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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

I

Jaarverslag 1996
Het begin en het einde van 1996 werden gemarkeerd door opwindende
gebeurtenissen, die in de media dan ook bepaald niet onopgemerkt zijn gebleven.
Op 5 januari werd bekend, dat een persoon die onbekend wenste te blijven het
museum ruim twee miljoen gulden had nagelaten. Er is inmiddels een
steunstichting opgericht, die dit bedrag beheert. Uit de opbrengst kunnen
jaarlijks bijzondere projecten worden gefinancierd. En bijna elf maanden later,
op 26 november, mocht het museum, helaas ‘tegen betaling van heel veel geld’,
zich de gelukkige eigenaar noemen van het volledige manuscript van De avonden,
dat in al zijn stadia van ontstaan is overgeleverd. De aankoop was mogelijk
gemaakt dankzij een aanzienlijke financiële bijdrage van een geldgever wiens
rechterhand niet wil weten wat de linker doet, en met steun van de Stichting
Vrienden van het Letterkundig Museum. Enkele dagen later al waren de
prenatale stadia van het meesterwerk op een speciaal ingerichte tentoonstelling
te bewonderen.
Het museum trok in 1996 bijna 24.000 bezoekers, 3.000 minder dan in het topjaar
1995. Maar er was dan ook dit jaar geen speciale Annie M.G. Schmidt Voorlees
Estafette. Tevreden mogen we ook zijn met enkele andere aanwinsten verworven in
de laatste maanden van 1996: de literaire nalatenschap van Anne de Vries (bruikleen),
een groot deel van de nalatenschap van Albert Helman (schenking) en de aankoop
van de vergeten negentiende-eeuwse classic Fabriekskinderen (1863), van J.J. Cremer,
evenals De avonden overgeleverd in diverse stadia en met
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bijlagen. De novelle van Cremer gaf een belangrijke impuls aan de totstandkoming
van het ‘kinderwetje van Van Houten’ (1874), onze eerste sociale wet, die
fabrieksarbeid voor kinderen verbood.
Minder in het oog lopend dan avonden en erfenis waren de onderhandelingen met
het ministerie van OCenW over de financiering van de nieuwe ingang (gereed in mei
1997) en van de nieuwe permanente tentoonstelling Gaan waar de woorden gaan
(te openen 27 november). Ze hadden als resultaat, dat het museum niet alleen de
beschikking kreeg over de besparing van ruim zes ton op de huisvestingslasten van
1995 als gevolg van een aangepaste huurovereenkomst, maar ook over die van 1996.
Daarmee kan ons aandeel in de nieuwe gemeenschappelijke ingang met de Koninklijke
Bibliotheek worden bekostigd, en ook een deel van de inrichtingskosten van de
nieuwe vaste expositie over onze literatuur vanaf 1750 tot heden. Daarnaast is door
interne prioritering geld gevonden uit het reguliere subsidie voor 1997. Om de dan
nog resterende gelden bij elkaar te krijgen, is inmiddels een sponsoractie opgezet.
In de loop van het verslagjaar werden de plannen voor deze tentoonstelling nader
uitgwerkt. Wegens de ontwikkelingen in de tweede fase van havo en vwo zal Gaan
waar de woorden gaan zich mede richten op het voortgezet onderwijs, hoewel de
expositie uiteraard ook aantrekkelijk zal zijn voor een breed publiek van in literatuur
geïnteresseerden. Leerlingen van het voortgezet onderwijs en andere groepen zullen
met ingang van eind 1997 ontvangen kunnen worden in een aparte ontvangstruimte
voor volwassenen, gelegen naast de in februari 1996 in gebruik genomen videozaal
en de Dr. W. Moll-zaal.
1996 is ook het jaar geweest waarin door het Rijk gesubsidieerde instellingen,
zoals het museum, te horen kregen hoe het ministerie van OCenW op hun
beleidsplannen 1997-2000 heeft gereageerd. Wij zijn er met een jaarlijkse verhoging
van het subsidie met twee ton niet slecht van af gekomen. Het extra geld zal goeddeels
worden besteed aan de structurele uitbreiding van onze activiteiten op educatief
gebied. Naar een andersoortige uitbreiding werd in het verslagjaar door het
organisatie-adviesbureau Rijnconsult bv in opdracht van het NBLC en het museum
een onderzoek verricht, te weten naar de mogelijke overgang van Boek en Jeugd
naar het Letterkundig Museum. Het rapport, dat eind december gepresenteerd werd,
adviseert Boek en Jeugd volledig in het Letterkundig Museum te integreren. Het
museum staat daar in beginsel positief tegenover en onderzoekt de mogelijkheden.
Ten slotte kan hier nog worden opgemerkt, dat de staf met de aanstelling van
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Nelleke Noordervliet, de nieuwe voorzitter van de Stichting Vrienden van het Letterkundig Museum.
(Foto: Jan Stegeman; collectie Lecterkundig Museum, Den Haag.)

mevrouw J.A. Smit als hoofd Bedrijfsvoering vanaf I april weer op sterkte is gekomen,
dat de heer mr. C.J. Schneider (F. Springer) als voorzitter van de Stichting Vrienden
van het Letterkundig Museum op 5 november werd opgevolgd door Nelleke
Noordervliet en dat per 1 januari 1997 in het kader van de arbeidsduurverkorting
(36-urige werkweek) niet langer alleen het museum, maar ook de leeszaal op maandag
gesloten is.
De documentencollectie werd in het verslagjaar 593 maal (1.065 collecties)
geraadpleegd door studenten, wetenschappelijk onderzoekers en tekstbezorgers
(1995: 485 maal en 1.063 collecties). Op de documentencollectie werd negentien
maal (21 collecties) telefonisch of schriftelijk een beroep gedaan (1995: negentien
maal en 25 collecties). Bij deze aantallen is het gebruik door medewerkers van het
museum niet meegeteld. De iconografische collectie (inclusief de audio-visuele
collectie) werd 125 maal (491 collecties) geraadpleegd (1995: 175 maal en 359
collecties). Op de iconografische collectie werd 53 maal (75 collecties) telefonisch
of schriftelijk een beroep gedaan (1995: 67 maal en 106 collecties). De knipselcollectie
werd door onderzoekers en journalisten, maar vooral door studenten en scholieren
1.083 maal (2.173 collecties) ter plekke geraadpleegd (1995: 916 maal en 1.434
collecties). Op de knipselcollectie werd 1.075 maal (1.616 collecties) telefonisch of
schriftelijk een beroep gedaan (1995: 1.435 maal). Openbare bibliotheken hebben
vrijwel alle een abonnement op de literaire knipselkrant van het Nederlands
Bibliotheek en Lectuur Centrum. Het museum stelde ook dit jaar zijn omvangrijke
knipselcollectie ter beschikking ten behoeve van deze knipselkrant. Het aantal
aanvragen voor fotokopieën en reproducties van documenten bedroeg 107 (1995:
126). Het aantal ten behoeve van gebruikers vervaardigde reproducties van
iconografisch materiaal bedroeg 439 (1995: 156). De hoeveelheid ten behoeve van
gebruikers gemaakte fotokopieën van krantenberichten en recensies die per
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post werden verzonden bedroeg 15.900 (1995: 21.222). In het verslagjaar werden
door bezoekers in de leeszaal 9.802 fotokopieën gemaakt (1995: 10.190).
In 1996 werden ten behoeve van tentoonstellingen of wetenschappelijk onderzoek
veertien maal documenten en objecten in bruikleen gegeven: Kunsthal (Rotterdam),
tentoonstelling over Han van Meegeren; Museum van de Twintigste Eeuw (Hoorn),
tentoonstelling 1996-een spannend jaar; Mondriaanhuis (Amersfoort), tentoonstelling
Mondriaan in Laren, 1915-1919; Historisch Museum (Apeldoorn), tentoonstelling
Leven en werk van de dichter-zanger J.H. Speenhoff (1869-1945); Louis Couperus
Museum (Den Haag), meubilair ten behoeve van permanente tentoonstelling;
Sotheby's Art Foundation (Amsterdam), tentoonstelling Letterlijk en Figuurlijk;
Kramer & Staal (Leidschendam), stoelententoonstelling; Nederlands

Tekening van Gerrit Komrij door P. Hermanides op de omslag van de Boekenbijlage van Vrij
Nederland, 16 maart 1985 (Collectie Letterkundig Museum. Den Haag.)
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Scheepvaartmuseum (Amsterdam), tentoonstelling Gevangen in het ijs. Willem
Barentsz overwintert in het Behouden Huys; Museum Booijmans Van Beuningen
(Rotterdam), tentoonstelling De onbekende Van Dongen. Vroege en fauvistische
werken op papier; Rijksuniversiteit Groningen, ten behoeve van onderzoek betreffende
Jan Engelman; Amsterdams Historisch Museum, tentoonstelling over de geschiedenis
van de SDAP; Rijksarchief in Noord-Holland (Haarlem), ten behoeve van onderzoek
betreffende Anton van Duinkerken; Rijksmuseum Twenthe (Enschede), tentoonstelling
Feesten; Louis Couperus Museum (Den Haag), tentoonstelling Een witte stad van
weelde. Couperus en Nice 1900-1910.
In het verslagjaar werden 184 aanwinsten geregistreerd (1995: 179; 1994: 223; 1993:
223). Daarvan werden er dertig door aankoop verworven. De overige 154 ontving
het museum als schenking, met uitzondering van vijf bruiklenen.
Het museum verwierf literaire documenten van onder meer de volgende
letterkundigen: Ernst van Altena, Jo van Ammers-Küller, Ary Baggerman, Chris en
Toos Blom, P.C. Boutens, Tine van Buul, J.J. Cremer, A. den Doolaard, Hans Edinga,
Jacques den Haan, Heere Heeresma, Albert Helman, Leo Herberghs, Hans Jacoby,
A.M. de Jong, Henk Kooyman, Jef Last, Hans Lodeizen, P. van Renssen, P.H. Ritter
jr., Hein Roethof, Henri Roorda van Eysinga, Nico Slothouwer, Gabriël Smit, Paul
van 't Veer, Nico Verhoeven, Jan Vermeulen, Simon Vinkenoog, Marie Vos, Anne
de Vries, Theun de Vries, Leo Vroman, August Willemsen en van Benn Posset,
organisator van het One World Poetry-festival. Naast deze nalatenschappen en
archieven behoorden tot de belangrijkste aanwinsten een auteursexemplaar van De
sonnetten van de kleine waanzin door Hans Andreus, met correcties van de auteur;
een map met knipsels, brochures en illustratiemateriaal betreffende Nicolaas Beets;
een geluidsopname betreffende Godfried Bomans; een libretto door Graa Boomsma
voor Westerling, een kameropera van Jan Bus; een penning met de beeltenis van
P.C. Boutens, ter gelegenheid van diens overlijden in 1943; zes gedichten in
manuscript door Gerard den Brabander; tien door C. Buddingh' vervaardigde
kijkkastjes; olieverfportret van Bart Chabot door ‘Marcello’; manchetknopen en
broche met de beeltenis van Louis Couperus; vijf etsen door Rie Cramer; twee
gedichten in manuscript door Cola Debrot; olieverfportret van Adriaan van Dis door
Jopie Roosenburg-Goudriaan; dichtbundel Het gemis in typoscript door Pierre H.
Dubois; gedicht in typoscript door A. van Duinkerken; ets van Emiel Erens door
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Emiel B. de Kat; twee gedichten in manuscript door Jacques Gans; notitieboekje,
poesiealbum en cahier van Anna van Gogh-Kaulbach; sonnet in typoscript door G.H.
's-Gravesande; essay in typoscript door J. Greshoff; olieverfportret van Maarten 't
Hart door Jopie Roosenburg-Goudriaan; (omslag)illustraties door Wim Hofman;
twee gedichten in typoscript door Ed. Hoornik; twee etsen van Anton Koolhaas door
Otto B. de Kat; Morgens aan de rivier, dichtbundel van Rutger Kopland, met
ingeplakte brief; Old age, cd van The Jazz Transmitters & Rutger Kopland; typoscript,
drukproef en planning van Laten we eerlijk zijn! door Diet Kramer; 22 illustraties
en 120 foto's betreffende Pinkeltje door Dick Laan; manuscript van Fantastische
vertellingen door Jan van Lelyveld, onder het pseudoniem Victor Flemming; negen
tekeningen door Robert Loesberg; manuscript van Schipper op het zand door Herman
de Man; één bladzijde manuscript door A. Marja; typoscripten van De foltering en
Zonneblind door Bertus Meijer; pennenbakje van de broer van Nescio; titelblad in
kopie van Gedichten door Constant van Nouhuys, met aantekeningen voor de drukker;
videoband betreffende Geert van Oorschot; (omslag)illustraties door Mance Post;
drukproeven en soms kopij van Querido-auteurs; manuscript van De avonden door
Gerard Reve; De vlakte, essay in manuscript door M. Roelants; olieverfportret van
A. Roland Holst door Frans W. van de Spek; twee nieuwjaarswensen van J.C. van
Schagen; bronzen beeldje van Annie M.G. Schmidts Dikkertje Dap door Hans Bayens;
reiskist van W.A.P. Smit; olieverfportret van Marten Toonder door Sylvia
Willink-Quiël; nieuwjaarskaart met gedicht in druk van Maarten Vrolijk;
potloodportret van Leo en Tineke Vroman door Nel Bannier; vier dichtbundels in
manuscript door Louis Weyts en twee getekende nieuwjaarskaarten door Marie van
Zeggelen.
Behalve de hierboven vermelde aanwinsten werden in de collectie manuscripten
en typoscripten opgenomen van onder meer A.M. Hammacher, Wim Hofman en A.
Roland Holst. Tevens werd de collectie aangevuld met onder meer brieven van en/of
aan Bertus Aafjes, R.C. Bakhuizen van den Brink, Fred Batten, Martien Beversluis,
Hein Boeken, Herman Pieter de Boer, Godfried Bomans, Henri van Booven, Gerard
den Brabander, Dirk Coster, mevrouw E. Couperus, August Cuypers, N.A.
Donkersloot, Huib Drion, Reinier Flaes, Sadi de Gorter, G.H. 's-Gravesande, J.
Greshoff, J. van Hattum, Heere Heeresma, K. Heeroma, W.F. Hermans, Han G.
Hoekstra, A.M. de Jong, J.C. Kelk, Frans Kellendonk, Jeanne Kloos-Reyneke van
Stuwe, Dick Laan, G.A. de Lange, Boeli van Leeuwen, E.J. Lidth de Jeude, Robert
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Paul Biegel in gesprek met enkele kinderen tijdens de opening van de aan hem gewijde tentoonstelling.
(Foto: Rop te Riet; collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

Loesberg, A. Marja, R.P. Meijer, Maurits Mok, Adriaan Morriën, Joep Nicolaas, E.
du Perron, Gerard Reve, A. Roland Holst, J.C. Schagen, Bert Schierbeek, J.J.
Slauerhoff, Adriaan van der Veen, Dolf Verspoor, S. Vestdijk en Gerard Walschap.
De collectie boeken met opdracht werd onder meer uitgebreid met
opdrachtexemplaren van boeken van Hans Andreus, S. Carmiggelt, P.N. van Eyck,
Willem van lependaal, Maurits Mok, J.J. Slauerhoff en Leo Vroman.
Behalve met 7.857 kranteberichten en recensies en 1.839 knipsels met primair
werk van tot de collectie behorende schrijvers die dagelijks geknipt worden uit in
Nederland en Vlaanderen verschijnende dag- en weekbladen (1995: resp. 8.120 en
1.221), groeide de verzameling ook met knipsels van oudere datum en met knipsels
uit buitenlandse kranten, afkomstig uit schenkingen.
De fotocollectie werd ook dit jaar uitgebreid met vele honderden foto's van en/of
betreffende onder meer Naima El Bezaz, Paul Biegel, Carla Bogaards, Adriaan
Bontebal, Gerardus Johannes Bos, Ina Boudier-Bakker, Jeroen Brouwers, Miep
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Diekmann, Ton Duyns, Carl Friedman, Eva Gerlach, J. Greshoff, Evert Hartman,
Veronica Hazelhoff, Jan Kal, Rutger Kopland, Alfred Kossmann, Tim Krabbé, Josien
Laurier, Ed Leeflang, Adriaan Litzroth, Nicolaas Matsier, Hanny Michaelis, Charlotte
Mutsaers, Joost Niemöller, Nelleke Noordervliet, Annie van den Oever, Renate
Rubinstein, Annie M.G. Schmidt, Karin Spaink, F. Springer, Marten Toonder, Bob
den Uyl, Anne Vegter, Leo en Tineke Vroman, Harrie Wijnhoven, Jan Wolkers en
Zohra Zarouali. Naast foto's van letterkundigen werden ook foto's verworven van
diverse literaire manifestaties, waaronder prijsuitreikingen en boekpresentaties.
De verzameling curiosa werd uitgebreid met onder meer vier Poë-T-shirts, waarop
gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Gerrit Komrij en Tim Krabbé, een
lessenaar waarvan het blad de vorm heeft van een opengeslagen boek, gebruikt door
J.M.A. Biesheuvel, een schetsboek van J. van Oudshoorn en een Chinees tochtscherm
van J.J. Slauerhoff.
Ten slotte werd een aantal affiches en rijmprenten verworven.

Jan Wolkers bekijkt een door hem vervaardigd beeld op de tentoonstelling Tijd bestaat niet. (Foto:
Rop te Riet; collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)
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Tot en met 17 maart 1996 was de op 8 december 1995 opengestelde tentoonstelling
Wie A zegt. Het alfabed opgeschud nog te bezichtigen. Onder de titel Tijd bestaat
niet werd van 27 april tot en met 25 augustus een overzichtstentoonstelling over
leven en werk van Jan Wolkers georganiseerd. De tentoonstelling werd overgenomen
door Centrum Beeldende Kunst te Groningen. Op 13 september werd een
tentoonstelling over Paul Biegel geopend: Paul Biegel. Meesterverteller met een
rovershart. Deze expositie was tot 1 april 1997 te zien.
In het verslagjaar waren in de Dr. W. Moll-zaal vijf kleinere tentoonstellingen te
zien. De op 24 juni 1995 geopende expositie De A van Annie was tot 14 januari te
zien. Op 10 februari werd de tentoonstelling Fetisj! De schrijvers en de dingen
geopend. In deze expositie werden een kleine honderd curiosa uit eigen collectie
getoond. De tentoonstelling duurde tot en met 9 juni.
De start van de Tour de France in Den Bosch op 29 juni vormde voor het museum
aanleiding een speciale tentoonstelling in te richten: Woorden tussen de wielen. Een
eeuw wielrennen in de Nederlandse literatuur. De expositie was te zien van 20 juni
tot en met 17 september. Het honderdste geboortejaar van Hendrik de Vries vormde
de aanleiding voor de tentoonstelling ‘Stuntvlucht: vrille, feuille morte, salto's.’
Hendrik de Vries en het expressionisme van De Ploeg, geopend op 3 oktober en te
zien tot en met 2 februari 1997. De avonden. Het handschrift was een kleine expositie
naar aanleiding van de verwerving van het handschrift van Reves meesterwerk, te
zien van 30 november tot en met 12 januari 1997.
De tentoonstellingen trokken in totaal 23.729 bezoekers (1995: 27.165).
Er vonden naast de door het museum georganiseerde bijeenkomsten in 1996
verschillende andere literaire activiteiten plaats. Op 28 maart werd de Gabriela Mistral
Medal, een prijs van de Chileense ambassade, in het museum uitgereikt aan Hella
S. Haasse, Cees Nooteboom en Bert Schierbeek. Op 11 mei vond de jaarvergadering
van het E. du Perron-genootschap in het Letterkundig Museum plaats. Op 21 mei
vond in de aula de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs 1996 aan K. Schippers plaats,
die deze prijs ontving voor zijn beschouwend proza. Op 20 en 24 juni werden relaties
van de sponsors van het Schrijversprentenboek over Jan Wolkers Tijd bestaat niet,
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, rondgeleid door de Wolkers-expositie. Op 15
november vond in de aula het jaarlijks symposium plaats van de Jan
Campert-stichting, onder de titel De openbare bibliotheek is er niet voor
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ons. Verschillende organisaties, waaronder de Vakopleiding Boekenbranche, maakten
gebruik van de ontvangstruimten en faciliteiten van het museum.
In het verslagjaar startte het museum de Pissebed-reeks. Hierin verschijnen in een
beperkte oplage gedichten of verhalen van kinderboekenschrijvers. De eerste
aflevering was een poëziebundel van Paul Biegel, Boekweitkorrels. Ter begeleiding
van de tentoonstellingen verschenen Tijd bestaat niet. Leven en werk van jan Wolkers
(Schrijversprentenboek 38) en Paul Biegel. Meesterverteller met een rovershart
(Schrijversprentenboek 39). Ter gelegenheid van de expositie ‘Stuntvlucht: vrille,
feuille morte, salto's.’ Hendrik de Vries en het expressionisme van De Ploeg verscheen
van de hand van Wim Koops Hendrik de Vries geportretteerd door leden van ‘De
Ploeg’. Bij de gelijknamige expositie verscheen het boek Fetisj! Schrijvers en de
dingen. Hierin zijn meer dan vijftig curiosa uit de eigen collectie afgebeeld. Ter
gelegenheid van de tentoonstelling Woorden tussen de wielen. Een eeuw wielrennen
in de Nederlandse literatuur verscheen in tweehonderd genummerde exemplaren
het boekje Ritueel van heimwee door Hugo Camps, uitgegeven door Kees Thomassen
van De Uitvreter. De tekst verscheen eerder als column in NRC Handelsblad. Verder
verscheen deel 28 van de reeks Achter het Boek, ‘Wat een degradatie, om van een
Forum op een blad vol wijven terecht te komen!’ Briefwisseling tussen Menno ter
Braak, Frans Coenen, J. Greshoff, Van Holkema & Warendorf, H. Marsman en S.
Vestdijk over de reorganisatie van het letterkundig maandschrift Groot Nederland
in 1935. In het vijfde Jaarboek Letterkundig Museum zijn bijdragen opgenomen van
Jos van Assendelft, Lysberth Bonnema, Salma Chen, W.R.H. Koops, Margriet van
Lith en Wilma Scheffers. In het verslagjaar is de videoreeks Schrijvers in Beeld
uitgebreid met de documentaire De onverbiddelijke tijd over Jan Wolkers. De film
is in samenwerking met de Nederlandse Programma Stichting (NPS) tot stand
gekomen en op televisie uitgezonden op 24 april 1996, twee dagen voor de opening
van de tentoonstelling over Wolkers in het museum. Met financiële steun van het
Prins Bernhard Fonds is een verkorte versie van de documentaire gemaakt, speciaal
bestemd voor het onderwijs. Deze educatieve versie is gebruikt als introductie bij de
museumlessen over de Wolkers-tentoonstelling. Daarnaast werd de video met
bijbehorend lesmateriaal aangeboden aan een groot aantal middelbare scholen. Ten
slotte verscheen de laatste, afsluitende aflevering (nr. 107. dec. 1992) van
Mededelingen van de Documentatiedienst.

Jaap Grave
1
Else Otten: vertaler in een ‘fieberhaft hastenden Zeit’.
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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Sjoerd van Faassen
Een uitgeverij voor de groep rond het tijdschrift De Beweging
‘Wij hebben een massa bomen hier, maar geen bosch’
Midden 1917 vatte de dichter en criticus P.N. van Eyck (1887-1954) het plan op een
eigen uitgeverijtje te beginnen. Van Eyck bereidde op dat moment de publicatie van
zijn bundel Opgang voor, waarin hij de prozafragmenten wilde bijeenbrengen die
hij vanaf juni 1915 onder de overkoepelende titel ‘Mijmeringen’ in het tijdschrift
De Beweging gepubliceerd had. Het kostte Van Eyck echter moeite een uitgever voor
zijn bundel te vinden. In arten moede overwoog hij de bundel dan maar in eigen
beheer uit te geven. Deze, door de nood gedwongen, keuze bracht Van Eyck
vervolgens op het idee met zijn bundel een reeks te starten, waarin werk gepubliceerd
kon worden van zijn literaire geestverwanten rond her tijdschrift De Beweging. Hij
liet zich daarbij mede inspireren door enkele buitenlandse voorbeelden van
uitgeverijen die al dan niet exclusief verbonden waren met een programmatisch
tijdschrift.
Op 31 augustus maakte Van Eyck de oprichter en voornaamste redacteur van De
Beweging Albert Verwey (1865-1937) deelgenoot van zijn plannen.1 Verwey voerde
op het moment dat Van Eyck hem met het plan voor een uitgeverij benaderde, wat
moeizame onderhandelingen over de uitgave van z'n bundel Goden en grenzen met
zijn vaste uitgever W. Versluys te Amsterdam. ‘Nu had ik gedacht,’ schreef Van
Eyck, ‘zou ik niet nog meer boekjes kunnen uitgeven, b.v. Grenzen en Goden? Op
't zelfde formaat, zelfde “Buchausstartung” 't Is maar een opwerpsel. [...] Wat denkt
U, - wanneer ik zelf tenminste niet van het plan terugkom? [...] Bevalt het mij, en
gaan de
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kosten er uit, dan zou ik meer kunnen uitgeven, al mijn eigen werk bijvoorbeeld,
misschien Bloems bundel,2 of eens een van Jany Holst.3 Niet beginnend met het plan
officieel uitgever te worden, zou ik toch langzamerhand een kleine rij goede boeken
kunnen uitgeven, met een eigen boekcachet. Weet U dat de Insel ook eerst een
particuliere schrijversonderneming was?’
Het is een beetje raar dat Van Eyck juist op dít moment met zijn ideeën voor de
dag kwam, want al begin augustus was hij in principe met uitgeverij Brusse te
Rotterdam tot overeenstemming gekomen over de uitgave van zijn eigen bundel;
Opgang zou dan ook in 1918 bij die uitgever verschijnen.
Van Eycks plan voor een uitgeverij was met de uitgave van Opgang door Brusse
echter niet van de baan.
Waarom maakte Van Eyck juist Verwey tot deelgenoot van zijn plannen? De groep
die - ook al publiceerden zij niet allen in het tijdschrift - tot de kring rond het door
Verwey op dat tijdstip tezamen met de architect H.P. Berlage (1856-1934) en dichter
annex ingenieur Is.P. de Vooys (1875-1955) geleide tijdschrift De Beweging gerekend
kan worden, omvatte kunstenaars en schrijvers als Th. van Ameide (pseud. van J.H.
Labberton), J.D. Bierens de Haan, J.C. Bloem, T.J. de Boer, Marie Cremers, Willem
van Doorn, R. van Genderen Stort, Geerten Gossaert (pseud. van F.C. Gerretson),
J. Greshoff, Alex Gutteling, Jacob Israël de Haan, J. Koopmans, Aart van der Leeuw,
M. Nijhoff, Thora Rietbergen, A. Roland Holst, Nine van der Schaaf, J.J. de
Stoppelaar, Nico van Suchtelen, J. Jac. Thomson, Maurits Uyldert, en Victor E. van
Vriesland. Niet direct generatiegenoten, maar wel representanten van de
neo-classicistische of anti-symbolistische beweging die zich vanaf 1895 over Europa
verspreidde.4 Verwey nam nadrukkelijk stelling in deze beweging met zijn in januari
1913 in De Beweging gepubliceerde ‘De richting van de hedendaagsche poëzie’, dat
een belangrijke rol speelde in een ideologische discussie in de kring rond De Beweging
over de rol van de traditie in poëzie.5
‘Zowel voor het bevorderen, het scheppen zelfs, van de omstandigheden, waaronder
zijn eigen dichterschap zich zou verdiepen en verruimen, alsook voor het uiteenzetten
en het verwerven van invloed door het dichterschap op alle vormen van geestelijk
leven, had Verwey een tijdschrift nodig’, schreef Is. P. de Vooys na de dood van
Verwey.6 Verwey was in 1905 zijn eigen tijd-
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Albert Verwey en P.N. van Eyck in de tuin van Van Eyck te Wassenaar, 1935. (Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag.)

