de serie werden als illustraties in de boeken opgenomen. In
de jaren zeventig was er een serie op televisie, waarvoor Dulieu niet zelf de poppen
en de stemmen verzorgde en waarover hij minder tevreden was.
Paulus is in de bijna vijftig jaar dat hij bestaat bij zowel kinderen als volwassenen
populair gebleven. Veelvuldig was het gebruik, dat er in de commercie van Paulus
werd gemaakt. Er verschenen kleurboeken, gordijnen, sleutelhangers, puzzels en
allerlei andere artikelen met afbeeldingen van Paulus en zijn vrienden. De laatste
jaren zijn er geen nieuwe Paulusverhalen verschenen.

Pinkeltje
Dick Laan (1895-1973) publiceerde het eerste Pinkeltjeboek, De avonturen van
Pinkeltje, in 1939. Hij was toen al bekend als filmer en schrijver van spannende
jongensboeken. De Pinkeltjeverhalen ontstonden al vertellend, toen zijn neefjes en
nichtjes een verhaaltje wilden horen. De boeken zijn dus bedoeld om voorgelezen
te worden. De stijl is daarop afgestemd, die ligt zo dicht mogelijk bij de verteltrant.
In het eerste verhaal verschijnt ‘een héél - héél - klein mannetje met een blauw
puntmutsje op, in een rood hemdje en een blauw broekje. Dat mannetje had een witte
baard en het heette...“Pinkeltje”.’ Pinkeltje wordt geen kabouter genoemd, het is een
klein mannetje. Hij woont in een muizehol in de woning van een modelgezin. In
latere verhalen blijkt er een Pinkelland te bestaan in Afrika, waar Pinkels wonen.
Ook krijgt Pinkeltje gezelschap van Pinkelotje. De meeste boeken zijn op gelijke
wijze opgebouwd. Ze beginnen met een bezoek van Pinkeltje aan ‘meneer Dick
Laan’, waarop een verslag van een van zijn avonturen volgt. Van Laans
‘Pinkeltje’-verhalen werden in totaal negenentwintig delen gepubliceerd tussen 1939
en 1977.
Het heeft enige tijd geduurd voordat Pinkeltje een vaste tekenaar vond. Het eerste
boek bevat zwart-wit tekeningen van Dokie van Amstel. Het tweede deel, Pinkeltje
en zijn vriendjes verscheen in 1949 en werd geïllustreerd door Froukje van der Meer.
Er verscheen nog een deel met tekeningen van E.M. ten Harmsen van der Beek,
Pinkeltje op reis (1950). Met ingang van het vierde deel Pinkeltje in Artis (1952)
werd Rein van Looij de tekenaar van Pinkeltje. Van Looij gaf hem in zijn
pentekeningen en omslagen de definitieve vorm. Laan had wel eens kritiek op de
illustraties, maar Van Looij bleef aan de serie verbonden.
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Schetsen van kabouterfiguren waaruit Jean Dulieu (pseud. van J. van Oort) zijn vrouw één kabouter
liet kiezen die de hoofdrol in een kinderverhaal zou gaan spelen, 1944. (Particuliere collectie, Arnhem.)
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De avonturen van Pinkeltje, Pinkelotje, Wolkewietje, Kraaloogje en de andere
vriendjes waren zeer succesvol. De kritiek reageerde aanvankelijk ook positief, maar
leverde later commentaar op onder meer de traditionele rol van de vrouw, de
voorspelbaarheid van de verhalen en de stijl. Er werden toch meer dan drie miljoen
exemplaren verkocht en er verschenen vele vertalingen. Pinkeltje werd gebruikt in
reclames, hij kwam op televisie en zijn avonturen werden aangeprezen in de eerste
sterreclame voor een boek in 1968. In 1978 maakte Harrie Geelen een speelfilm over
Pinkeltje met Aart Staartjes in de hoofdrol. Het boek naar de film werd geschreven
door Imme Dros.
Ook na Dick Laans dood bleef Pinkeltje geliefd. Naast herdrukken van de oude
verhalen verschenen vanaf 1981 nieuwe verhalen. Die waren eerst in Libelle te lezen
en werden later als boekjes uitgegeven. Ze werden geschreven door Corrie Hafkamp
(1929) en geïllustreerd door Dagmar Stam. De inhoud van de verhalen is
gemoderniseerd en de tekeningen zijn in kleur.

Na de Tweede Wereldoorlog
Het succes van de kabouterboeken nam in het tweede deel van deze eeuw alleen nog
maar toe. In het werk van vele vooraanstaande schrijvers van kinderboeken (A.D.
Hildebrand, Godfried Bomans, C. Wilkeshuis en Daan Zonderland) en illustratoren
(Piet Marée, Karel Thole en Piet Worm) duiken kabouters op. De sprookjesachtige
mannetjes (kaboutervrouwtjes spelen een ondergeschikte rol) openen een wereld
waarin de natuur en de fantasie een grote rol kunnen spelen. Toveren en spreken met
dieren behoren tot hun mogelijkheden. In vergelijking met oudere kabouterboeken
valt op, dat de uitvoering over het algemeen soberder is en dat de versjes vervangen
zijn door verhalen in proza. Illustraties maken nog steeds een belangrijk deel van de
kabouterboeken uit.

Phiny Dick en Marten Toonder
Phiny Dick (1912-1990) was actief als schrijfster en als illustratrice van kinderboeken.
Zij werkte vaak samen met haar echtgenoot Marten Toonder (1912). Zo maakte hij
de tekeningen bij Phiny Dicks verhalen over kabouter Pom. Haar tekststrip Olle
Kapoen vertoont enige overeenkomst met de Toonderstrip rond Tom Poes en Olivier
B. Bommel. Olle Kapoen verscheen tussen 1946 en 1954 in onder andere het
Algemeen Handelsblad. Ook in Toonders eigen werk komen regelmatig
kabouterachtige wezens voor (bijvoorbeeld Pee Pastinakel en Kwetal).

Annie M.G. Schmidt en Jenny Dalenoord
In het jeugdtijdschrift Kris-Kras duikt in 1957 opeens een wiplala op. Opgejaagd
door een poes holt een doodsbang klein mannetje over de bladzij. Hij vindt onderdak
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bij de familie Blom en van de avonturen, die ze beleven, doet Annie M.G. Schmidt
(1911)
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Illustratie door Jean Dulieu (pseud. van J. van Oort) voor het door hem geschreven Paulus en de
eikelmannetjes (1965). (Particuliere collectie, Arnhem.)
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in afleveringen verslag. Wiplala legt er de nadruk op dat hij geen kabouter is, maar
een wiplala. Er verschijnen twee Wiplala-boeken die, net als de afleveringen in
Kris-Kras, door Jenny Dalenoord (1918) zijn geïllustreerd. In Dalenoords
humoristische zwart-wit illustraties zijn de figuren vaak als silhouetten weergegeven.
Ze passen goed bij het fantasievolle verhaal van Schmidt.

Paul Biegel, Lidia Postma en Babs van Wely
In het werk van Paul Biegel (1925) komen veel sprookjesfiguren voor. Hij publiceerde
tussen 1976 en 1982 vijf boeken rond Virgilius, een van de dwergjes van Tuil. Hierin
komt het dikke dwergje Virgilius in aanraking met mensen en dieren en beleeft
allerlei avonturen. In het vorig jaar bekroonde Nachtverhaal valt te lezen over een
huiskabouter die een fee ontmoet. Zij vertelt hem en zijn vrienden Rat en Pad verhalen.
Hoezeer deze Biegelverhalen van elkaar verschillen wordt benadrukt door de
illustraties. Mysterieuze, dromerige tekeningen van Lidia Postma (1952) bij
Nachtverhaal verhogen het sprookjesachtige van het verhaal. De zwart-wit illustraties
van Babs van Wely (1924) zijn realistischer en versterken het humoristische en
avontuurlijke karakter van de ‘Virgilius’-boeken.

Leven en werken van de kabouter
In 1976 kreeg de belangstelling voor de kabouter een nieuwe impuls met het
verschijnen van Leven en werken van de kabouter van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Huygen (1922) werkte als arts, maar schreef daarnaast een aantal jeugdboeken
waaronder Scholletje (1974). Hierin speelt de duizend jaar oude kabouter Tom een
rol. Samen met Poortvliet (1932) maakte Huygen boeken over de jacht. Rien Poortvliet
(1932) begon als illustrator van jeugdboeken, hij maakte tekeningen bij het werk van
onder meer Jaap ter Haar. Vervolgens publiceerde hij prentenboeken voor
volwassenen, waarin de natuur een grote rol speelt. De bekendste zijn De vossen
hebben holen (1973) en Te hooi en te gras (1975).
In Leven en werken van de kabouter komen alle aspecten van het boskabouterleven
op zogenaamd populair-wetenschappelijke wijze aan bod. Volgens de auteurs is er
twintig jaar studie en observatie aan voorafgegaan. Ze kregen toestemming van een
kabouterraad om hun bevindingen te publiceren. De lezer krijgt informatie over onder
andere gewicht (maximaal 300 gram), lengte (15 cm), levensduur (400 jaar), kleding,
voortplanting, dagindeling en taal. Volledig in de geest van de tijd is er ook aandacht
voor het sexleven van de kabouter en wordt een topless kaboutervrouwtje afgebeeld.
In deels handgeschreven teksten wordt zó serieus en in detail op het onderwerp
ingegaan dat het een komische werking heeft. Dat wordt ondersteund door de
tekeningen. Poortvliet heeft de tekst van Huygen voorzien van gekleurde te-
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keningen waarin hij met veel oog voor realistische details en een grote kennis van
de natuur de kabouterwereld tot een realiteit maakt.
In het in 1981 verschenen De oproep der kabouters staat wederom de kabouter
centraal. Huygen en Poortvliet doen verslag van een reis, die ze zogenaamd gemaakt
hebben naar Lapland en Siberië. Nog duidelijker dan het eerste boek houdt dit boek
een pleidooi voor een betere bescherming van de natuur. De kabouter is min of meer
symbool voor de kwetsbare natuur. Aan het eind van het boek roepen ze op tot een
‘strijd tegen de draak der vervuiling’. Afname van de groei van de wereldbevolking
en het beperken van de consumptiebehoefte worden aanbevolen.
Deze boeken waren niet speciaal voor kinderen bedoeld, maar worden door
kinderen graag en veel gelezen. Het succes ervan vormde de aanleiding voor de
creatie van David de kabouter. Deze in een Spaanse studio getekende kabouter is
afgeleid van de Poortvliet-Huygenkabouters. Davids avonturen waren niet alleen te
lezen, maar ook op televisie te bewonderen en zijn afbeelding is op allerlei produkten
terug te vinden. De tekeningen zijn nauwelijks te vergelijken met die van Poortvliet.
Ze zijn gestyleerder, alleen de hoofdzaken worden weergegeven, waardoor veel van
de aantrekkingskracht verloren gaat. Op de populariteit heeft dat echter geen negatieve
invloed gehad.
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Aanvulling op...
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1 Menno ter Braak aan E. du Perron, 18 oktober 1939
De brief van Menno ter Braak (1902-1940) aan E. du Perron (1899-1940) van 18
oktober 1939 is het museum in februari 1994 via Kees Snoek geschonken door mr.
F. Simons te Voorburg. Hij is niet opgenomen in het vierde deel van de door H. van
Galen Last bezorgde uitgave van de Briefwisseling 1930-1940 tussen Menno ter
Braak en E. du Perron, die in vier delen in de periode 1962-1967 is verschenen bij
G.A. van Oorschot te Amsterdam. De brief wordt hieronder conform de presentatie
en de nummering van deze editie afgedrukt.
1128a. M. ter Braak aan E. du Perron
Woensdagav. [18 oktober 1939]
Beste Eddy Zoo juist over ‘Schandaal in Holland’ geschreven; ik geloof,
dat het stuk goed is geworden, want ik schreef het met veel pleizier. Dit
in haast: zou je mij aan een reproduceerbaar portret van Onno Zwier v.
Haren kunnen helpen, of mij de plaats aanwijzen, waar ik het zou kunnen
vinden? Ik zou het graag bij het artikel laten verschijnen. Oom Simons
staat niet in het telefoonboek, daarom deze brief.
Ik moet het portret uiterlijk Vrijdagmorgen laten clicheeren. Bel mij liefst
even op, ± 12 uur op de krant (116220), morgen, Donderdag. Tot nader!
hart. gr., je
Menno
Op de brief is na ontvangst door Du Perron geschreven:
Menno opbellen.
Zeggen dat er een goed portret van Onno en van Willem v. Haren is in De
Muze van Jan Compagnie. Onno achterin: bij ‘Agon, sultan v. Bantam’,
Willem ± midden: bij ‘Chineezenmoord v. 1740’.
Onno 142.
Willem 117.
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In september 1939 was de historische roman Schandaal in Holland van Du Perron
bij H.P. Leopold's Uitgevers-Mij N.V. te 's-Gravenhage verschenen. Ter Braak zou
dit eerste deel van de reeks ‘De Onzekeren’ bespreken in Het Vaderland van 22
oktober 1939 onder de titel ‘Regententragedie. De Perron tegenover een romanfront’.
Du Perron behandelt in zijn roman een periode uit de regententijd; hoofdpersonen
zijn de broers Onno Zwier van Haren (1715-1799) en Willem van Haren (1710-1766),
die beiden een leidende rol in de Oranjepartij speelden.
Du Perron was omstreeks 12 september vanuit Nederlandsch-Indië in Nederland
aangekomen, en logeerde bij Davida Simons-Posthumus (een tante van Elisabeth du
Perron-de Roos) en haar echtgenoot David Lodewijk Simons in Amsterdam.
In de door Du Perron samengestelde bloemlezing uit de Indische belletrie uit de
jaren 1600-1780, die eerder dat jaar onder de titel De muze van Jan Companjie bij
A.C. Nix & Co te Bandoeng en Burgersdijk & Niermans te Leiden was verschenen,
is tegenover p. 117 een gravure door P. Tanjé naar B. Akkema van Willem van Haren
en tegenover p. 142 een gravure door P. Velijn van Onno Zwier van Haren als
illustratie opgenomen. Met dat laatste portret en een portretfoto van E. du Perron is
Ter Braaks artikel in Het Vaderland geïllustreerd. Op 21 oktober schreef Ter Braak
aan Du Perron: ‘Oom Simons belde mij keurig op tijd op. Ik had de portretten der
Van Harens in mijn hoofd, maar wist absoluut niet, waar ik ze gezien kon hebben.
Willem is inderdaad typisch een “schaapskop”, Onno heeft wel een pienter hoofd.’
(Briefwisseling 1930-1940, dl. 4, p. 395).
Sjoerd van Faassen
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2 Willem Elsschot aan Kitty de Josselin de Jong, 4 december 1951 &
29 februari 1952
De hier gepubliceerde brieven zijn het museum in juli 1993 door Jan J. van Herpen
te Hilversum geschonken, en maken deel uit van de Elsschot-collectie van het museum
(sign. R 461 B 1). Ze zijn niet opgenomen in de door Vic van de Reijt met
medewerking van Lidewijde Paris bezorgde uitgave van Willem Elsschots Brieven,
die in 1993 bij Em. Querido's Uitgeverij B.V. te Amsterdam is verschenen; ze worden
hieronder conform de presentatie en de nummering van deze editie afgedrukt.

920a Antwerpen, 4.12.51 Aan Kitty de Josselin de Jong
Zeer geachte Mevrouw,
Ik dank hartelijk voor uw vriendelijke brief al doet de beleefdheid u wel
wat overdrijven. Het verheugt mij zeer dat u zo blij zijt met uw nieuwe
woning. Dat moet wel iets uitzonderlijks zijn.
Is het nu niet jammer dat ik nog niet zeker ben op 18 dezer in den Haag
aanwezig te kunnen zijn? Ik lijd aan een lichte ontsteking van appendice
en dikke darm. De dokters denken dat ik, zonder operatie, over een week
genezen zal zijn. In dat geval is alles in orde. Maar ik sta nog al sceptisch
tegenover dokters.
Laten wij hopen dat hun voorspelling uitkomt, dan zien wij elkaar weer
eens terug.
Met hartelijke groeten,
Uw toegenegen,
A. de Ridder (W.E.)