schrift De Beweging gestart, volgend op de degeneratie van De Nieuwe Gids (het in
1885 opgerichte strijdschrift van de Tachtigers onder redactie van Frederik van Eeden,
Frank van der Goes, Willem Kloos, Willem Paap en Verwey dat door toedoen van
Kloos na 1894 in de obscuriteit weggleed) en de daaropvolgende mislukte avonturen
van het Tweemaandelijksch Tijdschrift/De XXe Eeuw van 1894 tot 1905 (beide met
Lodewijk van Deyssel, die het laatste tijdschrift nog tot januari 1909 alleen zou
redigeren en het vervolgens zou laten fuseren met De Nieuwe Gids). De Beweging
had de ambitie leiding te geven aan wat Verwey zag als de voor die periode
belangrijkste ‘Geestelijke Beweging’. Najaar 1916, toen - uit onvrede over het beleid
van zijn bij De Gids voor literatuur verantwoordelijke mede-redacteur Johan de
Meester - Verweys voormalige strijdmakker Jan Veth hem voorstelde toe te treden
tot dat tijdschrift als poëzie-redacteur, was een van Verweys overwegingen om
daarvan af te zien: ‘Ik ben niet enkel redacteur voor dichtkunst. Ik heb me altijd
veroorloofd me met nadruk een leek te noemen,
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maar ik ben een leek die een leider is. En dit eigenaardige karakter van leekleider
houd ik ten eerste: voor mijn wezenlijkste, en ten tweede: voor een waardevol element
in de nederlandse samenleving. Dit karakter nu breng ik volledig tot uitdrukking in
De Beweging.’7
Van Eycks ijver een uitgeverij aan De Beweging te koppelen, kan vermoedelijk mede
gezien worden in het licht van zijn ambitie de rol van Verwey als leider van Van
Eycks leeftijdsgenoten te delen of zelfs over te nemen. Zijn voorstel aan Verwey
naast De Beweging een uitgeverij op te richten, kwam op een moment dat Verwey
en Van Eyck mede door die ambitie van Van Eyck net een tijdelijke verkoeling van
een jaar achter de rug hadden.8 Later zou een soortgelijke onenigheid opnieuw enige
tijd de verhouding bederven. Na fundamentele kritiek van Verwey op de inhoud van
het uiteindelijk niet in De Beweging opgenomen artikel ‘De poëzie der Gemeenschap;
Idealisme en Realisme in de Nederlandsche poëzie sinds 1880’, schreef Van Eyck
hem op 5 mei 1918 gekwetst, maar met een aanzienlijke dosis eigendunk: ‘Wat ik
voor mij van het grootste belang vind is nu, dat U dit stuk buiten De Beweging voelt
liggen. [...] Ik sta hier [...] niet buiten de Beweging, maar in haar; en in haar hart.
[...] Wat is De Beweging? [...] U zegt eerst “dat einde plaatst je buiten De Beweging”
en “dan zal het wel de taak van De Beweging zijn haar houding er tegenover te
bepalen, maar niet er zich mee te vereenzelvigen”. Wat U hier doet is feitelijk De
Beweging met U zelf vereenzelvigen. Dit echter is in strijd met de werkelijkheid. Ik
noem een tijdschrift van hen, die er het karakter en de richting van bepalen. De
Beweging is het tijdschrift van den dichter van “'t Leven is in de Idee”, - en van mij.
Waarschijnlijk vertegenwoordig ik een iets verder stadium in de innerlijke
ontwikkelingsgang onzer poëzie dan U.’ Begin jaren dertig zou Van Eyck met zijn
tijdschrift Leiding alsnog korte tijd zijn ambities kunnen bevredigen.
Van Eyck zou niet de laatste zijn van de groep rond De Beweging die probeerde
een dergelijke uitgeverij te beginnen. Op 16 februari 1919 schreef Jan van Krimpen
aan Jan van Nijlen dat hij gehoord had dat J.C. Bloem weer eens ontslag wilde nemen
als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam: ‘Hij wil dan, nu Versluys ruzie heeft met
Verwey en diens kring, uitgever worden [...]’.9 Als dit al een serieus voornemen was,
dan is het zoals zo veel
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van Bloems plannen weer snel vervaagd. Tegenover Van Eyck repte Bloem overigens
al in juni 1917 van zijn wens naar voorbeeld van Charles Péguys ‘Les Cahiers de la
Quinzaine’ een ‘nationalistisch maandschrift’ op te richten.10 Ook daarvan kwam
niets terecht.
In de brief van 31 augustus 1917 waarmee hij Verwey zijn plannen ontvouwde,
noemde Van Eyck de Insel-Verlag als voorbeeld voor de uitgeverij die hij in zijn
gedachten al aan De Beweging verbonden zag. Later zou hij in zijn correspondentie
met Verwey nog ‘Les Cahiers de la Quinzaine’ van Charles Péguy en de aan het
weekblad La Voce van Giuliano Prezzolini en Giovanni Papini verbonden ‘Quaderni
della Voce’ als voorbeeld noemen.
Het literaire maandblad Die Insel was begin 1899 door de Duitse schrijvers Otto
Julius Bierbaum, Alfred Heymel en Rudolf Alexander Schröder opgericht. Het
tijdschrift werd aanvankelijk uitgegeven door Schuster & Loeffler te Berlijn, maar
nog hetzelfde jaar nam Heymel, op wiens niet geringe geldelijke vermogen de
onderneming dreef, het initiatief aan het tijdschrift een eigen uitgeverij te verbinden.
De vriendengroep rond Die Insel zou al snel door onderlinge onenigheid uiteenvallen.
Na 1904 zou Anton Kippenberg (1874-1950) de leiding van de inmiddels naar Leipzig
verplaatste uitgeverij op zich nemen. Het was vooral Kippenberg die gezien werd
als het grote voorbeeld van een uitgever die een in literair opzicht samenhangend
fonds op commercieel succesvolle wijze wist te exploiteren. Het fonds van de
Insel-Verlag bestond voor een groot deel uit moderne literatuur, met name zgn.
‘Neuromantiker’ als Rainer Maria Rilke en Hugo von Hofmannsthal.11
Vertoonde de Insel-Verlag in ideologisch opzicht niet een heel grote coherentie,
dat was anders bij ‘Les Cahiers de la Quinzaine’ en La Voce. Van Eyck was
waarschijnlijk goed bekend met de van 1900 tot 1914 te Parijs verschenen ‘Les
Cahiers de la Quinzaine’, die geredigeerd werden door Charles Péguy (1873-1914),
en bezat er een aantal delen van.12 Dat deze uitgaven een soort ijkpunt vormden
binnen zijn vriendengroep, blijkt uit het feit dat ook Bloem ze als voorbeeld noemde
toen hij had bedacht uitgever te willen worden. De met tal van schrijvers rond De
Beweging bevriende Vlaamse dichter Jan van Nijlen publiceerde in deze periode een
studie over
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Péguy en noemde daarin ‘Les Cahiers de la Quinzaine’ ‘een spiegel van de moreeie
en literaire evolutie eener generatie’.13
Het weekblad La Voce, dat in 1908 in Florence was opgericht door Giuseppe
Prezzolini (1882-1982) en dat door hem, gedurende korte tijd samen met Giovanni
Papini (1881-1956), tot eind 1913 was uitgegeven, was vooral met de Franse cultuur
gepreoccupeerd. Zowel La Voce als ‘Les Cahiers de la Quinzaine’ wilden op velerlei
terrein in geestelijk opzicht richting geven. Tussen 1910 en 1921 gaf de aan het
weekblad verbonden uitgeverij de ‘Quaderni della Voce’ uit, die geïnspireerd waren
door Péguys ‘Les Cahiers de la Quinzaine’.14
Waarom Van Eyck juist de Insel-Verlag, ‘Les Cahiers de la Quinzaine’ en de
‘Quaderni della Voce’ als voorbeeld noemde, laat zich maar gedeeltelijk verklaren.
De uitgaven van de Insel-Verlag genoten vooral faam door de weloverwogen uiterlijke
verzorging; bij de uitgaven van Péguy zal hem vooral de nationalistische ideologie
aangesproken hebben, waardoor ook zijn vrienden Bloem en Greshoff gecharmeerd
waren; die van La Voce zullen in zijn herinnering zijn blijven hangen uit de tijd dat
hij in Rome correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant was. Hij had
natuurlijk met evenveel recht andere voorbeelden van een nauw met een groep
schrijvers verbonden uitgeverij kunnen noemen. Je zou dan kunnen denken aan wat
aard en ideologie betreft uiteenlopende, maar voor iemand die een uitgeverij als Van
Eyck wilde oprichten gelijkelijk aantrekkelijke initiatieven als de juist in 1917
opgerichte Hogarth Press van Virgina (1882-1941) en Leonard Woolf (1880-1969);15
aan het conservatieve tijdschrift Der Tat, dat sinds 1913 door Eugen Diederichs
(1867-1930) uit loyaliteit met de daarin beleden beginselen werd uitgegeven;16 of
aan het in 1910 opgerichte tijdschrift La Nouvelle Revue Française met de een jaar
later daaraan verbonden gelijknamige, door Gaston Gallimard (1881-1975) geleide
uitgeverij.17
Het meest opvallend is wel dat hij niet de Blätter für die Kunst noemde, noch de
daaraan gekoppelde, door Georg Bondi (1865-?) geleide, uitgeverij. De Blätter für
die Kunst was het sinds 1892 verschijnende tijdschrift van de kring rond Stefan
George (1868-1933) met wie Verwey sinds 1895 door een weliswaar niet-kritiekloze,
maar diep-gevoelde vriendschap was
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verbonden. Vanaf 1898 trad Bondi als officiële uitgever op voor George en de
schrijvers uit diens kring.18 De verhouding tussen de Blätter für die Kunst en de firma
Georg Bondi kwam vermoedelijk het dichtst bij wat Van Eyck met een aan De
Beweging gelieerde uitgeverij voor ogen stond, al laten Bondi's herinneringen wel
zien hoe weinig initiatieven hem toegestaan werden.19 Van Eycks ambities strekten
ongetwijfeld verder.
Van Eyck had al eerder activiteiten als uitgever ontplooid, maar die beperkten zich
grotendeels tot het bibliofiele boek. Eind 1909 of begin 1910 was door J. Greshoff
(1888-1971) en J.C. Bloem (1887-1966) de ‘private press’ De Zilverdistel gesticht.
Nog voor er een deel uit de reeks was verschenen, had Van Eyck zich bij hen gevoegd,
om al in 1912 het roer volledig over te nemen. Een jaar later nam Van Eyck J.F. van
Royen (1878-1942) in de redactie op. Van Eyck behield de verantwoordelijkheid
voor de keuze van de uit te geven teksten.
Het kan zijn dat Van Eycks plannen gestimuleerd werden door intiatieven die
anderen in dezelfde tijd ontplooiden en die bij Van Eyck mogelijk een licht gevoel
van jaloezie teweeg brachten. Ook al kende Van Eyck zelf de door hem aan Verwey
als voorbeeld genoemde ‘Les Cahiers de la Quinzaine’, het is toch opvallend dat zijn
voorstel aan Verwey wel heel kort volgde op de al gememoreerde terloopse
mededelingen van Bloem dat hij naar datzelfde voorbeeld een ‘nationalistisch
maandschrift’ wilde oprichten. Het is mogelijk dat Van Eyck, die van februari 1914
tot december 1915 correspondent in Italië voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant
was geweest en pas in september 1919 voor die krant naar Londen zou vertrekken,
in publicitair opzicht enigszins met zijn ziel onder zijn arm in Nederland rondliep
en dat daardoor zijn uitgeversambities opvlamden. Nine van der Schaaf, die Van
Eyck kort na zijn terugkeer uit Italië leerde kennen, schreef na diens dood: ‘Hij
beklaagde zich er wel over, dat hij gedwongen ineens niets te doen had, na zijn
geregeld werk voor de krant waar hij van hield, en hij voelde zich door de oorlog
ook losgeslagen van zijn eigen werk.’20 Kon Van Eyck van Bloems voornemen nog
met reden verwachten dat dit toch nooit ten uitvoer zou worden gebracht, zeker is
wel dat hij op de hoogte was van de plannen van een concurrent van wie voor iemand
met de aspiraties van
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Titelpagina van het door de Insel-Verlag uitgegeven Das Stunden-Buch van Rainer Maria Rilke,
1916
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Titelpagina van het eerste Cahier de la Quinzaine. 1925.

Van Eyck een grotere dreiging uitging. In 1917 was Jan van Krimpen (1892-1958)
in eigen beheer ccn reeks bibliofiele boeken gestart met de uitgave van de bundel
Sonnetten van hun vriend Albert Besnard.21 Van Eyck noemde in zijn brief van 31
augustus 1917 aan Verwey het uiterlijk van Besnards bundel als voorbeeld voor
Opgang. Tegen Van Eyck werd in de vriendenkring van Van Krimpen en Greshoff
met een zeker ontzag opgezien vanwege diens eruditie, maar ook werd met hem de
spot gedreven vanwege zijn eigenwijsheid en zijn bovenmatige eerzucht. Greshoffs
alter ego Otto P. Reys schreef over een bijeenkomst in het Haagse café L'Espérance,
dat door onder meer Greshoff, Van Eyck en Van Krimpen gefrequenteerd werd: ‘Ik
heb er bij voorbeeld eenige oogenblikken geluisterd naar Mr. P.N. van Eyck [....].
Door ons te beletten aan het woord te komen, leert hij ons de ijdelheid van alle
discussiën beseffen [...],’22 Het is niet ondenkbeeldig dat Van Eyck als uitgever Van
Krimpen wilde vóór zijn of in elk geval gelijk met hem wilde opgaan.
De zoektocht naar een uitgever voor de groep rond De Beweging lijkt war
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Titelpagina van het door La Voce uitgegeven Kobilek Giornale di battaglia van Ardengo Soffici,
1918.

richtingloos ondernomen te zijn. Voor W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij te
Rotterdam is vermoedelijk in eerste instantie gekozen omdat Van Eyck met die
uitgeverij in onderhandeling was over de uitgave van zijn bundel Opgang. Deze
uitgeverij was door Willem Lucas Brusse (1879-1937) - na enkele omzwervingen
zoals een kort dienstverband bij de Amsterdamse uitgever S.L. van Looy - in 1903
te Rotterdam opgericht. Na een jaar werd zijn oudere broer Johan Christiaan
(1868-1949) compagnon. Het fonds kreeg een duidelijk sociaal-democratische
signatuur.23 Van Eyck had misschien niet zo heel veel keuze voor zijn bundel Opgang:
ook de keuze voor Brusse lijkt nier zo heel weloverwogen, want in hetzelfde jaar
publiceerde hij bij de Wereldbibliotheek de bundel Gedichren. Over de uitgave van
Gedichren had Van Eyck lang, maar zonder succes onderhandeld met zijn vaste
uitgever C.A.J. van Dishoeck.
Met Brusse had Verwey in het verleden als eens contact gehad over de uitgave
van De Beweging. De Beweging was van 1905 tot juni 1906 uitgegeven
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door Versluys. Daarna werd het zes maanden uitgegeven door G. Schreuders te
Amsterdam, om vervolgens vanaf januari 1907 geëxploiteerd te worden door Maas
& Van Suchtelen te Amsterdam. Deze firma zou in 1910 worden opgeheven. ‘De
Amsterdamsche Boekhandel deelt ons namens de firma Maas & Van Zuchtelen [sic]
mede, dat deze haar fonds liquideert. Wij vinden hierin aanleiding U te vragen, of
U misschien genegen zoudt zijn ons de uitgaaf van “De Beweging” toe te vertrouwen’,
schreef Brusse op 14 juli 1909 aan Verwey. Na enkele gesprekken tussen Joh. Brusse
en Verwey, schreef de uitgever op 13 oktober 1909 aan Verwey: ‘Wij hebben het
besprokene nog eens nauwkeurig overwogen en deelen U na rijp beraad mede, dat
wij tot de uitgave van De Beweging alleen dan bereid zijn, indien het tijdschrift een
Maandschrift blijft, en indien de kosten, aan de uitgave verbonden, hetzij door een
kapitaaltje, of door een garantie zouden worden gewaardborgd.’ Na overleg in de
boezem van de op dat momenr naast Verwey uit H.P. Berlage, T.J. de Boer en Is.P.
de Vooys bestaande redactie schreef Verwey op 1 november aan Brusse van diens
voorstel af te zien.24
Gedurende zijn onderhandelingen met Brusse, had Verwey ook contact over de
uitgave van zijn tijdschrift met uitgeverij Versluys. Op 10 september 1909 schreef
A.W.L. Versluys-Poelman aan Verwey: ‘We overlegden om U te melden, dat we
wel bereid zouden zijn de Beweging weer uit te geven, (wat mij betreft met liefde
zelfs, dat weet U) maar dat onze omstandigheden niet toelaten werk te doen, waaraan
we niets verdienen; dat we er dus niet weer aan kunnen beginnen, zonder althans
zeker te zijn, dat ons werk betaald wordt. Hooge eischen zullen we niet stellen [...].’
Kennelijk stonden redenen van financiële aard een nieuwe verbintenis met Versluys
in de weg, want ook de uitgave van Verweys eigen werk ondervond daarvan hinder.
Op 5 april 1910 schreef mevrouw Versluys: ‘'t Spijt mij, dat U nog niet met mijn
man tot overeenstemming kwam over uw eigen werk. Als 't geen groote haast heeft,
doet U beter een jaartje te wachten. We hebben finantiëel zeer moeilijke jaren gehad
en krijgen nu betere vooruitzichten [...].’25 De Beweging zou pas weer van maart
1913 tot eind 1918 worden uitgegeven door Versluys; tot dat moment ontfermde de
N.V. Amsterdamsche Boekhandel (Koole & Messchaert) zich over het tijdschrift,
en, nadat het tijdschrift opnieuw door Versluys was afgestoten, werd het tenslotte
tot het einde in 1919 door de
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drukker van het tijdschrift, N.V. v/h L. van Nifterik Hz te Leiden, uitgegeven. Als
deze dwaaltocht van De Beweging ergens op duidt, dan toch in elk geval niet op een
groot commercieel succes.
Op het moment dat Van Eyck Verwey benaderde met zijn plannen voor een uitgeverij,
werd De Beweging uitgegeven door W. Versluys te Amsterdam. De in 1875 begonnen
uitgeverij van Willem Versluys (1851-1937) liep lange tijd bijna parallel met de
Beweging van Tachtig. Niet alleen gaf Versluys in de beginjaren De Nieuwe Gids
uit, hij was ook de voornaamste uitgever van Frederik van Eeden, Herman Gorter
en Verwey.26 Er is wel gesuggereerd dat Versluys met zijn literaire fonds minder
affiniteit had dan met het commercieel aantrekkelijker schoolboekenfonds, en dat
het vooral Versluys' echtgenote was die het literaire fonds koesterde.27 Die suggestie
is waarschijnlijk terecht, want na de dood van Annette Versluys-Poelman (1853-1914)
verliep de uitgeverij enigszins, om in de jaren twintig de literatuur geheel vaarwel
te zeggen. In 1917 verliep het contact met de uitgeverij voornamelijk via Versluys'
jongste zoon Synco (1887-1968), die adjunct-directeur was.
Voor de jongere auteurs rond De Beweging fungeerde C.A.J. van Dishoeck
(1863-1931) geruime tijd als uitgever. In 1898 in Amsterdam begonnen, verplaatste
Van Dishoeck zijn firma in 1903 naar Bussum. Ook Van Dishoecks fonds dreef op
de door hem uitgegeven schoolboeken, en, al had hij hij meer literair benul dan
Versluys, ook hij stond niet echt temidden van zijn auteurs. J. Greshoff schreef over
hem: ‘Van Dishoeck was een gretig en ernstig lezer, doch hij gevoelde zich als het
op waardebepalingen aankwam niet zeker van zichzelf en was dan niet immer gelukkig
in de keuze van zijn raadslieden.’28 Van Dishoeck was de uitgever van onder anderen
Van Eyck, Geerten Gossaert, M. Nijhoff en A. Roland Holst. In 1916 was het tot
een breuk tussen Van Eyck en Van Dishoeck gekomen naar aanleiding van de door
Van Dishoeck afgewezen bundel Gedichten.29
Niet voor De Beweging - dat kon ook moeilijk want Van Looy was na 1894 de
uitgever van De Nieuwe Gids geworden -, maar voor de uitgave van zijn bundel
Goden en grenzen heeft Verwey nog wel met de sinds 1886 in Amsterdam gevestigde
uitgever S.L. van Looy (1891-1922) onderhandeld. Bij al de deliberaties over de
verschillende uitgevers spelen voortdu-
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rend het eigen belang van Van Eyck en Verwey bij het onderbrengen van een
specifieke bundel en het belang van De Beweging als groep door elkaar. Van Looy
was de voornaamste uitgever van het werk van zijn neef Jacobus van Looy. Op 20
februari 1918 informeerde Verwey bij Van Eyck naar de voorwaarden waaronder
Brusse diens bundel Opgang wilde uitgeven, en schreef: ‘Ik sta nu tusschen Brusse
en van Looy, van wie elk iets voor en iets tegen heeft.’ Van Eyck deelde hem die
voorwaarden een dag later mee, en voegde daaraan over Van Looy toe: ‘Van vLooy
heb ik vaak gehoord dat hij zeer weinig diligent is en meer plannen opwerpt dan
uitvoert.’ Kennelijk gaf Verwey op dat moment ook de voorkeur aan Brusse, maar
toen deze Verwey er op wees dat hij geen auteurs van Versluys wilde kapen,30 wendde
hij zich toch weer tot Van Looy, die zich bereid verklaarde Goden en grenzen uit te
geven. Ondanks Van Looys bereidverklaring, had deze zijn bedenkingen tegen de
bundel in de vorm die hem onder ogen kwam, en als Verwey niet bereid is die over
te nemen, schrijft hij op 20 juni: ‘Het spijt mij dat u niet op mijn voorstel kunt ingaan.
[...] Ik zie op andere wijze geen kans er een m.i. goede uitgave van te maken.’31 De
bundel zou uiteindelijk in 1920 toch bij Versluys verschijnen.
Op 4 september 1917, vier dagen nadat Van Eyck hem zijn plannen voor een aan De
Beweging verbonden uitgeverij had ontvouwd, antwoordde Verwey: ‘Voor je
uitgeversplan voel ik veel. Dat je zelf op den duur zoo iets noodig hebt vind ik
onweersprekelijk. Dat aan de Beweging een vrij-staand uitgeversschap ten goede
kan komen, evenzeer. En ook ik, persoonlijk, heb er behoefte aan [...]: mijn
verhouding tot Versluys is zoo geworden, dat ik met nieuwe gedichten niet meer bij
hem wil aankomen, en de Beweging liever bij hem vandaan had.’ Op 7 september
antwoordde Van Eyck hem: ‘Brusse schreef vandaag dat hij bereid is mijn prozaboekje
uittegeven voorjaar 1918. Dat behoef ik dus niet zelf te doen. Maar daarmee vervalt
mijn plan in 't geheel niet. De Beweging zou uit de aard der zaak geen kapitaalkrachtig
man vragen, omdat de uitgever ervan veeleer zijn moeite vergoed krijgt.’ Die
opmerking over de financiering van De Beweging was een wat naïeve veronderstelling
van Van Eyck, want het tijdschrift leidde in commercieel opzicht gedurende zijn
hele bestaan een kommervol bestaan. Bij het
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begin had Verwey het uit de titelverkoop van de XXe Eeuw aan Van Deyssel ontvangen
bedrag geïnvesteerd en ook later had hij nog het erfdeel van zijn grootvader aan de
exploitatie van het tijdschrift moeten besteden.32 Vanwege de geringe baten ontstond
met de onderscheiden uitgevers van het tijdschrift dan ook regelmatig onenigheid
over de exploitatierekening. In diezelfde maand september werd door Versluys in
overleg met Verwey nog wel een papiervoorraad voor De Beweging voor twee jaar
aangekocht. Dat duidt, om het mild uit te drukken, toch niet op een aanstaande
scheiding tussen redacteur-eigenaar en uitgever.
In oktober 1917 was er sprake van dat de verloofde van Verweys jongste dochter
Mea, Conno Alting Mees (1894-1978), een uitgeverij zou gaan beginnen. Van Eyck
was kennelijk bereid zijn eigen ambities daaraan ondergeschikt te maken, want op
26 oktober 1917 schreef hij aan Verwey: ‘Dat zou wat zijn. Energiek geexploiteerd,
is een centrale uitgeverij een aanwinst. Wij hebben een massa bomen hier, maar geen
bosch.’ Mees' plannen namen echter maar traag vaster vorm aan, zodat zijn voornemen
in dit stadium geen soelaas bood. Vandaar dat Verwey toch maar weer de Brusse-optie
bij Van Eyck ter sprake bracht. Op 17 januari 1918 schreef hij hem: ‘Ook Uyldert
heeft een bundel klaar. Waar Versluys niet meer aannemelijk is en Brusse zich
uitbreidt zou het naar mijn meening kunnen worden overwogen of de laatste als
uitgever voor een heele groep geschikt zou zijn, beter dan dat ieder op eigen
gelegenheid zijn heil zoekt. Hij zou dan moeten gepolst worden of er moest hem een
wenk worden gegeven. Wat dunkt je ervan? In elk geval zou Nine kunnen voorgaan.’
22 januari meldde Van Eyck aan Verwey dat hij Brusse had gepolst, en drie dagen
later bood hij Brusse het toneelspel Socialisten van Nine van der Schaaf ter publicatie
aan; hij schreef daarbij aan Brusse: ‘Dit geeft mij aanleiding tot nog eenige
opmerkingen. Het is mij bekend - en ik schrijf U dit persoonlijk - dat Verwey geen
lust heeft voortaan bij Versluys uittegeven. Niettegenstaande zijn boeken goed
verkocht worden, kon dat veel beter zijn, wanneer er eenige activiteit in Versluys
zat. Dat is in 't geheel niet 't geval, en na de dood van Mevr. Versluys is her zelfs
nog erger geworden. Versluys is onverschillig. Verwey heeft een nieuwe bundel
klaar liggen en denkt bovendien in de naaste toekomst, na de oorlog,
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Omslag van tijdschrift De Beweging, 1917.

aan een uitgave zijner verzamelde prozastukken. Nu geloof ik zeker dat Verwey
bereid zou zijn met U in onderhandeling te treden. Temeer daar U voorloopig nu
mijn uitgever geworden bent, en er uitzicht op is dat nog enkele anderen van zijn
literaire vrienden het plan hebben bestaan aan U binnenkort aan te bieden. [...] Ik
wil mij zeker niet in Uw zaken mengen, maar mij dunkt dat de aanwezigheid van
iemand als Verwey voor Uw fondslijst een versterking kan zijn. [...] Het zou mij,
zeg ik nog eens, buitengewoon veel genoegen doen, wanneer het mogelijk was dat
onze boeken door een zelfde uitgever werden uitgegeven. Evenals dat in Frankrijk
gebeurt, waar steeds een zelfde groep schrijvers tot het fonds van één uitgever
behoorden.33 Met die laatste opmerking doelde hij ongetwijfeld in ieder geval op
Gallimard, maar wellicht daarnaast ook op de verjongde Mercure de France, die juist
een bloeiperiode doormaakte,34 of op Bernard Grasset (1881-1955), wiens in 1907
gestarte uitgeverij eenzelfde geestdrift teweeg bracht als Anton Kippenbetgs
Insel-Verlag.35
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Van Eyck, die inmiddels begrepen had dat de gebroeders Brusse op vriendschappelijke
voet stonden met Versluys en dat zijn denigrerende opmerkingen over de laatste
misschien niet in goede aarde waren gevallen, haastte zich eind januari bij Brusse te
benadrukken dat hij hen op persoonlijke titel had benaderd, maar, hield hij vol:
‘Behalve Verwey ken ik meerdere au-
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teurs, wier werk door Versluys uitgegeven wordt, en ik sprak ook verschillende
boekhandelaren - eenparig was de meening dat er van de firma Versluys al zeer
weinig actie uitgaat.’ Over De Beweging schreef Van Eyck bij dezelfde gelegenheid:
‘U weet misschien dat die het eigendom van Verwey is, en dat het tijdschrift enkel
bij Versluys in administratie is.’
8 februari kon Van Eyck aan Verwey melden: ‘Brusse heeft mij geantwoord dat
hij 't zéér op prijs zou stellen, zoo ik hem geestverwanten die nog geen gevestigde
uitgever hebben, aanbeveel, maar dat hij liever geen boeken uitgeeft van schrijvers
die reeds een vaste uitgever hebben [...] en daar niet alleen U, maar ook v.d. Leeuw,
Uyldert, Prins bij Versluys zijn zal er van een groepsuitgever niet veel komen, denk
ik.’ Brusse had hem inderdaad in die zin op 30 januari op zijn brief van vijf dagen
tevoren geantwoord, al was dat antwoord iets genuanceerder dan Van Eyck aan
Verwey deed voorkomen: ‘Wij hebben den inhoud van uw brief van 25 dezer
overwogen, doch komen tot de conclusie, dat wij liever niet aan den heer Verwey
willen voorstellen zijn werk bij ons uit te geven. Wij zijn met den heer Versluys op
zeer vriendschappelijken voet, zoodat wij over en weer elkaar liever geen auteurs
afnemen. [...] Indien U ons geestverwanten, die nog geen gevestigden uitgever hebben
wilt aanbevelen, dan zal ons dat natuurlijk bijzonder aangenaam zijn en dan kan
langzaam aan toch een verhouding groeien zooals U die in Frankrijk met genoegen
ziet.’ Op 18 februari voegde Joh. Brusse daaraan nog toe: ‘Een auteur, die zijn werk
om goede redenen beslist aan een anderen uitgever wil toevertrouwen, zal dit toch
altijd kunnen doen natuurlijk.’
In dit stadium is er ook nog kort sprake geweest van een zelfstandige uitgeverij rond
De Beweging, los van bestaande uitgeverijen. Op 11 maart 1918 schreef Verwey aan
Van Eyck: ‘Zou het onmogelijk zijn de Beweging in eigen beheer uittegeven? Ik
veronderstel niet dat het oogenblikkelijk noodig is. Ik ben in onderhandeling met
Versluys en slaagt die, dan is het zelfs niet uitgesloten dat het tijdschrift op den duur
bij hem blijft. Maar ze kan ook mislukken, en dan moet ik klaar staan om uiterlijk
1919, desnoods zelfs eerder, de uitgaaf in de hand te nemen. Een ander uitgever te
zoeken, lokt me niet aan. De volslagen onafhankelijkheid ten opzichte van rentabiliteit
etc, waarin ik het tijdschrift wensch te houden, was met Versluys alleen vereenigbaar
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zoolang hij gemoedelijk was en niet zakelijk. Nu hij her laatste op een slechte manier
wordt, moet ik erkennen dat goede zakelijkheid te verkiezen zou zijn; maar ook de
beste komt niet overeen met de bewegings-vrijheid van De Beweging. Geen uitgever
dus - D.w.z. zelf uitgever. Maar hoe?’ Verwey zag zelf twee oplossingen. Iemand
van de groep rond De Beweging zou tegen vergoeding de directie en administratie
van het tijdschrift op zich nemen, of de administratie zou worden opgedragen aan
de drukker van het tijdschrift. Van Eyck zag als beste oplossing dat híj de administratie
op zich zou nemen: ‘De drukker zou het kunnen doen, maar de behartiging mag in
geen geval geregeld worden naar de bezigheden ter drukkerij en daarvoor bestaat
altijd gevaar. Wordt de Beweging uitgegeven door “De Beweging” dan is er een
volstrekte onafhankelijkheid’, schreef hij op 12 maart aan Verwey, ‘en de uitgeverij
van De Beweging kan een basis en middelpunt worden van een uitgavencomplex,
zooals dat in Frankrijk bij de Cahiers [de la Quinzaine], in Italië bij La Voce het
geval was.’ Verwey had wat aarzelingen De Beweging aan Van Eycks zorgen toe te
vertrouwen en bovendien bleek zijn weerzin tegen van Versluys toch geringer dan
Van Eyck op grond van Verweys eerdere uitspraken terecht had aangenomen. Op
14 maart schreef Verwey aan Van Eyck: ‘Over de Beweging, en je bereidheid de
uitgevers-zorg daarvoor op je te nemen, spreken we nader. Dadelijk zal Versluys me
wel niet nopen hem los te laten, en als hij er me niet toe noopt, mag ik hem nier
bruskeeren. Daarvoor zijn, ondanks mijn reeële grieven, onze betrekkingen, zakelijke
en persoonlijke, van te oude datum, en moet ik tezeer rekening houden met zijn
uitgeverschap over mijn andere werken. Er komt bij dat juist in de uitgaaf van de
Beweging zijn vroegere vriendschappelijkheid het duidelijkst is uitgekomen.’ Een
kleine maand later waren de verhoudingen echter weer verslechterd, want op 7 april
kondigde Verwey aan binnenkort weer op de uitgave van De Beweging terug te
komen, want: ‘De verhouding tot Versluys is nu wel zoo wankel mogelijk’. Over de
uitgave van De Beweging schreef hij later die maand aan Van Eyck: ‘Ja, de
Beweging-uitgaaf dringt langzamerhand tot bespreking. Behalve dat mijn verhouding
tot Versluys een geregelde, maandelijksche samenwerking voor de toekomst
onmogelijk maakt, beperkt zijn zorg voor de exploitatie zich zoozeer tot het
strikt-noodige dat ik iedere keer tusschen hem, de drukker, de medewerkers
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en de abonnees moet ingrijpen. [...] Uiterlijk met 1919 moet ik dus òf het tijdschrift
in eigen beheer nemen (en daarvoor hulp vinden) òf een overeenkomst treffen met,
hetzij een boekhandelaar of een andere uitgever.’ Hij schreef Van Eyck dat deze naar
zijn mening te lichtvaardig over de uitgave in eigen beheer van het tijdschrift dacht:
‘Dit maakt dat ik, hoezeer je aanbod me ook toelacht, de aanvaarding ervan niet
makkelijk aandurf. Ik vraag me telkens af of - gegeven de kwade kansen die de
meeste uitgevers mee in 't spel brengen - een goed boekhandelaar niet het
wenschelijkst is.’
Over de onderhandelingen met Brusse over De Beweging is in de correspondentie
tussen Brusse, Verwey en Van Eyck verder geen sprake meer. Verwey zag na het
terugtrekken van zijn aanbod van Goden en grenzen aan Brusse kennelijk niets meer
in deze uitgeverij; de gebroeders Brusse op hun beurt zagen er vermoedelijk - mede
gezien de wat wankele financiële positie van het bedrijf - niet erg veel brood in het
tijdschrift en de hele, commercieel toch weinig aantrekkelijke Beweging-groep bij
het fonds in te lijven.
De administratie van De Beweging zou vanaf januari 1919 door de Leidse drukker
van het tijdschrift N.V. v/h L. van Nifterik Hz worden gevoerd. Aan het einde van
die jaargang werd de verschijning gestaakt.
Van Eyck werd in september 1919 correspondent voor de Nieuwe Rotterdamsche
Courant in London en had dus andere zaken aan zijn hoofd dan de uitgave van
Verweys tijdschrift. De scepsis van Verwey over Van Eycks eerdere enthousiamse
was dus niet helemaal onterecht geweest. In september 1919, vlak voor Van Eycks
vertrek naar Londen, schreef Verwey aan Maurits Uyldert: ‘Gister had ik Van Eyck
[...]. Wij hadden een aangename dag samen, maar ik werd versterkt in de overtuiging
dat het laatste geslacht van dichters waarop ik verwachtingen vestigde: hij, Bloem,
Gerretson, noch als voortzetting noch als vernieuwing krachten zal ontwikkelen.’36
C.A. Mees was, met Mea Verwey met wie hij in augustus 1918 was getrouwd, een
in Santpoort gevestigde uitgeverij begonnen, die in 1919 een eerste uitgave het licht
deed zien. Dat was een bundel van Nine van der Schaaf. In 1920 volgde een tweede
uitgave, een bundel van Mea Mees-Verwey. In een uitgaafje bij het tienjarig bestaan
van de uitgeverij werden deze uitgaven als diletantisch aangemerkt, reden waarom
1921 als het officiële
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oprichtingsjaar van de uitgeverij werd aangemerkt. ‘Ernst werd het pas, toen Albert
Verwey besloot zijn klaarliggende bundel [De weg van het licht (1922), vF] aan onze
zorgen toe te vertrouwen’, stond in dezelfde gelegenheidsuitgave te lezen. ‘Na het
ophouden van De Beweging werden de trouwe lezers van dit [...] tijdschrift even
trouwe kopers van de van hem en zijn voormalige medewerkers bij Uitgeverij C.A.
Mees verschijnende boeken’.37 Inderdaad zou het fonds van Mees voor een aanzienlijk
deel gevuld worden met publicaties van voormalige Beweging-medewerkers als Aart
van der Leeuw, Nine van der Schaaf, J.J. de Stoppelaar, Maurits Uyldert, Is. P. de
Vooys en vooral Verwey zelf.38 Mede daardoor slaagde Mees er vooral in de periode
1921-1930 in een belangrijke poëzie-uitgever te worden, die in de strijd om de eerste
plaats slechts A.A.M. Stols moest laten voorgaan. Stols zou het volgende decennium
zijn positie weten te consolideren, Mees moest, hoewel nog steeds verkerend in de
hogere regionen, iets gas terugnemen.39 Operatie geslaagd, patiënt overleden, kan de
geschiedenis van een aan De Beweging verbonden uitgeverij dus kort worden
samengevat.
In de zomer van 1929 onderhandelde Van Eyck samen met P. Geyl en F.C. Gerretson
met Van Dishoeck over hun al in 1920 - één jaar na de opheffing van De Beweging
- opgevatte plan voor een tijdschrift. Omdat Van Dishoeck bang was door de politieke
opvattingen van met name Gerretson en Geyl in conflict met de Belgische regering
te komen, zag hij op het laatste moment van de uitgave van het tijdschrift af.40 Leiding
zou daarop door uitgeverij Mees worden uitgegeven. Verwey wilde in de eerste
afleveringen beslist niet publiceren, om de indruk te vermijden dat Leiding de opvolger
van De Beweging was, zoals Van Eyck op 11 augustus 1929 aan Aart van der Leeuw
meedeelde.41 Het feit echter dat Mees uiteindelijk optrad als uitgever van Leiding
bevestigt het beeld dat híj de plannen van Van Eyck had verwezenlijkt en als uitgever
van de groep rond Verwey moet worden gezien.
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Brief van Uitgeverij W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij aan P.N. van Eyck, 18 februari
1918 (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)
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Gé Vaartjes
‘Je was m'n voorbeeld’
Herman de Man en Jeanne Berkhout, een vriendschap
Op een avond, ergens tijdens de Eerste Wereldoorlog, belde een dakloze jongeman
aan op de Amsterdamse De Wittenkade nummer 46 met een verzoek om onderdak.
Na enige aarzeling besloten de bewoners, de familie Berkhout, hem voorlopig in hun
kring op te nemen. Hun onverwachte gast was Sal Hamburger, die enkele jaren later
als Herman de Man een bekend romanschrijver zou worden.
Salomon Herman Hamburger was geboren in 1898 te Woerden, midden in de
streek die hij in zijn latere romans en verhalen uitvoerig beschrijven en peilen zou.
Hij was een intelligent, maar onrustig en onhandelbaar kind. In het joodse ouderlijk
milieu voelde hij zich nier thuis. Zijn vader was een koopman, die nogal eens pech
in zaken had. Hij zette winkeltjes op, ging failliet, werd marskramer, handelaar in
tweedehands spullen en mollenvellen. Zoon Sal moest als kind al mee de boer op en
gruwde van dit bestaan. Thuis was het al niet veel beter - het huwelijk van zijn ouders
was in die tijd niet gelukkig. Moeder Hamburger verliet haar man zelfs een tijdje en
vestigde zich met haar drie kinderen in Amsterdam. Wat Sal thuis ook miste, was
geestelijk gezelschap, conversatie, cultuur. De drang om het ouderlijk huis te verlaten
was dan ook groot.
Begin 1916 woonde hij in Amsterdam, waar hij broodbezorger was. Mogelijk was
het in die periode dat hij bij de Berkhouten op de De Wittenkade aanklopte en daar
de dochter des huizes, Jeanne Berkhout (1901-1984) leerde kennen. Het was een
alternatief nest, waarin vooral de vader een opval-
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lende vogel was. Zijn levensverhaal biedt stof voor een, zij het enigszins
melodramatische, roman. Hij was een intelligente boerenzoon die van zijn ouders
niet mocht studeren. Uit overtuiging sloot hij zich op ongeveer achttienjarige leeftijd
aan bij het Leger des Heils. Als luitenant werd hij verliefd op een heilsoldate, met
wie hij, volgens Heils-gebruiken, niet trouwen mocht. Daarom verliet hij het Leger,
werd koopman en trouwde met zijn heilsoldate. Een zoontje stierf na enige maanden,
en kort daarna bezweek zijn vrouw aan ‘de vliegende tering’. In 1900 hertrouwde
hij. Het huwelijk bracht twee kinderen voort, Jeanne, en een zusje, dat in 1909 op
zesjarige leeftijd stierf.
Vader Berkhout had belangstelling voor socialistische en anarchistische stromingen,
volgde lezingen op dit terrein en werd atheïst. Hij kreeg contacten in de
Vrijdenkersbeweging en met name in de in 1857 opgerichte vereniging ‘De Dageraad’.
De Vrijdenkersbeweging was aanvankelijk liberaal georiënteerd, maar ontwikkelde
zich tijdens de Eerste Wereldoorlog vooral in socialistische en pacifistische richting.
Berkhout had bemoeienis met de uitgave van de Soldatenalmanak, verspreidde
insignes met het bekende ‘gebroken geweertje’ en teksten als ‘Geen man en geen
cent voor het militairisme’. Geestverwanten als Ferdinand Domela Nieuwenhuis,
Tjerk Luitjes, predikant Nico Schermerhorn en Gerhard Rijnders kwamen geregeld
bij de familie Berkhout over de vloer. Rond 1911, toen Jeanne een jaar of tien was,
draaide haar vader een maand de gevangenis in voor een ‘opruiend’ artikel dat in
een door hem verspreide Soldatenalmanak was gepubliceerd.
Jeanne Berkhout groeide op in een aanvankelijk harmonisch milieu, waarin bewust
geleefd werd. Zeker één keer per week ging men uit, naar het Apollotheater of naar
Carré. Zelf exploiteerde haar vader met anderen nog een tijdje ‘De Roode Bioscoop’
op het Haarlemmerplein, zonder succes overigens. Alles wat met theater en bioscoop
te maken had, boeide Jeanne enorm. Zij trad al jong op in operettes van de door haar
vader geleide ‘Ontspanningsschool’ (gericht op kinderen van ‘geestverwanten’) en
de operetteen zangvereniging ‘De Jonge Proletaar’. Op school mislukte zij; ze bleef
drie maal zitten. In een winkel op de Haarlemmerdijk kreeg zij een baantje, dat
voornamelijk bestond uit het afstoffen van vitrines, en kort daarna deed zij
kantoorwerkzaamheden in de ‘Roode Bibliotheek’ van Gerhard Rijnders in de
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Frederik Hendrikstraat. Zij was toen een jaar of veertien.
Er kwamen wel eens mensen bij de Berkhouten thuis met verzoeken om kleding,
goederen of onderdak, zo ook Sal Hamburger. Hij had geen goed moment gekozen:
er was net een gast vertrokken mèt geld en nieuwe schoenen en voor vader Berkhout
was de maat vol. Hij loodste Hamburger weg, maar dochter Jeanne greep in. ‘Moest
die jongeman met die prettige beschaafde stem zo maar 't onzekere tegemoet gaan?
- Hoe kòn pa 't over z'n hart verkrijgen die jongen zo maar heen te sturen, zonder
eten en met de zekerheid dat hij niet geholpen zou worden?’1
Zo werd Sal Hamburger alsnog in huize Berkhout opgenomen. Tussen hem en
Jeanne klikte het meteen. Hij praatte die avond volop over zijn idealen en zijn grootste
wens: schrijver worden. Vooral dit laatste sprak Jeanne aan. Zelf zette zij ook wel
eens iets op papier, maar verder dan pogingen was zij niet gekomen. De serieuze
ambities van Sal Hamburger maakten indruk op haar. De onverwachte gast en zijn
spirituele conversatie moeten voor haar welkom geweest zijn. De aangename sfeer
in haar ouderlijk huis was namelijk juist in die periode ernstig verstoord doordat haar
moeder een relatie met een vriend des huizes was begonnen en haar vader van de
weeromstuit een verhouding aanknoopte met een schoonzuster. Haar vader leefde
afwisselend thuis en elders, waarschijnlijk bij zijn geliefde. Toen deze van hem
zwanger raakte, liet Jeannes moeder zich scheiden. Hierdoor ging Sal Hamburgers
aandacht meer en meer naar Jeanne uit. En zij, die haar verhaal niet meer bij haar
ouders kwijt kon, werd steeds vertrouwelijker met Sal. ‘Selma [zo noemde zij Sal
Hamburger, G.V.] was zo vrij in ons huis als een eigen kind en ik beschouwde hem
dan ook echt min of meer als een broer die je alles kan vertellen en die zorgt dat alles
in orde komt en je problemen oplost’. Anderzijds moet zij voor hem een ideaal
klankbord geweest zijn: literair geïnteresseerd, opkijkend naar de zelfverzekerde,
net iets oudere Hamburger, luisterde zij met intense belangstelling als hij zijn eerste
pennevruchten voorlas. Dat gebeurde vaak 's morgens vroeg tijdens het ontbijt, als
Sal al vanaf een uur of vijf had zitten schrijven. Hij, op zijn beurt, ontdekte Jeannes
interesse voor theater en ging voordrachtavondjes organiseren waar zij kon
declameren. Het repertoire bestond uit ‘officiële’ poëzie en gedichtjes van Sal
Hamburger.
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Het milieu van socialisten, anarchisten, dienstweigeraars en vegetariërs waarin hij
beland was, heeft grote invloed uitgeoefend op Sal Hamburger. Al in de tijd dat hij
in Oudewater woonde, van 1910 tot 1916, was hij met een dergelijke sfeer in
aanraking gekomen. Hij was er geregelde gast op de woonschuit ‘Arke Liberté’,
waar de mandenmaker Willem van Vliet zijn werkplaats had en zijn bezoekers met
verve vertelde over zijn anarchistisch-georiënteerde ideeën. De bonte, maar vooral
erudiete gasten van Berkhout en de literatuur waarmee zij hem in aanraking brachten,
hebben zijn sluimerende maatschappelijke opvattingen ongetwijfeld versterkt. Een
en ander leidde in ieder geval tot uitgesproken anti-militaristische opvattingen. Op
de markt van Gouda, een van zijn vele woonplaatsen, droeg hij, met een wijde,
donkere cape om zijn schouders en gehuld in sandalen, zijn ideeën in felle
redevoeringen uit.
Op 17 januari 1918 moest hij voor het vervullen van zijn dienstplicht in Leiden,
in de inmiddels afgebroken Morspoortkazerne, verschijnen. Hij weigerde. Een andere
dienstplichtige herinnerde zich decennia later nog hoe ‘de “landverrader” voor het
front van de troep werd geplaatst, hoe hem de knopen van het uniform werden afgerukt
en hoe hij daarna de poort van de kazerne werd uitgejaagd, waar de marechaussee
hem overnam en naar de gevangenis bracht’.2 Hij belandde in een cel en werd
ongeveer twee weken later in voorarrest geplaatst in het ‘Gravensteen’, de toenmalige
Leidse militaire gevangenis. Op 23 mei werd hem opnieuw bevolen zijn
‘modeluniform’ aan te trekken, wat hij weigerde. Na zijn verhoor, op 1 juli 1918,
werd hij op 26 juli overgeplaatst naar het Noord-Hollandse Fort Spijkerboor, een
oude stelling die in die periode, waarin veel dienstweigering plaatsvond, als militaire
gevangenis functioneerde. Hij had het er beter naar zijn zin dan in Leiden, waar hij
eenzaam opgesloten zat. Op Spijkerboor waren gemeenschappelijke verblijven,
mocht hij lezen en was er de gelegenheid bezoek te ontvangen.
Ook Jeanne Berkhout probeerde hem te bezoeken, in september 1918. Zij stuurde
een - verloren gegane - brief aan de kapitein-directeur van Spijkerboor, Jos. P.
Loeffen, die haar onmiddellijk antwoordde. Uit zijn reactie op 18 september blijkt
dat Jeanne vragen betreffende Sal Hamburger gesteld had. Loeffen stelde voor om
mondeling van gedachten te wisselen en stuur-
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de een routebeschrijving Amsterdam-Fort Spijkerboor. Jeanne reageerde per
omgaande, waarna Loeffen berichtte dat hij haar ‘op den aangevraagden dag en tijd
gaarne op zijn bureau te fort bij Spijkerboor zal te woord staan. Hamburger zult
Unochtans niet kunnen spreken, daar bezoeken aan arrestanten uitsluitend des
Maandags kunnen worden toegestaan.’3
Jeanne herinnerde zich later dat zij haar vriend inderdaad niet bezoeken mocht:
‘Wel werd mij heel gezellig een kopje thee aangeboden, mits ik de heren ook wilde
inschenken. Dit deed ik, waarom ook niet. Toen zei Jos Loeffen dat hij zijn best zou
doen dat ik toch nog eens met Selma zou mogen spreken en hij mij dit berichten zou.
Wilde ik mijn trein nog halen moest ik dadelijk vertrekken en wilde Jos Loeffen mij
wel even per fiets naar 't station brengen. “Goed!” ik accepteerde. Toen wij vlak bij
't station waren zei Jos tegen mij “Weet u wat u nu gedaan hebt?” “Nou?” “U omarmde
het militairisme.” Ik voelde mij ellendig. Ben hard naar 't station gehold en haalde
de trein. Later kreeg ik nog een kaartje van J. Loeffen maar ik ben toch niet meer op
fort Spijkerboor geweest.’
Later ‘zat’ Hamburger nog enige tijd in de Haagse Strafgevangenis. Hier kon
Jeanne Berkhout hem wel bezoeken. Dit is op zichzelf een opmerkelijk feit. Volgens
het briefhoofd van het gevangenisbriefpapier waren bezoekdagen alleen voor familie
bestemd. Mogelijk heeft Jeanne zich voor zijn zusje uitgegeven. Dat zal haar niet
veel moeite gekost hebben; zij beschouwde Sal Hamburger inderdaad als een oudere
broer tegen wie zij enorm opkeek. In hun beider latere correspondentie is ook steeds
sprake van ‘zusje’ en ‘broertje’ - koosnaampjes die wellicht in de vertrouwde
huiselijke sfeer ontstaan waren en een extra lading gekregen hadden door Sals
gevangenisverblijf.
Uit Scheveningen schreef Sal Hamburger aan Jeanne:4 ‘Lief Zusje. Ondanks
winterteenen, reumatiek, koude, kieheltonnetje en meer narigheden(s) heb ik toch
nog poe-etische aantijgingen. Dat zie je. Zeg, heb je m'n brief van 10 Nov. niet
ontvangen? De Adj. Dir. heeft hem wel afgezonden. Hoe komt 't dan dat ik geen
antwoord ontving? Stagnatie? Toch zeker niet in onze vriendschap. Bah, hoe kom
ik aan 't idee. Den 8 Dec, 22 Dec en 5 Jan ontvang je weer [een] brief als je goed
oppas[t] en veel schrijf[t]. Toe zeg, verplaats je eens in mijn toestand. Nu moet ik
nog bijna 2 maanden in een kille cel woonen en heb dus wel wat warmte van buitenaf
noodig. Want kil
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is het hier. 't Gebouw waar ik zit is nieuw. De verwarming is bovenin. Daar erger ik
me nog eens ziek aan. Ondertusschen heb ik twee gratis winterbeenen en
eeuwig-koude voeten. Dan een buurman, die in die paar weken dat ik hier zit, zeker
al van Groningen naar Amst. heeft geloopen...op z'n klompjes. Lekker gehoor, vraag
maar aan Louis Bouwmeester in “Pro Domo”.5 Maar...een onverstoord humeur. Zalig
zoo'n bezitting. Goud waard. Mijn cel is in tegenstelling der oudere, tàmelijk oog'lijk.
Moderne kleuren, groen met bruin. Nu verbeeld ik me maar in een tuindorp bij een
grooten stad te woonen. De groote stad is het hoofdgebouw. Dat stemt. Groet je ouwe
heilsoldaat en Moeder van me? Prachtig. Ik juich bij de gedachte aan half Jan. Kan
me nog maar niet goed indenken. Zoo'n groot bezit vrij te zijn...van alles af. Daar
heb ik 4,6 ja 8 winterbeenen voor over. Ondertusschen nadert de Vrede6 en ik zal
hem met eerlijk gemoed durven aanvaarden...want ik heb haar niet verdreven, toen
niet, nu niet, nóóit. Nu kleintje gedag van je broertje S.H.H. Speciaal letten op wat
boven den brief gedrukt is.’
Bij deze brief voegde Sal Hamburger zijn gelegenheidssonnet (‘Opgedragen aan
Jeanney Berkhout, den 24 Nov. 18 door No. 213, Strafgevangenis 's Hage’). Het is
een beter getuigenis van zijn vriendschap met Jeanne Berkhout dan van zijn
dichterschap.
Vanaf 18 januari 1919 kon hij weer met geheven hoofd door het leven gaan. Kort
na zijn vrijlating liet hij zich samen met Jeanne fotograferen door Johan van den
Bergh in de 2de Nassaustraat. Deze had al veel foto's van Jeanne gemaakt, die
opvallend in zijn etalage tentoongesteld werden. Helaas zijn alle foto's waar Herman
de Man en Jeanne Berkhout samen op staan verloren gegaan.
Hamburger verbleef enkele maanden in Gouda en vertrok toen naar Dordrecht,
waar hij een baantje kreeg bij de kantoorfirma ‘Accidentia’. In het bevolkingsregister
van Dordt staat hij vermeld als ‘reiziger in schrijfmachines’. In de praktijk hield dit
in dat hij een soort voorloper van de stencilmachine aan klanten moest zien te slijten.7
Gelukkig was hij niet, in die periode. Zijn verblijf in de verschillende gevangenissen
had hem niet onberoerd gelaten en zijn toch al rancuneuze aard versterkt. Hij had
haatgevoe-
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Sonnet door Sal Hamburger aan Jeanney Berkhout (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)
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lens jegens zijn ouders, zijn jeugd, zijn milieu, de maatschappij en niet het minst ook
tegen zichzelf - tegen zijn dikdoenetij, leugenachtigheid, snobisme. ‘Nimmer heb ik
vergeten, van mij zelf te walgen’, schreef hij in een brief aan de Vlaamse
priester-dichter Hugo Vetriest op 1 november 1919. Het enige waarin hij bevrijding
vond, was schrijven, maar dat wilde in die periode nog niet goed lukken: ‘Ik voel de
onmacht in mijn knoken branden,’ zo voelde hij het. Hij trachtte verwoed gedichten
te schrijven, in de overtuiging dat het kunstenaarschap een heilige arbeid was, een
roeping waaraan hij niet verzaken mocht. Hij was er volledig van vervuld en toonde
zich in zijn brieven en gedichten uit die periode de ultieme romantische kunstenaar:
dwepend met zijn eigen werk, dat voortkwam uit Weltschmerz, verliefd op zijn eigen
regels, schärmerisch. Zonder enige gêne citeerde hij in zijn correspondentie uitvoerig
‘uit eigen werk’.
Maar terwijl hij zichzelf naar Jeanne en anderen toe alsmaar wilde bewijzen,
begonnen zijn onzekerheid en zelfkritiek, eigenlijk: zijn zelfhaat, de fundamenten
van zijn levensmotivatie aan te tasten. In deze periode organiseerde hij voordrachten zangavonden, die soms door Jeanne en ook door hen beiden gevuld werden. Zo
schreef hij Jeanne op een ongedateerde ansichtkaart uit Gouda dat hij voor half
februari een avond voor haar gepland had. Waar is onbekend. Als advertentietekst
legde hij haar voor: ‘Mej. J. Berkhout Declamatrice. Uitgebreid Reportoire [sic]
“Weerbarstige Liederen” de Comm. Partij’. Haar honorarium zou bestaan uit ‘de
geheele serie dichtwerkjes van Adama v Scheltema’. Jeanne was geregeld op
vergaderingen en socialistische feestavonden te vinden. Op een van die avonden
drukte F. Domela Nieuwenhuis haar de hand na haar declamatie.
In mei schreef Hamburger Jeanne Berkhout uit Dordrecht een alarmerende brief,
waarin hij over zelfmoord sprak, maar die eerder een appèl aan Jeanne lijkt te zijn.
Hij stuurde bij zijn brief een gesloten enveloppe, waarop hij noteerde: ‘Eerst na mijn
dood te openen’. Op de achterkant plakte hij een strookje met de tekst; ‘Het zegel
van vertrouwen’. In de begeleidende brief schreef hij: ‘Lieve! Dezen brief te lezen,
zal niet zonder aandoening voor je zijn hoop ik. Ik ben nu meer of minder dan dat
ik was toen ik nog leefde at en dronk, maar zeer zeker anders. Maar nu mag ik zeggen,
wat ik te zeggen heb, ik heb je lief, goed lief. Geen omhaal van groote en dikgezwollen
woor-
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den, overgenomen uit antieke Loffiesbrieven zal ik gebruiken. Het zou de reine idee
maar bevuilen. En als ik nu beweer, lieve ik dacht ten laatste ure aan je, dan zou ik
allicht liegen. Het laatste ure zal vermoedelijk wel aan beuzelingen worden gewijd
zooals dat mijn vermoeden is. Maar dit is zoo, lieve, nu is van jou mijn gansche
gedachte vervuld. Ik heb gelukkig geleefd, want ik heb gestreefd. Mijn uiterlijk leven
was zwaar en vermoeiend. Ik mocht niet spreken over m'n liefde, want jij moest je
aan de kunst wijden. Geheel en al. Je wordt groot en je sterft nier zooals alle anderen
voor je stierven. Groet van mij je lieve Ouders en leef naar geestelijke behoefte. Durf
gerust je mensch-hulsel en je mensch-driften te verzaken voor je kunstdrang - en
denk vriendelijk aan je dooden vriend Selma.’
Na het schrijven van deze brief heeft Sal Hamburger geen actie ondernomen.
Jeanne stuurde hem zijn ‘verzegelde’ brief terug - naar alle waarschijnlijkheid
ongeopend - en trachtte hem levensmoed in te spreken. Hij reageetde in mei 1919
als volgt: ‘Lieve Zus! Dat je den brief teruggezonden hebt geeft mij te denken. Je
meent met praten mij om te doen keeren op m'n pad naar het water. Dat is wel heel
erg lief van je en het toont je vrouwelijk sentiment, maar meer ook niet. Zie, je
argumenten zijn afgezaagd en onjuist. Mag ik de natuur die mij te leven geeft niet
dwingen? God weet, misschien draag je zelf een corset. En dan is het niet zeer
natuurlijk? De natuur geeft mij drang naar het water, ik moet als natuurkind
gehoorzamen. En dan is het malle, nog pas 21 jaar en dan...Alsof men vrediger als
9I-jarige dan op mijn leeftijd sterft. Dat ik niet het recht tot leeg-leven heb, dat is in
m'n vorigen brief toch duidelijk genoeg gezegd. Zelf heb ik m'n vonnis geveld toen
ik schreef,
Jong leven, leef en wees bewust
te leven
O peil uw geest en durf gerust
te geven
Van 't schoons dat in u is
Een kunstgetuigenis.8
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Als ik het: “Geruste geven” voel onmogelijk worden heeft mijn leven geen zin.
Jeanney, ik ben artiest en als zoodanig wil ik leven. Rukt het lot de aureool van kunst
mij af, dan wil ik niet dan mag ik niet verder gaan. Is dit nu zoo ingewikkeld? En
zoo erg? Jullie gelooven niet aan, de dood is een verblijden. Steeds worden mijn
verzen sublimer [sic] en raker. Mijn psychologische kijk is onbegrensd en dat juist
is het dat mijn penneonmacht zoo doet verdrieten. Stel Jeanney, ik zou moeten blijven
leven, met hemelen in mijn hoofd, en onbekwaam tot mededeelen. Vind jij het erg
voor jou? Malheid, je zou me toch niet als een fatsoenlijke burgerman willen kennen.
En afgezien van alle woorden die toch nimmer de kern zullen raken de dood staat
bij mij vast en het zal geschieden. Niets en niemand doet mij daar anders over denken.
En dan dat laatste van je brief. Hoe dat te beantwoorden. Het beste wat ik zeggen
kan lees Plato en denk er over na. Ik zal je het in 't hollandsch vertaalde werk van
hem deze dagen opsturen. Want wat is liefde? In de dagelijksche opvatting van het
woord is het de vleeschgang van mensch tot mensch gecombineerd met geestelijke
synonimiteit. Maar voor de aparte zielen is het woord apart. Aldus ook met het ijlteere
liefde: Als ik zeg een immens verlangen naar het zilveren doorweven zieleleven te
hebben is dit dan liefde? Ja? Nu dan heb ik je lief. Maar als jij er in zien wil 's lichaams
heetheit, 's lichaams verlangen, dan, ach dan ben je precies dezelfde voor me als
ieder ander meisje. Donderdag a.s. kom ik om 10.49 C.S. aan. Ben je er dan? [...]’
Het staat wel vast dat de relatie tussen Sal Hambutger en Jeanne Berkhout een
platonische was. De hierboven geciteerde brief geeft hier duidelijk inzicht in en
verwoordt wat Hamburger met Jeanne verbonden moet hebben: een diep geestelijk
contact, dat zijn oorsprong vond in hun beider liefde voor de kunst. Er was, getuige
Jeannes later genoteerde herinneringen, wel sprake van een zekere intimiteit: ‘Als
Selma bij ons logeerde en heel vroeg uit bed was gegaan om te schrijven of te dichten,
dan kwam hij weleens bij mij zitten of liggen en dan las hij mij voor of praatte met
mij en het is mij en ik veronderstel ook hem nooit opgekomen dat hierin iets scheefs
kon schuilen. Ik heb Selma nooit een kus gegeven en hij mij niet.’ Jeanne had in die
tijd verkering met ene Freddy Brinkema. Er ontstond een misver-
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stand tussen hen, maar: ‘mijn broer Selma praatte net zo lang met Freddy tot het
weer in orde kwam en de verloving werd gevierd’. Deze heeft echter niet lang stand
gehouden.
Een ontmoeting van Sal Hamburger met familie van Jeanne uit Dubbeldam leidde
tot een voordrachtavond op 24 mei 1919 in het gebouw ‘Helpt elkander’. Het bewaard
gebleven affiche meldt dat de avond gegeven wordt door ‘Mej. Jeanney Berkhout,
den heer S.H. Hamburger. Met medewerking van het Dubbeldamsche Gemengde
Koor “Soli Deo Gloria”.’ Het programma bestond vooral uit door Hamburger
geschreven verhalen en gedichten.
In de zomer van dat jaar voelde Sal Hamburger zich niet veilig meer in Dordt: hij
had ‘Accidentia’ opgelicht en werd door de politie gezocht. In september vluchtte
hij naar België, waarschijnlijk in gezelschap van een meisje, Sonja Mempes,9 dat hij
blijkens zijn eigen woorden, min of meer geschaakt had: ‘Inderdaad ben ik uit Holland
getogen met Sonja Mempes en evenzoo waar is het, dat het van haar Pa niet mocht.
Trouwens, welke Pa staat zooiets nu toe, hè. En de kroon op het werk was dat Pa
haar liet terughalen. Sonja Mempes is minderjarig en Pa woont in Indië, maar Pa's
neef in Nijmegen. [...] Sonja is thans onderweg naar Indië [...]’10 Hij belandde in
Brussel, vanwaar hij op 12 oktober aan Jeanne verslag van zijn recente ervaringen
deed: ‘Beste Jeanney! Is Selma dood? Ik hoorde je 't nog verleden week vragen aan
jij [sic]. En jij zei; “neen die komt wel weer boven water. En zoowaar daar ben ik
dan, zoo gezond als nooit en in een zeer bijzondere omstandigheid. SH
Hamburger-Incleader11 is nu dagblad-journalist aan de uitgevers Mij: “Het Laatste
Nieuws” grootste Vlaamsche gazet van België.12 Onze oplaag is thans 67.500.
Vergelijk (Telegr 85.000) Handelsbl (81.000) N.R.C. (105.000) Daar ben ik
mederedacteur geworden, dus m'n kansen staan niet slecht. M'n taak is de volgende
rubrieken onderhouden: Nederland, Kunst & Letteren, Tooneelkritiek, onderwijs.
Daarvoor heb ik het verantwoordelijke perscontract moeten teekenen.’
Hij meldde verder dat zijn poëzie in België een groot succes was. Zijn dichterschap
mag overigens nauwelijks een naam hebben. De verzen die uit zijn pen kwamen,
zijn veelal rijmelarij, geschreven in een dreuntoon. Woorden als ‘hondeke’ en
‘mondeke’ verraden een Vlaamse invloed. Veel van zijn versjes doen in de letterlijke
zin kinderlijk aan; Herman de Man had wel-
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licht aanleg voor het schrijven van kinderversjes, als hij zich hierop had toegelegd.
Anderzijds getuigen sommige gedichtjes van een zekere frivoliteit; woorden als
‘poepertje’, ‘een kusje lusten’ en ‘bloote gatje’ waren in die tijd nog ‘gewaagd’.
In Brussel was zijn suïcidale stemming volledig verdwenen: hij voelde zich
gelukkig in de literatuur èn in de liefde: ‘O Jeanney, het is heerlijk dat men je werk
erkent. Gerust leef ik nu. En weet je waarom. Omdat ik lief heb. Alweer? Hoor ik je
mompelen? Neen nu pas. Zie toen ik je verliet heb ik een vreemd proces doorgemaakt.
Dat ging aldus: I Fientje v Dool. 2 Marie. 3 Tine (ken je niet) 4 Caroline vd Willigen
(ken ik zelf maar half) 5 Sonja Mempes (een indotje) 6 Julliette La Febre (de eerste
Wallone) 7 Louise Ghijs (de laatste en de eerste). Je ziet wel m'n genegenheid uit
zich zoo internationaal mogelijk. Ik heb er nu Hollanders, Fransche Vlamingen,
Walen, Indo's, Engelsche en meer niet onder. Louise Ghijs is een actrice van het
gezelschap v Kerckhoven. Ze heeft haar einddiploma Tooneelschool Antwerpen,
Einddiploma Conservatorium en Middelbaar Onderwijs A Nederlandsch. Je ziet dus
wel dat mijn vrouwtje niet voor den poes is. Ik zelf heb haar een paar weken terug
ontdekt.13 [...] Weet je wat Julius Hoste de Hoofdredacteur14 zei, Kerel jij bent verliefd!
En hij heeft nog nooit zoo gelijk gehad als toen. En ik ging dagelijks op m'n Perskaart
naar de Schouwburg. Eerst kocht ik voor 25 franc een bloemstuk met m'n kaartje.
Toen kwam ik in de kleedkamers mijn opwachting maken, daarna werd ik thuis
uitgenoodigd en binnen een week was de zaak geregeld. Hoe ik me voel kan ik niet
schrijven. Alleen kan ik nu pas werken. Ik schrijf dagelijks boven m'n lessenaar hangt
de Latijnsche spreek [sic] “Geen dag zonder regel schrift”.15 En daarnaar leef ik. Ik
schrijf 2 hoofdartikelen per week. [...] Maar ook mijn Litteraire werk verzuim ik niet.
Er verscheen van mij al heel wat werk in “De Zweep”,16 ons Litterair Weekblad.
(Zooiets als Wereldkroniek).’
Hij stuurde Jeanne een aantal prentbriefkaarten van Brussel mee om haar een
indruk van zijn nieuwe werkterrein te geven. Bij een afbeelding van ‘Manneken-Pis’
noteerde hij: ‘Dat kereltje pist nu al 6 eeuwen. Da's een prestatie. Tracht jij het maar
eens een onnoozel uurtje te doen. Niet boos worden beste.’
Uit zijn volgende brief blijkt dat hij ook in Brussel, ver weg van de Ne-
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derlandse politie, niet helemaal op zijn gemak was. Op 17 oktober schreef hij Jeanne
onder meer: ‘Je snapt, dat je nooit iemand vertelt waar ik woon, dat is zoo iets
begrijpelijks dat er feitelijk geen woorden over vuilgemaakt dienen te worden. [...]
Daarom heb ik liever Incleader op den brief.’
Zijn brieven aan Jeanne Berkhout zijn van groot biografisch belang; ze zijn vrijwel
de enige primaire documenten die iets laten zien van Herman de Mans activiteiten
en geestesgesteldheid in deze Vlaamse periode en daarmee van zijn wording als
schrijver. Doordat er uit die tijd verder weinig of niets bewaard gebleven is, roepen
ze anderzijds ook veel vragen op.
De brieven tonen een opgewekte Sal Hamburger, voor wie de hele wereld open
lijkt te staan bij het simpele vertoon van zijn perskaart. Later - hij was toen ook al
verbonden geweest aan Het Dagblad van Gouda - zou hij over zijn journalistieke
periode schrijven: ‘Via de journalistiek ben ik toen in de geordende maatschappij
terug gekeerd. Ik zal van de journalistiek nu maar geen kwaad spreken, ieder weet
nu ongeveer wel, hoe schrijvers zich in dat stiel gemarteld voelen. Ik heb aan de
journalistiek te danken, naast veel knotting en ellende, dat er een einde kwam aan
het zwerven, dit individualistische bestaan, los van de samenleving. En dat is een
geluk voor mij geweest.’17 Hij genoot verder van zijn relatie met Louise Ghijs. Dat
hij hier zo onomwonden aan Jeanne over schreef, bevestigt nog eens zijn platonische
band met haar. Zijn brieven uit deze periode zijn soms lange opsommingen van
gepubliceerd of nog te publiceren werk. Hij schreef toen zelfs - nooit opgevoerde en
verloren gegane - toneelstukken. Veel onbekende verhaaltitels passeren de revue niet gerealiseerde plannen òf verhalen die nog niet teruggevonden zijn. De Man
publiceerde in die tijd namelijk in diverse, soms obscure bladen en het is ook niet
uitgesloten dat hij zich, mede om veiligheidsredenen, van meer pseudoniemen
bediende. Inmiddels had hij ook het pseudoniem bedacht dat hij zijn verdere leven
zou blijven voeren en dat vanaf september 1943 zijn officiële naam zou zijn: Herman
de Man. In een brief van 12 november vertelde hij het, met ander nieuws, aan Jeanne:
‘Beste! Het is hier Zondag a.s. de 16e verkiezing, dus je snapt, dat er gewerkt moet
worden. Ik word ergens op een Vlaamsch stedeke neergekwakt en mag vandaaruit
telegrafeeren naar alle oorden des lands. Dat is wel fortuinlijk, wijl het mij een vrije
Zondag kost. [...] Ook draag ik nu, sinds 4 weken, dus
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op de [ingesloten] kiek nog niet zichtbaar een moustache. Dat moest je zien zusje.
Net een tandenborstel. Ik krijg nu iets van een verzopen dorpsdominee, die pas uit
de regen komt. [...] Ik ga verhuizen liefje. Ik ben het in La Renommeé zat en kom
bij de zuster van Louise's moeder inwonen, dat is op St Gilles in het Zenne-Dal even
buiten Brussel. [...] Zal ik je eens vertellen waarom ik weg ga uit de Renommeé?
Zie Jeanne, dat is een hotel en daarin is een tapkast en daarin een bierkraan en daarin
bier en daarin alkohol, en daarin verstandbederf en daarin mijn ondergang. Daarom
en ook omdat, je weet dat, ik van een gezellig huishaardbestaan hou, duvel ik op.18
[...] Weet je al mijn nieuw pseudoniem voor de Vlaanderen? “Herman de Man”. [...]
Wij hebben met leedwezen gelezen dat Domela ziek is. Ik heb een klein “Entrefilet”
aan hem gewijd. Daaruit citeer ik: De nestor van het Socialisme, een waardig figuur,
die, ware hij dat waarlijke beeld van zijn volgelingen, een staat met zijn mannen
gelukkig zou kunnen maken. Helaas! Er is slechts 1 Domela en er zijn duizenden
Socialisten.19 Ik weet wel dat ik gezien mijn rol in het verleden eigenlijk zoo niet
schrijven mag, noem mij dus maar een inktkoelie, ik heb zelve behoord tot die
duizenden die niet in zijn schaduw kunnen staan, doch wel pogen te staan. Maar ik
ben nu eenmaal met inkt niet zoo zuinig.’
In dezelfde brief vertelde hij over de omgeving waar hij woonde: een hoerenbuurt.
Met één hoer had hij, zoals hij het zelf formuleerde, vriendschap gesloten. Ze stond
altijd liedjes te zingen onder het raam van zijn kantoorkamer. Als De Man
‘brakensmoede’ van haar gezang werd, wierp hij haar een letterloodje op het hoofd.
Later sloot hij vrede met haar. Aan Jeanne schreef hij zonder scrupules over haar,
onder meer dat zij tijdens de bezetting kerels van diverse nationaliteiten in haar bed
had gehad, reden waarom zij van zichzelf kon zeggen: ‘Ik heb een internationaal
onderlijf’. Ook werd Jeanne deelgenoot gemaakt van een invitatie die hij van de hoer
ontving: voor 20 franc mocht hij haar gast zijn. Braaf meldde hij dat hij geweigerd
had en voegde er moraliserend aan toe: ‘Mag ik je dat eigenlijk niet schrijven? Het
is tragisch genoeg om geweten te worden zusje en je bent oud genoeg om ook de
kankerplekken die aan de maatschappij kleven te onderzoeken.’
De brieven van De Man staan overigens vol met al dan niet correct ge-
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schreven Franse woorden; hij vond het heerlijk om met zijn Frans te pronken. Zijn
zelfvertrouwen - en zelfoverschatting! - groeide in deze Belgische periode. Blijkens
zijn correspondentie aan Jeanne had hij contact met verschillende Vlaamse auteurs,
waaronder August Vermeylen en Herman Teirlinck, die een omslagtekening voor
De Mans nooit gepubliceerde novellenbundel Ontwaking20 gemaakt zou hebben. De
Man zou op zijn beurt Teirlincks De nieuwe Uilenspiegel of de wonderlijke avonturen
van den scharlaken Thijl (1920) persklaar gemaakt hebben. Schriftelijke neerslag
van deze relaties is niet bewaard gebleven. Begin november 1919 schreef Herman
de Man een brief aan Hugo Verriest, een cruciaal epistel, waarin hij in grove lijnen
zijn levensverhaal schetste en zijn literaire ambities verwoordde. Het is een essentiële
brief, als een biecht tegenover een biechtvader - Hugo Verriest was priester! - die de
meeste themata van zijn leven bevat. Een zichzelf martelende geest spreekt eruit, vol
idealisme, exaltaties, frustraties en in wezen, ondanks de Aufschwung in zijn leven,
eenzaamheid. De reactie van Verriest is helaas niet bewaard gebleven, maar dankzij
De Mans correspondentie met Jeanne Berkhout weten wij toch iets van de inhoud
van die brief. In november 1919 schreef De Man aan Jeanne dat hij een schrijven
van Hugo Verriest had ontvangen, ‘superbelangrijk. Hij schrijft mij een brief die ik
altijd bewaren zal.21 Prachtig van stijl prachtig van zegging. En...ik ben ook niet
weinig trots, de Vlaamsche menschenbouwer zooals hij genoemd wordt [...] diezelfde
meester onder de meesters noemt mij...een nieuwe mensch met een nieuwe kunst.
Exotisch en beeldrijk en toch sober. Gij Hamburger hebt een nieuwe taak, voort te
bouwen op het werk van de beste uwer tijdgenooten. Gij zijt met forsch geluid
begonnen...ik verwacht veel van U.’
Die woorden boden De Man de bevestiging waarnaar hij zijn hele leven, als mens
en als kunstenaar, zou blijven hunkeren. In dezelfde brief schreef hij: ‘Jij denkt dat
ik nog steeds het zoekertje ben van voorheen...neen meisje, thans heb ik gevonden,
nu schrijd ik langzaam maar gestadig voorwaarts op het zuiver afgebakende pad van
eigen kunst.’ Hij ging zich ook steeds meer uiterlijk gedragen als ‘een kunstenaar’,
althans zoals hij die zag. In een ongedateerde brief, waarschijnlijk van eind december
1919, schreef hij: ‘Eindelijk zusje, heb ik het dan zoover gebracht, dat ik van mijn
pen leven kan. Je zou me nu niet meer herkennen. Ik heb een snor en een baard een
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blauwmanchester-fluweel pak en draag hoed noch pet. De Brusselaars kennen mij
al en zeggen op de Boulevard tegen hun snolletjes: Voici, monsieur l'Hollandais un
Litterator Flamande, une Demi-Boche...bah...un activist. L'Empereur d'Allemagne
est à son pays.22 Ils avons inviter cette grand-assasin.
Bah...demi-boche...actionist...Flamengant...En ik trek me van die lieve naampjes
niets aan en vertik het om mijn moeders taal te verloogenen [sic]. Ze noemen mij
een halve-Duts een aktivist, dat is een Vlaming die de steun van Duitschland tijdens
de bezetting aanvaart [sic] heeft. Ze noemen mij evenals jou en alle Hollanders lui
die de grootmoordenaar Wilhelm II gastvrij ingehaald hebben. Maar ik schrijf en ik
vertaal en ik leef. [...]Mijn baard is rood en krullend, ik zal mij a.s. week eens laten
kieken. krijg ik van mijn zusje nu nog eens geen kiekje.’ In dezelfde brief vermeldde
hij dat hij aan een roman wilde beginnen over de situatie bij Jeanne thuis: De scheeve
verhouding. Ook van dit werk is niets teruggevonden. Dat geldt ook voor een
portrettekening van de Vlaamse schilder Karel Maes die hij meestuurde: ‘Je moet
het zuinig bewaren, of...mag ik hoopen dat je in 't in een lijstje zet thuis? En...er wel
eens naar kijkt. En dan zegt,...zie dat is een smeerlap, een afzetter, een boef, een
leugenaar maar...een mensch met vijf werkzame zinnen, die hem instaatstellen van
het leven de uiterste panden te omvademen. En dan zegt Jeanney, die leelijke daden
worden niet weggecijferd voor de menschen, maar wel voor zijn zusje. En de kleine
Jeanney zal vlijtig zijn denkproducten lezen en ze zal erkennen dat die leelijkerd in
haar leven wat geweest is een wekker die almaar afliep, soms hinderlijk. En niemand
zal dat zóó goed begrijpen dan jij, omdat je een zuivere vrouw bent. Ik heb je zien
groeien zusje en je was m'n voorbeeld. Jij bent de ziel waarop ik mijn psychische
expirimenten [sic] nam en daarom Jeanney, zal ik mijn boekje ontwaking aan je
opdragen [...].’
Papieren sporen van de band tussen Herman de Man en Jeanne Berkhout, althans
wat betreft hun jonge jaren, lopen tot in het jaar 1920. In het oktobernummer van De
Kroniek van dat jaar staat een artikel van De Man, getiteld ‘De declamatrice Jeane
Berkhout’. Her is een wat bevoogdend stuk, als door een veel ouder iemand
geschreven, paternalistisch van toon - typisch Herman de Man. In het artikel
suggereert hij dat hij Jeanne voor het eerst zag bij een van haar optredens: ‘'t Was in
een rookerig zaaltje dat ik haar
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voor 't eerst hoorde, 't was een rookering zaaltje met een rood drakenscherm, houten
stoelen met biezen zittingen en akelig neussnuitende menschen. En zie - zóó verscheen
zij op het wankele tooneel of de laatste neus bleek schoongesnoten te zijn. Hoe ze 't
klaar speelde in zulk een atmosfeer een vers van Hélène Swarth recht te doen
wedervaren, begrijp ik nog niet, maar 't geschiedde. En ik ben naar haar toegegaan.’
Hij schreef verder: ‘Achter haar onbeteugelde blijheid schuilt een streng beheerschte
tragiek, het vreemd beven van den wind voor een onweer gelijkend. Heel haar
figuurtje weent mee, met de droefheid, die de dichter heeft willen uitbeelden en
gelukkig weert ze alle goedkoope middeltjes, om haar gehoor tranen te ontfutselen.
Natuurlijk heeft zij allang begrepen, dat de weg naar het succes door tranen van
huilerige burgermenschen voert. Daarom juist, is bij haar jeugd, die een jagen naar
succes zou verklaren, haar sobere ontroerende zegging zoo edel.’ Verder meldde hij
dat hij bang was dat ze het intuïtief-kinderlijke op den duur zou verliezen, maar
‘zoolang zij zich als een begaafd kind geven blijft, zoolang is 't een heerlijkheid haar
aan te hooren, vooral voor pessimisten en pessimistischgestemde optimisten en voor
de rest kan 't ook geen kwaad.’
Inmiddels was Herman de Man uit België vertrokken, waarschijnlijk in verband
met financiële perikelen. Eind 1920, begin 1921 moet zijn band met Jeanne Berkhout
verbroken zijn. Zij herinnerde zich in een brief aan Henri A. Ett van 14 november
1955 dat De Man, vóór hij weer eens van woonplaats verwisselde, aan haar vader
vroeg: ‘“Zeg Berkhout, wat zou je doen als ik nu b.v. eens niet met je fiets weerom
kwam? Zou je het aangeven?” (wetende dat pa een hekel had aan alles wat met de
politie te maken had) Wat pa geantwoord heb [sic] weet ik niet, maar wel, dat pa al
erg vaak de dupe van zijn goedheid was geweest en toen Selma inderdaad weg bleef
is pa toch gaan aangeven en toen Selma moest vóórkomen zei hij dat hij de man die
hem zo veel goeds gedaan had niet onder de ogen wilde komen. Daarna is meen ik
onze correspondentie opgehouden.’
Jarenlang heerste stilte tussen hen, die pas verbroken werd na de Tweede
Wereldoorlog, die in Herman de Mans leven een grote catastrofe aanrichtte. Begin
1946 moet Jeanne hem een brief geschreven hebben, waarschijnlijk naar aanleiding
van berichten die zij gelezen had over de Vlaamse socialis-
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tische schrijver en politicus Hendrik de Man (1885-1953), die na de oorlog wegens
collaboratie werd veroordeeld. Herman de Man antwoordde op 23 februari 1946 met
een brief waarin hij zijn lotgevallen na het einde van zijn band met Jeanne heel bondig
samenvatte: ‘Waarde Jeanne, Het heeft lang geduurd, eer ik begreep, wie mij schreef.
Gerechtige goedheid, wat hebben wij elkaar lang niet gezien. Ik begrijp echter niets
van je briefje; ik ben uiteraard nooit van fascisme beschuldigd geworden. Ben je niet
in de war met Hendrik de Man, de ex-leider van de Belgische werkliedenbond? Je
informatie was niet juist, ik ben 22 jaar geleden met een Haagsch meisje [Eva Kalker,
G.V.] getrouwd. Wij kregen 8 kinderen. Enkele maanden na ons huwelijk werden
wij beiden Katholiek gedoopt, al de kinderen bij de geboorte eveneens. De Duitschers
hebben mijn vrouw en vier kinderen naar Polen gedeporteerd en ze zijn nooit
teruggekomen. Mijn oudste zoon werd in Frankrijk gegrepen en gefusilleerd. Mijn
oudste dochter Marietje, nu 20 jaar is nog in leven en verzorgt mij, mijn tweede zoon
19 is Priesterstudent op een missie-seminarie. Een jong kind verloren wij reeds in
1935. Zelf ben ik jaren lang directeur van een uitgevershuis geweest,23 en in de
oorlogsjaren was ik in Frankrijk om een regeeringsopdracht,24 in Engeland aan Radio
Oranje, daarna 1 jaar Directeur van de Radio Omroep van Curacao. Ik was in Canada,
Amerika, Jamaica, Cuba, Haïti, Santa Domingo, Venezuela, Colombia en Panama.25
Thans ben ik uit regeeringsdienst getreden, en ben ik benoemd qtot directeur van
een importfirma.26 En juist heden werd me het hoofdredacteurschap van een dagblad
aangeboden,27 maar ik denk niet, dat ik het aanvaard, omdat m'n tegenwoordige post
nogal goede vooruitzichten biedt. Bovendien zal je wel begrijpen, dat ik na deze
slagen de energie mis, om nog eens een cultureel werk op te zetten. Als ik weer eens
in Amsterdam moet zijn, zal ik je gaarne nog eens ontmoeten. Met genegen groet,
t.a.t. Herman de Man.’
Toen hij eenmaal definitief wist dat zijn vrouw en vijf van zijn kinderen de oorlog
niet overleefd hadden, liet Herman de Man een requiemmis voor hen opdragen in
de parochiekerk van de H. Catharina te Eindhoven, waar hij was gaan wonen. De
dienst vond plaats op donderdag 21 maart 1946. Hij stuurde ook Jeanne een rouwbrief,
maar daar zij niet in de gelegenheid was de mis bij te wonen, liet zij zich
vertegenwoordigen door een vriend.
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Affiche van een optreden door Jeanne Berkhout en Herman de Man. (Collectie letterkundig
Museum.,Den Haag.)