929a Antwerpen, 29.2.52 Aan Kitty de Josselin de Jong
Geachte mevrouw,
Ik heb uw ‘Vader en Zoon’ gelezen en voel behoefte u te zeggen dat ik
dit werkje in hoge mate apprecieer.
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De tegenstelling tussen de twee hoofdpersonages is meesterlijk in het licht
gesteld. De door u in het leven geroepen spanning is zoo sterk dat de lezer
- ik tenminste - het volkomen waar vindt ‘dat de kamer ademhaalde’ (pag.
89). Als u nu maar productief blijft, dan is alles goed.
Uw toegenegen
Willem Elsschot
Eind 1951 was de schrijfster Kitty Henriëtte Rodolpha de Josselin de Jong
(1903-1991) verhuisd van de Laan van Meerdervoort 94 naar de Riouwstraat 118,
beide in Den Haag. Ze was een al tijdens haar leven vergeten romanschrijfster en
vertaalster, die door haar organisatorische werk in de letteren veel contacten had. Zo
was ze secretaris van het PEN Centrum voor Nederland, en daardoor nauw bevriend
met Victor E. van Vriesland. Mogelijk dat zij in die hoedanigheid en in diens kielzog
tijdens een bezoek aan België Willem Elsschot (pseud. van Alphons Josephus de
Ridder, 1882-1960) eerder had ontmoet. Op 18 december werden in Den Haag de
prijzen van de Jan Campert-stichting uitgereikt. Een jury bestaande uit F. Bordewijk,
Jan Hulsker en Martinus Nijhoff had Willem Elsschot de Constantijn Huygensprijs
1951 voor zijn gehele oeuvre toegekend.
De 90 pagina's omvattende novelle De vader en de zoon was in februari 1951 bij
de Wereldbibliotheek N.V. te Amsterdam & Antwerpen verschenen. De passage die
Elsschot uit het slot van het boekje aanhaalt, luidt: ‘Ik huiverde en stond op. Ook
Robert kwam uit zijn fauteuil omhoog. Een ogenblik had ik het gevoel of wij beiden
het oordeel van een onzichtbaren Derde afwachtten. Het was of de kamer ademhaalde
en de meubels leefden...er was een vreemde spanning tussen ons. Toen wist ik niets
anders te doen dan mijn hand op Robert's schouder te leggen: “Dank, Junior.”’
Sjoerd van Faassen
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3 Manuscrit trouvé dans un livre. E. du Perron aan M. Nijhoff, 31
oktober 1929
‘De literatuurgeschiedenis moet herschreven worden!’ en ‘Op slag zijn de bestaande
briefuitgaven waardeloos geworden’ waren slechts enkele kreten die opstegen vanuit
een etablissement aan een van de Amsterdamse grachten. Het was 13 december 1993
en de drank vloeide rijkelijk. Vandaar dat er mogelijk wat geëxalteerd gereageerd
werd op het cadeau dat een vader zojuist aan zijn dochter had overhandigd. Het was
een prachtig cadeau, zeer geschikt voor deze gelegenheid: het ging over literatuur,
zoals deze hele avond over literatuur ging. Het was waardevol en weerloos tegelijk:
een gewoon velletje papier. Het was iets persoonlijks, maar met een reikwijdte die
daar ver bovenuit steeg. Het had een bul kunnen zijn, maar het was een brief. De
brief was geschreven door E. du Perron (1899-1940) en gericht aan M. Nijhoff
(1894-1953). Hoe de brief bij de vader terecht kwam, zal wel nooit opgehelderd
worden. Het enige dat deze zich herinnerde was dat hij hem lang geleden in ‘een
boek’ gevonden had.
Nu gebeurt het wel vaker dat er een brief van Du Perron opduikt. Tenslotte had
hij er in zijn leven heel wat geschreven. In de brievenuitgave die bij G.A. van Oorschot
in negen delen is uitgegeven, zijn er al 4336 gepubliceerd. En in het tweede Jaarboek
Letterkundig Museum (1993) konden nog eens vier teruggevonden brieven worden
opgenomen. Maar het manuscript gevonden in een boek, is wel een heel opmerkelijke
vondst. Er was tot op de dertiende december namelijk maar één brief van Du Perron
aan Nijhoff bekend. Dat was een brief gedateerd 14 december 1929. In die brief
tutoyeren zij elkaar, de toon is collegiaal maar niet uitgesproken hartelijk. Du Perron
en Nijhoff waren in 1929 nog ‘on speaking terms’ met elkaar. Du Perron schreef op
1 januari 1930 zelfs dat hij Nijhoff ‘een gezellige vent’ vond. Die goedmoedigheid
sloeg in het daaropvolgende jaar om in ergernis. Du Perron zag in Nijhoff een ‘arrivé’,
een woordvoerder van het literair establishment. Hoe hun contact zich verder
ontwikkelde is bekend. Op 14 december 1931 raakten beide schrijvers slaags op de
stoep van cafe-restaurant Americain in Amsterdam. Enkele taxi-chauffeurs moesten
er aan te pas komen om de
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vechtenden te scheiden. Het is dus niet verwonderlijk dat zij niet regelmatig met
elkaar correspondeerden.
De recent ontdekte brief moet in 1929 geschreven zijn, vermoedelijk 31 oktober.
Hij is niet gedateerd, maar op grond van het onderwerp, de plannen voor Kerstmis
en de verwijzing naar Olga M. kan deze datum worden aangenomen. Het onderwerp
van de brief, die vier kantjes beslaat, is de postume uitgave van Paul van Ostayens
gedichten. De brief is niet opgenomen in de editie van Du Perrons Brieven. Ze wordt
hieronder conform de presentatie en de nummering van deze editie afgedrukt.

347a. Aan M. Nijhoff: Gistoux, 31 oktober 1929
Gistoux, Donderdag
Zeer geachte heer Nijhoff,
Van Jany vernam ik dat u graag gekomen zoudt zijn, maar niet kòn, en
zeker niet vòòr Kerstmis. Ik zou u, wat mij betreft, met het grootste
genoegen tegen Kerstmis hier zien; ik vrees alleen: 1o. dat ikzelf ergens
naar het Zuiden afgezakt zal zijn; 2o. dat hier dan zelfs niemand meer zal
zitten (vanwege de kou, nattigheid, het vroege duister, enz. enz.) - Als ik
u dus tegen Kerstmis zou ontmoeten, zou het in Brussel zijn; anders in het
volgend voorjaar; hier of in Holland, als wij beiden den winter overleven,
wat altijd moeilijk is.
Ik schijn u ook nog een antwoord schuldig te zijn op het lange schrijven
dat ik eens van u ontving. Ik heb dat schrijven niet zoo verkeerd opgevat
als u schijnt te veronderstellen; ik vond het - laat ons zeggen: curieus, maar
heb het met veel belangstelling gelezen; alleen de slotzinnen wierpen er
(voor mij, die u niet ken) een soort valsch licht over - mogelijk door de
haast waarmee ze werden geschreven(?). Hoe het zij, de zaak is, dunkt
mij, geen lange bespreking waard - u?...
Een andere kwestie, waarover u wenschte dat ik u schreef, is die van de
uitgave van P.v.O.'s gedichten door Burssens. Ik heb die uitgave - ofschoon
van op een afstand - met hem bezorgd, en kan u dus misschien eenige
inlichtingen verstrekken. In welk opzicht bevalt de uitgave u niet? - De
keuze uit Music-Hall? Daar viel in Music-Hall, eerlijk gezegd, niet veel
te kiezen. Ik weet dat sommige menschen beweren dat P.v.O. in M.H. veel
aardiger dingen schreef dan later; maar als men M.H. in handen heeft, moet
men toegeven dat het in zijn soort bizonder zwak was, en dus zeker, nù,
is. Daarbij kwam de antipathie die P.v.O. zelf dien bundel toedroeg. Uit
Het Sienjaal lijkt de keuze mij goed. Dat uit deze twee bundels een keuze
zou worden gemaakt, was de wil van den uitgever, die
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niet een té grooten bundel op zich wilde nemen. Volgt De Feesten van
Angst en Pijn, die P.v.O. zelf zeker nooit meer gepubliceerd zou hebben
(met uitzondering van Barbaarse Dans, een gedicht waarvoor hij nog veel
voelde, en misschien 3 of 4 andere gedichten). Maar hier stuitten wij op
- neen, het tegendeel is waar - hier moesten wij meedrijven met, het
enthousiasme van den beeldhouwer Oscar Jespers, den bezitter van het
m.s., die alleen alles of niets wilde afstaan, en die op de laatste revisie
eenige fouten die ik had vebeterd zorgvuldig heeft hersteld. Ziedaar dus
de volledige Angst en Pijn verantwoord, tot groot genoegen van den
uitgever overigens, die immers zooveel mogelijk ‘de l'inédit’ wilde hebben.
Volgt Het Eerste Boek van Schmoll, waarmee, voor mijn gevoel, v.O. staat
of valt. Hier is Burssens geheel alleen aan het werk geweest en zijn taak
was gedeeltelijk heel gemakkelijk: het chronologisch overnemen van alle
gepubliceerde gedichten (in Ruimte, Vl. Arbeid, Overzicht, e.dgl.); en
gedeeltelijk meer dan moeilijk: het daarbij schikken van allerlei gedichten
in ms. die uit verschillende portefeuilles opdoken. (Zoo werd b.v. het
gedicht dat in Erts 3 voorkomt, eerst later door den broer van P.v.O.
teruggevonden.) Deze gedichten in ms. misten iedere aanwijzing - behalve,
af en toe, die van het handschrift, dat met de jaren een klein beetje
veranderd was. Bref, stel u voor dat Slauerhoff morgen stierf en dat u en
ik een uitgave van zijn gedichten moesten bezorgen. Met P.v.O. was het
iets beter gesteld, maar toch niet erg veel. De laatste gedichten die in deze
onderafdeeling staan, zijn inderdaad de laatste die hij geschreven heeft:
dit wisten wij omdat hij ze ons beiden in Miavoye-Anthée had laten zien,
maar in het midden heeft Burssens zijn weg op den tast moeten vinden.
Rest De Groteske Gedichten; dat is een kleine uitvinding van hem,
misschien, maar hij zegt te wéten dat P.v.O. deze gedichten eigenlijk als
berijmde - pardon, als in vers gebrachte ‘grotesken’ beschouwde. Er waren
er nog meer, maar die zijn door den uitgever geweigerd, omdat De
Gemeenschap, die immers in Holland den bundel aan den man zou brengen,
er bezwaren tegen had. - Voor wat de uitgever wilde (en ook de familie
van P.v.O.): een quasi-volledige uitgave van zijn gedichten, en een
volledige uitgave van zijn ongebundelde gedichten, lijkt het boek mij niet
ongeslaagd. Voor wat betreft het standpunt P.v.O. lijkt het naar niets. Hij
zou van dit alles alleen hebben herdrukt: Barbaarse Dans (wschl. nog
gewijzigd) en een veertigtal gedichten uit Het Eerste Boek van Schmoll.
(Het getal 40 heb ik van hem; de vraag is: wèlke 40?) Het zou misschien
goed zijn event. een dgl. uitgave tot stand te brengen. Maar voor De Sikkel,
de fam. v.O. en het z.g. groote publiek, là n'était pas la question.
Ik heb u dit alles zoo uitgebreid geschreven omdat Jany mij zegt dat u
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wschl. een bespreking van dien bundel dacht te geven. Mogelijk heeft u
hier dan wat aan. Persoonlijk zou ik prefereeren een heel ander onderwerp
met u te bespreken: de slapeloosheid van Jany bijv., of de diepe slaap van
den Holl. roman.
- Mag ik u, in ruil voor mijn 2 blzn. inlichtingen, vragen iets uit De Gids
voor mij over te schrijven? Een gedicht voorkomende in het (?) nummer
van den (?) jaargang - geteekend Olga M. Bij voorbaat mijn hartelijken
dank.
Geloof mij, zeer geachte Heer, gaarne de uwe,
EduPerron
Ik herinner mij dat ik indertijd een vrij uitgebreid antwoord op uw brief
gereed had. Ik heb het niet verzonden, omdat ik vreesde dat u het, op uw
beurt, min of meer verkeerd begrijpen zou.
De brief is geschreven vlak voor het vertrek van Du Perron naar Oxford, waar hij
zijn correspondentievriendin Eveline Blackett zou ontmoeten. Hij was daar van 3
tot 8 november. Op 16 december vertrok hij naar ‘het zuiden’, naar Ascona in Italië.
In de tussentijd reisde hij van Gistoux (zijn woonoord bij Brussel) nog naar Nederland,
waar hij blijkens een brief gedateerd 6 december zelfs overwoog om bij Nijhoff te
logeren. Het is niet bekend of deze logeerpartij heeft plaatsgevonden, maar gezien
het tutoyeren in de tweede brief aan Nijhoff, 14 december 1929, is dat niet
onwaarschijnlijk. Het ‘lange schrijven’ van Nijhoff dat ergens in 1928 of 1929
verzonden moet zijn, is niet teruggevonden. De uitgave van Van Ostayen waar Du
Perron het over heeft was getiteld Gedichten. Het was de eerste postume boekuitgave
van zijn werk, bezorgd door Gaston Burssens. De naam van Du Perron is op of in
de uitgave niet terug te vinden. Het bundeltje was uitgeven door De Sikkel in
Antwerpen, en werd in Nederland door De Gemeenschap te Utrecht op de markt
gebracht. Inderdaad gaf Nijhoff van deze bundel een bespreking, in het
decembernummer van De Gids van 1929. Hij toont zich daarin kritisch. Van het
latere werk was teveel opgenomen, en van het vroege werk, bij voorbeeld Music-Hall
nou juist de verkeerde dingen. Maar Nijhoff heeft wel begrip voor ‘de vrienden’ die
na de dood van Van Ostayen niet met al diens ‘scrupules’ rekening konden houden.
Deze recensie is herdrukt in de in 1970 verschenen bundeling Een stoet van beelden
zag ik langs mij gaan (ed. K. Meeuwesse).
Van Adriaan (Jany) Roland Holst, bevriend met beide auteurs, was niet alleen
diens slapeloosheid vermaard, maar ook zijn grote schare minnaressen. Een combinatie
die - praktisch-geredeneerd - natuurlijk voor de hand ligt. De genoemde Olga M. is
door de bezorgers van Du Perrons Brieven geïdenti-
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ficeerd als een vriendin van Holst, die in werkelijkheid Hermiene Ramshay-Mensink
heette. In een brief van 8 november 1929 aan Holst schrijft Du Perron dat hij eindelijk
Olga M. ('arm kind!') heeft kunnen antwoorden. Dat ‘eindelijk’ betekent vermoedelijk
dat Nijhoff het verzoek ingewilligd had en dit gedicht uit De Gids van juli 1929 (p.
58) voor Du Perron overschreef:

Twee kwatrijnen
Afzonderlijk gegroeid staan de oude boomen
Grijs, aan hun grond gebonden. Doch hun blaren
verwaaien samen neer in het eind der jaren:
Het sterven zal ons tot elkaar doen komen.
Mijn voeten gaan nu waar uw voeten gingen
En in uw sporen vind ik weer die oude pijn,
Die ik U bracht. Alleen Uw stem bleef zacht voor mij,
En zingt op mijn verlaten wandelingen.
Olga. M.

Een smartelijk einde van een oprechte liefde. Maar voor wie? Helaas ontbreekt van
deze Olga M. - nog enkele gedichten in De Gids uitgezonderd - verder elk spoor.
Lisa Kuitert
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4 ‘Dank voor uw lieve inval’. E. du Perron aan Da Simons-Posthumus,
1 april 1935
Dankzij schenkingen van mr. F. Simons te Voorburg aan het museum is er meer
bekend geworden over de relatie van E. du Perron (1899-1940) tot zijn schoonfamilie.
In 1931 maakte Du Perron -toen nog officieel gehuwd met Simone Sechez, het
vroegere dienstmeisje van zijn moeder - kennis met Elisabeth (Bep) de Roos
(1903-1981). Hij was op 26 november 1928 met Simone getrouwd, deels om hun
zoon Gille (geboren 2 maart 1926) te echten, deels uit een gevoel van medelijden
met de moeder. Maar Du Perron en Simone Sechez hadden weinig met elkaar gemeen
en hun huwelijk heeft nooit veel voorgesteld. Na zijn kennismaking met Elisabeth
de Roos kreeg Du Perron weer hoop dat een evenredige relatie met een vrouw voor
hem toch was weggelegd. Bep werd voor hem ‘de Ene’, de ebenbürtige Europese
vrouw die hem al sinds zijn komst naar Europa (in 1921) voor ogen stond, de ideale,
want ook intellectueel aan hem gewaagde, levenskameraad. Voor Elisabeth de Roos
was 1931 een bewogen jaar: in april was haar moeder overleden, op 20 mei stond
zij voor de promotiecommissie om haar dissertatie over het essayistisch werk van
de Franse criticus Jacques Rivière te verdedigen, en vervolgens heeft haar relatie
met Du Perron zich snel ontwikkeld: tegen het einde van het jaar hadden zij
trouwplannen. Maar eerst moest het huwelijk met Simone Sechez ontbonden worden.
Dankzij de hulp van zijn literaire vriend mr. H. Marsman kon op 18 maart 1932 de
scheiding tussen Du Perron en de aanvankelijk weinig coöperatieve Simone Sechez
worden uitgesproken. Dit gebeurde in Utrecht, waar Marsman werkzaam was bij het
advocatenkantoor van mr. C. den Besten. Voor Du Perron en Elisabeth de Roos was
de weg nu vrij; op 17 mei 1932 trouwden zij in Den Haag. De door Du Perrons
uitgever A.A.M. Stols gedrukte aankondiging luidde: ‘Elisabeth de Roos en E. du
Perron geven hierbij kennis van hun huwelijk en vertrek naar het buitenland. 17 Mei
1932’.
Elisabeth de Roos werd in 1903 geboren als eerste kind van Jacques Reinhard
Brandes de Roos (1875-1934) en Helena Betsy Posthumus. Haar vader was advocaat
en criminoloog. Hij werkte bij het Centraal Bureau van Ge-
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rechtelijke Statistiek in Den Haag. Haar moeder kwam uit een intellectueel joods
gezin; zij was een dochter van Ludovicus Posthumus, doctor in de wisen natuurkunde.
Na de dood van haar moeder bleef Elisabeth de Roos tot aan haar huwelijk samen
met haar vader in het grote ouderlijk huis in Voorburg wonen, aan de Koningin
Wilhelminalaan 19. Haar broer Robert de Roos (1907-1976) was toen al het huis uit.
Met de oudere zuster van haar moeder, Davida Simons-Posthumus (1875-1943)
waren de contacten altijd zeer hecht geweest. Na het overwachte overlijden van
Elisabeths vader, in september 1934, waren haar oom en tante in Amsterdam de enige
familieleden op wie zij kon terugvallen.
Ongetwijfeld heeft Du Perron in de tijd dat hij naar Elisabeths hand dong, ook zijn
opwachting gemaakt bij de familie Simons. Aan gespreksstof zal het niet ontbroken
hebben, want beide echtelieden hadden lange tijd in Indië gewoond en de tante was
literair belangstellend. Tante Da werd op 20 maart 1875 geboren in Goes, David
Lodewijk Simons op 9 oktober 1877 in Den Haag. ‘De twee Da's’ - zoals ze door
intimi werden genoemd - trouwden met elkaar in 1908, ‘met de handschoen’. David
Simons had na zijn studie in Wageningen carrière gemaakt op een suikerplantage in
Suriname en vervolgens bij de Deli-maatschappij in Sumatra. Nadat hij tijdens een
verlof Davida Posthumus had ontmoet, die toen lerares Engels aan een kweekschool
was, moest hij om te kunnen trouwen uitkijken naar een andere baan: Deliemployés
mochten niet in het huwelijk treden, omdat hun werkomgeving ongeschikt werd
geacht voor Europese vrouwen. Op voorspraak van Colijn en na het afleggen van
een proeve van bekwaamheid door een verhandeling te schrijven over de
koelie-ordonnantie, trad Simons toe tot de bestuursdienst, zodat niets een huwelijk
meer in de weg stond. Na enige tijd kwam Davida Posthumus over. De familie Simons
heeft in allerlei ‘buitengewesten’ gewoond. Hun eerste zoon, Adolf Leo (1909-1994)
werd in Menado geboren. De tweede zoon, Frans, kwam in 1912 in Palembang ter
wereld. In 1928 werd Simons gepensioneerd. Het gezin vestigde zich in Nederland,
eerst in Hilversum, later in Amsterdam. Ter aanvulling van zijn pensioen nam Simons
al spoedig een bijbaantje bij het Algemene Ziekenfonds Amsterdam.
In 1931 woonden oom en tante Simons op het adres: Ruysdaelstraat 86",
Amsterdam. Hier zal Du Perron met hen hebben kennisgemaakt. Mogelijk heeft hij
ook wel eens bij hen overnacht als hij vrienden opzocht in Amsterdam; oom en tante
beschikten over ruime logeergelegenheid. In september 1932 vestigden de Du Perrons
zich in Bellevue, een voorstadje van Parijs. Op 1 december 1933 betrokken zij een
kleine huurkamer in Parijs, 19 Rue de l'Yvette; in maart 1934 verhuisden ze naar
een ietwat groter appartement, 17 bis Rue Erlanger, met één grote kamer met
badkamer en keuken. Toen
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Bep in verwachting was, werd eerst nog overwogen of zij niet voor haar bevalling
naar Amsterdam zou gaan, waar zij geholpen zou kunnen worden door tantes
vertrouwde dokter. Maar er werd ‘een zeer goede dokter’ in Parijs gevonden, zodat
de tocht naar Amsterdam overbodig werd (Brieven, dl. 5, p. 243). Een week voor de
bevalling schrijft Du Perron de volgende brief aan tante Da, waarin een geestig portret
van de Franse dokter wordt geschetst. Hij is niet opgenomen in Brieven en wordt
hieronder conform de presentatie en de nummering van deze editie afgedrukt.

2446a. Aan Davida Simons-Posthumus: Parijs, 1 april 1935
Beste Tante,
Dank voor uw lieve inval. Het biljetje heb ik in een apart compartiment
van mijn portefeuille gestoken; voor het omzetten ervan in de door u
aangegeven douceurtjes zal stipt worden gezorgd. Op het oogenblik ziet
het er weer naar uit of het kind zich nog wat rustig zal houden waar het
is, maar....In ieder geval zal ik probeeren u zoo ‘gecondenseerd’ mogelijk
te telegrafeeren wat er gebeurd is, als we zoover zijn.
Bep zal u wel geschreven hebben dat de dokter zeer tevreden is. Het is
een komediant-achtig doktertje met een zeer slecht verdragelijk voorkomen
en dito stemgeluid, maar volgens het zeggen van iedereen een
onvergelijkelijk accoucheur, die de wonderlijkste gevallen spelenderwijs
bezweert; hij doet dan ook al sinds 50 jaar volstrekt niets anders. Voor mij
is de omgang met hem uiterst gemakkelijk: hij ziet mij niet omdat hij naar
2 kanten tegelijk scheelt, ik zie hem niet om mij aan dezelfde manieren
aan te passen.
Bep voelt zich eigenlijk uitstekend, alleen dagelijks meer bezwaard. Maar
dat is door de natuur expres zoo ingericht, opdat men werkelijk het gevoel
van een verlossing zal hebben. Complicaties hebben zich geen oogenblik
voorgedaan; zij slaapt den laatsten tijd iets minder goed, om bovenstaande
reden, maar dat is ook alles. Met Paschen zijn wij zeker beiden hier; wij
vinden het erg gezellig u samen hier te zien, en Bep laat u dit extra namens
haar zeggen.
In de hoop dat het u allen goed gaat, eindig ik hier. Met veel hartelijks
voor u allen van ons 2 of 3, zooals u het nemen wilt, gaarne uw
Eddy
Op 8 april beviel Bep in een Parijse kliniek van een zoon, die Alain Eric werd
genoemd. Oom en tante waren al snel present bij het kraambed. Davida Simons
schrijft op zaterdag 13 april een kaartje aan haar zoon Frans: ‘Nu dan gisteren om 4
uur waren we dan voor 't eerst bij Bep; ze mag al wel eens af
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en toe op. 't Jongetje is schattig; maar ook nog niet heelemaal op streek, maar dat
komt wel. Ik heb de schele dokter ook nog even gezien. Hij kijkt werkelijk naar twee
kanten. Vandaag vond ik Bep een beetje zenuwachtig; ze heeft ook veel te weinig
hulp; morgen nota bene niemand; ik heb nu gedaan gekregen dat ik morgen een
beetje ga helpen. Vader en ik zijn vanmorgen in Musée Luxembourg en in de tuinen
geweest en vanavond gaan we naar een revue in Casino de Paris. Alles is hier erg
duur [:] uitgaan, eten, alles. Op 't gebied van film, zij er alleen maar die wij al maanden
geleden in A'dam hebben gehad.’
Een maand na de geboorte van Alain verscheen bij N.V. Em. Querido's
Uitgevers-Mij Het land van herkomst. Vanzelfsprekend kreeg tante Da een exemplaar
toegezonden. Op 29 mei schreef zij Eddy een bedankbriefje (dat al vele jaren deel
uitmaakt van de collectie van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, sign. P 346 B 2): ‘Heel hartelijk bedankt voor 't boek. 't Kwam
op een voor mij psychologisch uitgelezen moment. Ik was Maandagmorgen erg
landerig opgestaan. Zondag had ik herhaalde pogingen gedaan om me te laten boeien
door verschillende nog ongelezen boeken uit m'n kast; edoch 't een na 't andere
verveelde me en werd weer weggestopt. 't Hansopje voor Alijntje was dien morgen
afgekomen en lag klaar om door van Dantzig meegenomen te worden.’ De schilder
en psycholoog M.M. van Dantzig was bevriend met de familie Simons. Hij heeft een
portret gemaakt van Da en een tekening van David Simons, die in de oorlog verloren
zijn gegaan. Toen Het land van herkomst werd bezorgd, was de landerige
ochtendstemming meteen doorbroken. Tante Da schrijft: ‘Een beoordeeling zul je
van mij wel niet verwachten, knappere menschen dan ik zullen zich daarvoor wel
warm maken, maar ik mag zeker wèl zeggen, dat 't me erg boeit en bij tijden zéer
ontroert.
Nadat Ter Braak de roman in Het Vaderland van 26 mei 1935 had besproken onder
de titel ‘Roman voor Jane’ (Jane = het fictieve alter ego van Elisabeth de Roos),
kondigde Du Perron aan, dat hij een exemplaar van die bespreking aan tante Da zou
sturen: ‘Alleen de tante van Bep, die een romantische vrouw is, met een zee van
gevoel voor liefdesverhoudingen als die door jou met zooveel rust (en toch zooveel
begrip) in de personages Arthur en Jane wordt aangetoond, zal zoo spoedig mogelijk
een ex. ontvangen!’ (Menno ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940, dl.
3, p. 203). In een brief van 3 juni verzocht Du Perron aan Ter Braak om zijn
bespreking direct naar tante Da te sturen, aan welk verzoek hij toevoegde: ‘Deze
tante heeft Ducroo “verslonden”, met gesprekken en al!’ (Briefwisseling, p.211).
Tijdens het driejarig verblijf van de Du Perrons in Indië zullen er zeker de nodige
brieven zijn gewisseld met Beps oom en tante. Helaas zijn deze niet teruggevonden.
Op 14 oktober 1938, na Eddy's plotselinge opname in het
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Borromeus-ziekenhuis in Bandoeng, schreef Bep aan Ter Braak een briefje om hem
op de hoogte te brengen van Eddy's toestand. Ter Braak kende de familie Simons,
dus waarschuwde zij hem ervoor, dat hij tante niets zou zeggen van Eddy's
longontsteking. (Brieven dl. 9, p. 371). Toen Eddy, Bep en Alain op 21 september
1939 terugkwamen in Nederland, na een lange reis waarop ze als gevolg van de
oorlogssituatie enkele keren van schip hadden moeten wisselen, gingen zij eerst een
tijd logeren bij de familie Simons. Oom en tante waren inmiddels verhuisd naar het
Daniël Willinkplein 47 (tegenwoordig Victorieplein). Zij hadden een appartement
betrokken in de zogenaamde ‘wolkenkrabber’, een voor die tijd uiterst moderne
torenflat, een creatie van de architect J.F. Staal die deel uitmaakte van het stedelijk
ontwerp Plan Zuid van Berlage. Ook de letterkundige N.A. Donkersloot bewoonde
een appartement in de ‘wolkenkrabber’. Op vrijdag 22 september om 1 uur arriveerde
het gezin Du Perron bij de familie Simons, waar het zich voorlopig installeerde.
Beide zoons, Dolf en Frans, waren toen al het huis uit.
In een brief van 25 september aan Frans, die van mei tot medio oktober 1939 als
jurist-stagiaire bij het Internationale Arbeidsbureau in Genève werkzaam was,
beschrijft Davida Simons haar indrukken: ‘[...] 't Is hier ongelooflijk druk sinds de
du Perrons hier zijn. Indische menschen brengen zooveel extra werk mee, omdat ze
natuurlijk zoo gewend zijn voor alles en nog wat bedienden te hebben klaar staan
enfin daar hoef ik niet over in bijzonderheden te treden [....]
Bep is ontzettend moe; moest eigenlijk een echte rustkuur doen in haar eentje en
ziet er erg slecht uit helaas. Eddy daartegenover uitstekend en Alijntje ook vrij goed,
wat bleek zooals alle indische kinderen, maar is een spring in 't veld, en precies als
op de film en z'n portretten een leuk en lief jong; hij weet precies wat ie wil en wat
ie niet wil, wat ‘m wel eens in conflict met de wereld brengt, maar als ie stout is
geweest komt ie je zelf weer een zoentje brengen om 't goed te maken. [....] Eddy is
ontzettend amusant, en ik vind 't dol gezellig naar hem te luisteren, maar ook dood
vermoeiend [...].’
Uit deze brief kunnen we lezen, dat Du Perron oom voor diens verjaardag de
nieuwe Leopoldatlas schonk, terwijl tante Da bedacht werd met drie boeken: Het
laatste huis van de wereld van Beb Vuyk, Stendhals Le rouge et le noir en Du Perrons
laatste boek, Schandaal in Holland. Ook blijkt eruit, dat Bep en Eddy liever niet in
een grote stad willen wonen. Ze zijn op zoek naar een woning in een kleiner plaatsje.
In oktober vestigen ze zich in het Noordhollandse Bergen, maar Du Perron logeert
ook nog wel in de ‘wolkenkrabber’ als hij in Amsterdam moet zijn.
Zoals we zagen, moest tante Da indertijd het bericht van Eddy's longontsteking
bespaard blijven. Toen hij op 14 mei 1940 in Bergen plotseling was
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gestorven, moest tante behoedzaam op de hoogte worden gebracht. Bep schreef op
15 mei een briefkaart naar het Ziekenfonds, waar haar oom de volgende tekst te lezen
kreeg: ‘Beste oom, Ik heb een heel naar bericht, dat u voorzichtig aan tante moet
vertellen. Eddy heeft gisteravond een hevige aanval van angina pectoris gehad en is
om half elf overleden. Ik hoop u spoedig te kunnen opzoeken.’ Een dag later voegde
ze op de nog niet verzonden briefkaart toe: ‘Gisteravond kwam deze briefkaart niet
meer weg. Ik voeg er nu bij dat Eddy vanmorgen begraven is. - Nu er weer treinen
loopen, ga ik morgen naar den Haag voor een dag en kom óf morgenmiddag op de
terugweg bij u aan (bij tante), òf overmorgen. Tot spoedig dus’.
De oom en tante van Elisabeth de Roos hebben de oorlog niet overleefd. Beiden
zijn in maart 1943 door de Duitsers opgepakt en via Westerbork in september 1943
in een concentratiekamp om het leven gebracht.
Kees Snoek.
(Met dank aan mr. F. Simons.)
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5 E. du Perron aan H. Marsman, 25 maart 1936
Blijkens de brieven van E. du Perron (1899-1940) die hij schreef van 23 tot en met
30 maart 1936, verbleef hij in deze periode in Lyon. De brieven zijn onder nummer
2875 t/m 2882 opgenomen in deel 6 van de door Piet Delen en anderen bezorgde
uitgave van Du Perrons Brieven, dat in 1980 bij G.A. van Oorschot te Amsterdam
verscheen. De hieronder gepubliceerde prentbriefkaart van Du Perron aan H. Marsman
(1899-1940) uit Lyon stelt het Quartier des Terreaux in het stadscentrum voor, met
de Pont du Change over de Saône en de St.-Nizierkerk. Du Perron werkte in Lyon
samen met Pascal Pia aan de Franse vertaling van zijn het jaar tevoren verschenen
roman Het land van herkomst. Aan J. Greshoff schreef Du Perron op 25 maart (2877)
in vrijwel gelijke bewoordingen, vandaar dat de hieronder weergegeven briefkaart
aan Marsman naar alle waarschijnlijkheid van dezelfde datum is. De kaart is niet
opgenomen in de editie van Du Perrons Brieven; ze moet op grond van het
bovenstaande worden ingevoegd na de hierboven genoemde brief aan Greshoff
(2877).
De kaart bevindt zich in een knipsel- en fotoalbum, dat heeft toebehoord aan de
Larense schilderes Catharina Elisabeth (Lizzy) Breman-Schouten (1887-1967). Het
album is door de inmiddels overleden F.J.M. Laudy te Laren (N.H.) enkele jaren
geleden aan het dagblad De Gooi- en Eemlander ten geschenke gegeven. Lizzy
Breman en haar echtgenoot, de schilder A.J. (Co) Breman (1865-1938), waren
kennelijk bevriend met een aantal Nederlandse schrijvers, onder wie Marsman. Het
album bevat naast veel knipsels over Nederlandse literatuur ook een aantal foto's,
enkele brieven en bijvoorbeeld een autograaf van Marsmans in De Groene
Amsterdammer van 30 januari 1937 gepubliceerde bespreking van Ein Mensch fällt
aus Deutschland door Konrad Merz. De historicus Eddie de Paepe, die als redacteur
aan het dagblad De Gooi- en Eemlander is verbonden en daarin regelmatig over
regionaalhistorische onderwerpen publiceert, maakte mij attent op deze briefkaart
van Du Perron, die niet is opgenomen in de editie van Du Perrons Brieven. In De
Gooi- en Eemlander van 3 september 1994 publiceerde hij een verslag van
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zijn ‘Speurtocht naar de maakster van een knipselalbum uit Laren’. De briefkaart
van Du Perron wordt hieronder conform de presentatie en de nummering van
genoemde editie afgedrukt.