Herman de Man bedankte haar daarvoor in een brief van 10 maart. Hij schreef verder:
‘Begin mijn hartelijke groeten aan je ouders over te brengen. Wat was me dat een
prettige verrassing, dat je goede vader nog leeft. De mijne is, verlamd en wel - na
een beroerte - in Bergen Belsen een gaskamer binnen gesleept. Ik zie je vader nog
goed voor me. Hij had veel gevoel voor humor. [...] Vader moet al heel oud zijn,
denk ik. Dertig jaar geleden was hij (schat ik) 42 jaar of misschien wel 45. Dus is
hij tusschen de 70 en 80.
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En ook Moeder moet al een oud vrouwtje zijn. Ach, wat leven we snel. En jij ook al
een matrone van +46 of -45. En je was zoo'n kindje toen ik je kende. Dwaas is dat,
ik zie je nog altijd als 16.’
Herman de Man en Jeanne Berkhout hebben elkaar medio 1946 nog één keer
ontmoet. Hij bezocht haar, terugkomend van een reis naar het buitenland: ‘Toen H.
de Man de laatste maal bij mij kwam, enige maanden voor zijn verscheiden, bracht
hij een bos grote margrieten mee, die er zielig uitzagen vanwege de reis (hij kwam
per vliegtuig,) maar die erg mooi werden toen ze de nodige aandacht hadden
ontvangen. Er kwam ook nog een bode van een levensverzekering en toen ging hij
ineens berekenen of ik niet te veel moest betalen’, schreef zij op 27 november 1956
aan Henri A. Ett. Jeanne was gefascineerd door Herman de Mans handen en stem,
zoals ze het jaar tevoren aan Ett had geschreven: ‘Ook later, vlak voor zijn dood heb
ik zijn handen bewonderd. Zó edel gevormd, dat ze een lust voor het oog waren’,
noteerde zij in haar herinneringen, en: ‘Bovendien kan ik nog vertellen dat de heer
Godfried Bomans' stem heel veel lijkt op de stem van Selma, (als die v.S. op z'n best
was)...dus heel prettig om te horen.’
Binnen het hernieuwde contact met Jeanne was Herman de Man geen vlijtig
correspondent. Op 7 november 1946 schreef hij haar, in uiterst depressieve stemming:
‘Beste Jeanne, Ja, ik ben een bruut en een ellendeling! Ik weet het. Ik had je al veel
eerder moeten schrijven. En een redelijk excuse heb ik niet eens; 't was vlakaf inertie.
Uren lang zit ik thuis, met m'n beenen over een paar stoelen, niets te doen. Ik hoef
dan maar op te staan en een vel wit papier te pakken. Dan ontstaat vanzelf een brief
aan mijn lieve vriendin van weleer. Maar ik kom daar niet toe. Ik kom nergens toe,
behalve aan mijn zakelijk dagwerk, waarin ik met met passie dompel, om niet nòg
meer weer geconfronteerd te worden met m'n denken. Ik schijn een averechtsch
mensch te zijn. Bij anderen slijt het leed van den klap die men kreeg, bij mij komt
het bewustzijn ervan langzaam maar onafwendbaar dieper in m'n wezen. Ik leef nu
volkomen als een monnik. Van m'n kantoor naar m'n huis is 300 M. Viermaal per
dag loop ik die 300 M en dat is alles. Ik ga niet uit, leg geen bezoeken af en ontvang
ze liever niet. Langzaam versteen ik, gelijk een salamander in een terrarium. Wel
lees ik veel en hoofdzakelijk, ja bijna uitsluitend, Fransch. Maar ik doe het
voornamelijk om m'n Fransch bij te
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houden. Ook ben ik veel in het buitenland. Ik was in Parijs en Praag en weer enkele
malen in Londen. Maandag ga ik weer voor 3 dagen naar Engeland en half December
naar Kopenhagen en Stockholm, uiteraard alleen voor zaken. Maar ook daar zit ik
des avonds als een dooie pier op m'n hotelkamer, schrijf m'n dagrapport en ga dan
te bed met een boek tot ik inslaap. En poog me nu maar niet te veranderen. Ik ken
reeds alle motieven, vele menschen hebben me erover aan den kop gezaagd. Mijn
vermoorde vrouw en kinderen hebben er niets aan, dat ik me priveer van vreugde,
natuurlijk, zoo is het; maar ik zou niet anders meer kùnnen. Je hebt menschen die
zich in het zwart kleeden en dan braaf r jaar en zes weken in de rouw blijven. Ik
bekleed mijn lijf niet met zwart, maar de rouw zit tot in het merg van m'n knoken.
Na een jaar en 7 weken beginnen die anderen al weer, schuchter eerst, en dàn
uitbundiger, te springen en te lachen. Tevoren al hadden ze hun oogen streelend over
begeerlijkheden laten gaan. Mijn rouw is als roest, die zit ingevreten en vreet verder.
Je ziet wel, Jeanne, dat ik aldus doende, weinig meer beteeken als vriend. Op zekeren
dag heeft die roest zoozeer de vreugde weggeknaagd, dat vriendschap me een last
wordt. [...] Vrijdag 15 Aug. [bedoeld is november, G.V.] moet ik in Amsterdam een
vriendin uit Curacao, een negerin, van het vliegveld afhalen. Een zeer fijn meisje,
dat daarginds heel hartelijk voor me is geweest; ze werkte met me aan de radio.28 Als
ik tijd heb, kom ik 's avonds even bij je aan, maar reken er niet vast op. Morgen 8
Aug [november, G.V.] zou m'n tweede dochter, Annemarie 18 jaar geworden zijn.
't Was een woeste lieve jonge hond, vol streken en een heel groot warm hart. Maar
ze kon ontaard vloeken en leek in heel veel op een jongen. Toch zag je er de a.s.
toegewijde moeder in, alreeds toen ze 10 was. Ze speelde niet met poppen, tenzij om
er mee te voetballen, maar wel waakte ze als 12 jarig meisje drie nachten achter
elkaar bij haar zieke moeder. Den vierden dag zei ze: ik verrek van de slaap
verdomme, 'k zal barsten als 't niet waar is! Ik ben er nooit in geslaagd er een
jongedame uit te maken en toch had ik haar zóó deerlijk lief. Achttien jaar! Wat zou
ik er vandaag den dag een last mee gehad hebben; misschien was ze wel eens met
een woonwagen meegetrokken. En wat zou ik het allemaal graag van haar verduurd
hebben. Het is geen phrase, Jeanne, maar ik wilde nu liever wel dood zijn. Ik ben
het trouwens zoo onge-
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veer, op het sterven na althans. En mijn taak is toch zoo goed als ten einde. Heel
hartelijke groeten, ook aan Vader en Moeder, t.a.t. Herman de Man’
Een week later, op donderdag 14 november 1946, stortte 's avonds een
KLM-Dakota, terugkerend van Engeland, op Schiphol neer. De bemanning en alle
inzittenden kwamen om. Onder hen was Herman de Man.
Jeanne Berkhout noteerde later in haar herinneringen: ‘Al bij al heb ik véél gehad
aan onze vriendschap en ik heb een vaag vermoeden dat, als de dood er niet tussen
gekomen was, ik hem nog van dienst had kunnen zijn om zijn moeilijkheden te helpen
verzachten met nieuw werk.’

Eindnoten:
1 Citaat uit door Jeanne Mol-Berkhout genoteerde herinneringen aan Herman de Man, door
haar in 1955-1956 op verzoek van de De Man-onderzoeker Henri A. Ett opgetekend. Citaten
in dit artikel waarbij geen nadere bron is vermeld, zijn afkomstig uit deze herinneringen.
(Collectie Gé Vaartjes, Boskoop.)
2 Citaat uit T. Groot, ‘Herman de Man in zijn tijd al een provo’ In: Rijn en Gouwe, 27 september
1972.
3 Letterkundig Museum, Den Haag.
4 Deze brief moet naar alle waarschijnlijkheid gedateerd worden op 24 november 1918. De
brieven van Herman de Man aan Jeanne Berkhout maken deel uit van de collectie van het
Letterkundig Museum.
5 Pro Domo (1914), een toneelstuk van jhr. A.W.G. van Riemsdijk (1878-1930). Louis Bouwmeester
sr. (1842-1925) speelde in dit stuk de rol van de graaf De Grancé. Wat De Man precies met
deze verwijzing bedoelt, is niet duidelijk.
6 Op 11 november 1918 had Duitsland de wapenstilstand ondertekend.
7 Informatie ontleend aan Ab de Groots levensschets van Herman de Man in Nog Niet. Jaarboek
Vereniging ‘Herman de Man’ 3 (1994), p. 37. De Groot publiceerde in deze uitgave over Herman
de Man en Jeanne Berkhout: ‘Jeanne Berkhout en andere vroege schrijversvriendschappen’
(p. 46-52).
8 Dit gedicht werd later gepubliceerd in de Wereldkroniek van 23 augustus 1919.
9 Mogelijk heette zij Memper; Herman de Man's handschrift is niet altijd even gemakkelijk
leesbaar.
10 Notitie in een brief aan Jeanne Berkhout, 25 oktober 1919.
11 Hij ondertekende in die periode veel van zijn teksten met het pseudoniem ‘Incleader’ of
‘Incleäder’. De betekenis van deze naam is nog duister. In haar herinneringen noteerde Jeanne
Berkhout dat Herman de Man er zelf als betekenis aan gaf: ‘uitpluizer’, maar het verband
tussen beide woorden is onduidelijk.
12 Het Laatste Nieuws, opgericht in 1888, was een progressieve, uitgesproken
anti-establishment-krant, opgericht door de sociaal-bewuste Julius Hoste (1848-1933).
13 Louise (‘Wiesje’) Ghijs (190211?-1985) debuteerde als twaalfjarig wonderkind. Zij werd de
lieveling van het Nederlandse en Belgische operettepubliek. In 1930 trouwde zij met de
Nederlandse zanger Johan Heesters.
14 Julius Hoste jr., die in 1912 zijn vader als hoofdredacteur was opgevolgd. Hoste was na de
Eerste Wereldoorlog de Vlaamsgezinde voorman in de liberale partij.
15 Nulla dies sine linea: Geen dag ga voorbij zonder een lijn of penseelstreek te zetten. Stelregel
van de oud-Griekse schilder Apelles. De spreuk wordt thans, en in De Mans tijd blijkbaar ook
al, veelal gebezigd m.b.t. schrijvers.
16 De Zweep was een Vlaams weekblad dat van 1869 tot 1958 verscheen.
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17 Herman de Man, ‘Een poging tot levensschets’, in De roep der velden. Zwerftochten naar de
bronnen van vreugde en schoonheid, Laren 1927, p. 78. In dit boek werden bijdragen opgenomen
van onder anderen dr. Jac.P. Thysse, Rinke Stolman en Herman de Man.
18 Zijn adres luidde: Hôtel de La Renommée, Groote Markt 13, Brussel. De verhuizing naar de
tante van Louise Ghijs is niet doorgegaan. Enige tijd later luidde zijn adres: Ruysbroeckstraat
74, Brussel.
19 Ferdinand Domela Nieuwenhuis stierf op 19 november 1919. Het ‘entrefiletje’ dat Herman de
Man aan hem wijdde, is niet teruggevonden.
20 Hij wilde deze bundel opdragen aan Jeanne. Van opzet en inhoud is niets bekend. Wel
publiceerde hij onder dezelfde titel een verhaal in Nieuw Leven 1 (15 januari 1920), p. 163-164,
dat later eveneens verscheen in De Kroniek 6 (1920), p. 33-34.
21 Ongetwijfeld heeft De Man deze brief lange tijd bewaard, maar zal het epistel verloren gegaan
zijn toen in 1942 zijn huis geplunderd werd.
22 Wilhelm II, keizer van Duitsland, was op 10 november 1919 naar Nederland uitgeweken en
hier geaccepteerd.
23 Herman de Man was van 1 mei 1930 tot 1 mei 1936 adjunct-directeur van de afdeling
Periodieken van Uitgeverij Teulings in 's-Hertogenbosch.
24 Dit is onwaar; De Man verbleef bij toeval in de Franse Alpen toen de oorlog uitbrak. Hij bleef
er tot begin 1942.
25 Enkele van deze gebieden deed hij aan op doorreis van Engeland naar Curacao, andere bezocht
hij vanaf Curaçao.
26 Herman de Man was na de oorlog te verbitterd om nog te kunnen en willen schrijven. Hij werd
reizend directeur van de Eindhovense Automobielen Rijwielen Onderdelen Import Company.
27 Het is niet duidelijk op welk dagblad hij doelt.
28 Nilda Maria Jessurun Pinto (1918-1954), onderwijzeres, las voor de Curom-Radio verhalen
voor en leidde een kinderkoortje, de ‘Kanariepietjes’.
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Hans Renders
Een kameleon met harde kern
Onbekend jeugdwerk van Jan Hanlo
De mooiste van alle jeugden: de jeugd van de geest wanneer men niet
meer jong is.
(Paul Léautaud)
Het leek wel alsof de vijftienjarige Jan Hanlo in Deurne iets had achtergelaten toen
hij in 1928 naar Valkenburg verhuisde. Denken aan Deurne betekende het openrijten
van een verborgen wond. Elke keer als hij later in zijn leven gevraagd werd
biografische gegevens te verstrekken bij een publikatie, kwam hij met opmerkingen
over Deurne aanzetten. In ‘Autobiografietje anno 1950’, dat Hanlo opnam in zijn In
een gewoon rijtuig (1966) en dat geschreven was twee jaar voordat Hanlo berucht
en beroemd werd door zijn klankgedicht ‘Oote’, gaat het bijna over niets anders dan
Deurne: ‘Zijn jeugdherinneringen zijn verbonden met Deurne, het dorp en land van
Antoon Coolen. Deze heeft eens geschreven - zij het met andere woorden - dat alles
wat we weten (voelen) van natuur en landschap slechts gevonden wordt in
herinneringen uit onze jeugd’ (p. 11-12). Schrijven over Deurne, werd voor Hanlo
schrijven over zijn neige d'antan.
Toch heeft hij nooit precies kunnen uitleggen wàt hij in Deurne heeft achtergelaten.
Alles wat hij erover kwijt wilde, betrof louter uiterlijkheden: het huis waar hij
opgroeide, de tuin, de straat waar hij woonde of de turfgronden in De Peel. Zijn
emoties bij het denken over Deurne blokkeerden hem. Hanlo schreef nu eenmaal
geen ‘bekentenisliteratuur’. Hij wilde geen biografische betekenis aan zijn kunst
toekennen, van therapeutische invloeden op zijn poëzie wilde hij niet horen. Toen
hij vanaf 1958 aan het tijdschrift Barbarber ging meewerken, kon hij deze opvatting
verdedigen door
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Jan Hanlo bij zijn moeder op schoot, Nederlands-lndië, 1913. (Collectie Letterkundig Museum.
Den Haag.)

naar voorgangers als Guido Gezelle, Paul van Ostaijen en De Stijl te verwijzen. Hij
had een geaccepteerde manier van schrijven ontdekt, waarbij hij de emoties in de
vorm van teksten verwerkte. Van Ostaijen had tenslotte al geproclameerd dat vorm
en inhoud in het kunstwerk niet te scheiden zijn. In Barbarber schreef Hanlo: ‘De
vorm is niet een pantser, nee, de vorm is de inhoud in zijn concrete waarneembaarheid
en uitleverbaarheid.’
Hanlo had gemerkt dat hij zich helemaal had uitgeleverd aan zijn moeder.
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Maar tegelijkertijd ervaarde hij dat opgroeiende kinderen moesten leren afstand
nemen van hun moeder. Hij had moeten voelen dat zijn moeder ‘liefde’ alleen maar
opvatte als ‘bezitten’, terwijl er toch ook bijhoort, her voorzichtig afstand nemen van
het kind, zo schrijft Hanlo later.
In Deurne begonnen de herinneringen aan zijn ouders, Mai en Bernard, ook al
waren die gescheiden toen Jan nog maar twee jaar oud was. Jan en zijn moeder Mai
waren in 1914 van Bandoeng naar Deurne gekomen. Mai was ontgoocheld uit haar
huwelijk gevlucht en trok bij haar ouders in. Vooral door zijn opa, huisarts in Deurne,
werd Jan ontzettend verwend. Ondanks de bijna onoverbrugbare afstand tussen
Deurne en Bandoeng kwam Bernard minstens elke twee jaar vanuit Indië op bezoek.
Er was nog een reële kans geweest - en een onwrikbare hoop bij Jan - dat zijn ouders
weer bij elkaar zouden komen.
De scheiding van zijn ouders en het vertrek uit Deurne zaten Hanlo hoog. Maar
in de schoolopstellen die hij vanaf 1928 schreef, huldigt hij al het standpunt dat de
emoties niet zozeer in de inhoud van teksten zit, maar in de vorm. Dat blijkt al uit
twee jeugdopstelletjes uit 1930 - toen hij in de vijfde klas van de h.b.s. zat - die hij
in In een gewoon rijtuig (1966) publiceerde. Deze tekstjes, getiteld ‘Zomeravond’
en ‘De zee’, van nog geen pagina druks, zijn natuurbeschrijvingen in optima forma
met een welhaast symbolistische emotionele lading. Zijn leraar beoordeelde
‘Zomeravond’ met een 7 en bij ‘De zee’ schreef hij behalve het cijfer 8, ook nog de
opmerking: ‘Goede sfeer’. Hanlo vond ze zelf natuurlijk ook goed en zijn oordeel
over deze natuurbeschrijvingen werd in de loop van vijfendertig jaar alleen maar
positiever: ‘Ik vind ze, eerlijk gezegd, verschrikkelijk mooi. Eigenlijk vind ik ze,
wat mijn werk betreft, het einde. Dat is wellicht omdat ik hier met het oog van de
jeugd door het geschrevene heen zie.’ Hij publiceerde in 1968 nog een schoolopstel
toen zijn uitgever hem vroeg mee te werken aan het boekje Jong gedaan, waarin van
auteurs uit het fonds jeugdwerk werd gevraagd. In het postuum verschenen Mijn
benul (1974) heeft samensteller K. Schippers vijf schoolopstellen opgenomen. In de
nalatenschap van Hanlo bevinden zich behalve deze gepubliceerde opstellen nog
acht ongepubliceerde opstellen uit zijn h.b.s.-tijd.
Hanlo schreef een postuum gepubliceerd essay over het oedipuscomplex,