2877a. Prentbriefkaart aan H. Marsman: Lyon, 25 maart 1936
Woensdag
B.H. - Hier zit ik dan. Wat een vervelend oord. Om 9 uur 's avonds is alles
uitgestorven. Verder wel een groote stad: eig. zooiets als Utrecht! maar
er is een rivier, de groote charme van dit oord. Pia werkt van half 10 's
nachts tot half 5 's morgens en slaapt van 5 tot 2. - Heb je L'Immoraliste
gekregen? en zorg je voor De Groene? Ik ben uiterlijk 1 april weer in
Parijs terug.
Veel hartelijks van je
E.
Marsman, die op dit moment in Utrecht woonde, was kort daarvoor op een regelmatige
basis aan het weekblad De Groene Amsterdammer gaan bijdragen. Hij zou daarin
hoofdzakelijk Duitse literatuur bespreken, maar was zijn medewerking op 18 januari
begonnen met de eerste aflevering van zijn ‘Brieven over litteratuur’. Op 29 februari
was de vierde aflevering van deze reeks verschenen. Mogelijk doelde Du Perron
hierop.
Marsmans vertaling van de in 1902 verschenen roman L'immoraliste van de Franse
schrijver André Gide (1869-1951) was in 1935 bij N.V. Em. Querido's Uitgevers-mij
te Amsterdam verschenen. Wat Du Perron bij deze gelegenheid aan Marsman stuurde,
kon niet worden achterhaald. Blijkens Jacques Cothams Bibliographie chronologique
de l'oeuvre d'André Gide (1889-1973) (Boston 1973) is er omstreeks 1936 geen
afzonderlijke herdruk van L'immoraliste verschenen. Zowel Du Perron als Marsman
hebben in hun geschriften regelmatig aandacht aan Gides werk besteed.
Sjoerd van Faassen
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6 E. du Perron aan J. Greshoff, 3 juli 1937 (fragment)
Onderstaand fragment van een brief door E. du Perron (1899-1940) aan J. Greshoff
(1888-1971) vormt het laatste gedeelte van brief 3223, opgenomen in deel 7 van Du
Perrons Brieven (Amsterdam 1981); dit gedeelte van de brief is niet opgenomen in
deze editie. Het wordt hier conform de presentatie en de nummering van genoemde
editie afgedrukt.
De brief werd samen met zes brieven, een briefkaart en een prentbriefkaart uit de
periode 11 maart 1937-8 november 1938 via J.H.W. Veenstra, één van de bezorgers
van Du Perrons Brieven, in oktober 1975 aan het museum geschonken. Deze collectie
brieven, die alle gericht waren aan Greshoff, was afkomstig uit de nalatenschap van
Menno ter Braak en was door diens weduwe A. ter Braak-Faber aan de redactie van
Du Perrons Brieven afgestaan.
In de editie van Du Perrons Brieven luidt noot 2 bij brief 3223 abusievelijk:
‘Vervolg van de brief ontbreekt.’ Het in de editie niet opgenomen laatste deel van
brief 3223 bevindt zich op de achterzijde van het vel luchtpostpapier waarop Du
Perron deze brief van 3 juli 1937 heeft geschreven. Zeer waarschijnlijk heeft de
redactie van Du Perrons Brieven zowel bij het afschrijven als bij het collationeren
gebruik gemaakt van een kopie van het origineel en heeft ze niet de oorspronkelijke
bron geraadpleegd. De overige brieven, briefkaart en prentbriefkaart aan Greshoff,
die deel uitmaakten van de collectie uit de nalatenschap van Ter Braak, zijn wel in
zijn geheel opgenomen in de editie, t.w. de brieven met nummers 3134, 3161, 3163,
3222, 3226, 3410, 3421 en 3559.

3223. Aan J. Greshoff: Tjitjoeroeg, 3 juli 1937 (vervolg)
raad'-campagne tegen jou te staken. Dit is natuurlijk verdomd nobel van
Menno, maar ik geloof dat hij ze ziet vliegen. Intusschen, er is dus niet
alleen van verraad sprake, - de aanhalingsteekens kunnen gerust weg, bij
zooveel onbegrip (ik dacht dat ik duidelijk genoeg geschreven
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heb, maar aan jou misschien duidelijker dan aan Menno, wat ik met dit
verraad bedoel), - maar zelfs van een campagne. Ja, tegen jou, beste Jan!
Een grooter patser dan ik heb je onder je vrienden niet gehad.
Ik schrijf dit noodige antwoord nogmaals aan jou, en niet aan Menno,
omdat jij blijkens jouw opinie in de Vad.-kulzaak, werkelijk zijn
tweelingsziel bent, en omdat ik het, in de huidige situatie, tegenover hèm,
alleen over me kan verkrijgen om de zaak bij het ‘opschorten’ te laten.
Eén ding spijt me nu alleen niet meer: deze 2 nieuwe brieven van jullie
bewijzen dat mijn brief van gisteren, aan jou, maar ook voor Menno
‘toegankelijk’, absoluut niet noodeloos werd geschreven.
Beste Jan, ik geloof dat ik met onverminderde vriendschap aan jullie zal
denken; zelfs als ik me met jullie ‘brouilleeren’ zou, zou dat niet opeens
alle oude liefde kunnen blusschen. Maar het lijkt mij wel duidelijk dat de
schrijverij niet meer samengaat. Ik beschouw me dus, tot nader order, niet
langer medewerker van g.n. ook; dit lijkt mij de beste manier om het
maximum vriendschap verder mogelijk te maken. Als ik je zeg dat ik, in
de gegeven situatie alweer, dus niet over Saks zal schrijven, beteekent dat
van mijn kant een opoffering terwille van jou, en dus van de vriendschap.
Dat je eindelijk over die ‘verloren mémoires’ schreef, is me een pak van
het hart. Ik waande me hierin ook al een verrader - tegenover den auteur
- en al was het voor de 2e maal onbewust en ondanks de beste bedoelingen.
Jammer dat je ze niet las intusschen, maar enfin, hier zal ook wel geen
vervolg van komen. Geloof me hartelijk, ondanks mijn
campagne-gemeenheden, je
E.
Indertijd, toen ik in Bretagne was, kreeg ik verscheidene ‘geladen’ brieven
van jou over Menno, inzake zijn niet-overgaan v. Forum naar G.N. Ik heb
hem toen ook verdedigd; ik heb begrepen dat er een ‘misverstand’ of hoe
je zooiets noemt, tusschen jullie was, en dat je misschien te ‘boos’ op hem
was. Aan een campagne heb ik geen seconde gedacht.
Op het moment dat Du Perron zijn brief van 3 juli aan Greshoff schreef was hij zowel
met hem als met Ter Braak in een conflict verwikkeld.
Met Ter Braak was dat over de zgn. perskaart affaire. Om reductie bij de
spoorwegen in Indië te kunnen verkrijgen hadden Du Perron en zijn vrouw Elisabeth
de Roos een bewijs nodig dat zij beiden als medewerker aan een dagblad verbonden
waren. Du Perron, die medewerker van Het Vaderland was, verzocht Ter Braak dit
bewijs aan C.M. Schilt, de hoofdredacteur van Het Vaderland, te vragen. Ter Braak
wilde dit verzoek niet aan Schilt over-
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brengen. Du Perron, die meende dat Schilt negatief op zijn verzoek beslist had, was
inmiddels al zo verbolgen geraakt dat hij zijn medewerkerschap aan Het Vaderland
opzegde; Ter Braak schortte op zijn beurt ‘zonder eenig gevoel van verbittering’ de
correspondentie met Du Perron op, omdat hij niet langer tegen de ultimatieve toon
in Du Perrons brieven was opgewassen. De affaire zou zich nog maanden in de
correspondentie van Du Perron voortslepen. (Menno ter Braak/E. du Perron,
Briefwisseling 1930-1940, dl. 4, resp. p. 150 en p. 152-153.)
Greshoff had Du Perrons toorn opgewekt door J. Saks (pseud. van P. Wiedijk) in
de gelegenheid te stellen een reeks artikelen over Multatuli te publiceren in het door
Greshoff geredigeerde Groot Nederland. Die van april tot en met juni 1937 in Groot
Nederland geplaatste artikelen gaven in de ogen van Du Perron blijk van een vijandige
houding ten opzichte van Multatuli. Ook deze kwestie nam Du Perron zeer hoog op
en ook op deze affaire zou hij in zijn brieven aan Greshoff en Ter Braak nog maanden
lang terug komen.
Op 15 april 1937 (3161) had Du Perron aan Greshoff laten weten hem een
hoofdstuk uit de memoires van E.F.E. Douwes Dekker te zullen sturen. Hij stelde
hem voor dit stuk te plaatsen bij zijn ‘Multatuli's naleven’ dat in augustus in Groot
Nederland zou verschijnen. Du Perron meende aanvankelijk ten onrechte dat Douwes
Dekkers bijdrage was zoek geraakt. Dat was niet het geval, maar uiteindelijk is ze
niet in Groot Nederland gepubliceerd.
Salma Chen

Jaarboek Letterkundig Museum 3

195

Dick Welsink m.m.v. Lysbert Bonnema
Nederlandse literaire prijzen 1993 (Met
aanvullingen over de voorafgaande jaren)
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II Provinciale prijzen
Fedde Schurer-priis
jaar

1993

prijswinnaar

Cornelis van der Wal (1956)

bekroond werk

In nêst jonge magneten

geldsom

ƒ 1500, -

jury

Liesbeth Brouwer, Frits van der Kuip,
Jan Wybenga

Dr. Obe Postma-priis
jaar

1993

prijswinnaar

Klaas Bruinsma (1931)

bekroond werk

zijn vertaling van drie tragedies van
Sofokles uit het Grieks in het Fries

geldsom

ƒ 1500, -

jury

Tiny Mulder, Ronald Noppers, Geertrui
Visser, Klaas Wijma

Literaire Prijs van de Provincie Gelderland
Nieuwe naam voor en als zodanig voortzetting van de prijsvraag Gelderse Debuten.
De bepalingen omtrent het geboren, dan wel woonachtig zijn in Gelderland, en het
debutantschap, zijn komen te vervallen. De prijs is tweejaarlijks.
jaar

1993

prijswinnaar

Anton Gerits (1930)

bekroond werk

‘Tot dolen en dromen ontwaakt’

geldsom

ƒ 3000, -

jury

Ad ten Bosch, Tom van Deel (voorzitter),
C.O. Jellema, Elly de Waard

III Gemeentelijke prijzen
Busken Huet-prijs
jaar

1993

Jaarboek Letterkundig Museum 3

prijswinnaar

Piet Meeuse (1947)

bekroond werk

De jacht op Proteus

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Jacques Kruithof, Charlotte Mutsaers,
Cyrille Offermans

Herman Gorter-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Martin Reints (1950)

bekroond werk

Lichaam en ziel

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Robert Anker, Elma van Haren, Willem
van Toorn

Multatuli-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Harry Mulisch (1927)

bekroond werk

De ontdekking van de hemel

geldsom

ƒ 15.000, -

jury

Piet Calis, Frans de Rover, Xandra
Schutte
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Culturele prijs van de gemeente Arnhem
jaar

1993

prijswinnaar

Johnny van Doorn (1944-1991)
(postuum)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5000, -

bijzonderheid

het College van Burgemeester en
Wethouders besloot de in 1970 voor het
laatst uitgereikte prijs nog een keer toe te
kennen

Constantijn Huygens-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Jeroen Brouwers (1940)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

Harry Bekkering, Hugo Brems, Han
Foppe, Anton Korteweg, Janet Luis,
Nicolette Smabers, Sarah Verroen, Paul
de Wispelaere, Ad Zuiderent

Jan Campert-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Toon Tellegen (1941)

bekroond werk

Een dansschool

geldsom

ƒ 5000, -

jury

Harry Bekkering, Hugo Brems, Han
Foppe, Anton Korteweg, Janet Luis,
Nicolette Smabers, Sarah Verroen, Paul
de Wispelaere, Ad Zuiderent

F. Bordewijk-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Robert Anker (1946)

bekroond werk

De thuiskomst van kapitein Rob
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geldsom

ƒ 5000, -

jury

Harry Bekkering, Hugo Brems, Han
Foppe, Anton Korteweg, Janet Luis,
Nicolette Smabers, Sarah Verroen, Paul
de Wispelaere, Ad Zuiderent

G.H. 's-Gravesande-prijs
Met ingang van 1990 driejaarlijks.
jaar

1993

prijswinnaar

Willy Tibergien (1945)

bekroond werk

zijn bijzondere verdiensten op het gebied
van de literatuur, met name zijn werk
voor het Poëziecentrum in Gent

geldsom

ƒ 5000, -

jury

Harry Bekkering, Hugo Brems, Han
Foppe, Anton Korteweg, Janet Luis,
Nicolette Smabers, Sarah Verroen, Paul
de Wispelaere, Ad Zuiderent
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Nienke van Hichtum-prijs
jaar

1993

prijswinnaars

Annemie (1935) en Margriet Heymans
(1932)

bekroond werk

De prinses van de moestuin

geldsom

ƒ 5000, -

jury

Harry Bekkering, Hugo Brems, Han
Foppe, Anton Korteweg, Janet Luis,
Nicolette Smabers, Sarah Verroen, Paul
de Wispelaere, Ad Zuiderent

Dordt-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Jan Meyers (1934)

bekroond werk

Domela, een hemel op aarde

geldsom

ƒ 25.000, -

jury

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

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Pierre H. (1917) en Simone Dubois
(1910), Belle van Zuylen;
P.J. Buijnsters (1933), Justus van Effen
(1684-1735)

Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond
jaar

1993

prijswinnaar

Arjen Duinker (1956)

bekroond werk

Rode oever en Losse gedichten

geldsom

ƒ 2000, -

jury

Chretien Breukers, Halil Gür, André
Reynders
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De Oolde pook-pries
jaar

1993

prijswinnaar

Benny Holtrop (1938)

bekroond werk

‘De opdracht’

geldsom

ƒ 500, -

jury

Marinus Bakker, Geke Dokter, Zwaantje
Kuiters-Keizer (voorzitter)

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

1993

prijswinnaar

Anna Enquist (1945)

bekroond werk

Jachtscènes

geldsom

ƒ 5000, -

jury

Hugo Brems, Kester Freriks, Anton
Korteweg (voorzitter), Rudi van der
Paardt
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Rely Jorritsma-priis
jaar

1986

genre

verhalen

prijswinnaar

Jelle Bangma (1955)

bekroond werk

‘Unmacht’

prijswinnaar

Pieter Breuker (1945)

bekroond werk

‘De winner’

genre

gedichten

prijswinnaar

Durk van der Ploeg (1930)

bekroond werk

‘Foarfloed’

prijswinnaar

Margryt Poortstra (1953)

bekroond werk

‘Kearpunt’

prijswinnaar

Annie de Vries (1951)

bekroond werk

‘Wintergesicht’

genre

essays (extra prijs)

bijzonderheid

geen prijzen toegekend

geldsom

ƒ 9000, -, waarvan 4/5 deel voor verhalen
en 1/5 deel voor gedichten

jury

Reinder R. van der Leest, Tynke D.
Rienstra, Jant van der Weg-Laverman

bijzonderheid

de bekroonde verhalen en gedichten zijn
gepubliceerd in Bekroand Wurk 1986 en
1987

jaar

1987

genre

verhalen

prijswinnaar

Durk van der Ploeg (1930)

bekroond werk

‘Kâlde dagen’

genre

gedichten

prijswinnaar

Tsjêbbe Hettinga (1949)

bekroond werk

‘Súdwesthoeke’

genre

debuut (extra prijs)

prijswinnaar

Wilma Bakker (1970)

bekroond werk

‘Keninginnedei’
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geldsom

ƒ 200, -

geldsom

ƒ 8500, -, waarvan 4/5 deel voor verhalen
en 1/5 deel voor gedichten

jury

Anny de Jong, Reinder R. van der Leest,
Tynke D. Rienstra

bijzonderheid

het bekroonde verhaal, gedicht en debuut
zijn gepubliceerd in Bekroand Wurk 1986
en 1987

jaar

1988

genre

verhalen

prijswinnaar

Pieter Breuker (1945)

bekroond werk

‘De rôze ko’

genre

gedichten

prijswinnaar

Eeltsje Hettinga (1955)

bekroond werk

‘Ofskied’

genre

debuut (extra prijs)

bijzonderheid

geen prijzen toegekend

geldsom

ƒ 7500, -, waarvan 4/5 deel voor verhalen
en 1/5 deel voor gedichten

jury

Anny de Jong, Jelle Krol, Reinder R. van
der Leest

bijzonderheid

het bekroonde verhaal en gedicht zijn
gepubliceerd in Bekroand Wurk 1988 en
1989
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jaar

1989

genre

verhalen

prijswinnaar

Margryt Poortstra (1953)

bekroond werk

‘Fan nei de oarloch’

genre

gedichten

bijzonderheid

geen prijzen toegekend

genre

toneel (eenakters) (extra prijs)

bijzonderheid

geen prijzen toegekend

geldsom

ƒ 8000, -, waarvan 4/5 deel voor verhalen
en 1/5 deel voor gedichten

jury

Anny de Jong, Jelma Sytske Knol, Jelle
Krol

bijzonderheid

het bekroonde verhaal is gepubliceerd in
Bekroand Wurk 1988 en 1989

jaar

1990

genre

verhalen

prijswinnaar

Froukje Annema (1941)

bekroond werk

‘Dyn kânsen binne goed..’

prijswinnaar

Hanneke de Jong (1952)

bekroond werk

‘It wetter oan 'e lippen’

prijswinnaar

Mette Meinou Piebenga (1944)

bekroond werk

‘“Hier waak ik”’

genre

gedichten

prijswinnaar

Uulke Tuinstra (1975)

bekroond werk

‘Antoine Watteau lêste omgong’

prijswinnaar

Folkert Verbeek (1931)

bekroond werk

‘Maitiidsmar’

genre

essays

bijzonderheid

geen prijzen toegekend

geldsom

ƒ 10.000, -, waarvan 4/5 deel voor
verhalen en 1/5 deel voor gedichten

jury

Rients de Boer, Jelma Sytske Knol, Jelle
Krol
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bijzonderheid

de bekroonde verhalen en gedichten zijn
gepubliceerd in Bekroand Wurk 1990

jaar

1991

genre

verhalen

prijswinnaar

Sjoerd Bottema (1948)

bekroond werk

‘Nachtsuster Linda en it fertriet fan
doktor Killdare’

prijswinnaar

Itty Sluis (1939)

bekroond werk

‘De spear en de fûgel’

genre

gedichten

prijswinnaar

Eeltsje Hettinga (1955)

bekroond werk

‘Nacht oer Greonterp’

prijswinnaar

Benny Holtrop (1938)

bekroond werk

‘By de dea fan Raymond Lullio’

prijswinnaar

Hindrik van der Meer (1938)

bekroond werk

‘skouspul’

geldsom

ƒ 12.500, -, waarvan 4/5 deel voor
verhalen en 1/5 deel voor gedichten

jury

Rients de Boer, Babs Gezelle Meerburg,
Jelma Sytske Knol

bijzonderheid

de bekroonde verhalen en gedichten zijn
gepubliceerd in Bekroand Wurk 1991
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jaar

1992

genre

verhalen

prijswinnaar

Sjoerd Bottema (1948)

bekroond werk

‘White Christmas’

prijswinnaar

Anne Koopmans (1933)

bekroond werk

‘Sipke syn lêste reis’

prijswinnaar

Bouke Oldenhof (1957)

bekroond werk

‘Wjirmen’

genre

gedichten

prijswinnaar

Benny Holtrop (1938)

bekroond werk

‘Rock 'n roll ma non troppo (symfony yn
trije kleuren)’

geldsom

ƒ 15.000, -, waarvan 4/5 deel voor
verhalen en 1/5 deel voor gedichten

jury

Rients de Boer, Babs Gezelle Meerburg,
Akky van der Veer

bijzonderheid

de bekroonde verhalen en gedichten zijn
gepubliceerd in Bekroand Wurk 1992

jaar

1993

genre

verhalen

prijswinnaar

Sjoerd Bottema (1948)

bekroond werk

‘It tredde ferhaal’

prijswinnaar

Benny Holtrop (1938)

bekroond werk

‘De smaak fan narkoaze’

prijswinnaar

Mette Meinou Piebenga (1944)

bekroond werk

‘Skylk binne wy dea’

prijswinnaar

Doeke Sijens (1955)

bekroond werk

‘Op it eilân’

prijswinnaar

Antine Zijlstra (1965)

bekroond werk

‘It kistje’

genre

gedicht

prijswinnaar

Sybout Hartog (1950)

bekroond werk

‘Yn 'e neinacht giet it need’

Jaarboek Letterkundig Museum 3

prijswinnaar

Anne Koopmans (1933)

bekroond werk

‘Dimpte Haven’

prijswinnaar

Frits van der Kuip (1955)

bekroond werk

een gedicht zonder titel

prijswinnaar

Tjitte Piebenga (1935)

bekroond werk

‘Lette Simmer Op 't Koehoal’

geldsom

ƒ 15.000, -, waarvan 4/5 deel voor
verhalen en 1/5 deel voor gedichten

jury

Babs Gezelle Meerburg (voorzitter),
Tsjerk Veenstra, Akky van der Veer

bijzonderheid

de bekroonde verhalen en gedichten zijn
gepubliceerd in Bekroand Wurk 1993
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Martinus Nijhoff-Prijs
jaar

1993

prijswinnaar

René Kurpershoek (1952)

bekroond werk

zijn vertaling van Ada van Vladimir
Nabokov

geldsom

ƒ 100.000, -

jury

Sjaak Commandeur, Wolther Kassies,
Ton Naaijkens, Maarten Steenmeijer
(voorzitter), Loes Visser, Frans van
Woerden, Gijs van der Ham (secretaris)

bijzonderheid

niet toegekend voor een vertaling uit het
Nederlands

Gouden en Zilveren Griffels
jaar

1993
Gouden Griffel

prijswinnaar

Paul Biegel (1925)

bekroond werk

Nachtverhaal

geldsom

ƒ 3000, Zilveren Griffel

prijswinnaar

Max Velthuijs (1923)

bekroond werk

Kikker in de kou

prijswinnaar

Joke van Leeuwen (1954)

bekroond werk

Niet Wiet, wel Nel

prijswinnaar

Selma Noort (1960)

bekroond werk

Eilandheimwee

prijswinnaar

Janet Taylor Lisle (1947)

bekroond werk

Elfenmiddag

prijswinnaar

Simone Schell (1943)

bekroond werk

Marie Pouceline of de Nicht van de
Generaal

prijswinnaar

Janni Howker (1957)

bekroond werk

Toen onze Daniël doodging
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Klaus Kordon (1943)

bekroond werk

Met je rug tegen de muur

prijswinnaar

Gerard Brands (1934)

bekroond werk

Allemaal bedrog

prijswinnaars

Inez van Eijk (1940) en Marijn Backer
(1956)

bekroond werk

Lieve engerd, de groetjes

jury

Henrieke Abrahamse, Harry Bekkering
(voorzitter), Maria van den Heuvel,
Martine Letterie, Henk Peters, Stefan
Rovers, Margot de Waal, Carolien
Zilverberg

Romanpriisfraach KFFB
jaar

1986

prijswinnaar

Tsjalling fan Wolsum (1931)

bekroond werk

‘Swier sulver’

geldsom

ƒ 5000, -

prijswinnaar

Thys Kuiper (1914)

bekroond werk

‘De Harmeling’

geldsom

ƒ 4500, -

prijswinnaar

Pyt Damsma (1943)

bekroond werk

‘Oars...en net oars’

geldsom

ƒ 4000, -

jury

Jan de Jong (voorzitter), Coby
Laanstra-Ypma, L. de Vries-Steensma

Jaarboek Letterkundig Museum 3

208

jaar

1987

prijswinnaar

Magda van Ommen (1944)

bekroond werk

‘Faaie fûgel’

geldsom

ƒ 5000, -

prijswinnaar

Dj. Weening-Meijer (1921-1990)

bekroond werk

‘Oplôgjend fjoer’

geldsom

ƒ 4500, -

jury

Jan de Jong, Wypkje Marra-Tilstra, L. de
Vries-Steensma (voorzitter)

jaar

1988

prijswinnaar

W. Bakker-Veninga (1925)

bekroond werk

‘Foar dûbeltsje âldguod’

geldsom

ƒ 5000, -

prijswinnaar

Tsjalling fan Wolsum (1931)

bekroond werk

‘Tiden hawwe tiden’

geldsom

ƒ 4500, -

prijswinnaar

Tsjerk Lanting (1927)

bekroond werk

‘Grien is it gers’

geldsom

ƒ 4000, -

jury

Harmen Haringa, Jan de Jong, Wypkje
Marra-Tilstra

jaar

1989

prijswinnaar

Piter Westra (1928)

bekroond werk

‘De wei fan A. nei A.’

geldsom

ƒ 5500, -

prijswinnaar

Peggy Klinkhaemer (1914-1993)

bekroond werk

‘Fierder as de kimen’

geldsom

ƒ 5000, -

prijswinnaar

H.Y. de Vries (1910)

bekroond werk

‘In trochsetter’

geldsom

ƒ 4500, -
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jury

Harmen Haringa, Wypkje Marra-Tilstra,
L. de Vries-Steensma

jaar

1990

prijswinnaar

Tsjalling fan Wolsum (1931)

bekroond werk

‘De dûbele striid fan Sipke Jillings’

geldsom

ƒ 5500, -

prijswinnaar

Thys Kuiper (1914)

bekroond werk

‘By de wyn op’

geldsom

ƒ 5000, -

jury

Harmen Haringa, Jan de Jong, L. de
Vries-Steensma

jaar

1991

prijswinnaar

Thys Kuiper (1914)

bekroond werk

‘De tocht útriden’

geldsom

ƒ 5500, -

prijswinnaar

W. Bakker-Veninga (1925)

bekroond werk

‘De Rôzebuert’

geldsom

ƒ 5000, -
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prijswinnaar

Peggy Klinkhaemer (1914-1993)

bekroond werk

‘De boer fan Jolderenhof’

geldsom

ƒ 4500, -

jury

Pieter Duijff, Jan de Jong, Coby
Laanstra-Ypma

jaar

1992

jury

Pieter Duijff, Wypkje Marra-Tilstra, Durk
van der Ploeg

bijzonderheid

niet toegekend

jaar

1993

jury

Wypkje Marra-Tilstra, Durk van der
Ploeg, Wim van der Schaaf

bijzonderheid

niet toegekend

Gouden Ganzeveer
Incidenteel toegekende culturele prijs, ingesteld in 1955 door de [Koninklijke]
Nederlandse Uitgeversbond ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigjarig bestaan.
Met deze prijs wil de bond uiting geven aan zijn erkenning tegenover degene die
naar het oordeel van het bestuur door zijn of haar publikaties en/of activiteiten een
belangrijke bijdrage aan het Nederlandse cultuurbezit heeft geleverd.
Hieronder volgen de letterkundige bekroningen.
jaar

1987

prijswinnaar

Armando (1929)

bekroond werk

zijn bijdrage aan het Nederlands
cultuurbezit en de verspreiding daarvan
tegen de achtergrond van het Europees
perspectief

jaar

1992

prijswinnaar

Arthur Lehning (1899)

bekroond werk

zijn uitzonderlijke bijdrage aan het
Nederlands cultuurbezit

jaar

1993
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prijswinnaars

Pierre H. (1917) en Simone Dubois
(1910)

bekroond werk

hun uitzonderlijke bijdrage aan het
Nederlandse cultuurbezit, vooral voor
meer dan dertig jaar lange aandacht voor
het leven en werk van Belle van Zuylen

Henriëtte Roland Holst-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Lieve Joris (1953)

bekroond werk

De melancholieke revolutie

geldsom

ƒ 3000, -

jury

Pim Lukkenaer, Monika van Paemel,
Gerard Raat
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210

P.C. Onthooft-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Cja [Tijn Sadée] (eerste prijs)

bekroond werk

‘Meisje, ik ben een Zeeman’

geldsom

ƒ 150, -

prijswinnaar

F.J.A.M. Wierdels (tweede prijs)

bekroond werk

‘Wilde woeste kabouterdans’

jury

Ronald Giphart, Agnes Hoogstraten,
Adriaan Jaeggi, Maarten Moll, Job van
Oel, Karin Overmars, Casper
Schoemaker, P.F. Thomése

Kerstprijsvraag [Propria Cures]
jaar

1993

geldsom

ƒ 100, -

jury

Yvonne Kroonenberg, Maarten Moll, Erik
Noomen, Job van Oel, Karin Overmars,
Martin Simek, Stefan de Vries

bijzonderheid

niet toegekend

Berneboekepriisfraach KFFB
jaar

1986

prijswinnaar

Magda van Ommen (1944)

bekroond werk

‘Read en reader’

geldsom

ƒ 1500, -

jury

B. v.d. Bij-Binnema, A. Dijkstra-v.d.
Woude, Wim van der Schaaf

jaar

1987

jury

B. v.d. Bij-Binnema, A. Dijkstra-v.d.
Woude, Wim van der Schaaf

bijzonderheid

niet toegekend

jaar

1988

prijswinnaar

Jelle Bangma (1955)
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bekroond werk

‘Snoes de poes’

geldsom

ƒ 1500, -

jury

B. v.d. Bij-Binnema, A. Dijkstra-v.d.
Woude, Wim van der Schaaf

jaar

1989

jury

B. v.d. Bij-Binnema, A. Dijkstra-v.d.
Woude, Wim van der Schaaf

bijzonderheid

niet toegekend

jaar

1990

prijswinnaar

H. Heeringa-Seepma (1919)

bekroond werk

‘Sibe wol syn mem net kwyt’

geldsom

ƒ 1500, -

jury

B. v.d. Bij-Binnema, A. Dijkstra-v.d.
Woude, Pieter Duijff

jaar

1991

bijzonderheid

niet uitgeschreven

jaar

1992

bijzonderheid

niet uitgeschreven

jaar

1993

bijzonderheid

niet uitgeschreven
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De Nieuwe Clercke-Pico Bello-prijs
jaar

1987

prijswinnaar

Koos Huizinga (1942)

jury

Jean Pierre Rawie, Driek van Wissen, Dr.
A.M. Zondervan

jaar

1991

prijswinnaar

Mauk Dolleman (1926)

jury

Jean Pierre Rawie, Driek van Wissen, Dr.
A.M. Zondervan

Litteraire Witte Prijs
jaar

1993

jury

G.W. Huygens, Anton Korteweg

bijzonderheid

niet toegekend

Gouden Ezelsoor
jaar

1993

bijzonderheid

toekenning en uitreiking zijn uitgesteld
tot september 1994

Poetry International Eregeld
jaar

1993

prijswinnaar

María Elena Cruz Varela (Cuba, 1954)

geldsom

ƒ 10.000, -

jury

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

Annie Romein-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Renate Dorrestein (1954)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5000, -
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jury

Yvonne Kroonenberg, Selma
Leydesdorff, Anke Manschot, Ethel
Portnoy, Astrid Roemer, Xandra Schutte

Literaire prijs van Groningen
jaar

1992

geldsom

ƒ 1000, -

jury

Jur Engels, Albert Moesker, Jan Siebo
Uffen, Sape Zwama

bijzonderheid

niet toegekend

jaar

1993

geldsom

ƒ 1000, -

jury

Jan J. Groenbroek, Jan Siebo Uffen,
Harm van der Veen, Annet Westerdijk

bijzonderheid

niet toegekend
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Aleida Schot-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Reina Dokter (1953)

bekroond werk

haar vertalingen van Joegoslavische
literatuur, in het bijzonder van het werk
van Danilo Kiš en Aleksandar Tišma

geldsom

ƒ 5000,-

jury

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

Recensieprijsvraag [Propria Cures]
jaar

1993

prijswinnaar

Cees Stein (eerste prijs)

bekroond werk

‘Olie Boloney’

prijswinnaar

Erik Noomen (tweede prijs)

bekroond werk

‘Zeeuwse babbelaar’

jury

Adriaan Jaeggi, Max Keizer, Michel
Korzec, Job van Oel, Karin Overmars,
Casper Schoemaker, Jan Zandbergen

Simke Kloosterman-priis
jaar

1986

prijswinnaar

Akky van der Veer (1943)

bekroond werk

Swart op wyt

geldsom

ƒ 1000,-

jury

Saco van Foeken, Wieke Goeman-van
Randen, Durkje Rienks-Wallinga

jaar

1989

prijswinnaar

Berber van der Geest (1938)

bekroond werk

Bartele Bûse

geldsom

ƒ 1000,-

jury

Wieke Goeman-van Randen, Wim van
der Schaaf, Siets Ypenga

Jaarboek Letterkundig Museum 3

jaar

1992

prijswinnaar

Mindert Wynstra (1945)

bekroond werk

It hûs fol ferhalen

geldsom

ƒ 1000,-

jury

Alian Akkermans, Wim van der Schaaf,
Jant van der Weg-Laverman

Geertjan Lubberhuizen-prijs
jaar

1992

prijswinnaar

Tomas Lieske (1943)

bekroond werk

Oorlogstuinen

geldsom

ƒ 10.000,-

jury

Jan Eijkelboom, Paul Koeck, Monika van
Paemel, Th.A. Sontrop, Peter van
Zonneveld (voorzitter)
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Jenny Smelik-IBBY-prijs
Met ingang van 1993 driejaarlijks.
jaar