Jaarboek Letterkundig Museum 6

78
hoewel zijn probleem nu juist was dat hij geen mogelijkheid voor dit complex had
gekregen. Zijn moeder had hem niet op afstand gehouden ten gunste van een vader.
Zij had hem aangehaald en bij haar in bed laten slapen omdat er geen vader was. Jan
had dat fijn gevonden maar stukje bij beetje had Mai hem de rol van geliefd kind én
van minnaar toebedeeld. Zij zal hem hoogstwaarschijnlijk niet seksueel geprikkeld
hebben, maar dat was ook niet nodig. De intimiteit was voldoende om Hanlo een
seksuele uitdaging wel te laten ervaren. Hij wilde kind zijn en hoe vaak zal Mai hem
in tedere warmte van het bed niet beloofd hebben dat hij altijd maar dan ook altijd
bij haar mocht blijven en van haar houden. Toch had hij vanaf zijn vroege puberjaren
in de gaten dat moeder en zoon vanaf een bepaalde leeftijd niet meer zo intiem met
elkaar behoren om te gaan. Als volwassen man schreef Hanlo dat de oorzaak van
zijn complex was: ‘de neiging tot absolute vereniging (overgave en verwachting) bij
het jonge kind, - terwijl het later tóch zichzelf wil zijn, en dus niet consequent blijft.
De boven-matige proporties van deze neiging worden in de hand gewerkt doordat
de moeder reeds in de aanvang, zij het niet uitdrukkelijk bewust, te veel belooft, nl.
meer dan zij later zal kunnen geven.’1
Dit voor Hanlo frustrerende inzicht begon door te breken toen Gropa, zijn
grootvader P.J.H. Crobach, in 1927 de Deurnese dokterspraktijk van de hand deed.
Na een lang leven als huisdokter wilde hij zijn oude dag slijten in de buurt van zijn
zoon Louis Crobach, internist aan het ziekenhuis in Heerlen. Gropa huurde daarom
in Valkenburg de prachtige villa Sole Mio. Jan werd ingeschreven aan het
Bernardinuscollege in Heerlen. Dat had het voordeel dat hij dan elke middag bij oom
Louis en zijn vier nichtjes kon gaan lunchen. Hij koesterde zich in de aandacht die
hij van zijn oom en de nichtjes kreeg. Toch zat er iets niet goed. Jan trok zich meer
dan voorheen in zichzelf terug. In een schoolschrift schreef hij het opstel ‘Herfst’.
Het is een illustratie van de stelling dat de natuur het enige thema was dat hem tot
fantaseren prikkelde. Want in natuurbeschrijvingen kon hij iets kwijt van zijn emoties
die zo vast aan Deurne verbonden waren, zonder aan de lezer zijn werkelijke
inspiratiebron te hoeven onthullen.
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Herfst
Het is een dag in de herfst: Zondag. Geen mistige kille dag, waarop alles
nat en klam is, en je niets hoort dan het tikken van dikke druppels, die in
de boomen van blad tot blad vallen en eindelijk met een snik in 't gras
terecht komen.
Ook is 't geen dag waarop de wind door de halfkale boomen raast en aan
de nog overgebleven blaren rukt, om ze, als hij ze los kan krijgen, hoog
mee te voeren, met woeste dwarrelingen en als 't hem genoeg is, dan laat
ie ze naar de grond vliegen, waar ze nog een vijftal meters over elkaar
buitelen en eindelijk in een plas water blijven plakken. (-of met zichzelf
tot rust komen.) Als je op zoo'n dag op een heuvel staat, dan zie je groote
witte zonnevlekken over 't landschap vliegen. Een troepje blanke duiven
scheert door de lucht, met snelle wendingen. Soms worden ze door de zon
verlicht, zoodat je oogen pijn doen van de witte flikkering. Dan maakt de
natuur je niet weemoedig, maar ze vervult je van een wilde blijheid en je
zou mee willen vliegen door de luchten, met de duiven. Maar zoo'n dag is
't vandaag ook niet.
Vandaag zijn er maar enkele witte wolken aan de diepblauwe lucht, zoodat
de zon onafgebroken schijnt. De witgekalkte gevels van een paar huisjes
blinken. Het is stil en stemmig buiten. De muggen zijn nog niet weg! Ze
zijn bij elkaar gekomen om te dansen. De boomen staan droomerig te
prijken en rood en geel en bruin en paars en oranje. Maar ze doen niet
schreeuwend aan! Hun kleuren vloeken niet bij elkaar. Men zou zich zelfs
geen mooiere kleuren kunnen voorstellen. In de kaalwordende takken
springen de miesperende meezen. Kinderen spelen op straat voor hun huis
met een hondje. Grootvader staat in de deur. Hij geniet van het
Zondagsweer. Onbewust laat hij z'n pijpje in de zak, omdat de smaak van
de rook niet passen zou bij de geur van deze herfstnatuur. Als het zoo'n
weer is, kan je je niet voorstellen dan 't niet altijd zoo blijft; de winter lijkt
dan nog zoo ver weg.2
De aandacht die Jan thuis en bij zijn nichtjes kreeg, kwam voort uit genegenheid
maar ook uit medelijden. Medelijden met de dromerige puber die geen contact kon
leggen met zijn nieuwe klasgenoten. Het jongste nichtje Jos van der Ploeg is scherp
bijgebleven dat Gropa in een medaillon niet de foto van zijn nichtjes had zitten: ‘Nee
alleen van Jan. Als er maar één bruin eitje was, moest dat zonder pardon naar Jan
toe.’ De nichtjes accepteerden deze voorkeursbehandeling van Jan omdat ze wisten
dat er iets mee gecompenseerd werd. Bijvoorbeeld het gepest worden op school, zijn
eenzaamheid, zijn vuurrode haar. Op school in Deurne noemden ze hem Rode Duuk
en Vuurtoren, in Heerlen werd dat ‘Stinkende Gouwe, een Limburgse benaming voor
paardenbloem.3
Maar de voorkeursbehandeling woog niet op tegen de afwezigheid van zijn vader.
Die was ondertussen met vervroegd pensioen uit Indië terugge-
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Huize Sole Mio te Valkenburg. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

keerd. Mai had hem niet gevraagd weer bij haar en Jan te komen wonen. Het laatste
restje schijn en hoop dat de scheiding een praktische oorzaak had gehad, was
verdwenen. Bernard was in september 1927 naar Arnhem verhuisd, ingetrokken bij
zijn zus Hortensia en haar gezin.
In 1927, vlak voor de verhuizing naar Limburg, had Jan nog de hoop dat zijn
ouders weer bij elkaar zouden komen. En nu zat hij in Valkenburg te dromen van
Deurne. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat Jan in de tweede klas van de h.b.s.
bleef zitten.4 Het Bernardinuscollege was een school met een goede reputatie,
katholiek maar niet benepen. Op de schriftelijke repetitie Algemene Geschiedenis
kreeg Hanlo de vraag voorgelegd: ‘Wat weet je van Calvijn?’ Helaas is zijn antwoord
op die vraag niet bewaard gebleven.
Een van de opstellen die in Mijn benul werden gepubliceerd, is getiteld ‘Op de
straat’. Het onderwerp was een opdracht van zijn leraar Nederlands, pater Gerlachus
Royen. ‘Het ligt aan mij, maar ik kan hier ook geen opstel van maken.’ Nogal
ongeinspireerd maakt Hanlo een paar opmerkingen over de ‘straat naar Maastricht’
en de Kalverstraat in Amsterdam. ‘Dit opstel zal
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wel op niets uitlopen,’ geeft hij zelf toe. ‘En toch is het niet dat ik geen geschikt soort
straat ken. Wat herinner ik me immers nog goed die gezellige breede dorpstraat met
z'n huizen, maar ook z'n weiden en korenvelden erlangs. Die weg, met lichtblauwe
keien geplaveid, waarover, als ik 's morgens of 's avonds in bed wat lag te kijken
naar 't plafond, de karren zoo ernstig heenbotsten. Als ik die straat voor me zie gaat
het denken vanzelf. Dat is nog eens een echte mooie straat. Maar ook daarover kan
ik geen echt opstel maken. Die straat is een breede simpatieke lach, de finesses ervan
te beschrijven zou overtollig zijn en de zaak niet raken.’
Het beschrijven van zijn straat zou ‘de zaak’ niet raken, de emoties over zijn
Deurnese tijd zaten dieper. Gerlachus Royen vond het epistel ‘voor 'n groot deel een
mislukt allegaartje’ en beoordeelde het met een 5-. Mai zag die opmerking in Jan's
schoolschrift staan en schreef eronder: ‘Van mij 10 Honk!’5
Voor zijn volgende opstelopdracht putte Hanlo voor de inkleuring van zijn verhaal
wél uit zijn kindertijd. Deze keer was er niet het bezwaar dat een beschrijving van
iets uit zijn jeugd ‘de zaak’ niet zou raken.
Op de boerderij
't Is 'n uur of vijf 's morgens in de zomer. De komende dag zal wel net als
gisteren, zonnig en warm zijn, maar daar merk je nu nog niets van. Het
is koud en schemerachtig. Het boerderijtje ligt daar, laag en klein,
schuchter op de geheimzinnige hei, die een paar honderd meter verder,
verdoezelt met de donkerte.
Het wordt al wat lichter. Aan de horizon begint het donkerblauw van de
nachtlucht te verbleeken en er zijn op die plek nog maar weinig sterren
meer. Het zal niet lang meer duren, of de zon schiet haar eerste horizontale
stralen tegen de ruiten van het boerderijtje.
Er wordt met klompen gestommeld in het boerderijtje. De grendel wordt
van de deur geschoven, en de deur opengemaakt. Een jonge forsche
boerenvrouw komt naar buiten, sluit de deur met een resolute slag en loopt
naar de put om water te putten. Haar gezicht, armen en handen zijn
turfrood. Een blauwe schort hangt over haar rok en is met 't lint vast om
haar middel gesnoerd. De meeste kippen zijn ook al buiten, er komen er
nog een paar onhandig van het laddertje afgetript, sportje voor sportje,
telkens na elk sprongetje wikkend en wegend totdat er èèn luid kakelend
ineens naar beneden fladdert en daardoor de heele troep aan 't kakelen
maakt. De vrouw heeft de schuif van 't varkenshok opengetrokken, zoodat
het varken nu in het buitenhok kan koomen. Het lawaai van de kippen
wordt nu begeleid door het geknor van het varken, dat uitgehongerd is
door de lange nacht. De vrouw heeft nu druk werk. De kippen voeren, het
varken voeren,
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de kamer vegen, de stoep schoonplassen. En waar blijft grootvader toch!
Nog altijd in bed, en de kat! Nog altijd niet gezien. Met een schelle stem
wordt: poes poes poes geroepen, een schoteltje melk klaargezet.
En onder al die bedrijvigheid, is de zon opgekomen. Haar stralen vallen
over de groote paarsige hei, ze blijven in het kleine goudgele korenveldje,
opzij van het boerderijtje hangen, ze slaan tegen de groengeverfde deur
en luiken, schijnen door de gloeiendroode kam en lellen van de kraaiende
haan, flikkeren op de natgeschrobde stoep, maken het roode vleesch van
de vrouw nog rooder, en de blauwe schort nog blauwer en zetten de heele
lucht en alles in een vreugdevol licht.
Daar gaat het groene deurtje weer open, maar nu niet met een vaste greep,
maar aarzelend langzaam. Grootvader schuivelt op z'n stokje naar buiten.
Hij knippert tegen het zonlicht en kijkt over het erfje. Hij ziet de vrouw
daar, met al dat leven om haar heen. Hij glimlacht en zegt: ‘Allez Anna,
noaw eurst botterammen èjete. De koffie is toch vjerrig?’ ‘Joa, grutvoader,
mer -.’ ‘Neie, neie, neie, neie, niks te doen, noaw eurst èjete, vruit.’ ‘joa
grutvoader, allee dan mer,’ en ze pakt grootvader lachend bij de arm en
beiden gaan het huisje binnen om boterhammen te eten.
Dat hij tijdens het schrijven van dit opstel aan Deurne had gedacht, blijkt uit het
onvervalste Brabantse dialect van de dialoog in de laatste alinea. Gerlachus Royen
vond dit opstel een 8 à 9 waard. Een aanwijzing voor het biografische karakter van
‘Herfst’ en ‘Op de boerderij’ is de nadrukkelijke aanwezigheid van een grootvader.
Over een vader wordt niet gesproken. In het volgende, eveneens niet eerder
gepubliceerde, verhaaltje komt de moeder duidelijk in beeld.
Een uurtje aan zee
't Vorig jaar in augustus logeerden we aan de zee. Ik was gewoon elke
dag een of twee keer te gaan zwemmen, 's morgens om 'n uur of twaalf,
of in de namiddag. We zaten meestal aan 't stille strand, 'n heel eind links
van de groote drukte. Op 'n morgen had ik me uitgekleed om in zee te
gaan. 't Was n' erg winderige dag. Ik liep naar de strandstoel waar m'n
moeder in zat te lezen en zei haar dat ik klaar was en daarom maar ging.
Ze wenschte me veel plezier en ze drukte me buitegewoon op 't hart toch
voorzichtig te wezen! De golven waren zoo groot en zwaar vandaag.
Terwijl ik al ging beloofde ik natuurlijk op te passen en ik was 't met haar
eens dat de zee er vreemd uit zag. Er waren nog maar een paar menschen
aan 't zwemmen. De forsche wind kwam uit 't Zuidwesten en daardoor
kwam het dat de branding heel schuin op het strand stond. Maar de zon
scheen en ik plenste welgemoed in de eerste nog kinderlijk riesselende
waterlaagjes. Maar al gauw stond ik tot aan m'n heupen in 't water waar
de golven, niet meer kinderlijk zijn, maar met 'n klap, veneinig, ineens je
hele lijf natplensen, zoodat je staat te rillen alsof 't water pasgesmolten
ijs is, en je eventjes speels voorover in 't water moet storten, en moet
beginnen te zwemmen. Dat deed ik dan ook en ik had gauw genoeg weer
de smaak beet van
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't zwemplezier (plus van 't zoute water). Ik merkte al dadelijk dat de zee
geweldig trok en toen ik naar 't strand keek, zag ik dat ik al flink was
afgedreven. Ik begon tegen de trek van 't water in te zwemmen, de kant
van moeders strandstoel op, maar erg veel vorderde ik niet. Ik wilde
daarom naar het strand baden en er dan verder naar toe loopen, ik hield
op met zwemmen en probeerde grond onder m'n voeten te krijgen. Wat er
nu volgde schijnt me achteraf als 'n drukkende, melancholieke droom toe.
Ik voelde geen grond maar zonk, alsof ik aan de beenen langzaam naar
beneden werd getrokken. Een groote golf rolde hoog over m'n hoofd. Toen
begon ik te zwemmen - worstelen met het draaiende en trekkende zware
water. Ik kwam weer bovenop en zag juist voordat 'n schuimende golf weer
over me heen joeg, het strand heel ver weg, en tusschen mij en het strand,
groen grijze golvenruggen, op sommigen een lange machtige krul woest-wit
haar - - Toen kwam er een groote moedeloosheid over me. Het zou dadelijk
voorbij zijn, ik kon niet meer. Slechts enkele beelden waren in m'n hoofd.
Dat onder mij een groote koele donkergroene ruimte was en ver weg, m'n
moeder in 'n strandstoel op de witte streep strand.
Opeens voelde ik wat tegen m'n rug, iets dat zacht was en toch niet meegaf.
Ook tegen m'n beenen voelde ik zoo iets, overal tegen m'n lijf. Toen was
't alsof ik ontwaakte uit die groene donkere droom. Ik was op 'n soort pier
gestooten en kon overeind krabbelen met ontzaglijk veel moeite. De eene
golf na de andere spoelde over me heen en benam me het weinige
stuipachtig stokkende adem die ik nog had en vulde m'n longen met water.
Toch sleepte ik me tusschen de zware steenblokken, de pier op, waar de
verstikkende golven niet meer konden komen. Daar bekwam ik wat en
merkte dat bloed uit vele sneden en schrammen van de scherpe
bazaltblokken op m'n natte beenen en armen natte verdoezelde plekken
maakte en m'n badpak op sommige plaatsen waterrood kleurde. Ik had
geen pijn gevoeld en de steenen voor zachte dingen gehouden. Het gezicht
van het bloed verschrikte me en dat restaureerde me zoover dat ik met m'n
duizelige kop, telkens struikelend en vallend de pier op kon loopen naar
het strand. Ik geloof dat de menschen me vreemd aangaapten toen ze me
zagen. Ze hadden me wel op de pier zien zitten, maar hielden me voor 'n
gewone zwemmer die wat uitrustte. Toen ik eindelijk bij m'n moeder
aankwam was ik weer tamelijk flink. Ze had me natuurlijk ook op de pier
zien zitten zonder eenig onheil te vermoeden. Het leek natuurlijk vreeselijk,
vooral m'n knieën waren erg aan 't bloeden, de andere wonden bleken
maar schrammen te zijn. Ik was die dag buitengewoon overtuigd van de
machteloosheid van de mensch als 't er opaan komt en 's nachts deed een
verschrikkelijke hoofdpijn er bij die overtuiging nog een schepje op.
Hanlo werkte graag met tegenstellingen in de natuur, licht tegenover donker, felle
kleuren tegenover sombere. Vooral de kleur blauw komt in bijna al het jeugdwerk
terug. De angst dat zachte krachten en verstikkende golven Hanlo van zijn moeder
dreigden te scheiden, is veelzeggend. Hanlo zag dat de wereld om hem heen steeds
meer de vorm aannam van een barrière tussen hem en Mai. Hij merkte dat het niet
meer - zoals vroeger - als vanzelf-
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Jan Hanlo met zijn grootmoeder, 1915. (Collectie Letterkundig Museum. Den Haag.)

sprekend geaccepteerd werd dat hij bij zijn moeder op schoot kroop en haar zijn
oneindige liefde betuigde. Dat zal niet de reden zijn geweest voor Gerlachus Royen
het cijfer 8 en ‘Goede Sfeer’ onder ‘Een uurtje aan zee’ te zetten, maar dat Jan hier
iets had beschreven dat hem na aan het hart lag, zag hij wel. Het door Hanlo
nieuwgevormde woord ‘riesselende’ werd daarom zelfs zonder commentaar
geaccepteerd.
De hardnekkige kern van onverwerkte heimwee naar de Deurnese tijd en een
verdrietige eenzaamheid uitten zich in een paar eigenaardigheden. Dat Jan vaak en
grondig zijn handen waste, zouden we nu smetvrees noemen. Maar zijn preoccupaties
met, of beter, zijn weerzin tegen het lichamelijke ging verder, volgens Jos van der
Ploeg. ‘Als Jan zijn neus snoot, vouwde hij naderhand zijn zakdoek zo op alsof die
net uit de kast kwam.’ Dat zal elke puber wel eens gedaan hebben, maar Jan deed
het altijd. Jan was zich bewust van zijn lichaam als hij zich in een vervelende situatie
bevond of daar bang voor was. Bepaald hypochondrisch waren zijn maagklachten
als hij langere tijd van huis was en zijn zwartgallige opmerkingen over zijn al jong
aangenomen rookgewoonte zijn Jos van der Ploeg altijd bijgebleven: ‘De problemen
die hij met zijn maag had, waren psychosomatisch. Voordat hij de brand in zijn
sigaret stak, voelde hij al een tumor groeien en zei dan: “Ik krijg kanker”.’ Jan voelde
wel aan dat hij op veel begrip van zijn omgeving kon rekenen. Hij maakte daar
gebruik van door het geniale, onbegrepen kind uit te hangen. Op leeftijdgenoten had
dat een bijzonder effect. ‘Jan was een excentrieke jongen. Ik kende hem via mijn
broer Harry die met hem op het Bernadinus zat, de h.b.s..Ik herinner me nog dat
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Jan een keer alleen met een paar bladzijden uit een boek bij ons kwam. Ik vroeg:
“Wat is dat?” Hij antwoordde: “Die heb ik uit het lesboek gescheurd want dan boef
ik niet te dragen wat we vandaag toch niet nodig hebben”.’6
In het met een zes beoordeelde opstel ‘'s Zondags’ wordt de zondagstemming
beschreven. Als Hanlo over een bittere pil ‘in de vorm van koude’ schrijft, is het
commentaar in de marge dat hier een rare beeldspraak wordt toegepast. Toen Hanlo
dit opstel in 1966 bundelde, nam hij de door zijn onderwijzer veroordeelde
beeldspraak gewoon over. ‘Dat is wellicht omdat ik hier met het oog van de jeugd
door het geschrevene heen zie.’ Verderop in hetzelfde opstel haalt hij een alledaagse
anekdote aan die door Gerlachus Royen als ironisch werd geïnterpreteerd. Hanlo zit
in de bus naar Heerlen als hij zin in een sigaret heeft. ‘Maar ik merkte dat ik geen
lucifers had en vroeg aan een meneer die voor me zat om wat vuur. Hij streek de
asch van zijn sigaar en hielt me de gloeiende top voor, vragend of het zoo ging. Ik
beaamde en de punt van mijn cigaret geraakte in gloeiende toestand, medegeteeld
door mijn voorman's sigaar, met behulp van krachtig trekken mijnerzijds. Een tijdje
daarna toen ik weer rustig zat, draaide te meneer zich om en stak mij een luciferstoosje
toe en zei: “Neemt U dit maar, ik heb er toch nog een”.’ Het is het soort proza
waarmee het tijdschrift Barbarber later furore maakte.7 Gerlachus Royen had daar
geen oog voor: ‘Bedoeling te vaag: Ironie moet zeker pittiger gezegd zijn.’ Royen
zag in Hanlo geen schrijftalent. Want hij heeft Hanlo niet gevraagd mee te werken
aan het Jong Studenten Blad, een veertiendaagse uitgave voor katholieke scholen
waarbij hij direct betrokken was.8 Paul Haimon, leerling op het internaat Rolduc, Jan
Engelman en vele anderen maakten hun debuut in dit tijdschrift. Het was de gewoonte
onder pseudoniem te publiceren. Enig opzien baarde een auteur die zich Constantijn
noemde, omdat hij zo prachtig over de Peel kon schrijven. Het blijkt Toon Kortooms
te zijn.
Hanlo's eveneens met een zes beloonde opstel ‘Inspiratie’ begint nogal plichtmatig:
‘Om iets te schrijven dat tot doel heeft gedachten weer te geven, zijn gedachten
noodig en een momenteele vaardigheid om zich te uiten. Bij gebrek aan inspiratie is
een van deze factoren niet, of te weinig, aanwezig.’ Een verslagje van een treinreis
naar Bretagne had volgens Gerlachus Royen een ‘goede stemming’ en leverde een
7 op. Beide opstelletjes zijn door Schip-
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pers in Mijn benul opgenomen.
In het ongepubliceerde ‘Herinneringen uit mijn jeugd’ was Hanlo ronduit
sentimenteel, ook al kreeg kreeg hij er van Gerlachus Royen een 7/8 voor.
Wat was je toch een sympathiek mormeltje- Taksje. Wat zie ik je nog dikwijls in
m'n gedachten voor de heete haard liggen, op je zij, zoodat het zacht-oranje licht van
de kooltjes op je harde borst en je ingevallen buikje viel. En hoe goed ken ik je
schorre blaf nog, als je 's avonds om 'n uur of tien, voor de keukendeur stond, om
binnengelaten te worden. Een blaf waarin half nog de vreugd klonk van het
straatgeboemel met andere honden, half een weemoedige bede, dat de deur open zou
gaan. Ouwe Wald, altijd ben je mijn vriend geweest, ook al had je 's nachts op èlke
keukenmat èèns gebraakt, al had je de huiskamergordijnen stuk gebeten. Als ik wat
ging wandelen dan dribbelde je mee, met de roode tong, het eeuwige frissche aan je
ronde lijf, met de bek gekruld. Maar daar weet jij allemaal niets meer van. Ik besta
niet meer voor je want je bent dood, je bent niets meer. Op Sinterklaasavond droeg
onze knecht een krampachtig bebloed zwart lijfje binnen. Dat was jij, - overreden.
Wat heb ik toen gehuild.
Van dieren werd Jan altijd sentimenteel, zo blijkt ook uit een ander ongepubliceerd
jeugdopstel.
Oude Dieren
't Oude hooge paard staat voor de wagen te wachten tot de voerman
terugkomt. Rustig en edel te wachten ook, tot het einde van 't leven van
trekken, van stilstaan, van snuiven, van stappen - voor de mensch, de baas.
Nog hàngt de kop niet, nog is zijn hals slank en heeft zijn lijf de typische
paardengratie. Maar smal is de borst, en te groot lijkt de harde kop voor
het geslonken lijf. Op het voorhoofd is een grijzende bles van de ouderdom
gekomen en het heele lichaam is grijsachtig overtogen.
Gegaloppeerd en gerold heeft hij in de zonnnige wei. In de warmte van
de donkere stal heeft hij behaaglijk gekauwd en gemalen van het
overvloedige hooi, terwijl de wind buiten, gierde. Geslagen en getrapt is
hij in de druilerige regen van een koude winterdag. Geliefkoosd en beklopt.
<- De stem van zijn baas was 't eenige gezelschap in zijn leven.> Met
plezier heeft ie z'n plicht gedaan: 'n Paard denkt niet over zulke dingen.
Dat ligt nu eenmaal niet in de dierlijke natuur. 'n Paard dóet, is bereid.
Voor hem bestaat slechts trouw, zooals er tusschen zijn oogkleppen alleen
maar een vooruit bestaat.
Oude dieren. Ze zijn treffend door hun eenvoud, door hun redeloosheid.9
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In Mijn benul staat het opstel ‘Nooit voorgelezen’. Hanlo schrijft daarin dat zijn
gedichten soms uit een prozatekst zijn ontstaan. ‘Soms uit een opstel, “paard”: uit
een H.B.S.-opstel.’ En inderdaad op 8 april 1946 schreef hij:

Kladversie van gedicht ‘Het Paard’, 8 april 1946. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)
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Het paard
Het oude hoge paard
laat nog haar kop niet hangen
ook is haar hals nog slank
en heeft het lichaam gratie
maar smal de borst
te groot het harde hoofd voor het geslonken lijf
en dierlijk grijs
bekroont reeds lang de huid10

Als de opstellen van Hanlo in Limburg zijn gesitueerd, is dat in negatieve zin. In
Limburg bereikt hij de jaren des onderscheids, de kermis van de driften dringt zich
aan hem op, en dat bevalt hem helemaal niet. De onvrede over de verglijdende
kindertijd projecteert hij op de Limburgse mentaliteit en op de ‘gillende meiden’ van
de Heerlense kermis. Een nooit afgemaakt verhaal in de ik-vorm over een bezoek
aan de kermis in Heerlen uit Hanlo's middelbare schooltijd, leunt sterk op het idee
dat kinderen hun schoonheid verliezen wanneer ze in de ban komen van de glibberige
geilheid van de andere sekse. Vooral de meisjes moeten het in de ogen van Hanlo
ontgelden. ‘De bus is goed vol. De meeste menschen gaan naar de kermis. De
boerenmeiden glunderen tegen elkaar. Ze kennen de pret nog van de vorige jaren.
De vrijers zeggen nog niet veel en staren. Ze hebben hun beurzen achter op de broek.
Er zit ook 'n grootvader met een rond baardje. En een grootmoeder en een prachtig
kleinkind van twaalf jaar. Ze heeft een rond gezichtje met roodbruine wangen en een
paar grijze oogen waar de avondzon in schijnt. In Heerlen schuiven we allemaal naar
buiten. De vrijers oriënteeren zich. De meisjes hebben nu definitief hun lachsnuit
opgezet.’ De ik-figuur maakt zich los van zijn vrienden en gaat in de
‘slingerwagentjes’ zitten. ‘Dit gaat vreeselijk hard en verschaft 'n sensatie die 'n
aannemelijk surrogaat is van vreugde.’ Op de terugweg in de bus trekt hij zich terug
in zijn gedachten over wat hij die avond gezien heeft: ‘Wenteling van het dolle
vermaak.
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Buitelingen in vette palingen. Zoeken van bier dat stort in menschenkelen. Skiestand
van het leven. Immuumheid. Vreugde. Zatheid. Meiden. Meiden, schreeuwende
meiden. Gillende meiden. Zatte meiden op draaiende schijven. Wentelende raderen
die de gillen wegslingeren tegen de tenten op.’ Dat was de kermis van de driften, op
weg naar volwassenheid, waarvan Hanlo zich voornam er nooit deel uit van uit te
gaan maken. Hij wilde graag de jongen blijven die zonder bijbedoeling, zonder
concurrentie van een vader, onvoorwaardelijk van zijn moeder hield. De eerste
geschreven woorden die van Hanlo bewaard zijn gebleven - hij was toen zes jaarzijn dan ook aan haar gericht: ‘Maitje, Uw liefhebbende Zoontje Jan.’11
In het hier voor het eerst gepubliceerde opstel ‘De Mijnstreek’ is de hoofdpersoon
een meisje. Ook toen al vond Hanlo dat emoties gedepersonaliseerd moesten worden.
‘De Mijnstreek’ vond Gerlachus van Royen ‘Kort’: ‘Zij is verhuisd. Vanuit het
zanderige wijde Brabant naar de vaste kleiheuvels van Zuid-Limburg: De Mijnstreek.
De mijnstreek van Nederland. Waar de Limburgers wonen. Limburgers met stoeven
of bleeke Limburgers met zwart om de oogen, die werken onder de grond. Limburg
is hun Vaderland, ook de mijnstreek is hun dierbaar oord. Ze is in de mijnstreek
komen wonen. Ze kan die niet begrijpen. Ze vindt de Limburgers chauvinistisch en
denkt: wat doet de Limburgers hun streek toch zoo apprecieeren? Zij kijkt naar het
land: heuvels, - in het dal ligt in de verte een mijn. Veel schoorsteenen rooken. Booven
een breede pijp, die zich boven en onder verwijdt, hangt een groote wolk witte stoom.
Ze weet het, maar toch gaat 't langs haar heen dat, dat diep onder de grond, de
mijnwerkers hakken. - De witte stoomwolk hangt zoo stil. - Zij hoort de Limburgsche
taal en voelt: eenigszins zal ik hier altijd wel een vreemde blijven.’
Dan is er nog een ongetiteld en ongepubliceerd opstel waarin Hanlo vertelt hoe er
bij hem thuis naar de radio geluisterd werd.
De radio in de huiskamer.
De radio speelt zoowat de heele dag met tusschenpoozen: strijkjes, of
dikwijls houdt wel een half uur lang een heer met een zware stem z'n
voordracht zonder dat 'n mensch er naar luistert. 'n Heel kinderuurtje uit
een of ander land wordt in de huiskamer voleindigd zonder dat iemand er
eeni-
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ge aandacht aan heeft geschonken. Ach, we zijn d'r aan gewend net zoo
goed als aan de snorrende kachel of de regen die tegen de ramen slaat,
en ieder heeft z'n werk. Soms wordt ie ook helemaal niet aangezet. Maar
's avonds, dan komt de belangstelling. De gids wordt nagezien, de
programma's beoordeeld. Ik moet bekennen dat lezingen over 't algemeen
worden genegeerd. De een zoekt naar de naam Beethoven of Mozart of
Mengelberg, bij de ander komt 't feitelijk neer op 'n speuren naar blues
en hots, Strawinsky, Bartok en dergelijke nieuwe muziek. Toch is 't maar
'n enkele keer dat ik echt getroffen wordt door een stuk. En zoo'n stuk hoeft
ook heelemaal niet tot een bepaald genre te behooren. Ik heb genoten van
“l'Apprenti sorcier” van Ducas met z'n prachtige klanken en afwisseling,
van 't eentonige wonderlijke “Le coq d'or” van Rimsky Korsaikoff. Ik weet
nog dat ik werkelijk ontroerd was toen ik Händel's “De koekoek en de
nachtegaal” op 't orgel hoorde spelen en toen ik de juichende, geweldig
rhythmische “Mississippi suite” hoorde, zag ik de breede rivieren liggen,
badend in de zonneschijn. 's Avonds kunnen we door de radio zooveel
verschillende muziek hooren. Dikwijls zetten we Budapest aan om 'n echt
Hongaarsch caféstrijkje te hooren. De weemoedige viool heeft de melodie.
De rollende tonen van de cembato accompagny veeren. De viool gaat in
vlugger tempo over. De sterke climax van de czardas. Plotseling wordt de
muziek afgebroken en sterft uit in een paar beheerschte, haast
onverschillege accoorden. Soms hooren we eentonige en krantjongs met
hun droomerige liedjes. Dan weer schreit een neger zijn groot verdriet
uit, of verkropt het in 'n drukkend langzaam rhythme. Later op de avond
komen de foxtrots overal tevoorschijn. Als 't liedje over de eene baby uit
is, volgt 'n melodietje over een andere. Rrrradio Milano speelt zwierig
nog een paar klankvolle tango's, tot floep de strekker uit 't contact wordt
getrokken, en we gaan naar bed.
Uit een interview dat J. Bernlef en K. Schippers hem afnamen, weten we dat Hanlo
in de tijd dat hij zijn eerste gedichten schreef, via het abonnement van zijn moeder
op De Gemeenschap, kennis maakte met de poëzie van Paul van Ostaijen. Maar ook
las hij de poëzie van Guido Gezelle.12 Het volgende in 1930 geschreven en in
Gedichten opgenomen vers toont de sporen van die kennismaking:
Pakken zakken
Zwaar en stil
Zonder kracht
- Lange droom Kettingen die
Hangen loom
En zakken langzaam
Zonder eind
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Het blijkt de derde strofe te zijn van een ongepubliceerd gedicht uit die tijd. Door
de gedichten van Van Ostaijen was hij gaan inzien dat Gezelle een klankdichter was,
en niet in de eerste plaats een katholiek dichter. De eerste twee strofen van ‘Pakken
zakken’ luiden:
Harde bolsters
Zware kogels
Rollen ronken
Scheuren schrijnen en
Verpletteren alle dingen
Botsen op de
Stenen koppen
Gladde ballen
Valse knallen
Daveren in zware vallen
Lichte blauwe
En dof grauwe
Bleke zilveren
Blinken blinken
Zinken in het koele water
In het zachte gladde water
Tot de groene zachte bodem.