1993

prijswinnaar

Anton van der Kolk (1953)

bekroond werk

Een pelikaan op straat

geldsom

ƒ 8000,-

jury

Lieneke Aangenendt, Miep Diekmann,
Annemarie van Haeringen, Casper
Markesteijn, Max Velthuijs

Reyer Onno van Ettingen-pries
jaar

1993

geldsom

ƒ 500,-

jury

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

bijzonderheid

niet toegekend

Belle van Zuylen-prijs
jaar

1987

prijswinnaar

Charles B. Timmer (1907-1991)

bekroond werk

vanwege zijn onschatbare verdienste voor
de bevordering van de Russische
literatuur in Nederland d.m.v. talrijke
vertalingen van proza en poëzie, talloze
‘Russische Notities’ en het redigeren van
de Russische Bibliotheek en de reeks
Russische Miniaturen

geldsom

ƒ 10.000,-

jury

Simone Dubois-de Bruyn, G.A. van
Oorschot, Herman Verhaar

Anna Bijns-prijs
jaar

1993

genre

proza

prijswinnaar

Elisabeth Keesing (1911)
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geldsom

ƒ 10.000,-

jury

Paula D'Hondt-van Opdenbosch, Rita
Horst, Nelleke Noordervliet, Annie van
den Oever, Brigitte Raskin, Caroline van
Tuyll van Serooskerken

Kees Stip-prijs
jaar

1993

jury

Ike Cialona, Marko Fondse, Wiebe
Hogendoorn, Jos Versteegen, Peter
Verstegen

bijzonderheid

niet toegekend

Diepzee-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Tim Krabbé (1943)

bekroond werk

Het gouden ei

geldsom

ƒ 5000,-

jury

Gerard Heijnen, Everhard Huizing, Elout
Roeland, Tonny van Winssen, Matee ten
Wolde

bijzonderheid

het betreft de uitgestelde toekenning van
de prijs voor het jaar 1992
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E. du Perron-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Marion Bloem (1952)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 1500,-

jury

H. Binderhagel, J. Goedegebuure, P.
Mooren

AKO literatuur prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Marcel Möring (1957)

bekroond werk

Het grote verlangen

geldsom

ƒ 50.000,-

jury

Marja Brouwers, Mark Eyskens
(voorzitter), Anthony Mertens, Anne
Marie Musschoot, Wim Vogel

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Hella S. Haasse (1918), Heren van de
thee;
Kristien Hemmerechts (1955), Kerst en
andere liefdesverhalen;
Harry Mulisch (1927), De ontdekking
van de hemel;
Willem Jan Otten (1951), De wijde blik;
Paul de Wispelaere (1928), Het
verkoolde alfabet

Bruna Gouden Strop
Nieuwe naam voor en als zodanig voortzetting van de Gouden Strop.
jaar

1993

prijswinnaar

Bob Mendes (1928)

bekroond werk

Vergelding

geldsom

ƒ 25.000,-

jury

Jeroen Kuypers, Arno Ruitenbeek, Frans
van Schoonderwalt, Rob Sijmons
(voorzitter), Peter R. de Vries
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bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Theo Capel (1944), Koud gepakt;
Jef Geeraerts (1930), Het
Rashomon-complex;
Tomas Ross (1944), Wachters voor
Wilhelmina;
Jac. Toes (1951), Dubbelspoor

Priem-prijs
jaar

1993

genre

kort verhaal

prijswinnaar

Karina Baggermans (1940)

bekroond werk

‘Onafscheidelijk’

geldsom

ƒ 250,-

jury

Nico Denhoorn, Theo de Haan, Martin
Otten, Marije Veenhuizen

genre

poëzie

prijswinnaar

Joke Pas (1949)

bekroond werk

drie gedichten

geldsom

ƒ 250,-

jury

Peter Broer, Gerard van Castricum, Pieter
Clarisse, Nico Denhoorn
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Gorcumse literatuurprijs
jaar

1993

prijswinnaar

Ineke van Laanen (1954) (eerste prijs)

bekroond werk

‘We are the champions’ (verhaal)

geldsom

ƒ 300,-

prijswinnaar

Helma Michielsen (1945) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Met vlag en wimpel held’ (gedicht)

geldsom

ƒ 200,-

prijswinnaar

Henk Huizer (1954) (derde prijs)

bekroond werk

‘Lijnen’ (gedicht)

geldsom

ƒ 100,-

jury

Paul Kersten, Jacques Kraaijeveld, Mary
Pronk

P.C. Hooft-prijs
jaar

1993

genre

essay

prijswinnaar

Gerrit Komrij (1944)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 75.000,-

jury

Wim Bronzwaer, Maarten van Buuren,
Jaap van Heerden, Willem Otterspeer,
Carel Peeters (voorzitter)

bijzonderheid

een extra-bedrag, groot ƒ 50.000,-, is
beschikbaar gesteld voor de uitgave van
de verzamelde gedichten van Komrij

Charlotte Köhler-prijs voor literatuur
jaar

1993

genre

poëzie

prijswinnaar

H.H. ter Balkt
(1938)

bekroond werk

In de kalkbranderij
van het absolute,
Laaglandse hymnen

Jaarboek Letterkundig Museum 3

en Ode aan de
Grote Kiezelwal
geldsom

ƒ 25.000,-

jury

prof. dr. Frida Balk-Smit
Duyzentkunst, Bert Schierbeek,
Rogi Wieg

Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
jaar

1993

prijswinnaar

Hella S. Haasse (1918)

bekroond werk

Heren van de thee

geldsom

ƒ 15.000,-

jury

lezerspubliek in Nederland

Libris Woutertje Pieterse-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Jaap Lamberton (1946-1991) (postuum)

bekroond werk

zijn tekeningen in Een heel lief konijn van
Imme Dros

geldsom

ƒ 10.000,-

jury

Kees Fens (voorzitter), Aukje Holtrop,
Nicolaas Matsier, Kees Nieuwenhuijzen
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C. Buddingh'-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Herman Leenders (1960)

bekroond werk

Ogentroost

geldsom

ƒ 2500,-

jury

Herman de Coninck, Anna Enquist, Rob
Schouten

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Rouke van der Hoek (1952),
Doorgewinterd landschap;
Jan Roeven (1965), Rebel is oude kous

ECI-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Manu Claeys (1964) (tweede prijs)

bekroond werk

‘De goede verstaanders’

geldsom

ƒ 30.000,-

prijswinnaar

R. Sierksma (1946) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Eeuwig zonde’

geldsom

ƒ 30.000,-

prijswinnaar

Peter Venmans (1963) (derde prijs)

bekroond werk

‘Het gelijk van Moeder Bovary’

geldsom

ƒ 20.000,-

jury

Hans Gruijters (voorzitter), Jaap van
Heerden, G.A. Kohnstamm, Monika van
Paemel, Paul de Wispelaere

bijzonderheid

het onderwerp van de prijsvraag was
‘Schandelijke boeken’; geen eerste prijs
toegekend

Eline van Haaren-prijs
jaar

1993

prijswinnaar

Mischa de Vreede (1936)

jury

Hanny Alders (voorzitter), Ingrid de
Bakker, Evelien Bergström, Enny Oei
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Toneelschrijfprijs
jaar

1993

prijswinnaar

Tom Jansen (1945)

bekroond werk

‘Schade/schade’

geldsom

ƒ 20.000,-

jury

Annekee van Blokland, Guy Cassiers,
Jolente de Keersmaeker

Lift Nationale Debuutprijs
jaar

1993

prijswinnaar

T.C. Meereboer (1963) (eerste prijs)

bekroond werk

‘Zeer’

prijswinnaar

Tjibbe Joustra (1955) (tweede prijs)

bekroond werk

‘Amsterdam, roman van de stad’

jury

Aly Freije, Jos Knipscheer, Ardi Roelofs,
Roeline Ruules

bijzonderheid

Tjibbe Joustra heeft de tweede prijs niet
aanvaard; de overige genomineerden
waren J. Homacher, Monica Maat,
Monica Savulescu-Voudouris, F. van
Mierlo
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RABO-Bank Lenteprijs voor Literatuur
jaar

1993

prijswinnaar

Ingrid Baal (1951)

bekroond werk

‘Er is geen gebiedende wijs in een groen
veld’

geldsom

ƒ 1250,-

bijzonderheid

‘Er is geen gebiedende wijs in een groen
veld’ verscheen in Tirade, 1992, nr. 1

prijswinnaar

Floor Petters (1973)

bekroond werk

‘In je hok’

geldsom

ƒ 1250,-

bijzonderheid

‘In je hok’ verscheen in De Revisor,
1992, nr. 4

jury

Siem Bakker, Johan Diepstraten, Marc
Reynebeau

Vestdijkkring-scriptieprijs
jaar

1993

prijswinnaar

Carla de Oude

bekroond werk

‘Simon Vestdijk. Een vergelijking tussen
“Kind tussen vier vrouwen” en “Terug
tot Ina Damman”’

geldsom

ƒ 1000,-

jury

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

bijzonderheid

een verkorte versie van het bekroonde
werk is, onder de titel ‘Een
modernistische vergelijking tussen Kind
tussen vier vrouwen en Terug tot Ina
Damman’, gepubliceerd in
Vestdijkkroniek, nr. 83-84, juni-september
1994
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Nijmeegse literatuurprijs
Jaarlijkse prijsvraag, voor de eerste maal uitgeschreven in 1992 door Stichting
Literair Café Nijmegen.
jaar

1992

prijswinnaar

Arjan H. Melger (1960?)

bekroond werk

‘Dekonstruktie van na de revolutie’

geldsom

ƒ 350,-

jury

Wim Hompe, Frans Kusters, Bea Ros

jaar

1993

genre

poëzie

prijswinnaar

Marie Bonaire

bekroond werk

een aantal gedichten

geldsom

ƒ 350,-

genre

proza

prijswinnaar

Ineke van Laanen (1954)

bekroond werk

‘Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines
mehr’

geldsom

ƒ 350,-

jury

H.H. ter Balkt, Frans Kusters (voorzitter),
Etty Mulder
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Plantage Poëzieprijs
Jaarlijkse prijsvraag, voor de eerste maal uitgeschreven in 1992 door de Vereniging
Vrienden van de Plantage te Amsterdam met het doel de Plantage cultureel onder
de aandacht te brengen en literair talent te stimuleren. De prijs bestaat uit een
boekenbon van wisselende waarde, en het lidmaatschap van de Hortus en de
Vereniging Vrienden van de Plantage.
jaar

1992

prijswinnaar

Nico Weber (1950)

bekroond werk

‘Lente’

jury

J.H. van Geemert, Adriaan Morriën,
Eelco van der Waals

jaar

1993

prijswinnaar

Patty Scholten (1946)

bekroond werk

‘De bizons’

jury

Jan Eijkelboom, J.H. van Geemert,
Adriaan Morriën

Dr C. Rijnsdorp prijs
Driejaarlijkse prijs, ingesteld in 1992 door de Stichting Dr C. Rijnsdorp Prijs. Hij
is bedoeld ter ‘bevordering van kunst in het algemeen, meer in het bijzonder van
kunst, die is geïnspireerd door of affiniteit vertoont met de christelijke traditie en
die door originaliteit van visie, vormgeving of thematiek een bijdrage kan leveren
aan de vernieuwing en voortzetting van die traditie’ en afwisselend bestemd voor
literatuur, muziek en beeldende kunst.
jaar

1993

prijswinnaar

Guillaume van der Graft (1920)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000,-

jury

prof. dr. W.J.M. Bronzwaer, drs. A.
Korteweg, dr. R.G.K. Kraan, prof. dr.
M.H. Schenkeveld, Hans Werkman, drs.
A. Schipper (ambtelijk secretaris)
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Johnny van Doorn-prijs
Tweejaarlijkse prijs, ingesteld in 1993 door de Stichting De Wintertuinen. Hij is
bedoeld voor schrijvers die in hun voordracht een extra dimensie verlenen aan het
door hen geschreven hoogwaardig literaire oeuvre.
jaar

1993

prijswinnaar

Simon Vinkenoog (1928)

bekroond werk

zijn benadering van literatuur waarbij het
experiment een centrale rol vervult

geldsom

ƒ 5000,-

jury

Ares Koopman, Jan Siebelink, Agaath
Witteman (voorzitter)
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Nederlandse Kinderboekwinkel Achterafprijs
Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1993 door de twaalf Kinderboekwinkels in Nederland
en bestemd voor een boek dat ten onrechte is ‘vergeten’ door de jury's van de
Gouden en Zilveren Griffels en Penselen en de Libris Woutertje Pieterse-prijs.
jaar

1993

prijswinnaars

Mary Hoffman (1945) en Caroline
Binch

bekroond werk

Rosa

jury

de deelnemende Kinderboekwinkels

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Ingrid (1953) en Dieter Schubert
(1947), Woeste Willem;
Martin Waddell (1941), Plons!

LIRA-prijs
Tweejaarlijkse prijs voor een geheel oeuvre, ingesteld in 1993 door de
auteursrechtenorganisatie Stichting LIRA en bestemd voor een door het bestuur
van LIRA elke twee jaar te bepalen genre.
jaar

1993

genre

televisiedrama

prijswinnaar

Wim T. Schippers (1942)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 25.000,-

jury

Erik Jurgens (voorzitter), Walter van der
Kooi, Sonja de Leeuw, Eric Oosthoek,
Tonny van Velzen

bijzonderheid

de overige genomineerden waren
Eli Asser (1922);
Alma Popeyus (1949)

Mekka-prijs
Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1993 door uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Toekenning
van de prijs geschiedt door middel van het turven van de meestgenoemde titels op
door ca. 100 vooraanstaande critici opgestelde voorkeurslijsten. Aan de prijs is geen
geldbedrag verbonden.
jaar

1993

prijswinnaar

Harry Mulisch (1927)
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bekroond werk

De ontdekking van de hemel

Frans Kellendonk-prijs
Driejaarlijkse prijs, ingesteld in 1993 door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde op initiatief van de Stichting Frans Kellendonk Fonds. Hij is bedoeld
ter bekroning van ‘een in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven
literair werk (verhalend proza, essay, toneel, poëzie), al dan niet in combinatie met
andere literaire uitingsvormen (bij voorbeeld vertalingen, voordrachten, journalistiek
werk voor pers of omroep), dat, behalve door literair niveau, uitmunt door de
intellectuele onafhankelijkheid en de oorspronkelijke visie op de maatschappelijke
of existentiële problematiek die eruit blijkt’.
jaar

1993

prijswinnaar

Kristien Hemmerechts (1955)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 10.000,-

jury

Ton Anbeek, G.L. Durlacher, Rudi van
der Paardt
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Lions-Vlissingen Prijs voor Kunst en Cultuur
Tweejaarlijkse prijs, ingesteld in 1993 door de Lionsclub Vlissingen en bedoeld ter
bekroning van kunst en/of cultuuruitingen die zich manifesteren binnen Walcheren.
jaar

1993

prijswinnaar

Meindert Inderwisch (1958)

bekroond werk

gehele oeuvre

geldsom

ƒ 5000,-

jury

Lionsclub Vlissingen

PC-Intree Verhalen Wedstrijd
Eenmalige prijsvraag, in augustus 1993 uitgeschreven door de redactie van Propria
Cures met het doel het beste verhaal van een eerstejaarsstudent over de intreeweek
te bekronen.
jaar

1993

geldsom

ƒ 49,-

jury

Hillewijne, Agnes Hoogstraten, Maarten
Moll, Erik Noomen, Job van Oel, Karin
Overmars, Casper Schoemaker

bijzonderheid

geen prijzen toegekend

Nieuwe Revu debutantenprijs
Eenmalige prijsvraag, in 1993 uitgeschreven door Nieuwe Revu en uitgeverij
Strengholt en bestemd voor jonge schrijvers die nog niet eerder hadden gepubliceerd.
jaar

1993

prijswinnaar

Arthur Rudolf Singheler (1963)

bekroond werk

‘Yada of De nacht na het feest’

jury

Petra Geel, Tanja Jansen, Wim Spijkers,
Willem Jan van de Wetering

VSB Poëzieprijs
Jaarlijkse prijs, ingesteld in 1993 door het VSB Fonds op initiatief van Huub Oosterhuis
en voor het eerst toegekend in 1994. Hij is bedoeld voor de bekroning van ‘een bundel
Nederlandse poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd in het jaar voorafgaande aan
het jaar waarin de uitreiking van de prijs plaatsvindt’.
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Register van prijzen
A
AKO

Literatuur Prijs

B
Berneboekepriisfraach KFFB
Bijns-prijs, Anna
Bordewijk-prijs, F.
Bruna Gouden Strop
Buddingh'-prijs, C.
Busken Huet-prijs

C
Campert-prijs, Jan
Culturele prijs van de gemeente Arnhem

D
Diepzee-prijs
Doorn-prijs, Johnny van
Dordt-prijs

E
ECI-prijs

Ettingen-pries, Reyer Onno van

G
Gorcumse literatuurprijs
Gorter-prijs, Herman
Gouden Ezelsoor
Gouden Ganzeveer
Gouden en Zilveren Griffels
's-Gravesande-prijs, G.H.

H
Haaren-prijs, Eline van
Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond
Hichtum-prijs, Nienke van
Hooft-prijs, P.C.
Hoogt-prijs, Lucy B. en C.W. van der

Jaarboek Letterkundig Museum 3

Huygens-prijs, Constantijn

J
Jorritsma-priis, Rely

K
Kellendonk-prijs, Frans
Kerstprijsvraag
Kloosterman-priis, Simke
Köhler-prijs voor literatuur, Charlotte
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L
Libris Woutertje Pieterse-prijs
Lift Nationale Debuutprijs
Lions-Vlissingen Prijs voor Kunst en Cultuur
LIRA-prijs
Literaire prijs van Groningen
Literaire Prijs van de Provincie Gelderland
Litteraire Witte Prijs
Lubberhuizen-prijs, Geertjan

M
Mekka-prijs
Multatuli-prijs

N
Nederlandse Kinderboekwinkel Achterafprijs
Nieuwe Clercke-Pico Bello-prijs, De
Nieuwe Revu debutantenprijs
Nijhoff-prijs, Martinus
Nijmeegse literatuurprijs

O
Oolde pook-pries, De

P
PC-Intree

Verhalen Wedstrijd
P.C. Onthooft-prijs
Perron-prijs, E. du
Plantage Poëzieprijs
Poetry International Eregeld
Postma-priis, Dr. Obe
Priem-prijs
Publieksprijs voor het Nederlandse Boek

R
RABO-Bank

Lenteprijs voor Literatuur
Recensieprijsvraag
Rijnsdorp Prijs, Dr C.
Roland Holst-prijs, Henriëtte
Romanpriisfraach KFFB
Romein-prijs, Annie
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S
Schot-prijs, Aleida
Schurer-priis, Fedde
Smelik-IBBY-prijs, Jenny
Stip-prijs, Kees

T
Toneelschrijfprijs

V
Vestdijkkring-scriptieprijs
VSB Poëzieprijs

Z
Zuylen-prijs, Belle van
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Register van prijswinnaars
A

B

Anker, Robert (1946)

F. Bordewijk-prijs

Annema, Froukje (1941)

Rely Jorritsma-priis 1990

Armando (1929)

Gouden Ganzeveer 1987

Baal, Ingrid (1951)

RABO-Bank Lenteprijs voor

Literatuur
Backer, Marijn (1956)

Zilveren Griffel

Baggermans, Karina
(1940)

Priem-prijs

Bakker, Wilma (1970)

Rely Jorritsma-priis 1987

Bakker-Veninga, W.
(1925)

Romanpriisfraach KFFB
1988, 1991

Balkt, H.H. ter (1938)

Charlotte Köhler-prijs voor
literatuur

Bangma, Jelle (1955)

Berneboekepriisfraach
KFFB 1988
Rely Jorritsma-priis 1986

C

Biegel, Paul (1925)

Gouden Griffel

Binch, Caroline

Nederlandse
Kinderboekwinkel
Achterafprijs

Bloem, Marion (1952)

E. du Perron-prijs

Bonaire, Marie

Nijmeegse literatuurprijs
1993

Bottema, Sjoerd (1948)

Rely Jorritsma-priis 1991,
1992, 1993

Brands, Gerard (1934)

Zilveren Griffel

Breuker, Pieter (1945)

Rely Jorritsma-priis 1986,
1988

Brouwers, Jeroen (1940)

Constantijn Huygens-prijs

Bruinsma, Klaas (1931)

Dr. Obe Postma-priis

Cja

P.C.

Claeys, Manu (1964)

ECI-prijs

Onthooft-prijs
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D

Damsma, Pyt (1943)

Romanpriisfraach KFFB
1986

Dokter, Reina (1953)

Aleida Schot-prijs

Dolleman, Mauk (1926)

De Nieuwe Clercke-Pico
Bello-prijs 1991

Doorn, Johnny van
(1944-1991)

Culturele prijs van de
gemeente Arnhem

Dorrestein, Renate (1954) Annie Romein-prijs

E

Dubois, Pierre H. (1917)

Gouden Ganzeveer 1993

Dubois, Simone (1910)

Gouden Ganzeveer 1993

Duinker, Arjen (1956)

Halewijn-literatuurprijs
van de stad Roermond

Eijk, Inez van (1940)

Zilveren Griffel

Enquist, Anna (1945)

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

H

Geest, Berber van der
(1938)

Simke Kloosterman-priis
1989

Gerits, Anton (1930)

Literaire Prijs van de
Provincie Gelderland

Graft, Guillaume van der
(1920)

Dr C. Rijnsdorp Prijs

Haasse, Hella S. (1918)

Publieksprijs voor het
Nederlandse Boek

Hartog, Sybout (1950)

Rely Jorritsma-priis 1993

Heeringa-Seepma, H.
(1919)

Berneboekepriisfraach
KFFB 1990

Hemmerechts, Kristien
(1955)

Frans Kellendonk-prijs

Hettinga, Eeltsje (1955)

Rely Jorritsma-priis 1988,
1991

Hettinga, Tsjêbbe (1949)

Rely Jorritsma-priis 1987

Heymans, Annemie (1935) Nienke van Hichtum-prijs
Heymans, Margriet (1932) Nienke van Hichtum-prijs
Hoffman, Mary (1945)

Nederlandse
Kinderboekwinkel
Achterafprijs

Holtrop, Benny (1938)

Rely Jorritsma-priis 1991,
1992, 1993
De Oolde pook-pries

Howker, Janni (1957)

Zilveren Griffel

Huizer, Henk (1954)

Gorcumse literatuurprijs

Huizinga, Koos (1942)

De Nieuwe Clercke-Pico
Bello-prijs 1987

I

Inderwisch, Meindert
(1958)

Lions-Vlissingen Prijs voor
Kunst en Cultuur

J

Jansen, Tom (1945)

Toneelschrijfprijs

Jong, Hanneke de (1952)

Rely Jorritsma-priis 1990

Joris, Lieve (1953)

Henriëtte Roland
Holst-prijs
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Joustra, Tjibbe (1955)

K

Lift Nationale Debuutprijs

Keesing, Elisabeth (1911) Anna Bijns-prijs
Klinkhaemer, Peggy
(1914-1993)

Romanpriisfraach KFFB
1989, 1991

Kolk, Anton van der
(1953)

Jenny Smelik-IBBY-prijs

Komrij, Gerrit (1944)

P.C. Hooft-prijs

Koopmans, Anne (1933)

Rely Jorritsma-priis 1992,
1993

Kordon, Klaus (1943)

Zilveren Griffel

Krabbé, Tim (1943)

Diepzee-prijs

Kuip, Frits van der (1955) Rely Jorritsma-priis 1993
Kuiper, Thys (1914)

Romanpriisfraach KFFB
1986, 1990, 1991

Kurpershoek, René (1952) Martinus Nijhoff-prijs

L

Laanen, Ineke van (1954) Gorcumse literatuurprijs
Nijmeegse literatuurprijs
1993
Lamberton, Jaap
(1946-1991)

Libris Woutertje
Pieterse-prijs

Lanting, Tsjerk (1927)

Romanpriisfraach KFFB
1988

Leenders, Herman (1960) C. Buddingh'-prijs
Leeuwen, Joke van (1954) Zilveren Griffel
Lehning, Arthur (1899)

Gouden Ganzeveer 1992

Lieske, Tomas (1943)

Geertjan
Lubberhuizen-prijs

Lisle, Janet Taylor (1947) Zilveren Griffel
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M

Meereboer, T.C. (1963)

Lift Nationale Debuutprijs

Melger, Arjan H. (1960?) Nijmeegse literatuurprijs
1992
Meer, Hindrik van der
(1938)

Rely Jorritsma-priis 1991

Meeuse, Piet (1947)

Busken Huet-prijs

Mendes, Bob (1928)

Bruna Gouden Strop

Meyers, Jan (1934)

Dordt-prijs

Michielsen, Helma (1945) Gorcumse literatuurprijs
Möring, Marcel (1957)

AKO

Literatuur Prijs

Mulisch, Harry (1927)

Mekka-prijs
Multatuli-prijs

N

O

Noomen, Erik

Recensieprijsvraag

Noort, Selma (1960)

Zilveren Griffel

Oldenhof, Bouke (1957)

Rely Jorritsma-priis 1992

Ommen, Magda van (1944) Berneboekepriisfraach
KFFB 1986
Romanpriisfraach KFFB
1987

P

Oude, Carla de

Vestdijkkring-scriptieprijs

Pas, Joke (1949)

Priem-prijs

Petters, Floor (1973)

RABO-Bank Lenteprijs voor

Literatuur
Piebenga, Mette Meinou
(1944)

Rely Jorritsma-priis 1990,
1993

Piebenga, Tjitte (1935)

Rely Jorritsma-priis 1993

Ploeg, Durk van der (1930) Rely Jorritsma-priis 1986,
1987
Poortstra, Margryt (1953) Rely Jorritsma-priis 1986,
1989

R

Reints, Martin (1950)

Herman Gorter-prijs
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S

T

V

Schell, Simone (1943)

Zilveren Griffel

Schippers, Wim T. (1942)

LIRA-prijs

Scholten, Patty (1946)

Plantage Poëzieprijs 1993

Sierksma, R. (1946)

ECI-prijs

Sijens, Doeke (1955)

Rely Jorritsma-priis 1993

Singheler, Arthur Rudolf
(1963)

Nieuwe Revu
debutantenprijs

Sluis, Itty (1939)

Rely Jorritsma-priis 1991

Stein, Cees

Recensieprijsvraag

Tellegen, Toon (1941)

Jan Campert-prijs

Tibergien, Willy (1945)

G.H. 's-Gravesande-prijs

Timmer, Charles B.
(1907-1991)

Belle van Zuylen-prijs
1987

Tuinstra, Uulke (1975)

Rely Jorritsma-priis 1990

Varela, María Elena Cruz Poetry International
(1954)
Eregeld
Veer, Akky van der (1943) Simke Kloosterman-priis
1986
Velthuijs, Max (1923)

Zilveren Griffel

Venmans, Peter (1963)

ECI-prijs

Verbeek, Folkert (1931)

Rely Jorritsma-priis 1990

Vinkenoog, Simon (1928) Johnny van Doorn-prijs
Vreede, Mischa de (1936) Eline van Haaren-prijs
Vries, Annie de (1951)

Rely Jorritsma-priis 1986

Vries, H.Y. de (1910)

Romanpriisfraach KFFB
1989
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W

Z

Wal, Cornelis van der
(1956)

Fedde Schurer-priis

Weber, Nico (1950)

Plantage Poëzieprijs 1992

Weening-Meijer, Dj.
(1921-1990)

Romanpriisfraach KFFB
1987

Westra, Piter (1928)

Romanpriisfraach KFFB
1989

Wierdels, F.J.A.M.

P.C.

Wolsum, Tsjalling fan
(1931)

Romanpriisfraach KFFB
1986, 1988, 1990

Wynstra, Mindert (1945)

Simke Kloosterman-priis
1992

Zijlstra, Antine (1965)

Rely Jorritsma-priis 1993

Onthooft-prijs
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Register van juryleden
A

Abrahamse, Henrieke

Gouden en Zilveren
Griffels

Aangenendt, Lieneke

Jenny Smelik-IBBY-prijs

Akkermans, Alian

Simke Kloosterman-priis
1992

Alders, Hanny

Eline van Haaren-prijs

Anbeek, Ton

Dordt-prijs
Frans Kellendonk-prijs

B

Anker, Robert

Herman Gorter-prijs

Bakker, Marinus

De Oolde pook-pries

Bakker, Siem

RABO-Bank Lenteprijs voor

Literatuur
Bakker, Ingrid de

Eline van Haaren-prijs

Balk-Smit Duyzentkunst, Charlotte Köhler-prijs voor
Frida
literatuur
Balkt, H.H. ter

Nijmeegse literatuurprijs
1993

Bekkering, Harry

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
Gouden en Zilveren
Griffels
G.H. 's-Gravesande-prijs
Nienke van Hichtum-prijs
Constantijn Huygens-prijs

Bergström, Evelien

Eline van Haaren-prijs

Bernlef, J.

Poetry International
Eregeld

Bij-Binnema, B. v.d.

Berneboekepriisfraach
KFFB 1986, 1987, 1988,
1989, 1990

Binderhagel, H.

E. du Perron-prijs

Blokland, Annekee van

Toneelschrijfprijs

Jaarboek Letterkundig Museum 3

Boer, Rients de

Rely Jorritsma-priis 1990,
1991, 1992

Bosch, Ad ten

Literaire Prijs van de
Provincie Gelderland

Brems, Hugo

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
G.H. 's-Gravesande-prijs
Nienke van Hichtum-prijs
Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs
Constantijn Huygens-prijs

Breukers, Chretien

Halewijn-literatuurprijs
van de stad Roermond

Broer, Peter

Priem-prijs

Bronzwaer, Wim

P.C.

Hooft-prijs

Dr C. Rijnsdorp Prijs
Brouwer, Liesbeth

Fedde Schurer-priis
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C

D

Brouwers, Marja

AKO

Literatuur Prijs

Brunt, Emma

Dordt-prijs

Buuren, Maarten van

P.C.

Calis, Piet

Multatuli-prijs

Campert, Remco

Poetry International
Eregeld

Cassiers, Guy

Toneelschrijfprijs

Castricum, Gerard van

Priem-prijs

Cialona, Ike

Kees Stip-prijs

Clarisse, Pieter

Priem-prijs

Commandeur, Sjaak

Martinus Nijhoff-prijs

Coninck, Herman de

C. Buddingh'-prijs

Deel, Tom van

Literaire Prijs van de
Provincie Gelderland

Denhoorn, Nico

Priem-prijs (2 ×)

Hooft-prijs

D'Hondt-van Opdenbosch, Anna Bijns-prijs
Paula
Diekmann, Miep

Jenny Smelik-IBBY-prijs

Diepstraten, Johan

RABO-Bank Lenteprijs voor

Literatuur
Dijkstra-v.d. Woude, A.

Berneboekepriisfraach
KFFB 1986, 1987, 1988,
1989, 1990

Dokter, Geke

De Oolde pook-pries

Dompselaar, Ed van

Vestdijkkring-scriptieprijs

Dubois-de Bruyn, Simone Belle van Zuylen-prijs
1987
Duijff, Pieter

Berneboekepriisfraach
KFFB 1990
Romanpriisfraach KFFB
1991, 1992

Durlacher, G.L.

Frans Kellendonk-prijs
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E

Eijkelboom, Jan

Dordt-prijs
Geertjan
Lubberhuizen-prijs
Plantage Poëzieprijs 1993

Eng-Liedmeier, J. van der Aleida Schot-prijs

F

Engels, Jur

Literaire prijs van
Groningen 1992

Enquist, Anna

C. Buddingh'-prijs

Eyskens, Mark

AKO

Fens, Kees

Libris Woutertje
Pieterse-prijs

Foeken, Saco van

Simke Kloosterman-priis
1986

Fondse, Marko

Kees Stip-prijs

Foppe, Han

F. Bordewijk-prijs

Literatuur Prijs

Jan Campert-prijs
G.H. 's-Gravesande-prijs
Nienke van Hichtum-prijs
Constantijn Huygens-prijs

G

Freije, Aly

Lift Nationale Debuutprijs

Freriks, Kester

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

Geel, Petra

Nieuwe Revu
debutantenprijs

Geemert, J.H. van

Plantage Poëzieprijs 1992,
1993

Gezelle Meerburg, Babs

Rely Jorritsma-priis 1991,
1992, 1993

Giphart, Ronald

P.C.

Goedegebuure, J.

E. du Perron-prijs

Goeman-van Randen,
Wieke

Simke Kloosterman-priis
1986, 1989

Onthooft-prijs
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H

Groenbroek, Jan J.

Literaire prijs van
Groningen 1993

Gruijters, Hans

ECI-prijs

Gür, Halil

Halewijn-literatuurprijs
van de stad Roermond

Haan, Theo de

Priem-prijs

Haeringen, Annemarie van Jenny Smelik-IBBY-prijs
Ham, Gijs van der

Martinus Nijhoff-prijs

Haren, Elma van

Herman Gorter-prijs

Haringa, Harmen

Romanpriisfraach KFFB
1988, 1989, 1990

Heerden, Jaap van

ECI-prijs
P.C.