Nadat Jan Hanlo in 1931 was geslaagd aan het Bernadinuscollege in Heerlen voor
zijn h.b.s. B-examen, was het voorlopig uit met het dichten en begon hij aan een
artistieke en intellectuele zoektocht. Het was een zoeken naar de vorm waarin hij
zijn eenzame geëxalteerde persoonlijkheid kon ontplooien.
Op advies van kapelaan Durlinger, moderator van de R.K. Jeugdvereniging in
Valkenburg, zocht Hanlo zijn heil in de journalistiek. In ‘Autobiografietje anno 1950’
schreef hij na het eindexamen aan de universiteit van Utrecht zich een jaar lang te
hebben voorbereid op de journalistiek ‘a half hearted attempt.’ De toevoeging is
dubbelzinnig. Het half hearted kan slaan
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Jan Hanlo, 1916. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)
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op het feit dat Hanlo maar een jaar op de universiteit bleef. Bovendien was er helemaal
geen studierichting journalistiek in Utrecht, en dat Hanlo via een studie
kunstgeschiedenis zich een plaats als kunstcriticus wilde verwerven verraadt een half
hearted poging.
Hanlo schreef zich in bij Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte op 31 oktober
1931, kunstgeschiedenis viel onder deze faculteit. Evenals psychologie. Hanlo volgde
behalve colleges kunstgeschiedenis ook colleges psychologie, als toehoorder. In het
in Mijn benul opgenomen ‘De Roeping van de kunstenaar’ schreef Hanlo: ‘Ik heb
vroeger geprobeerd (op een responsiecollege bij wijlen prof. Vogelsang, kunstprof
in Utrecht) het schone te herleiden tot het goede’ (p. 208). Het schone was de
beeldende kunst, de jazz, de film, viool- en pianolessen. Onder invloed van de
katholieke Franse filosoof Jacques Maritain, zou Hanlo het tomistische idee
overnemen dat het schone een goddelijke representatie was van het goede. Dat inzicht
werd in de katholieke pers krachtig uitgedragen, onder anderen door Maritain zelf.
De redactie van het tijdschrift De Gemeenschap ging er kennelijk vanuit dat Maritain
zo belangrijk was dat ze zijn bijdragen zelfs in het Frans afdrukte.
De groep rondom De Gemeenschap zat in Utrecht. Als kunstcriticus zou Hanlo
het goede uit de kunst kunnen destilleren. Om goed beslagen ten ijs te komen, was
hij zich gaan verdiepen in Afrikaanse grammofoonplaten en ‘kaffernatuur’. In
primitieve culturen werd het goede nog op een zuivere wijze gerepresenteerd, vond
Hanlo. In primitieve culturen voelde hij de manier van uitdrukken die hij in zijn
schoolopstellen had nagestreefd, zonder artistieke pretentie. Het schone zit in het
goede.

Eindnoten:
1 ‘Gedachten in verband met het oedipus complex’. Deze in 1944 gepubliceerde tekst werd na
zijn dood in Mijn benul gepubliceerd.
2 Zijn leraar Nederlands, de franciscaner pater P. Gerlachus Royen O.F.M., was niet zo
enthousiast over ‘Herfst’ en gaf er een 5 voor.
3 Gesprek met Jos van de Ploeg, 23 september 1994.
4 Zo blijkt uit het rapport van het schooljaar 1926-1927. Zijn gedrag was ‘goed’ maar het oordeel
moest toch luiden ‘Niet bevorderd’.
5 Honk was een koosnaam met een onbekende herkomst.
6 Gesprek met Ella Laeven, I september 1995. In de nalatenschap zit inderdaad zijn ge
schiedenisboek dat in losse katernen met een elastiekje bij elkaar gehouden wordt.
7 Hanlo publiceerde dit opstel ook in Barbarber nr. 42.
8 Ongepubliceerde lezing van Paul Haimon voor het Limburgs Letterkundig Museum, 16 juni
1989. Met dank aan Hadewijch Laugs.
9 Gerlachus Royen vond dat het een ‘goeie toon had’ en beoordeelde het met een 7.
10 Gedateerd manuscript in Hanlo's nalatenschap; Gedichten (1958), p. 35.
11 Strookje papier, 23 februari 1919. (Letterkundig Museum, Den Haag, collectie-Hanlo.)
12 In een brief van 28 december 1962 aan Simon Vinkenoog vraagt Hanlo zichzelf of of hij misschien
door Gezelle beïnvloed is. (Brieven 1 (1989), p. 700-703.)
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August Hans den Boef
Het apocriefe wapen van Amsterdam en andere oerscènes in het werk
van A.F.Th. van der Heijden
Wij zijn van na de grote wereldbrand - wij hebben geen grote geschiedenis.
Zelfs de god Nahweh is dood [...] Als we al ooit geschrokken zijn, dan van
iets kleins: een muis, een onverwachte oorvijg, 220V - of van zoiets als
het breken van een splinternieuwe pagaai.
(A.F.Th. van der Heijden)
Het jaar 1996 bracht niet alleen het langverbeide derde deel van De tandeloze tijd,
A.F.Th. van der Heijden publiceerde bovendien rond de jaarwisseling De gebroken
pagaai, een novelle die hij in 1977 bij Querido had aangeboden.1 De lezers van Het
Hof van barmhartigheid (1996) zullen in deze titel de overeenkomst signaleren met
die van een hoofdstuk daaruit.2
Op zijn beurt vertoont dit hoofdstuk inhoudelijk weer grote verwantschap met het
slot (p. 103-107) van het verhaal ‘Een gondel in de Herengracht’ uit de gelijknamige
verhalenbundel (1978).
Er zijn dus drie versies van eenzelfde verhaal, uit respectievelijk 1977, 1978 en
1996. In hoeverre verschillen zij en in hoeverre weerspiegelen ze de ontwikkeling
in het oeuvre van A.F.Th. van der Heijden? In ieder geval is er niet ondubbelzinnig
sprake van een lineaire ontwikkeling waarin een verhaal steeds meer wordt
geperfectioneerd, anders gezegd waarin de auteur blijkgeeft van een technische
ontwikkeling. Twee authentieke ontwikkelingen in het oeuvre van Van der Heijden
zijn hiervoor verantwoordelijk: de bijzondere rol van zijn incarnatie Patrizio Canaponi
en de eisen die het opus De tandeloze tijd stelt.
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De gebroken pagaai (1)
Om degene die De gebroken pagaai niet kent enig inzicht in het verhaal te geven,
heb ik de inhoud van diverse paragrafen in een aantal clusters samengevat. De eerste
is die rond de ouders van de verteller, Pieter(tje), de tweede rond de grootouders van
moederszijde, in een stad niet ver van de plaats waar de ouders wonen en tenslotte
die rond de oudtantes in Amsterdam. Uiteraard wordt bij deze samenvatting rekening
gehouden met het feit dat de verhaalinhoud later in de andere versies is verwerkt.
In de eerste cluster vinden we de moeder van de verteller die hem zei dat de
raadselachtige cowboys in een tijdschriftillustratie op de zon schoten. Zijn vader is
afwezig in het verhaal: juist het feit dat deze moet recuperen van een maagkwaal, is
er de reden van dat zijn zoontje bij de grootouders logeert. Behalve uit hen bestaat
de tweede cluster uit tante Rietje, haar

Omslag naar ontwerp van Nelleke Laat voor De gebroken pagaai van A.F.Th. van der Heijden. 1997.
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broer, de piepjonge schilder ‘ome Hasje’ en het zieke oude hondje Bobbie dat in de
zon ligt op een oude regenjas en later wordt begraven onder een perzikboom.
De grootmoeder maakt altijd kruistekens in het brood en leest Pietertje 's middags
voor (uit haar voor hem onbegrijpelijke klanken construeert hij zelf de verhalen),
waarbij ze samen wijn drinken. Als haar echtgenoot nachtdienst heeft, zorgt ze ervoor
dat die op een tijdstip vertrekt dat haar in staat stelt aan haar bioscoopverslaving toe
te geven en haar dochter Rietje om te dansen: ze zet de klok een kwartier voor. Maar
de grootvader ontdekt de list en is boos. Door de animose sfeer zenuwachtig
geworden, krijgt Pieter last van zijn ingewanden en tijdens een bezoek aan het toilet
verwondt hij door onhandigheid de wortel van zijn penis met de scherpgekartelde
tuit van een ketel.
Zijn vijftienjarige oom Hasje had een jaar daarvoor een Van Gogh perfect
gekopieerd en werkt de hele dag in zijn atelier. Om zijn kostgeld te verdienen maakt
hij alpenlandschappen in opdracht van een kunsthandelaar; later schildert hij het
landschap achter zijn huis en wordt hij op weg naar Amsterdam door de politie
teruggebracht (een van de agenten wordt verliefd op Rietje). Nog veel later ontwikkelt
Hasje een eigenzinnige theorie over kleurcontrasten.
Uit logeren bij zijn grootouders ontmoet Pieter ook zijn eerste liefde, een meisje
dat zegt: ‘'n Klein kindje is nul jaar, en tegenlijk honderd miljoen jaar - dat is ‘tzelfde.’
De derde cluster is die rond het huis van oudtante Cisca (Cissie) aan de
Amsterdamse De Wittenkade. Bij haar wonen ook oudtante Nellie en Pieters
overgrootmoeder, maar vooral zijn achttienjarige tante Sjaantje, zijn tweede liefde.
Sjaantjes vader, oom Leo, is in de oorlog overleden, nu komt vaak ‘oom Lood’ bij
Cisca op bezoek. 's Avonds mag de jongen donker bier drinken, wat hem opwindt.
Een hoogtepunt is de nacht dat hij tussen Sjaantje en haar moeder mag slapen. De
verteller verbindt het drinken van het bier met de wijn bij zijn grootmoeder.
Een andere oudtante, Sjaan, woont op de Nieuwendijk. Haar dochter gaat vaak
met die van oom Lood en Sjaantje dansen. Oudtante Nellie weigerde later, als laatste
achtergebleven, uit het huis te vertrekken, pas na de con-
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frontatie met een indringer zou zij naar een flat aan de rand van Amsterdam verhuizen.
Per tram doorkruist ze voortaan de stad, met lege flessen op zoek naar winkeltjes
waar die nog voor het statiegeld zou kunnen worden ingewisseld.
Door een onhandigheid wordt Pieter met Hasje opgesloten op de als atelier
gebruikte kolenzolder. Hasje gaat in het kader van een spelletje kruislings over hem
heenliggen.
De cruciale scène in De gebroken pagaai begint op een morgen in augustus 1956
als oudtante Cisca spiegeleieren bakt (ze doet er tomaten bij die ze met peper en zout
bestrooit - Pieter is gewend ze met suiker op te eten). Deze scène beslaat het begin
en slot van de novelle, juist de paragrafen die Van der Heijden in 1997 in De Revisor
publiceerde. Als Pieter naar buiten kijkt, ziet hij een oude, vermolmde roeiboot
naderen met drie jongens van 14-15 jaar. Ze zijn sjofel gekleed, één van hen staat
fier rechtop en hanteert een kanopaddel. Bij een twist met de anderen breekt hij deze
pagaai in tweeën. Ze roeien verder met de gebroken delen. De verteller vraagt zicht
af:
En toch - waarom ging mijn hart zo sterk naar hen uit? Waarom werd het, misschien
wel voorgoed, meegezogen in die tunnel, die geen einde kent? Wat maakt het beeld
van drie jongens in een gammele boot, met een gebroken pagaai - die negatieve
illustratie bij een veelgebruikt spreekwoord - voor mij tot het onofficiële wapen van
Amsterdam?
Het enige dat ik met zekerheid weet, en voel, is dat al het voorgafgaande (ome
Hasje, Sjaantje, al het andere) in dit tafereel, en het beeld dat ik ervan behouden heb,
samenvloeide, en afbrak.
Er is iets geknakt, en nooit meer geheeld.
Hoewel hij geen bloed heeft gezien, denkt Pieter: ‘Hun handen bloeden’.
In een epiloog wordt verteld dat nicht Sjaantje na dood van haar moeder hystetisch
uitriep dat ze een bijl in de kast wilde zetten. Dat beeld is uiterst belangrijk: het heeft
zich voor de verteller verder geabstraheerd: de bijl die in een kast staat, rustig maar
dreigend rechtopstaand, als een symbool van de dood. Er lijkt een relatie te bestaan
tussen deze vervaarlijke aks en de gewelddadig vernielde pagaai. Van der Heijden
heeft deze relatie benadrukt door de selectie uit De gebroken pagaai die hij in 1997
publiceerde als: ‘De bijl in de kast’.
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De novelle De gebroken pagaai is meer dan alleen een voorstudie voor het latere
werk. Een belangrijk deel wordt ingenomen door passages waarin de verteller
speculeert over zijn ophanden verhuizing naar Amsterdam en de herinnering aan de
sessies bij een Lacaniaanse psychiater in Nijmegen. Deze verteller is daarmee een
andere verteller dan die van De tandeloze tijd en ‘Een gondel in de Herengracht’.

‘Een gondel in de Herengracht’
‘Een gondel in de Herengracht’ is het titelverhaal uit de gelijknamige bundel die in
november 1978 bij uitgeverij Querido verscheen onder Van der Heijdens pseudoniem
Patrizio Canaponi. Het was Van der Heijdens debuut in boekvorm. In een voorwoord
bij De gebroken pagaai vertelt hij hoe de transformatie tot stand kwam: ‘In de
navolgende maanden werd, terwijl ik kriskras door Italië reisde, Patrizio Canaponi
vaardig over mij. Hij haalde mijn sombere novellen door zijn gouden zeef, bewerkte
ze met een fijne pen en bekleedde ze met sterlingzilver en bladgoud.’
‘Een gondel in de Herengracht’ bestaat uit drie delen waarvan de titel cursief is
gegeven: ‘Een bamboeslang en een jamlepel’, ‘“Val tot je goud wordt”’ en ‘Schieten
op de zon (uit wanhoop)’. Het geheel wordt voorafgegaan door een monoloog van
het jongetje Attilio dat in een droomachtige, fragmentarische stijl zijn moeder vertelt
over de belevenissen in Amsterdam die later in deel twee en drie in de derde persoon
worden verteld. Het eerste deel vertelt in de ik-vorm over de belevenissen van een
soldaat tijdens de politionele acties in Indonesië. In het tweede deel blijkt deze
krijgsman de uit de Oost teruggekeerde stiefvader van Attilio.
Vanwege de Italiaanse familiesfeer zijn de namen van de personages aangepast:
Attilio (= Pieter(tje), opa en oma Santini, zi'Gino (= ome Hasje), zia Ria (= tante
Rietje). Het oude zieke hondje Gigi (= Bobbie). Rond oudtante Antonella (= Cisca)
in Amsterdam bevinden zich dochter Ornella (= Sjaanje), zuster Maria Pia (= Nellie)
en Caterina (de laatste heeft geen pendant in De gebroken pagaai). Oudtante Sjaan
is in ‘Een gondel in de Herengracht’ naamloos, maar de moeder van het jongentje
heeft nu wel een naam: Ornella. De dode oom heet Bertram (= Leo). Oom Lood is
oom Lood gebleven; kennelijk oordeelde Van der Heijden dat de gewichtige voornaam
symbo-
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Omslag naar ontwerp van Alje Olthof voor Een gondel in de Herengracht van A.F.Th. van der
Heijden, 1978.

lisch is voor het personage.
Een nieuw element, een verhaalelement dat belangrijk is voor het geheel van ‘Een
gondel in de Herengracht’, is de rol van de overgrootmoeder. Zij is bevorderd tot
een belangrijk personage: de voormalige operazangeres Emma Rosa vertelt niet
alleen aan Attilio dat er een gondel door de Amsterdamse grachten spookt, maar ze
neemt de jongen ook mee naar haar stamkroeg in de Pijp waar zij hem vertelt over
zijn overgrootvader die naast restauranthouder de professie van genezer uitoefende
en voor zijn diensten gouden ringen ontving. Haar eigen ring blijkt bij diens dood
verdwenen. Attilio meent die ring te horen vallen als zij sterft. De val van deze ring
verwijst impliciet natuurlijk ook naar de titel van deel twee: ‘“Val tot je goud wordt”’.
De bijl in de kast heeft hier een andere functie gekregen: als een visioen van Attilio.
Het is niet ondenkbaar dat deze functie een rol speelde toen Van der Heijden in 1997
de titel voor de oude fragmenten concipieerde.
Voor het overige bevatten de twee delen van ‘Een gondel in de Herengracht’ veel
van de paragrafen uit De gebroken pagaai: ‘het overspel met de tijd’ van de cinefiele
oma, het voorlezen en wijndrinken, de vergeefse ontsnapping van de schilderende
oom (die in de ‘Italiaanse’ versie een perfecte Morandi had gekopieerd) en de
verliefde agent. De kunsthandelaar die de berglandschapjes aanpast voor de kopers,
het meisje dat zegt dat nul jaar
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gelijk is aan 100 miljoen. Eveneens is gehandhaafd de ‘Italiaanse’ behandeling van
de tomaat, de drie dansende meisjes, het ongeluk met de scherpgetuite ketel dat de
wond aan de peniswortel veroorzaakte, het slapen tussen oudtante en mooie nicht,
het opgesloten worden met de jonge oom die op de jongen gaat liggen waardoor de
wond weer opengaat.
Eveneens heeft Van der Heijden het schieten op de zon gehandhaafd en tenslotte
waar het om gaat: de drie jongens op de boot en de ene die de pagaai breekt. ‘Hij
heeft bloed aan zijn handen (...) Er was daar beneden iets geknakt, dat nooit meer
helen zou.’
Wat er is veranderd, betreft niet zozeer de stijl, al zou je dat verwachten op grond
van de transformatievergelijking van zeven en vergulden, zoals Van der Heijden dat
in zijn Canaponi-procédé beschreef. Het is vooral de transformatie van de personages
naar een Italiaans-Nederlandse sfeer en het tikje stijl dat hiervan het gevolg is. Wat
opvalt is de hechtere structuur - ook doordat de paragraafvorm is verlaten. Kortom,
er worden Italiaanse woorden gebruikt en een aantal details is verdwenen, maar de
twee versies staan zeer dicht bij elkaar. Twintig jaar na dato lijkt de auteur derhalve
iets te bescheiden over de kwaliteit van zijn jeugdwerk.
Het grootste verschil moge duidelijk zijn: het ontbreken van de ophanden
verhuizing van Nijmegen naar Amsterdam en van de psychiater bij wie de verteller
een aantal sessies heeft gehad.
Opmerkelijk is verder dat een aantal van de verhaaldetails die niet in ‘Een gondel
in de Herengracht’ terechtkwamen, zullen terugkeren in De tandeloze tijd. De reden
dat De gebroken pagaai als een belangrijke voorstudie voor het opus magnum heeft
gefungeerd.

De gebroken pagaai (2)
Het ligt voor de hand dat de oude passages die terugkeren in het opus zijn aangepast
aan de stijl daarvan. Veel meer dan tevoren gebruikt Van der Heijden een versie van
de spreektaal, met tussenzinnetjes van de verteller. Zou de jonge Attilio nog een
geïtalianiseerde versie van Pietertje kunnen zijn, nu gaat het om Albert Egberts.
Intrigerend is dat we niet alleen in latere delen van De tandeloze tijd, zoals het
reeds genoemde hoofdstuk ‘De gebroken pagaai’, passages herkennen
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uit ouder werk. Ze zijn al in het eerste deel terug te vinden.
Als je ervan uitgaat dat de novelle De gebroken pagaai een voorstudie is voor
(materiaal uit) De tandeloze tijd, is het niet vreemd dat de namen daaruit weer
terugkeren; begrijpelijk gezien de laag van de familiekroniek is dat ook de naamlozen
van een voor- en soms ook van een achternaam worden voorzien: moeder Hanny,
Opa Paul van der Serckt. Deze volledigheid lijkt meer op ‘Een gondel in de
Herengracht’, waarmee deze novelle ook de functie van tussenfase krijgt.
De eerste verwijzing naar de Amsterdamse tantes vinden we al in Vallende ouders
(p. 155). Albert Egberts is met zijn vriend Thjum Schwantje op de brommer naar
Amsterdam gegaan, waar ze zich hun bezoek in 1971 herinneren (waarbij ze de latere
fascist Baartscheer ontmoetten, in De tandeloze tijd geen onbelangrijk personage).
Thjum refereert aan het feit dat zijn vriend familie in de stad heeft en deze vertelt
dat hij tussen zijn vierde en zevende een paar keer met zijn grootvader naar diens
zusters op de De Wittenkade is geweest. Zijn grootvader liet hem bij die gelegenheid
de Amsterdamse binnenstad zien en het stedelijke landschap maakte toen een
surrealistische indruk op hem.
Ook in De gevarendriehoek, het tweede deel van De tandeloze tijd, is materiaal
uit De gebroken pagaai opgenomen, namelijk de kleurentheorie van Hasje - ingebed
in de iets minder revolutionaire theorie van ‘opa Luns’ (p. 155-6).
Over de door Egberts genoemde bezoeken aan Amsterdam vinden we
gedetailleerdere informatie in het derde deel van het opus, Het Hof van barmhartigheid
(p. 146-7). De periode wordt hier gepreciseerd tot 1955-1957 en we krijgen de namen
Cisca en Sjaantje. Belangrijk is de scène die in vorige versies nog niet voorkwam:
de gevelsteen die Egberts' grootvader hem liet zien, met de twee mannen en de hond
in het bootje, de Romulus en Remus van Amsterdam: het feitelijke wapen van de
stad. Egberts bereidt de lezer dan al voor op de cruciale scène, als hij vertelt dat hij
die ochtend het nieuwe wapen van de stad heeft gezien. Bij die gelegenheid sprak
de grootvader ook zijn raadselachtige woorden uit: ‘ik pis kleur en vuur’.
Later in Het Hof van barmhartigheid (p. 448) komen we het zieke oude hondje
Bobby (nu met Griekse ‘ij’) tegen, dat op een regenjas in de zon lag
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Omslag naar ontwerp van J. Tapperwijn voor Vallende Ouders uit de cyclus De tandeloze tijd van
A.F Th. van der Heijden. 1983.
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en begraven werd onder de perzikboom.
De cruciale scène vinden we, zoals gezegd, in het hoofdstuk ‘De gebroken pagaai’.
Op vrijdag 1 juli 1977 gaat Egberts op bezoek bij zijn vriend Patrick Gossaert aan
de De Wittenkade, ‘pal tegenover de plaats waar het huis van zijn zijn oudtantes had
gestaan’. Deze locatie heeft Van der Heijden niet toevallig gekozen, zoals blijkt.
Bij de avondwinkel in de buurt wordt Egberts bedreigd door een alcoholische
zwerver en onmiddellijk moet hij denken aan de pagaai-scène: ‘misschien is het wel
een van de drie uit die wrakke roeiboot van twintig jaar geleden...zou kunnen, ze
waren toen een jaar of vijftien, zestien...het jaloerse ventje dat achterin zat’.
Egberts deelt Gossaert mee dat hij hem gaat onthullen ‘hoe de stad Amsterdam
aan haar apocriefe wapen kwam.’ Hij vertelt zijn vriend in gecondenseerde vorm
over de bewoners van het vroegere huis aan de overkant. De namen zijn identiek aan
die in De gebroken pagaai. We vernemen over het slapen tussen de twee vrouwen
in, de datum augustus 1956, de ‘Italiaanse’ tomaten, de schilderende oom Hasje, de
fluitketelwond en dan volgt het verbaal over de roeiboot en de jongen met de
kanopagaai. Egberts vervolgt met het verhaal dat zijn grootvader hem later op die
dag meenam door de binnenstad. Daar wijst deze hem op een gevelsteen: ‘Twee
mannen nogal sullig gezeten in een bootje met een hond tussen zich in’. Volgens
zijn grootvader zijn dat de stichters van de stad en is de steen het ‘eigenlijke wapen
van Amsterdam’. De kleine Albert heeft die ochtend een veel beter wapen van
Amsterdam gezien. Drie jongens in een bootje en een gebroken pagaai.
‘Ik stileer het drama een beetje...ik leg er wat bladgoud op’, is de reactie van
Gossaert. Deze scène is niet alleen belangrijk omdat het nieuwe wapen van
Amsterdam uit De gebroken pagaai hier terugkeert, maar ook omdat daadwerkelijk
en bovendien ook vanuit Gossaert zelf wordt gedemonstreerd hoe het arrangement
tussen beiden over het aanleveren en verwerken van materiaal in de praktijk
functioneert.

‘Sneeuwnacht in september’
We hebben nog niet alle sporen van De gebroken pagaai in De tandeloze tijd
getraceerd. Er rest nog de ontmoeting met tante Nel.
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Aan het slot namelijk van Het Hof van barmhartigheid (p. 651) bevindt zich een
even cruciale passage als die over de pagaai en het nieuwe wapen. Deze passage
vormt tegelijkertijd ook het slot van het deel ‘Sneeuwnacht in september’ dat binnen
De tandeloze tijd een centrale plaats inneemt. In de chaotische nacht van 21 op 22
september 1977 slaat het noodlot toe: Egberts maakt een tocht door de duistere kant
van Amsterdam waarbij hij kennismaakt met de heroïne, zijn vriendin Zwanet
Vrauwdeunt wordt verkracht en verdwijnt uit zijn leven, zijn broer Freek vertrekt
plotseling voor lange tijd naar het buitenland. ‘Sneeuwnacht in september’ is mede
zo belangrijk omdat het onder dezelfde titel een pendant heeft, maar daarin verteld
vanuit Zwanet, met de advocaat Quispel als antagonist in De advocaar van de hanen.
Niet alleen bij de verschijning van dit vierde deel van De tandeloze tijd in 1990, maar
reeds in 1983, toen de eerste delen uitkwamen, gold Sneeuwnacht in september als
de titel waaronder het derde deel werd aangekondigd.
Egberts stapt aan het eind van de nacht, na een vergeefs bezoek aan het huis van
zijn vriendin, in een tram. Hij komt door een deel van Amsterdam dat hij niet kent
en als hij bij de eindhalte uitstapt, ziet hij in de verte, in de mist die hem aan sneeuw
doet denken, torenflats en een meer. Als een Odysseus (maar een die wel van de lotus
heeft geproefd) lijkt hij op bezoek in het schimmenrijk. Want als hij weer in de tram
stapt, ontmoet hij zijn oudtante Nel, die de orakelspreuk van de grootvader eindelijk
verklaart en geldt als een heilige bewaakster van een apocrief symbool.
Want dit houdt Egberts haar voor: ‘Tante Nel, u bent een heilige. Ik weet nu
waarom u al die jaren ervoor gevochten heeft om op de De Wittenkade 12 te blijven
wonen, wars van elke sanering. U moest daar, zonder van uw taak bewust te zijn, de
vindplaats van het geheime wapen van Amsterdam bewaken, en zoveel mogelijk in
de oude staat zien te houden, [...] U heeft ze zelf niet gezien, die drie jongens in hun
wrakke roeiboot, met hun gebroken pagaai, maar het drama speelde zich beneden
uw raam af [...] Nu u niet langer op uw post kunt blijven, zal Patrick het tafereel voor
ons vereeuwigen - met bladgoud, voor mijn part’.
Met deze passage heeft Van der Heijden bewerkstelligd dat deel drie van De
tandeloze tijd niet willekeurig in tweeën werd geknipt - omwille van de
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hanteerbaarheid. Hierin doet het derde deel eerder denken aan de tiende symfonie
van Mahler, wanneer de eerste cd wordt afgerond met een verontrustend ‘Purgatorio’.

‘De Gazellejongen’
Belangrijk is dat de locatie van het wapen van Amsterdam nog een keer terugkeert
in deel drie van De tandeloze tijd. Het gaat om een indirecte verwijzing, maar wel
met Gossaert aanwezig in zijn functie van vereeuwiger en bovendien in een context
van een verhaal dat is gepubliceerd onder het pseudoniem Canaponi: ‘De
Gazellejongen’. Dit is namelijk ook de titel van een hoofdstuk uit het begin van
Onder het plaveisel het moeras. Op de dag na haar (dubbele?) verkrachting droomt
Egberts' vriendin Zwanet van een man in gevecht met een fiets, die naakt is op een
bivakmuts na. Om zich van het rijwiel te bevrijden, springt hij schreeuwend in het
water van de Kostverlorenvaart. Politieagenten halen hem uit het water met ‘een vele
meters lange kanopaddel’. In zijn hoofd stond het stuur: ‘Een verchroomd gewei’,
zei Patrick Gossaert die plotseling naast haar staat. Plotseling, maar niet

A.F.Th. van der Heijden, 1989 (Foto: Annelies Flinterman; collectie Letterkundig Museum, Den
Haag.)
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toevallig: Gossaert woont immers aan de De Wittenkade die uitziet op de
Kostverlorenvaart.
Het meisje ziet dat het lijk een mollig, geslachtloos kind is en vraagt aan Gossaert
of hij het tafereel voor haar wil opschrijven. Ze vertelt dat ze weet wie het is. Egberts
had haar ooit een foto laten zien met een naakte jongen, tussen de gazellen die hem
hadden opgevoed. Hij maakte toen ook melding van een gestorven jeugdvriend die
was opgedregd met een fietsstuur op zijn hoofd, merk Gazelle. Ze had erbij gezeten
toen hij dit verhaal aan Gossaert vertelde en later de novelle gelezen die deze ervan
gemaakt had.3
Typerend is dat Zwanet hier net als Egberts aan Gossaert de rol van literaire
verwerker toekent. Er vindt hier zelfs een rolwisseling plaats: Zwanet Vrauwdeunt
wilde immers ooit de belevenissen van haar vader bij de stadsreiniging verwerken
tot een bundel (In de oksels van de stad of De stad en de holen; zie Het Hof van
barmhartigheid, p. 510 ev.).4

Continuïteit
‘De gebroken pagaai’ en in wat mindere mate ‘De Gazellejongen’ zijn bijzonder
belangrijke hoofdstukken in De tandeloze tijd. Ten eerste omdat zij de continuïteit
in Van der Heijdens werk vertegenwoordigen. Ten tweede omdat zij cruciale
momenten in de geschiedenis van Albert Egberts beschrijven, niet alleen in zijn
individuele geschiedenis, maar ook in zijn familiegeschiedenis. Ten derde behoren
ze tot een laag in De tandeloze tijd die verwijst naar klassieke en andere mythologieën.
Tenslotte zijn zij het onderwerp van de literaire transformaties die het romanpersonage
Patrizio Canaponi met het leven van Albert Egberts uitvoert. Bovendien worden
elders in Het Hof van barmhartigheid en Onder het plaveisel het moeras literaire
activiteiten van Patrizio Canaponi (= Van der Heijden) soms letterlijk toegeschreven
aan het personage Patrizio Canaponi (= Patrick Gossaert). Om de relatie Canaponi-Van
der Heijden nog gecompliceerder te maken: de lezer van Vallende ouders herinnert
zich dat Van der Heijden in zijn ‘Verantwoording’ (p. 471) vijf voorpublicaties noemt
uit de periode 1980-1981 en daaraan toevoegt dat die alle onder het pseudoniem
Patrizio Canaponi zijn gepubliceerd.
De gecompliceerde relatie Canaponi-Van der Heijden is ook uit een ander
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oogpunt interessant. Binnenkort zal bij uitgeverij Querido het verzamelde werk van
Canaponi verschijnen, onder de titel (die ons niet zal verbazen): De Gazellejongen.
In het licht van het opus gaat het hier niet alleen om een compilatie van het werk
dat Van der Heijden onder pseudoniem deed verschijnen, maar tegelijkertijd om het
werk van zijn romanpersonage, dus feitelijk om een deel van De tandeloze tijd-cyclus,
die tot op dit moment ook de satelietboeken De sandwich en Asbestemmingen omvat
(volgens de auteur ook Het leven uit een dag, dat helaas niet onder het pseudoniem
Canaponi is gepubliceerd en volgens mijn redenering dan ook niet in het opus valt
in te passen, een bezwaar dat zich in mindere mate ook uitstrekt tot Asbestemmingen).
Bijzonder is het feit dat Van der Heijden telkens weer tot de oerscène van de
ontdekking van het Amsterdamse wapen terugkeert. In Het Hof van barmhartigheid
bereidt hij de lezer er op voor, geeft hij vervolgens de scène expliciet, laat hij Egberts
er op terugkomen en refereert hij er vervolgens in Onder het plaveisel het moeras
indirect aan in een droom van Zwanet. Hier-

Tekening door Peter van Straaten uit Groepsportret, Wie is wie in De tandeloze tijd van A.F.Th,
1996.
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mee verbindt hij nogmaals een oerscène uit zijn totale werk met een oerscène in de
geschiedenis van zijn personage Albert Egberts.
Opvallend is dat in het geheel van verwijzingen naar de vorige versies van het
wapen-verhaal en de Gazellejongen andere cruciale passages van De tandeloze tijd
worden aangestipt. Wanneer Egberts met Thjum in Amsterdam over zijn familie aan
de De Wittenkade spreekt, wordt ook Albert-Jan Baartscheer bij het verhaal betrokken.
Egberts' ontmoeting met zijn oudtante vindt plaats aan het slot van ‘Sneeuwnacht in
september’, waarbij bovendien de orakelspreuk van de grootvader wordt geduid. Dat
gebeurtenissen als de ontdekking van het wapen en de Gazellenjongen door Gossaert
zijn vereeuwigd of moeten worden vereeuwigd, duidt mijnsinziens niet op een handige
kunstgreep die zou moeten verbergen dat een auteur zijn werk recycled, maar op het
feit dat het om oerscènes gaat die de auteur niet loslaten.
Het is daarom jammer dat in het voortreffelijke en door mij met veel dankbaarheid
geraadpleegde Groepsportretten (1996) van Amsterdam slechts een topografische
kaart is weergegeven met Egberts' tocht op 30 april 1980. Een kaart waarop ook de
De Wittenkade prijkt, lijkt me uiterst nuttig. Ik ben benieuwd hoe een toekomstig
cartograaf Egberts' tramreis naar het einde van de sneeuwnacht weergeeft.
De exacte route is nog altijd niet duidelijk. Ik houd het er vooralsnog op dat Van
der Heijdens protagonist als kersverse gebruiker van de verraderlijke ‘sneeuw’ niet
besefte hoe de tram reed: westwaarts in plaats van oostwaarts.5 Naar de Sloterplas.
Naar de plaats niet ver van de De Wittenkade. Waar de oerscène ooit plaatsgreep.6

Eindnoten:
1 De oplaag bedraagt 750 exemplaren. De novelle bestaat uit 91 paragrafen, waarvan de kortste
uit 1 regel van 5 woorden bestaat, en wordt voorafgegaan en gevolgd door een gedicht (‘Hittegolf
juni/juli '76’ resp ‘De lintworm en het realisme’). In het voorwoord ‘Een lauwerkrans van
haaievinnen’ vertelt de auteur iets over de manier waarop het verhaal is ontstaan en hoe het
manuscript door uitgevers is behandeld. Hij zond het, voorjaar 1977, naar uitgeverij Querido,
onder het pseudoniem Pieter Vlug van de Dommelbrug, ‘een oude bijnaam van mijn vader’
(NB: in Vallende ouders, p. 224, is Altje Vlug van de Dommelbrug een bijnaam van Egberts'
vader). Het manuscript werd door Reinold Kuipers afgewezen met vertrouwen in Van der
Heijdens literaire carrière. Zelden is een vertrouwen zo beloond als in dit geval. 1977 is derhalve
niet alleen een cruciaal jaar in het leven van Albert Egberts.
Een deel van De gebroken pagaai is te vinden in De Revisor 24 (1997) 2 (april), p. 82-95. Het
gaat om het voorwoord, en de paragrafen 0-6 en 74-91 (begin en slot) onder de titel ‘De bijl
in de kast’.
De opmerking ‘Baby'tjes zijn nul jaar, en tegelijk honderd miljoen jaar. Dat is hetzelfde’ hoorde
de auteur op zijn vijfde door een meisje van zes debiteren. Dat schrijft hij Jean-Paul Franssens
op 22 maart 1991. Zie Dietsche Warande en Belfort 142 (1997) 3 (juni), p. 268.
2 Dit hoofdstuk is het vierendertigste en staat in het tweede deel, ‘De zwarte mijter van de
waanzin’. De titel wordt gevolgd door ‘Vrijdag I juli 1977 (Albert Egberts, Patrick Gossaert;
p. 451-458).
3 Een ontwikkeling via verschillende versies als die van ‘Een gondel in de Herengracht’ naar
Het Hof van barmhartigheid komt ten minste nog een keer voor in het oeuvre. Dat is het
politionele actie-fragment ‘Een bamboeslang en een jamlepel’ uit ‘Een gondel in de
Herengracht’, die in deze versie in de ik-vorm door de soldaat zelf wordt verteld, terugkeert in
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Vallende ouders (p. 191) als een korte, anekdotische verwijzing van Egberts naar de Indische
periode van zijn vader en tenslotte door de verteller van Asbestemmingen over zijn vader weer
uitgebreider wordt weergegeven (p. 177-183).
4 In De tandeloze tijd komen meer auteurs (in spe) voor. Egberts als dichter en later als
toneelschrijver, maar ook als auteur van Bejaardentehuis op het dak van de wereld (overigens
ook de titel van een ongepubliceerde Van der Heijden-roman). Verder zijn er de kronkelige
columnist Wrongel en de oude dichter die een steen op de schedel van Kiliaan Noppen liet
nederdalen. Egberts' broer Freek is eveneens een auteur in spe.
5 Zie ook wat Van der Heijden in een interview aan Arjen Schreuder vertelde: ‘Ik stapte in een
willekeurige tram, dommelde weg en werd wakker op het eindpunt. Ik stapte uit en zag
flatgebouwen die ronddreven op de mist. Het was een onaards, metafysisch gezicht.’ (NRC
Handelsblad, 17 mei 1991.)
6 Gebruikte literatuur: Jan Brands/Anthony Mertens, Groepsportret. Wie is wie in De tandeloze
tijd van A.F.Th, Amsterdam 1996; Patrizio Canaponi, ‘Een gondel in de Herengracht’, in Een
gondel in de Herengracht en andere verhalen, Amsterdam 1978; A.F.Th. van der Heijden,
Vallende ouders (De tandeloze tijd, 1), Amsterdam 1983; A.F.Th. van der Heijden, De
gevarendriehoek (De tandeloze tijd, 2),. Amsterdam 1985; A.F.Th. van der Heijden, Het Hof
van barmhartigheid (De tandeloze tijd, 3. Eerste boek), Amsterdam 1996; A.F.Th. van der
Heijden, Onder het plaveisel het moeras (De tandeloze tijd, 3. Tweede boek) Amsterdam 1996;
A.F.Th. van der Heijden, De gebroken pagaai. Novelle met een proloog in dichtvorm en een
leerdicht als epiloog, Tilburg 1997 [= 1996]; A.F.Th. van der Heijden, ‘De Januskop’, in De
Revisor 24 (1997) 1 (februari), p. 82-88; A.F.Th. van der Heijden, ‘Een lauwerkrans van
haaievinnen’ en ‘De bijl in de kast’, in De Revisor 24 (1997) 2 (april), p. 82-95.
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Erna Staal
‘Trek je bek open!’
Een interview met Miep Diekmann
Maria Hendrika Jozina (Miep) Diekmann is geboren in Assen op 26 januari 1925.
Van 1934 tot eind 1938 woonde ze in Willemstad, Curaçao, waar haar vader
commandant van de militaire politie was. Diekmann en haar twee zusjes werden
opgevoed als jongens; sporten met de militairen en niet panieken. Wat goed van pas
kwam toen ze op haar elfde een ernstig ongeluk kreeg. Een belangrijk deel van haar
leven is beheerst door een val van een metershoog dak.
Na het gymnasium is Diekmann eind 1945, anders dan klasgenoten die gingen
studeren, onmiddellijk gaan werken. Ze wilde zo snel mogelijk onafhankelijk worden.
En ze wilde schrijven.
In 1948 trouwde ze met Anton Kamphoff, kunstcriticus voor o.a. het Haagsch
Dagblad en Het Parool, met wie ze twee zoons kreeg. In 1954 werd hun huwelijk
ontbonden. Diekmann heeft nog wel eens samengewoond, maar uiteindelijk legden
de mannen het af tegen de typemachine. Ze was journaliste, recensente, coach van
beginnende auteurs en vertaalster. En vooral schrijfster. Tussen 1947 en 1989 schreef
ze zo'n zestig kinder- en jeugdboeken. Haar werk werd veelvuldig vertaald en
bekroond in binnenen buitenland. Zo kreeg ze onder andere in 1970 de Nederlandse
Staatsprijs voor jeugdliteratuur en in 1987 in Italië de prestigieuze Premio Assoluto
‘Pier Paolo Vergerio’ voor Hoe schilder hoe wilder (1986).
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Geen roeping
‘Ik wist al heel vroeg dat ik kinderboeken zou gaan schrijven. Ik zat in Curaçao op
een nonnenschool en daar werd ik voor het eerst geconfronteerd met donkere kinderen,
want die hadden wij toen helemaal niet in Nederland, in 1934. Ik was ongelofelijk
nieuwsgierig en ik las veel, maar er was geen enkel boek over zwarte kinderen te
vinden. En je ging aan zo'n kind ook niet vragen, “Zeg, is je grootvader nog slaaf
geweest?” Want dat had ik wel eens bij de dienstmeisjes geprobeerd, maar die wilden
daar niet over

Portret van Miep Diekmann. (Foto: Amanda van Boekhorst; collectie Miep Diekmann.)
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praten. Die wilden zelfs hun eigen taal niet spreken. Ze waren allemaal naar school
geweest en het was een soort statussymbool om Nederlands te spreken. Mijn ouders
hoefde ik niks te vragen, want die wisten ook niets van zwarte mensen af.
Het idee kwam als een soort bliksemflits. Als er geen boeken over zwarte kinderen
zijn, ga ík ze wel schrijven, bedacht ik. En van dat idee ben ik feitelijk nooit
afgeweken. Maar noem het géén roeping! Het is gewoon ontstaan uit
verontwaardiging.
Eind 1938 gingen we terug naar Nederland. Mijn ouders gingen uit elkaar, scheiden
kon niet vanwege het geloof. Ik bleef bij mijn vader. Nadat hij in de oorlog in
krijgsgevangenschap was geraakt, woonde ik bij een toeziend voogd. Tijdens die
jaren heb ik op verschillende lycea en gymnasia gezeten. Op een gegeven moment
zat ik in Den Haag op wat nu het Edith Steincollege heet, waar we scheikunde kregen
van Dr. Paul Julien, de beroemde antropoloog. Omdat hij tijdens de oorlog geen
reizen kon maken, moest hij les geven. Daar baalde hij natuurlijk goed van. We deden
eigenlijk alles, behalve scheikunde. Hij vroeg ons ook wat we wilden worden. En
toen ik zei: schrijfster, antwoordde hij dat dat wel kon kloppen, omdat ik er brutaal
genoeg voor was.’

Het debuut
‘Na school ben ik direct als journalist begonnen bij de Drentse en Asser Courant.
Vervolgens kreeg ik een aanbieding van de winkelketen Centra. Die zochten een
redacteur voor hun weekblad. Ik werd aangenomen door Cor Morriën, de broer van
Adriaan. Hij had een gedicht van me gelezen en wilde dat in de etalages gebruiken.
Dat gedicht ging over de dropping van Zweeds meel in 1945, na de hongerwinter.
Dat blad werd gedrukt bij drukkerij West-Friesland, maar de toenmalige directeur,
Floris Butter, wilde vooral uitgever zijn. Naast Cissy van Marxveldt had hij al Leni
Saris en Nel van der Zee. Op een dag roept de baas van Centra me naar beneden. Hij
had Butter op bezoek, een heel knappe man. Hij wilde graag 's avonds met me praten,
in het sjieke Amsterdamse Lido. We maakten een afspraak en terwijl hij me een hand
gaf, drukte hij er honderd gulden in! Ik kende natuurlijk wel verhalen, dat als je iets
uitgegeven
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wilde krijgen je met een uitgever naar bed moest. En ik dacht, “welgodverhierendaar”.
Maar goed, ik naar een vriendin om kleren te lenen en ik naar het Lido. Ik ging
tegenover hem zitten, legde die honderd gulden op tafel en zei: “Luister eens, ik wil
wel voor u schrijven, maar ik ga niet met u naar bed. Alstublieft.” Na enige aarzeling,
hij kon wel door de grond gaan, zei hij dat ik het maar als een voorschot moest zien.
Dat wilde ik alleen accepteren als we een contract hadden. En ik zag dus kans om
een contract af te sluiten voor 12,5 procent, bij hoge verkoop oplopend naar 15
procent. In die tijd! En op mijn eenentwintigste! Alleen mensen als Jo van
Ammers-Küller hadden dat. De meesten lieten zich afkopen voor een paar honderd
gulden of deden er geld bij om gepubliceerd te worden.
En toen maar schrijven. Er was geen papier, balpennen bestonden nog niet. Ik
schreef met een potlood op de achterkant van oude telexpapieren. Bij de uitgeverij
begonnen ze al te zetten voordat ik helemaal klaar was. Mijn eerste boek was Voltooid
verleden tijd (1947). Nou verneint bijna iedereen zijn eerste boek, maar dat debuut
was voor mij het begin van alles. Het week enorm af van de stijl die gangbaar was,
maar Butter dwong mij toch die aansluiting bij dat populaire meisjesboek te maken.
Ik zei dat ik niet zulke meisjesboeken schreef.
We kregen een conflict omdat ze “mekaar niet kregen” aan het eind. Mijn bezwaar
is altijd geweest dat je de lezers frustreert met happy end-boeken. Stel, je leest twee
van die boeken in de week, waarin het altijd goed afloopt. En in jouw leven loopt
het niet goed af. Dan denk je toch dat je een sufferd bent? Ik had onmiddellijk al dat
idee van een open einde. Een leuke vriendschap, die van alles kon worden, maar
meer niet. Dat was in die tijd voor die boeken niet gangbaar. Het boek kreeg een
redelijk goede ontvangst. Alleen in christelijke kringen werd het gekraakt, maar dat
heeft de verkoop enorm bevorderd.’

Het thema
‘Het tweede boek dat verscheen, Panadero pan (1947), is mijn eerste West-Indische
boek. Geheel geschreven op mijn herinnering als dertienjarige. Eigenlijk voelde ik
toen al dat ik mijn thema had gevonden. Ik zat natuurlijk steeds met een hoop vragen,
maar bij wie kon ik te rade? Er was absoluut
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geen voorbeeld voor mij. Dat heeft in feite nog jaren geduurd.
Ik heb meer dan tien boeken geschreven voor West-Friesland. Ik 1954 kwam ik
met Marmouzet, een jeugdroman over een marionettenspeler. Ze zeiden: “Zulke
Blaman-achtige rotzooi geef je voortaan maar uit bij De Bezige Bij.” Dat vond ik
een groot compliment. Daarna ben ik naar Wim Hora Adema van Het Parool gegaan,
één van de bekendste jeugdboekrecensenten. Ik was nog met Kamphoff getrouwd.
Ik legde haar het probleem voor dat ik geen voorbeeld had en dat ik graag met haar
over mijn ideeën wilde spreken. Zij ging gewoon door met haar werk en zei alleen:
“Mevrouw Kamphoff, als het erin zit, komt het er ook wel uit. Goedenmiddag!” Dat
ben ik nooit vergeten. Wat een rotreactie!’
Halverwege de jaren vijftig schreef de Arbeiderspers een wedstrijd uit voor een
kinderboek. Daar heb ik De boten van Brakkeput voor geschreven. Ik zag eindelijk
een kans om eens iets heel anders te doen en misschien bij een andere uitgeverij
terecht te komen. Maar ik kreeg het manuscript terug, met een briefje van Reinold
Kuipers dat het helemaal geen kinderboek was en dat het slecht was. Daar zat ik. Ik
liet het briefje lezen aan een goede vriend van mij, de letterontwerper Helmut Salden.
Die heeft mij vervolgens geïntroduceerd bij Leopold. Daar wilden ze het graag
uitgeven, maar ze zeiden wel dat ik met een dergelijk boek nooit geld zou verdienen
of naam zou maken. Daar ging het me helemaal niet om. Ik wilde het gewoon
publiceren.
Ik heb Jenny Dalenoord gekozen als illustrator. Toen het boek verscheen had ik
een mooi voordeel van mijn eerste huwelijk. Ik kende namelijk veel redacteuren van
kranten en ik werd direct behoorlijk besproken. Dus niet zo'n lullige opsomming van
de inhoud door een krullenjongen die toevallig een kind van tien heeft en een boekie
wil bespreken, maar goeie artikelen. Rico Bulthuis in de Haagsche Courant, Garmt
Stuiveling voor de radio. Iedereen was in het boek geïnteresseerd vanwege het unieke
onderwerp, een jongetje dat hulp biedt aan een politiek vluchteling. Daar hadden ze
zich hier nog nooit mee beziggehouden. Maar wij hadden daar op de Antillen in de
jaren dertig al mee te maken gehad.
Wat ook hielp was dat sommige mensen dachten dat het iets van Simon Carmiggelt
was. Brakkeput werd verwisseld met zijn pseudoniem Bralleput. Hij werd er een
tijdje door achtervolgd.’
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De doorbraak
‘Eigenlijk zou over 1956 een boek van Annie Schmidt bekroond worden als beste
kinderboek van het jaar. De eerste winnaar was An Rutgers, de tweede Cor Bruijn,
en dus moest de derde wel Annie worden. Zo gaat dat met prijzen, niet? Maar in de
jury dat jaar zat Hannie Wolf, hoofd uitleen jeugdboeken in Den Haag en die kwam
met mijn boek. Ze zei tegen de jury: “De boten van Brakkeput moeten jullie lezen,
dat is echt nieuw!” Toen zijn vier van de vijf juryleden omgegaan. En daarmee had
ik die prijs. De boten van Brakkeput werd “beste kinderboek van het jaar 1956”.
Veel mensen dachten dat het mijn eerste boek was, maar vergeet niet dat ik toen
al zo'n vijftien boeken had gepubliceerd! Ik herinner me nog dat ik voor de
Boekenmarkt van De Bijenkorf werd uitgenodigd. Daar was ook An Rutgers. Ik
maakte haar een compliment, omdat ik helemaal gék was van De kinderkaravaan.
En toen zei ze iets merkwaardigs tegen mij: “Toch zal ik nooit zo leren schrijven als
jij.”
Ik had natuurlijk een thema waarbij ik geen concurrentie had. Er was niemand die
op mijn manier over zwarte kinderen schreef. Ondertussen was Padu is gek (1957)
verschenen. Op het moment dat Leopold nog niet de definitieve beslissing had
genomen over Brakkeput, belde mijn oude baas uit Assen op dat hij wel een boek
van mij wilde uitgeven. Ik ben bij mijn moeder in Assen in huis gaan zitten en ik
heb het verhaal in één keer opgeschreven, in acht dagen en nachten. Van 's ochtends
tot 's ochtends vroeg. Met een fles brandewijn op tafel. Mijn moeder zei: “Ik vind
het niet erg dat je drinkt, maar wil je het wel uit een glas doen?” Padu verscheen
uiteindelijk ook bij Leopold.
Vervolgens kreeg ik een opdracht van de Koopvaardij. Er moest een boek komen
dat meer jongens naar de zeevaart zou trekken. Eerst wilden ze mij een Europese
kustreis laten maken, maar ik wilde naar de Antillen om research te doen. Na wat
heen en weer gepraat regelde ik dat ik daarheen kon. De Stichting voor Culturele
Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen
(Sticusa) in Amsterdam regelde mijn daggeld, als tegenprestatie hield ik lezingen.
En voor de Koopvaardij schreef ik Driemaal is scheepsrecht (1960). Maar eíndelijk
kon ik onderzoek plegen, kon ik kijken of het allemaal wel klopte wat ik had
opgeschreven. Ik was
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Miep Diekmann op de boekenmarkt in De Bijenkorf, 1957. De grootvader van deze vier kinderen,
Shon Davy Capriles, stond model voor Shon Mato uit En de groeten van Elio. (Collectie Miep
Diekmann.)

ondertussen drieëndertig, dus er zat al twintig jaar tussen mijn herinnering en het
schrijven van die Antilliaanse boeken.
Op de Antillen heb ik een opzet gemaakt voor Gewoon een straatje (1959), de
personages zijn allemaal geïnspireerd door bestaande kinderen. Tijdens de terugreis
aan boord heb ik de verzamelde gegevens uitgewerkt. Als je die drie boeken in
chronologische volgorde leest, Brakkeput, Padu en Een straatje, zie je dat ieder boek
steeds een beetje Antilliaanser is geworden.’

Het ambacht
‘Ik was goed in mijn talen en ik las veel. Maar ik was ook goed in wiskunde en de
fun voor mij bij het schrijven van een boek zit nog altijd in de compositie. De
personages in de boeken beschrijf ik niet of nauwelijks gedetailleerd. Iedereen kan
zich daar zelf een beeld van vormen. Als iets heel karakteristiek wordt opgeschreven,
is dat voldoende. Bijvoorbeeld die moeder uit Brakkeput: “Alles wat moeder deed
was altijd heel stil. En als het ergens zo rustig was, dat je je ogen wel zou willen
dichtdoen en aan niets denken...helemaal aan niets...dan was moeder in de buurt.”
Zo ervaar je dat als
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kind! Je hebt in je jonge jaren een heel andere belevingswereld en ik vermoed dat ik
door mijn ongeluk die periode sterk heb vastgehouden. Ik moest uit een coma
terugkomen, leed aan geheugenverlies en was als de dood dat ze het zouden merken
en me in een gekkenhuis zouden stoppen. Ik ben toen zo sterk op mensen gaan letten,
gewoon om te overleven. Ik heb het allemaal ingezogen en in mijn kop weten op te
slaan.
Later, toen ik begon met schrijven, kwamen er dingen naar boven waar ik bij
bewustzijn nog nooit over had nagedacht. Details! Ik zag ze voor me. Godfried
Bomans zei ooit tegen me: “Als jij dat ongeluk niet had gehad, was je nooit zo'n
schrijver geworden.” Het heeft natuurlijk toch mijn leven veranderd.
Waar de mensen commentaar op hadden, was op het voortreffelijke Nederlands
dat die Antilliaanse kinderen in mijn boeken spraken. Maar dat was gewoon vertaald
Papiamentu natuurlijk! Ik baalde er van dat mensen van andere rassen in boeken
altijd zo gebrekkig spraken. Ze spreken hun eigen taal natuurlijk helemaal niet
gebrekkig! Dus dat vertaalde ik in het Nederlands, met behoud van een enkel typerend
woord, “kabriet” in plaats van geit, “kunuku” in plaats van platteland. Goed, je moet
er wel opkomen, maar zo werkte dat voor mij.
Zo zijn er meer dingen geweest waar ik mee zat. Bijvoorbeeld, hoe lang duurt een
actie? In De dagen van Olim (1971) zit een scène waarin Josje, de hoofdfiguur,
klaarkomt. En dan denk je, hoe lang duurt klaarkomen? De meeste romanschrijvers
doen daar bladzijden lang over, maar wat is het? Drie of vier seconden. Als het goed
is, duurt het misschien een halve minuut. Dus ik moest dat beperken, beperken,
beperken. Met de stopwatch ernaast schrijven. Weer indikken, indikken, indikken.
En dat de eigenlijke reactie achteraf komt. Zo werkte ik. Eigenlijk heel exact.
Onder andere vanwege die scène heeft Olim in de bibliotheken heel lang bij de
volwassen uitleen gestaan. Nog steeds staan hier in Den Haag een paar boeken bij
de jeugd én bij de volwassenen. Ik was de eerste die met boeken kwam voor jeugd
boven de vijftien. Daar wisten ze geen raad mee. Ik herinner me nog goed dat ik een
keer op een bibliotheek moest komen om het een en ander uit te leggen. En toen zei
zo'n bibliothecaresse over die stopwatch-scène: “Ja, als u er zo over praat, dan is het
geen kunst meer.
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Dan is het meer of u iets aan het timmeren bent.”
Maar dat is nou het ambacht! Inspiratie? Flauwekul, het is gewoon een
kantoorbaan.’

Criticus
‘In 1959 ben ik als criticus begonnen bij de Haagsche Courant. Ik had al een
filmrubrjek bij de G.P.D., wat mijn werk sterk beïnvloed heeft. Dat visuele, dat
camera-oog. Bij de Haagsche Courant hadden ze enorm de schurft aan Het Vaderland,
dat vonden ze maar een kakblad. Dus ik zei: “Als ik nou eens een goede rubriek voor
kinder- en jeugdboeken voor jullie ga maken, maar heel anders dan bij Het Vaderland.
Dan pakken we ze lekker.” Ze zeiden onmiddellijk: “Dat doen we!”
Die rubriek heb ik opgezet voor de gewone man, die in zijn jeugd amper boeken
had gelezen en nu opgroeiende kinderen had die langer naar school gingen dan hij.
Ik besprak geen boeken. Ik besprak een schrijver - die ook een minder boek mag
schrijven. Het publiek wil iets van de schrijver weten, daar hebben ze recht op. Vond
ik in een boek echt iets dat niet goed zat, dan belde ik de schrijver op en zei: “Daar
moet je in het vervolg op letten, want daar en daar ga je de fout in. Ik zet dat niet in
de krant, want al dat negatieve gekraak moeten we maar onder ons houden en
uitvechten.” Het ging er om dat het publiek iets wijzer werd van die rubriek en de
besproken boeken door zijn kinderen liet lezen.’

Het buitenland
‘En de groeten van Elio (1961) was het eerste boek dat in het buitenland bekroond
werd. In Duitsland, in 1964. Twee jaar later was ik op een congres in Mainau, aan
de Bodensee, waar een Weense professor een referaat hield over Elio. Hij zei dat ik
alle denkbare cliché-thema's uit de literatuur gebruikt had, maar er volkomen de
draak mee had gestoken. Waardoor het voor hem literatuur van de bovenste plank
was geworden en het verschil tussen een jeugdroman en een “gewone” roman was
weggevallen. Die prijs was overigens nog bijna aan mijn neus voorbij gegaan. Want
wat had die Duitse uitgever me geflikt? Die had de laatste bladzijde niet in de vertaling
opgenomen. En dat is juist waar ik een loopje neem met het boek en de li-
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teratuur. “Hoe het met de anderen ging? Zoals het in de werkelijkheid meestal gaat.”
De bad guys worden niet gestraft en de good guys sukkelen maar door, als er maar
weer een feest komt. Die grap. Zij vonden het daardoor geen jeugdboek meer, maar
een roman. Het is een trucje dat ik eigenlijk van Dickens heb. Gewaarschuwd door
de jury was ik er nog net op tijd bij om die bladzij wel in de herdruk te krijgen.
In Mainau ontmoette ik voor het eerst schrijvers uit het Oostblok. Van het ene
congres kwam het andere. Ze vonden dat ik altijd de grootste bek had. Of mijn Duits
nu goed was of niet, kon me niks schelen. Het ging om de discussie. Veel vragen
van communistische schrijvers werden zo'n beetje weggehoond, dus stelde ik die in
hun plaats. Dan zei de voorzitter: “Daar komt weer zo'n typische vraag uit Nederland.”
Terwijl die eigenlijk van een Praagse collega afkomstig was. Zo bouwde ik iets op
wat in feite minder met literatuur te maken had, dan met acceptatie van andere
culturele en politieke blokken. We moesten vergeten hoe regeringen ons tegen elkaar
probeerden op te zetten, maar tot een uitwisseling komen. Kinderen zijn niet bij
politiek gekissebis gebaat.
Ik werd ook veel op congressen in het Oostblok gevraagd. Daar werd ik

Omslag naar ontwerp van Estelle van Bilderbeek voor De dagen van Olim van Miep Diekmann,
1971.

vaak onderuit gehaald, zodat ik eigenlijk niet begreep waarom ze me nog vroegen.
Maar ja, die auteurs daar spraken nog het hele jaar over dingen die ik gezegd had.
Waardoor zij vrijuit gingen. Die mensen daar stonden met hun rug tegen de muur.
Het waren echt niet allemaal rotzakken. Dat systeem was er, dat moest je helaas
accepteren. Waar het om gaat is dat je in je eentje soms toch iets
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kan doen. Dat vind je in mijn boeken ook: het gaat om het individu. Als het er op
aan komt, moet je je eigen beslissingen nemen.
Ik weet nog goed dat een paar Oost-Duitse auteurs zo graag James Bond wilden
lezen. Dat was daar natuurlijk niet te krijgen. Dus ik liet mijn uitgeverij een paar
pockets in Duitse vertaling opsturen naar hun uitgeverij, met een officiële brief erbij:
“Op uw verzoek zend ik u hierbij een aantal boeken, waarin u de criminaliteit in het
imperialistische Westen kunt bestuderen”.’

De verantwoordelijkheid
‘In de communistische landen hamerden ze altijd erg op de verantwoordelijkheid
van de kinderboekenauteur. Naar mijn idee waren er ook nog ouders en scholen en
critici om te corrigeren, maar het heeft me wel aan het denken gezet. Het zit in kleine
dingen. Gebruik geen woord als “gek” of “idioot”. In het begin zat ik natuurlijk met
het woord “neger”, wat door de jaren heen een steeds negatievere lading kreeg. Dat
heb ik veranderd in de herdrukken.
Waar was ik op uit? Mensen mondiger maken! Trek je bek open! Daarom zijn
dialogen cruciaal in de jeugdliteratuur. Hoe moet je leren praten uit boeken met
vooral beschrijvingen? De meeste reacties in dit verband heb ik gehad op Als je het
nog niet wist (1961), over seksuele voorlichting. Jongeren schreven me dat ze nu
eindelijk wisten wat ze terug moesten zeggen als iemand vervelend tegen hen deed.
Dáár zijn dialogen voor. Om zinnen te onthouden en zelf te gebruiken.
Dat was ook de grote kritiek op Total Loss, weetjewel (1973). Er stonden vieze
woorden in de dialogen. Op scholen mocht ik er niet uit voorlezen. Dan zeiden de
onderwijzers dat het boek te moeilijk voor de leerlingen was en dat ze niet zo veel
lazen. In zo'n klas begon ik met: “Ik heb net gehoord dat jullie nogal stom zijn. Dat
ga ik eens even testen!” En die kinderen paars van het lachen over hun bankjes. Kijk
als de kinderen in het boek ruzie hebben, zegt Total Loss niet tegen Katja: “O, wat
ben jij een vervelend meisje.” Welnee! Die zegt “zeikmeid”. Ik stelde aan de
onderwijzers voor om juist met die scheldwoorden te gaan werken. “Hoeveel weet
je er? Hoe schrijf je ze? Wanneer gebruik je ze?” Je kunt tegen een meisje natuurlijk
geen klootzak zeggen.’
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Coachen
‘Eind jaren vijftig werd ik gevraagd om een serie boekjes voor Antilliaanse scholen
te schrijven. Ik vond dat ze eerst maar bij hun eigen mensen moesten zoeken, maar
dat lukte niet, dus toen heb ik de serie Cu luz na man [Met het licht in de hand]
bedacht. Het eerste boekje was Nildo en de maan (1963). Ik had bedongen dat Jenny
Dalenoord ook naar de Antillen mocht komen voor een studiereis. Zij heeft die
boekjes geïllustreerd. In kleur. Schitterend zien die er uit.
Naar aanleiding van Nildo kreeg ik van enkele fraters een brief met tips die ze
hadden verzameld uit onderzoeken in de klas, niet onder jongens uit de grote stad,
maar uit de bario's, de achterafschooltjes. Onder andere dat de Antilliaan moeite
heeft met de korte en de lange “a”. Dus het tweede boekje Jossy wordt een indiaan
(1964) is sterk op de a-letter gebouwd. Verder kennen ze het lidwoord niet. Het
verschil tussen hij en zij is er ook niet. En ze hebben een totaal ander meervoud. In
elk boekje is weer een ander probleem aangepakt. Inmiddels zijn de boekjes in het
papiamento van Aruba vertaald.
Het echte coachen is begin jaren zeventig pas begonnen. Met een boek van Diana
Lebacs, Sherry (1971). Dat heb ik grotendeels in Nederland gelezen en schriftelijk
begeleid. Voor haar volgende boek Nancho van Bonaire (1975) ben ik naar de Antillen
gegaan. Die reis werd gedeeltelijk bekostigd doot een reistoelage van uitgeverij
Leopold, waarvan ik adviseur was geworden. Ik heb Diana Lebacs gesuggereerd het
boek voort te zetten in een serie waarin de hoofdpersoon ouder wordt, net als in mijn
Annejet-serie, die ik in de jaren vijftig voor West-Friesland schreef. Dat is belangrijk
voor kinderen, ouder en groter worden. En dan hadden ze op de Antillen ook meteen
hun eigen serie. Nancho werd in 1976 bekroond met een Zilveren Griffel. Op het
Antillenhuis vroeg de toenmalig gevolmachtigd minister van de Antillen hoeveel
Diana had moeten betalen om uitgegeven te worden. Hij kon niet geloven dat zij een
contract met een uitgever had, net als ik. Zo werd er daar eerst over gedacht:
Diekmann heeft een boek voor Diana Lebacs geschreven en er voor gezorgd dat zij
die prijs krijgt.
In 1972 ben ik er mee gestopt om boeken over de Antillen te schrijven, toen ik
Antilliaanse auteurs ging coachen. Op het ambachtelijke vlak wilde
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ik helpen, maar verder moesten ze het zelf doen. Na Lebacs ging ik aan de slag met
Sonja Garmers. Met haar was ik al goed bevtiend, bij haar logeerde ik altijd. Omdat
ik de moeilijkheden van het papiamentu kende, ging het coachen heel goed. We
hebben ook ontzettend gelachen hoor, bij die omzettingen van taal naar taal.
Antilliaanse schrijvers zijn vaak korte afstandlopers. Toneelstukken, gedichten,
carnavalsteksten, maar die lange lijn uitzetten heb ik ze moeten leren. Gewoon een
schema maken. Al kun je dan twee weken niet schrijven, je schema ligt er.’