Hooft-prijs

Heijnen, Gerard

Diepzee-prijs

Herder, H.E. de

Reyer Onno van
Ettingen-pries

Herpen, Jan van

Vestdijkkring-scriptieprijs

Heuvel, Maria van den

Gouden en Zilveren
Griffels

Hillewijne

PC-Intree

Verhalen

Wedstrijd
Hogendoorn, Wiebe

Kees Stip-prijs

Holtrop, Aukje

Libris Woutertje
Pieterse-prijs

Hompe, Wim

Nijmeegse literatuurprijs
1992

Hoogstraten, Agnes

P.C.

Onthooft-prijs

PC-Intree

Verhalen

Wedstrijd
Horst, Rita

Anna Bijns-prijs

Huberts, Willem

Vestdijkkring-scriptieprijs

Huizing, Everhard

Diepzee-prijs

Huygens, G.W.

Litteraire Witte Prijs
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J

Jaeggi, Adriaan

P.C.

Onthooft-prijs

Recensieprijsvraag

K

Jansen, Tanja

Nieuwe Revu
debutantenprijs

Jellema, C.O.

Literaire Prijs van de
Provincie Gelderland

Jong, Anny de

Rely Jorritsma-priis 1987,
1988, 1989

Jong, Jan de

Romanpriisfraach KFFB
1986, 1987, 1988, 1990,
1991

Jurgens, Erik

LIRA-prijs

Kassies, Wolther

Martinus Nijhoff-prijs

Keersmaeker, Jolente de

Toneelschrijfprijs

Keizer, Max

Recensieprijsvraag

Kersten, Paul

Gorcumse literatuurprijs

Knipscheer, Jos

Lift Nationale Debuutprijs

Knol, Jelma Sytske

Rely Jorritsma-priis 1989,
1990, 1991

Koeck, Paul

Geertjan
Lubberhuizen-prijs

Kohnstamm, G.A.

ECI-prijs

Kooi, Walter van der

LIRA-prijs

Koopman, Ares

Johnny van Doorn-prijs

Korteweg, Anton

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
G.H. 's-Gravesande-prijs
Nienke van Hichtum-prijs
Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs
Constantijn Huygens-prijs
Litteraire Witte Prijs
Dr C. Rijnsdorp Prijs

Jaarboek Letterkundig Museum 3

230

Korzec, Michel

Recensieprijsvraag

Kraaijeveld, Jacques

Gorcumse literatuurprijs

Kraan, R.G.K.

Dr C. Rijnsdorp Prijs

Krevelen, Laurens van

Poetry International
Eregeld

Krol, Jelle

Rely Jorritsma-priis 1988,
1989, 1990

Kroonenberg, Yvonne

Kerstprijsvraag
Annie Romein-prijs

Kruithof, Jacques

Busken Huet-prijs

Kuip, Frits van der

Fedde Schurer-priis

Kuiters-Keizer, Zwaantje De Oolde pook-pries

L

Kusters, Frans

Nijmeegse literatuurprijs
1992, 1993

Kuypers, Jeroen

Bruna Gouden Strop

Laanstra-Ypma, Coby

Romanpriisfraach KFFB
1986, 1991

Leest, Reinder R. van der Rely Jorritsma-priis 1986,
1987, 1988
Leeuw, Sonja de

LIRA-prijs

Leydesdorff, Selma

Annie Romein-prijs

Letterie, Martine

Gouden en Zilveren
Griffels

Luis, Janet

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
G.H. 's-Gravesande-prijs
Nienke van Hichtum-prijs
Constantijn Huygens-prijs

M

Lukkenaer, Pim

Henriëtte Roland
Holst-prijs

Manschot, Anke

Annie Romein-prijs

Markesteijn, Casper

Jenny Smelik-IBBY-prijs
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Marra-Tilstra, Wypkje

Romanpriisfraach KFFB
1987, 1988, 1989, 1992,
1993

Matsier, Nicolaas

Libris Woutertje
Pieterse-prijs

Mertens, Anthony

AKO

Moesker, Albert

Literaire prijs van
Groningen 1992

Moll, Maarten

Kerstprijsvraag
P.C.

Literatuur Prijs

Onthooft-prijs

PC-Intree

Verhalen

Wedstrijd

N

Mooij, Martin

Poetry International
Eregeld

Mooren, P.

E. du Perron-prijs

Morriën, Adriaan

Plantage Poëzieprijs 1992,
1993

Mulder, Etry

Nijmeegse literatuurprijs
1993

Mulder, Tiny

Dr. Obe Postma-priis

Musschoot, Anne Marie

AKO

Mutsaers, Charlotte

Busken Huet-prijs

Naaijkens, Ton

Martinus Nijhoff-prijs

Nieuwenhuijzen, Kees

Libris Woutertje
Pieterse-prijs

Noomen, Erik

Kerstprijsvraag

Literatuur Prijs

PC-Intree

Verhalen

Wedstrijd
Noordervliet, Nelleke

Anna Bijns-prijs

Noppers, Ronald

Dr. Obe Postma-priis

Nuis, Aad

Poetry International
Eregeld
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O

Oei, Enny

Eline van Haaren-prijs

Oel, Job van

Kerstprijsvraag
P.C.

Onthooft-prijs

PC-Intree

Verhalen

Wedstrijd
Recensieprijsvraag
Oever, Annie van den

Anna Bijns-prijs

Offermans, Cyrille

Busken Huet-prijs

Oorschot, G.A. van

Belle van Zuylen-prijs
1987

Oosthoek, Eric

LIRA-prijs

Otten, Martin

Priem-prijs

Otterspeer, Willem

P.C. Hooft-prijs

Overmars, Karin

Kerstprijsvraag
P.C.

Onthooft-prijs

PC-Intree

Verhalen

Wedstrijd
Recensieprijsvraag

P

Paardt, Rudi van der

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

Paemel, Monika van

ECI-prijs

Geertjan
Lubberhuizen-prijs
Henriëtte Roland
Holst-prijs
Peeters, Carel

P.C. Hooft-prijs

Peters, Henk

Gouden en Zilveren
Griffels

Ploeg, Durk van der

Romanpriisfraach KFFB
1992, 1993

Poeze, H.A.

Dordt-prijs

Portnoy, Ethel

Annie Romein-prijs

Prick, Harry G.M.

Dordt-prijs
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R

Pronk, Mary

Gorcumse literatuurprijs

Raat, Gerard

Henriëtte Roland
Holst-prijs

Raskin, Brigitte

Anna Bijns-prijs

Rawie, Jean Pierre

De Nieuwe Clercke-Pico
Bello-prijs 1987, 1991

Reynders, André

Halewijn-literatuurprijs
van de stad Roermond

Reynebeau, Marc

RABO-Bank Lenteprijs voor

Literatuur

S

Rienks-Wallinga, Durkje

Simke Kloosterman-priis
1986

Rienstra, Tynke D.

Rely Jorritsma-priis 1986,
1987

Rietman, Cor J.C.

Reyer Onno van
Ettingen-pries

Roeland, Elout

Diepzee-prijs

Roelofs, Ardi

Lift Nationale Debuutprijs

Roemer, Astrid

Annie Romein-prijs

Ros, Bea

Nijmeegse literatuurprijs
1992

Ros, Martin

Dordt-prijs

Rover, Frans de

Multatuli-prijs

Rovers, Stefan

Gouden en Zilveren
Griffels

Ruitenbeek, Arno

Bruna Gouden Strop

Ruules, Roeline

Lift Nationale Debuutprijs

Schaaf, Wim van der

Berneboekepriisfraach
KFFB 1986, 1987, 1988,
1989
Simke Kloosterman-priis
1989, 1992
Romanpriisfraach KFFB
1993

Schenkeveld, M.H.

Dr C. Rijnsdorp Prijs
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Schierbeek, Bert

Charlotte Köhler-prijs voor
literatuur

Schoemaker, Casper

P.C.

Onthooft-prijs

PC-Intree

Verhalen

Wedstrijd
Recensieprijsvraag
Schoonderwalt, Frans van Bruna Gouden Strop
Schouten, Rob

C. Buddingh'-prijs

Schrover, Els

Vestdijkkring-scriptieprijs

Schutte, Xandra

Multatuli-prijs
Annie Romein-prijs

Siebelink, Jan

Johnny van Doorn-prijs

Sijmons, Rob

Bruna Gouden Strop

Simek, Martin

Kerstprijsvraag

Smabers, Nicolette

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
G.H. 's-Gravesande-prijs
Nienke van Hichtum-prijs
Constantijn Huygens-prijs

T

Sontrop, Th.A.

Geertjan
Lubberhuizen-prijs

Spijkers, Wim

Nieuwe Revu
debutantenprijs

Staay, Adriaan van der

Poetry International
Eregeld

Steenmeijer, Maarten

Martinus Nijhoff-prijs

Thomése, P.F.

P.C.

Toorn, Willem van

Herman Gorter-prijs

Tromp, Bart

Dordt-prijs

Onthooft-prijs

Tuyll van Serooskerken,

U

Caroline van

Anna Bijns-prijs

Uffen, Jan Siebo

Literaire prijs van
Groningen 1992, 1993
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Veen, Harm van der

Literaire prijs van
Groningen 1993

Veenhuizen, Marije

Priem-prijs

Veenstra, Tsjerk

Rely Jorritsma-priis 1993

Veer, Akky van der

Rely Jorritsma-priis 1992,
1993

Velthuijs, Max

Jenny Smelik-IBBY-prijs

Velzen, Tonny van

LIRA-prijs

Verhaar, Herman

Belle van Zuylen-prijs
1987

Verroen, Sarah

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
G.H. 's-Gravesande-prijs
Nienke van Hichtum-prijs
Constantijn Huygens-prijs

Versteegen, Jos

Kees Stip-prijs

Verstegen, Peter

Kees Stip-prijs

Visser, Geertrui

Dr. Obe Postma-priis

Visser, Hans

Vestdijkkring-scriptieprijs

Visser, Loes

Martinus Nijhoff-prijs

Vogel, Wim

AKO

Vries, Peter R. de

Bruna Gouden Strop

Vries, Stefan de

Kerstprijsvraag

Vries-Steensma, L. de

Romanpriisfraach KFFB
1986, 1987, 1989, 1990

Literatuur Prijs
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W

Waal, Margot de

Gouden en Zilveren
Griffels

Waals, Eelco van der

Plantage Poëzieprijs 1992

Waard, Elly de

Literaire Prijs van de
Provincie Gelderland

Warendorf, H.C.S.

Aleida Schot-prijs

Weg-Laverman, Jant van
der

Simke Kloosterman-priis
1992
Rely Jorritsma-priis 1986

Weinberg, Leo

Vestdijkkring-scriptieprijs

Werkman, Hans

Dr C. Rijnsdorp Prijs

Westerdijk, Annet

Literaire prijs van
Groningen 1993

Weststeijn, W.G.

Aleida Schot-prijs

Wetering, Willem Jan van Nieuwe Revu
de
debutantenprijs
Wieg, Rogi

Charlotte Köhler-prijs voor
literatuur

Wijma, Klaas

Dr. Obe Postma-priis

Wijnholds-Schuster, H.A. Reyer Onno van
Ettingen-pries
Winssen, Tonny van

Diepzee-prijs

Wispelaere, Paul de

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
ECI-prijs

G.H. 's-Gravesande-prijs
Nienke van Hichtum-prijs
Constantijn Huygens-prijs
Wissen, Driek van

De Nieuwe Clercke-Pico
Bello-prijs 1987, 1991

Witteman, Agaath

Johnny van Doorn-prijs

Woerden, Frans van

Martinus Nijhoff-prijs

Wolde, Matee ten

Diepzee-prijs

Wybenga, Jan

Fedde Schurer-priis

Wynia, Gerben

Vestdijkkring-scriptieprijs
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Y

Ypenga, Siets

Simke Kloosterman-priis
1989

Z

Zandbergen, Jan

Recensieprijsvraag

Zilverberg, Carolien

Gouden en Zilveren
Griffels

Zondervan, Dr. A.M.

De Nieuwe Clercke-Pico
Bello-prijs 1987, 1991

Zonneveld, Peter van

Geertjan
Lubberhuizen-prijs

Zuiderent, Ad

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
G.H. 's-Gravesande-prijs
Nienke van Hichtum-prijs
Constantijn Huygens-prijs

Zwama, Sape

Literaire prijs van
Groningen 1992
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Over de medewerkers
Lysbert Bonnema (1963) is als museum-assistente verbonden aan het Frysk
Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum te Leeuwarden.
Salma Chen (1954) is conservator bij de afdeling Collecties van het Letterkundig
Museum. Zij publiceerde over de uitgever A.A.M. Stols en het genootschap De
Distelvinck, en bezorgde in de reeks Achter het Boek te zamen met S.A.J. van Faassen
in drie delen de briefwisseling tussen J. Greshoff en Stols uit de periode 1922-1956.
Charlotte de Cloet (1950) is conservator bij de afdeling Collecties van het
Letterkundig Museum. Daarnaast is zij werkzaam bij de Lectuurinformatiedienst
van het Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum te Den Haag. Zij publiceerde in
de Mededelingen van de Documentatiedienst van het Letterkundig Museum de
persoonsbibliografieën van onder anderen A. Alberts, F. Bordewijk, Cd. Busken
Huet, Marcellus Emants, F.C. Terborgh en Hendrik de Vries.
Caroline Gautier (1964) studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam;
zij is tevens grafisch ontwerpster. Zij is werkzaam in de uitgeverij. Voor haar
doctoraalexamen onderzocht zij inhoud en context van het tijdschrift De Witte Mier
in de jaren 1912-1913. Zij publiceerde over dit tijdschrift eveneens in De
Boekenwereld.
Léon Hanssen (1955) is verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant,
werkverband Theorie en geschiedenis van de literatuur. Hij bezorgde tezamen met
W.E. Krul en Anton van der Lem een editie in drie delen van de briefwisseling van
J. Huizinga. Recent publiceerde hij ‘Menno ter Braaks bemoeienissen met de
kunstfilm’ in het Jaarboek Mediageschiedenis. Momenteel bereidt hij een biografie
over Ter Braak voor.
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A.E. Rosendahl Huber (1902) studeerde rechten aan de Rijksuniversteit te Leiden.
Hij was tot medio 1989 werkzaam in verscheidene juridische en beleidsmatige
functies. Voor uitgeverij Elsevier vertaalde hij in de periode 1921-1930 zestien
romans uit het Deens. Verder verschenen bijdragen van zijn hand in De Gids en in
verschillende juridische vaktijdschriften.
Rudy Kousbroek (1929) debuteerde in 1953 met de dichtbundel Begrafenis van een
keerkring. Hij publiceerde vervolgens vooral essays die opgenomen werden in een
aantal bundels Anathema's. Hij was als redacteur verbonden aan NRC Handelsblad.
In juni ontving hij een eredoctoraat in de wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit te
Groningen. Binnenkort verschijnt Een passage naar Indië.
Lisa Kuitert (1960) is neerlandicus. Zij promoveerde in 1993 aan de Universiteit
van Amsterdam op Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in
Nederland 1850-1900. Zij is redacteur van het tijdschrift De Boekenwereld en is
verbonden aan het Huizinga Instituut, waar zij onderzoek doet naar de opkomst van
pockets en paperbacks in Nederland in de twintigste eeuw. Recent publiceerde zij
‘In den beginne was de schrijver. Maar dan? De beroepsauteur in boekhistorisch
onderzoek’ in het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis.
Sylvia van Peteghem (1955) is als faculteitsbibliothecaris Letteren en wijsbegeerte
verbonden aan de Universiteitsbibliotheek Gent. Zij studeerde Germaanse filologie
aan de Rijksuniversiteit te Gent en bibliotheek- en documentatiewetenschappen aan
de Universitaire Instellingen Antwerpen. Zij promoveerde in 1994 te Gent op Alida
Wynanda Sanders van Loo (1860-1939). De biografie van een vergeten schrijfster,
journaliste en vertaalster.
Kees Snoek (1952) is neerlandicus. Hij promoveerde in 1990 aan de Rijksuniversiteit
te Leiden op De Indische jaren van E. du Perron. Hij is verbonden aan The University
of Auckland (Nieuw-Zeeland). Momenteel bereidt hij een biografie over Du Perron
voor.
Dick Welsink (1953) is conservator bij de afdeling Presentaties van het Letterkundig
Museum. Daarnaast is hij werkzaam bij de afdeling Lectuurvoorlichting Volwassenen
van het Nederlands Bibliotheek- en Lectuurcentrum te Den Haag. In 1993 bezorgde
hij de tekst van Lachen in een leeuw, de verzamelde gedichten van Kees Stip.
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Dik Zweekhorst (1962) is neerlandicus. Hij bezorgde te zamen met Marita Mathijssen
werk van François HaverSchmidt/Piet Paaltjens. In 1994 redigeerde hij voor het
Letterkundig Museum de tentoonstellingen François HaverSchmidt/Piet Paaltjens
en Dat hebben de kaboutertjes gedaan. Kabouters in Nederlandse kinderboeken.
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