Illustratie van Jenny Dalenoord uit En de groeten van Elio van Miep Diekmann, 1961.
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De methode
‘Schema's maken heb ik zelf ook altijd gedaan. Juist voor vrouwen is dat essentieel
omdat ze het probleem van het gezin en de kinderen erbij hebben. Als ze even tijd
hebben, wil hun vent weer een nummertje maken of samen op stap. Bij alle vrouwen
die ik gecoacht heb, ook in Nederland, vroeg ik eerst: “Hoeveel tijd heb je? Hoe zit
je gezin in elkaar, wat zijn de werkuren van je man? Wanneer kun je werken?” Op
de Antillen draaien vrouwen helemáál alleen voor het huishouden en de kinderen
op. Dus ze moesten wel een schema hebben. Als ze geen zin hadden om alles op te
schrijven, moesten ze een bandje inspreken. Dat luisterden we samen af, we
selecteerden. Zodra een hoofdstuk af was, werd het in het net overgetikt. Dan
onststond er een keurige stapel. Zo werkte ik zelf ook.
Wat voor mij ook onmisbaar was? Muziek op de achtergrond. Ik draaide Caribische
muziek als ik met een Caribisch boek bezig was. Kijk, de kracht van een boek zit
ook of juíst in kleine dingen. Neem die scène in Gewoon een straatje. Daar vreet een
Antilliaanse jongen iets uit en dan schrijf ik niet: “Hij kreeg het er warm van.” Maar,
“Hij kreeg het nog warmer dan hij het al had.” Je moet voortdurend alert zijn, je
kunnen verplaatsen, ook al slaat hier de regen en de hagel tegen de ruiten. Daarbij
helpt die muziek. Die geeft mij het ritme, de sfeer die ik nodig heb. En of de
bovenburen aan het boren of stofzuigen zijn, stoort me dan niet. Het kan trouwens
ook verkeerd uitwerken. Bij Total Loss draaide ik zigeunermuziek. Hoe ik het ook
wendde of keerde, dat jong ging steeds dood: of hij lazerde uit een boom, of hij kwam
onder een auto. Dood ging hij. Toen ben ik bandjes van Don Quishocking gaan
draaien. Ineens was hij weer springlevend, tot aan zijn laatste vraag in het boek: “En
wat gaan we nu eens doen?” Dat is ook typisch iets voor kinderen: het ene is nog
niet gebeurd of ze zijn al weer met het volgende bezig.
En ik moest vantevoren de titel hebben, anders kon ik het boek niet schrijven.
Neem mijn historische roman over de slavernij, Marijn bij de Lorredraaiers (1965).
Dat woord “lorredraaier” was ik tijdens de research tegen gekomen. Commercieel
ook niet verkeerd, zo'n spannend en onbekend woord in de titel. Bij Wiele wiele stap
(1977) ging het heel anders. Dat kwam meer ritmisch in me op. Als baby word je
eerst gereden, daarna ga je lopen. Het vervolg Stappe stappe step (1979). Je loopt
en je rijdt van huis weg. Logisch.’
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West-Indië
‘De contacten met Antilliaanse auteurs werkten natuurlijk naar twee kanten. Veel
thema's die ik in mijn boeken gebruikt heb, heb ik van Sonja Garmers. Iedereen weet
dat ik Sonja gestimuleerd heb, maar zij heeft voor mij evenveel betekend. Ze heeft
me meegenomen naar feesten in de “knoek” en bij de vissers. Het was zelfs zo dat
ik een keer bij de minister-president op het matje werd geroepen. Hij zei: “U bent
hier op uitnodiging van de regering. De Shell had u op een party verwacht, maar u
bent gesignaleerd bij dronken vissers!” De meeste gebeurtenissen heb ik zelf
meegemaakt, ook die knokpartij in de haven in En de groeten van Elio. De figuur
Elio is gebaseerd op een bestaand iemand, Pierre Laufer, die op de Antillen brieven
en boeken op bestelling schreef voor Jan en alleman. Eigenlijk is het een hommage.
Trouwens alle figuren die er in voorkomen, zijn gebaseerd op bestaande mensen.
Het bijgeloof dat in de boeken verwerkt zit, heb ik ook van Sonja. De mensen
praten daar niet graag over: dat je met nieuwjaar iemand in je huis moet uitnodigen
met een “pia lihé”, een “lichte voet”, iemand die zorgeloos en gelukkig is. Dat brengt
geluk voor het komende jaar. Dus als de eerste persoon die bij je over de drempel
komt een depressieve neuroot is, dan is je jaar mooi naar de kloten.’

De kritiek
‘Naarmate je ouder wordt kan de kritiek je steeds minder schelen. Ik ben zo vaak
bekroond, zo veel vertaald. Om kritiek kan ik me niet meer druk maken. Domme
kritiek irriteert me natuurlijk wel.
Mijn laatste boek, Krik (1989), is het beste voorbeeld van de politieke
uitgangspunten van mijn boeken. Vanaf 1965 was ik regelmatig in Praag geweest.
De mensen daar vertrouwden mij. Ik leerde er veel, onder andere wat het communisme
doet binnen een gezin. Ik was ook koerier voor de P.E.N. Ik voelde al vroeg in 1987
dat er iets ging veranderen. Ik zag ook aankomen dat al die mensen uit het Oostblok
hier naartoe zouden willen, omdat ze jarenlang het Westen geïdealiseerd hadden. Ik
wilde daar iets mee doen in een boek maar ik wist niet hoe. Het wordt al snel te
politiek en mijn boeken zijn nooit pamfletristisch geweest. Ze hebben wel een politiek
uitgangspunt, maar het moet een lekker verhaal worden. Ik bedacht dat het alleen
zou
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Uitreiking van de Zilveren Griffel aan Diana Lebacs op het Antillenhuis te Den Haag, 1976. V.l.n.r.
Dr. Luis Daal, Mayra Piternella, Drs. Piternella, Diana Lebacs en Miep Diekmann. (Collectie Miep
Diekmann.)

lukken in een sprookjesvorm. Het gaat in dat boek uiteindelijk om de positie van een
klein land tussen twee grootmachten, van een kind tussen twee ouders. Om de
dreiging: ieder moment kan er wat gebeuren. De situatie van vreemdelingen, wat
doe je er mee? Mogen ze blijven, moeten ze terug? Het boek kwam voorjaar 1989
uit. In het najaar viel de Berlijnse muur. Er zijn maar twee critici die het een beetje
begrepen hebben. Eigenlijk zat er geen dubbele, maar een driedubbele bodem in.
Het is een voorspellend boek geweest. Net als destijds De boten van Brakkeput zijn
tijd vooruit was. We zitten tegenwoordig toch nog steeds met de problematiek van
politieke vluchtelingen en hoe we daarmee om moeten gaan?
Waar ik wel kwaad om ben, is dat er in zo'n boek als Het ABC van de
jeugdliteratuur (1995) zoiets idioots wordt geschreven: “Sinds de niet al te positieve
ontvangst van dit boek [Krik] beperkt Diekmann zich tot het vertalen van
prentenboeken, het begeleiden van auteurs en het bezoeken van scholen.” Begin '90
kreeg ik van de oogarts te horen dat ik een oogkwaal heb, die binnen drie jaar tot
blindheid kon leiden. Ik ben onmiddellijk met schrijven gestopt, halverwege een
manuscript. Zoals ik veel in mijn leven rigoureus heb gedaan. Gestopt met de
Antilliaanse romans, niet alleen vanwege de Antilliaanse auteurs, maar ook om mezelf
te vernieuwen. Ik wilde niet vastroesten. De hypotheek is voor mij nooit de
belangrijkste reden geweest om te schrijven. De discussies die je op gang bracht,
daar ging het mij om. Kijk, of het nou loopt met die jeugdboeken van de Antilliaanse
auteurs of niet, ik heb zonder één cent subsidie aangetoond dat er daar schrijvers
zijn. De literatuurgeschiedenis kan niet meer heen om de Arubaanse uitgeverij
Charuba, die in 1993 zelfs op de Buchmesse stond.’
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Jan Robert
‘Een beetje origineele vriend’
Brieven van Louis Couperus aan Maurits Wagenvoort1
Louis Couperus en de nu vrijwel vergeten schrijver-journalist Maurits Wagenvoort
onderhielden gedurende een periode van dertig jaar een vriendschappelijk contact.
Van hun kennismaking rond 1892 tot Couperus' overlijden in 1923 hebben zij elkaar
tientallen keren ontmoet en geschreven. In de collectie van het Letterkundig Museum
bevinden zich vierentwintig brieven van Louis Couperus aan Maurits Wagenvoort
(sign. C.383 B.1). Deze brieven vormen, met een bewaard gebleven kladversie van
een brief van Wagenvoort aan Couperus en een enkel optreden in elkaars werk, de
enige overgebleven getuigenissen van hun contact.
De kladbrief van Wagenvoort was tot nu toe onbekend; de overige brieven, waaruit
in de loop der jaren al op verschillende plaatsen is geciteerd, worden hier voor het
eerst volledig en gezamenlijk gepubliceerd. Zij geven een beeld van de omgang
tussen twee schrijvende generatie- en landgenoten, twee eenlingen die zoveel mogelijk
in het buitenland rondzwierven. En die, toen zij in en na de Eerste Wereldoorlog
gedwongen waren tot een vrijwel permanent verblijf in het hun benauwende vaderland
met zijn koude en regenachtige klimaat, elkaars verlangen naar het warme en zoveel
lossere Zuiden goed konden begrijpen.
Couperus en Wagenvoort gingen gedurende drie perioden met elkaar om: een
Romeinse periode in de winter van 1895-6, een Florentijnse in 1913-4, en een Haagse
tussen 1915 en 1923. Ook alle brieven dateren van 1895 en later. Uit de tijd waarin
beide auteurs in Florence verbleven, zijn geen brie-
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Maurits Wagenvoort zittend in het theater van Priene (Turkije), 1904. (Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag.)

ven overgeleverd. Verreweg de meeste brieven dateren uit de laatste periode, toen
beiden na een langdurig verblijf in het buitenland weer in Nederland woonden.
Ondanks de lange onderbrekingen kun je toch spreken van een bijna dertigjarige
vriendschappelijke omgang. Dit is vooral voor Couperus uitzonderlijk: zijn contacten,
buiten die met zijn familie en zijn uitgever L.J. Veen, waren altijd van korre(re) duur.
Er is in ieder geval geen andere, niet-zakelijke briefwisseling van hem bekend die
zo'n lange tijd bestrijkt.
Maurits Wagenvoort had een grote bewondering voor Couperus, en waarschijnlijk
is hij her ook geweesr die telkens opnieuw toenadering zocht. Tekenend voor hun
verstandhouding is dat Couperus na de eerste briefjes zelden nog het initiatief tot
schrijven lijkt te hebben genomen: hij had Wagenvoort niet nodig, Wagenvoort hem
wel. Maar ongetwijfeld heeft Couperus een zwak gehad voor deze aparte vrijgezel,
die net als hij een grote voor-
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liefde voor Italië had en van de pen leefde - zij het noodgedwongen op een aanzienlijk
kleinere voet - en die nog meer dan hijzelf zijn heil zocht buiten Nederland. Couperus
heeft ook meerdere keren zijn waardering uitgesproken voor het werk van
Wagenvoort; wellicht is ook Wagenvoorts homoseksualiteit een reden geweest voor
een door Couperus gevoelde verwantschap.2 Het is echter de vraag of Couperus het
eens zou zijn geweest met Wagenvoort, toen deze hem in 1930 beschreef als ‘een
zijner liefste, hartelijkste en vertrouwdste vrienden’.3 Couperus' soms weliswaar
hartelijke, maar meestal toch wat afhoudende brieven geven daar in ieder geval
weinig aanleiding toe. In 1915 noemde hij Wagenvoort om diens onconventionele
optreden ‘een beetje origineele vriend’ (brief 7); pas uit Couperus' laatste brieven
spreekt een iets grotere vertrouwelijkheid.
Het staat niet vast dat de hier gepubliceerde brieven ook werkelijk alle brieven
van Couperus aan Wagenvoort zijn, hoewel de bewaarde kaartjes uit 1895-6 aangeven
dat Wagenvoort zelfs de geringste krabbel van Couperus koesterde. Van het grotere
aantal brieven dat Wagenvoort aan Couperus zal hebben geschreven - gezien zijn
verering van de ‘maître-charmeur’, zoals bij Couperus eens noemde -, is niets
bewaard. Alleen een toevallig overgeleverde kladversie van een brief van Wagenvoort
(zie brief 14a) geeft enigszins weer hoe hij zich tegenover Couperus opstelde.
Maurits Karel Herman Wagenvoort werd op 27 juni 1859 geboren in een Amsterdams
arbeidersgezin.4 Zijn wens om journalist te worden, werd in 1881 werkelijkheid, toen
hij als corrector, vertaler en toneelrecensent werd aangenomen bij Het Vliegende
Blad van Amsterdam, een drie keer per week verschijnende stadskrant. In 1884 kwam
hij in dienst van het vooraanstaander Algemeen Handelsblad. Eerst was hij daar
corrector, maar al gauw verrichtte hij onder het pseudoniem Vosmeer de Spie
journalistiek werk voor die krant, zoals hij dat inmiddels ook al deed voor het Dagblad
voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage.
Wagenvoorts reislust werd gewekt toen het Algemeen Handelsblad hem voor
reportages naar Londen en Parijs zond. In 1892 volgde een reis door de Verenigde
Staten, en vanaf 1893 verbleef hij in dienst van de Oprechte Haarlemsche Courant
te Berlijn, Genua, Florence en Rome. Na Italië trok
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Wagenvoort vanaf 1896 door Griekenland, Turkije, Macedonië, Servië, Israël, Spanje,
Noord-Afrika, Egypte, Perzië, Zuid-Rusland, Hindoestan, Ceylon en Nederlands-Indië;
in enkele van deze landen zwierf hij jaren rond. Tussendoor kwam hij soms voor
korte tijd terug naar Nederland.
Om zijn reizen te bekostigen moest Wagenvoort steeds weer op zoek naar kranten
en tijdschriften die hem als buitenlands correspondent uitzonden of die zijn
reisverslagen wilden plaatsen. Buiten de al genoemde kranten publiceerde hij onder
andere in De Nieuwe Courant, Het Nieuws van den Dag, Het Nieuws van den Dag
van Nederlandsch-Indië en De Telegraaf, en in tijdschriften als De Gids,
Groot-Nederland en De Nieuwe Gids. Hoewel hij onder zijn pseudoniem Vosmeer
de Spie en later als Peregrinus een zekere populariteit genoot bij het publiek en hij
op die manier een - waarschijnlijk niet al te hoog - geregeld inkomen verdiende, kon
Wagenvoort zijn reizen alleen bekostigen door ook voortdurend te werken aan
reisverhalen en romans. Deze verschenen veelal eerst in kranten en tijdschriften, en
daarna in boekvorm.5
De verkoopcijfers van Wagenvoorts boeken waren niet hoog; hij moest vaak van
uitgever veranderen en slechts enkele van zijn boeken werden herdrukt, pas jaren na
de eerste uitgave. Zijn klucht Een nieuwe meid uit 1881 lijkt nog het meest succesvol
te zijn geweest: in 1914 verscheen daarvan de vierde druk. Ook Wagenvoorts
(gedeeltelijke) vertaling van Walt Whitmans beroemde bundel Leaves of grass uit
1855, had enig succes. Wagenvoort ontdekte Leaves of grass tijdens zijn Amerikaanse
reis in 1892, en werkte vervolgens in Chicago, Berlijn en Genua gedurende anderhalf
jaar aan de vertaling. Pas in 1898 slaagde hij erin een uitgever voor het boek te
vinden. De vertaling verscheen bij uitgeverij De Erven F. Bohn te Haarlem onder de
titel Natuurleven; als Grashalmen werd de bundel in 1917 (en nogmaals in 1956)
herdrukt door uitgeverij De Wereldbibliotheek te Amsterdam. Slechts twee romans
uit Wagenvoorts grote productie beleefden een herdruk: in 1925 Maria van Màgdala
en rond 1930 Een passie.
Vermoedelijk in Nederlands-Indië liep Wagenvoort een ernstige ziekte op die hem
in 1914, roen hij opnieuw in Italië verkeerde (nu als correspondent voor De Nieuwe
Courant en Het Nieuws van den Dag) noodzaakte naar Nederland terug te keren. Hij
zou hierna geen buitenlandse reizen meer ma-
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ken. Terug in Nederland had Wagenvoort grote moeite de eindjes aan elkaar te
knopen.6 Het lukte hem niet een vast dienstverband bij een krant of tijdschrift te
krijgen, inspiratie voor nieuwe reisverhalen deed hij niet meer op en voor de enkele
romans en toneelstukken die hij nog schreef ontving hij vermoedelijk een laag
honorarium. Hij publiceerde af en toe in Groot- Nederland, het tijdschrift waarvan
Couperus redacteur was. Ook toen Wagenvoort in 1919 vast medewerker werd van
Willem Kloos' De Nieuwe Gids, waarvoor hij tot 1938 het buitenlands overzicht zou
verzorgen, bleef het behelpen: hij verdiende bij het tijdschrift een schamele dertig
gulden per maand.
In 1920 organiseerde Wagenvoort tevergeefs een actie om de overheidssteun aan
behoeftige letterkundigen te verhogen. Ook zette hij zich in voor een betere financiële
positie van toneelschrijvers, waarvan hij er zelf een was; tussen 1923 en 1928 trad
hij op als voorzitter van de Bond van die beroepsgroep. Rond 1930 moest hij een
beroep doen op het ondersteuningsfonds van de Vereeniging van Letterkundigen, en
hij stuurde daartoe bedelbrieven aan de penningmeester Frans Mijnssen. Incidenteel
werd hem uit dar fonds een bedrag uitgekeerd, in 1932 bijvoorbeeld
tweehonderdvijftig gulden. Ook van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen ontving hij een toelage, vanaf 1932 vijfhonderd gulden per jaar.
Wagenvoort woonde na zijn repatriëring in Den Haag. In 1941 werd hij getroffen
door een hersenbloeding en zag hij zich genoodzaakt in Amersfoort bij een van zijn
zusters in te trekken. Toen deze zuster tot overmaat van ramp nog datzelfde jaar
overleed, keerde hij terug naar Den Haag. Maurits Wagenvoort overleed op 30
november 1944, in Laren, op vijfentachtigjarige leeftijd.
In 1930 verscheen bij uitgeverij J.M. Meulenhoff te Amsterdam De vrijheidzoeker.
Roman van het werkelijk leven, de autobiografie van de toen 71-jarige Wagenvoort.
Hij spreekt daarin over zichzelf in de derde persoon enkelvoud en beschrijft, nogal
warrig en zonder veel data te geven, de periode van zijn geboorte tot zijn terugkeer
in Nederland in 1914. Het door ziekte en geldgebrek getekende, gedwongen verblijf
dat op die terugkeer volgde, vond hij de moeite van het beschrijven niet waard.
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Omslag van De vrijheidzoeker (1930) door Maurits van Wagenvoort.

In De vrijheidzoeker beschrijft Wagenvoort zijn kennismaking met Couperus,
rond 1892 (p. 148). Die eerste ontmoeting vond plaats door toedoen van de Zweed
Gustav Uddgren, met wie Wagenvoort in 1892 zes maanden door de Verenigde
Staten reisde en die in 1899 Couperus' roman Noodlot (1890) in het Zweeds zou
vertalen. De kennismaking was geen succes. Wagenvoort verwachtte een bohémien
op bezoek te krijgen, maar wist die
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in de afstandelijke Couperus niet te herkennen. Voor Couperus was Wagenvoort
vermoedelijk slechts een van de velen die hem, beroemd als hij toen al was, graag
wilden ontmoeten. Ondanks de biefstuk met gebakken aardappelen en de fles
Bordeaux waarop Wagenvoort Couperus onthaalde, zal hij weinig indruk hebben
gemaakt. Dit veranderde toen Wagenvoort in 1894 uiterst lovend schreef over
Couperus' roman Majesteit; het opstel werd eerst gepubliceerd in De Kunstwereld
en verscheen vervolgens nog datzelfde jaar als afzonderlijke uitgave bij Couperus'
uitgever L.J. Veen te Amsterdam. Couperus was zeer te spreken over dit opstel.7
Eind 1895 leerden Couperus en Wagenvoort elkaar beter kennen toen zij beiden
in Rome verbleven - Couperus zoals steeds in gezelschap van zijn echtgenote,
Elisaheth Couperus-Baud (1867-1960). Zij maakten daar deel uit van de Nederlandse
artistieke kolonie, met onder hun kennissen de beeldhouwer Pier Pander (1864-1919)
en de schilder Pieter de Josselin de Jong (1861-1906). Uit deze tijd dateren de eerste
brieven, i.c. kaartjes en visitekaartjes (brieven 1-5). Ze bevatten niet veel meer dan
invitaties voor diners, maar laten wel een vrij goede verstandhouding zien.
Nadat Couperus Rome in 1896 aan het eind van de winter had verlaten, stokte het
contact met Wagenvoort. Uit de eerstvolgende brief, van 12 april 1903 (brief 6),
blijkt dat zij elkaar toen in lange tijd niet hadden gezien. Wel las Couperus in r897
Wagenvoorts roman Maria van Màgdala, die dat jaar verschenen was; hij liet zich
daar toen - en ook later - vol lof over uit.8 Mogelijk had Couperus een
presentexemplaar van Wagenvoort ontvangen, en liet hij hem daarom in november
1897 een exemplaar van zijn eigen, zojuist verschenen roman Metamorfoze toezenden.
Couperus was toen niet op de hoogte van Wagenvoorts verblijfplaats, en vroeg
daarom zijn uitgever Veen het postwerk te verzorgen.9 De genoemde brief uit 1903
is de enige ‘internationale’; Couperus zond hem vanuit zijn woonplaats Nice poste
restante aan Wagenvoort in Saloniki. Hij reageerde in deze brief op een verzoek van
Wagenvoort, die graag een roman van zijn hand in het zojuist mede door Couperus
opgerichte tijdschrift Groot-Nederland wilde publiceren. Ondanks Couperus' vrij
enthousiaste reactie kwam het pas veel later tot een dergelijke publicatie. Wagenvoort
raakte hierna weer uit zicht, want toen
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Couperus hem in november 1903 een exemplaar van God en goden cadeau wilde
doen, moest dit net als in 1897 langs een omweg gebeuren, dit keer via Wagenvoorts
toenmalige uitgever Becht te Amsterdam.10
Tot 1915 zijn er vervolgens geen brieven. Wagenvoort publiceerde wel in
Groot-Nederland,11 en ontmoetingen waren er vanaf vermoedelijk begin 1913. In De
vrijheidzoeker vertelt Wagenvoort hoe hij in 1910, na vijf jaar continu in het
buitenland te zijn geweest waarvan de laatste twee jaar in Nederlands-Indië, via
Colombo, Madras, Bombay, Aden, Port-Sudan, Assoean en Cairo in Nederland
belandde, vervolgens weer naar Italië vertrok, waar hij zich na een jaar in Rome
uiteindelijk in Florence vestigde. Daar ook trof hij Couperus opnieuw (p. 308-317).
In deze Florentijnse periode ontmoetten zij elkaar volgens Wagenvoort vrijwel
dagelijks tegen zes uur op de Piazza Vittorio Emanuele. Wagenvoort genoot dan,
zoals hij schrijft, een kwartiertje ‘het geestige gezelschap van den geestigsten causeur
van zijn land’. Couperus bezocht Wagenvoort toen die na een operatie in het
ziekenhuis lag, en begeleidde hem later naar huis.
Van half maart tot eind mei 1913 maakte Couperus een reis door Spanje. Hij had
zich daarvoor kennelijk mede laten inspireren door Wagenvoorts reisverhaal Van
Madrid naar Teheran, want toen Spanje hem niet beviel riep hij Wagenvoort in zijn
feuilleton ‘Sol y sombra’ in Het Vaderland van 7 juni 1913 ter verantwoording: ‘Ik
zoû dat wel eens willen vragen aan mijn vriend Maurits Wagenvoort, die zoo gloeiend
over Spanje geschreven heeft in zijn boek: Van Madrid naar Teheran; ik zoû hem
willen vragen: beste Maurits, als je zóo verrukt was over Spanje en Sevilla, waar je
verdiept was in je “Droomers”...waarom ben je dan, na een van je mooiste boeken
te hebben geschreven, nooit meer eens in Spanje terug gekeerd en ontmoet ik je wèl
telkens in ons dierbaar Italië? Waarom niet, zeg mij o Maurits? Of liever, als wij
weêr eens elkaâr ontmoeten in de Calzaïoli of op het Corso, leg het mij, o Maurits,
uit en verdedig dan te gelijker tijd, o vriend, je heerlijk Spaansch enthoeziasme!
Maurits Wagenvoort, beste lezer, is niet alleen de schrijver van dat te weinig
gewaardeerde en (voor mij) nog niet door hem overtroffen, allermooiste boek, Maria
van Magdala: hij is ook een charmant optimist, een benijdens-
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waardig optimist, een gloeiend optimist, bij wien mijn optimisme slechts bleeke
melancholie schijnt, en Maurits ziet steeds de sol van het leven en niet de sombra.
Hij zal het mij nooit vergeven, op Corso of in Calzaïoli, als ik beweer zoo veel
teleurstelling in Spanje gekend te hebben!’12
Wagenvoort vetmeldt in De vrijheidzoeker dat hij Couperus in Florence in contact
bracht met het futurisme in de personen van de schrijvers Giovanni Papini en F.T.
Marinetti, die toen sterk van zich deden spreken (p. 316). Ook woonde hij met
Couperus een bijeenkomst van deze groepering bij, in het Teatro Verdi. Couperus
beschreef zijn wederwaardigheden met het futurisme in meerdere feuilletons, maar
opvallend genoeg - en vermoedelijk kenmerkend voor hun verstandhouding en voor
Couperus' werkwijze - schittert Wagenvoort in deze feuilletons door afwezigheid.13
In een curieuze brief uit Florence van 9 januari 1914 aan zijn uitgever Veen maakte
Couperus wel gewag van zijn contact met Wagenvoort: ‘Maurits Wagenvoort zoû
lust hebben een paar van mijn romans te “verfilmen”, om samen mede te dingen naar
de prijs van Cines. Wie weet hoe een koe een haas vangt. Zoudt ge hem willen doen
toekomen: Majesteit en Wereldvrede. Herakles. Psyche. Adres Fermo in Posta
Florence. Ge wilt dat zeker wel doen, niet waar. Wie weet, misschien winnen wij
wel de hoofdprijs van ƒ 25.000!!!’14 Dit mooie plan is niet uitgevoerd; Wagenvoort
rept er in De vrijheidzoeker ook niet van.
Tussen 1910 en 1913 dook in Couperus' Italiaanse feuilletons ene ‘vriend Jan’ op.
Sommigen meenden in deze figuur Maurits Wagenvoort te herkennen,15 anderen zijn
het daar volstrekt mee oneens.16 Couperus liet ‘vriend Jan’ in zijn feuilletons optreden
als een oude kennis uit Nederland die hij zo nu en dan ontmoette. Als nuchtere,
serieuze en naïeve Hollander, wel gevoelig maar dat niet of zelden tonend, contrasteert
deze figuur sterk met het door ‘literaire blague’ vertekende personage van de
ironische, zogenaamd luie en immer flanerende Louis Couperus. Maar of ‘vriend
Jan’ nu misschien een papieren afsplitsing van Couperus zelf is, of dat hij toch deels
is geïnspireerd op Wagenvoort of mogelijkerwijs op nog andere personen, feit is dat
in Couperus' werk of in zijn brieven, noch in Wagenvoorts Vrijheidzoeker ook maar
één keer gezinspeeld wordt op een literaire vermomming van Wagenvoort. Overigens
zou Wagenvoort, die in zijn autobiografie hoog op-
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geeft van zijn vriendschap met Couperus, zeker aan een dergelijke inspiratie op zijn
persoon hebben gerefereerd, indien hij daar reden toe had gehad. In dit verband is
het opvallend dat Couperus in het feuilleton ‘Jan en Florence’ schreef dat ‘vriend
Jan’ de stad juist had verlaten toen hij, Couperus, het futurisme ontdekte.
De terugkeer in Nederland - Wagenvoort vanuit Italië, een maand voordat de oorlog
in november 1914 uitbrak; Couperus in februari 1915 vanuit Duitsland - bracht de
schrijvers ook hier in elkaars buurt. Couperus betrok na een kort verblijf in
Molenstraat 26 weer zijn etage op de Hoogewal 2, Wagenvoort vond onderdak in
de Wilhelmina van Pruisenstraat 11. Tot Couperus' overlijden in 1923 hebben zij
elkaar vervolgens meerdere keren ontmoet, en per jaar zijn er uit deze tijd zo'n twee
à drie brieven bewaard gebleven. De meeste brieven gaan over een door Wagenvoort
voorgestelde ontmoeting en over mogelijke publicaties in Groot-Nederland. Het
redactiewerk voor het tijdschrift werd in die tijd voornamelijk verricht door Frans
Coenen (1866-1936), maar Wagenvoort probeerde uiteraard - en vaak met succes zijn werk via vriend Couperus geplaatst te krijgen.17
In 1919 en 1920 deed Wagenvoort pogingen om Couperus tot actie aan te zetten
voor de Vereeniging voor Letterkundigen. Lid worden en eventueel een handtekening
zetten onder een rekest was voor Couperus nog tot daar aan toe, maar vergaderen en
daadwerkelijk strijd leveren ging hem te ver (brieven 16 en 18). Brieven 18 en 19
betreffen Couperus' laatste twee grote reizen, respectievelijk naar Noord-Afrika in
1920-1921 en naar Oost-Azië in 1921-1922. Couperus keerde in oktober 1922 ziek
terug uit Japan, een ziekte waarvan hij niet meer zou herstellen. Zijn laatste brief aan
Wagenvoort (brief 24) schreef hij drie weken voor zijn dood. Van de in de brief
beloofde logeerpartij die zomer is het niet meer gekomen; Couperus overleed op 16
juli 1923. Wagenvoort woonde de crematie op Westerveld bij. In 1925 droeg hij de
herdruk van zijn roman Maria van Màgdala op aan de nagedachtenis van Couperus.18
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Omslag van Mana van Màgdala (1897) door Maurits van Wagenvoort.

Eindnoten:
1 De hiernavolgende 24 brieven, briefkaarten en kaartjes van Louis Couperus aan
MauritsWagenvoort zijn in de veronderstelde juiste chronologische volgorde geplaatst en
doorlopend genummerd, per brief voarzien van een kopje met de plaats en de datum van
verzending. Een kladbrief van Wagenvoort aan Couperus is geplaatst na brief 14. De meeste
brieven zijn door Couperus gedateerd, of waren te dateren aan de hand van het poststempel
op de briefkaart of de envelop. Als de plaats en de datum aan het poststempel zijn ontleend, is
dit aangegeven. Van vier kaartjes is de precieze datum niet te achterhalen (nummers 2-5); zij
dateren waarschijnlijk van eind 1895-begin 1896. Omdat de aanhef - ontbrekend of ‘Amice’ een zekere vriendschappelijkheid veronderstelt, zijn ze hier geplaatst na het kaartje van 18
december 1895 met de nog formele aanhef ‘Waarde Heer Wagenvoort’, en vóór de overige
brieven. De onderlinge volgorde van de kaartjes is moeilijk te bepalen: bij de ordening is hier
de inhoudelijke toon doorslaggevend geweest, ervanuit gaande dat naarmate Couperus
Wagenvoort beter kende, hij hem minder formeel zal hebben aangesproken. De hier aangehouden
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volgorde is een mogelijke. De kaartjes zien er als volgt uit: nummer 2 is een oorspronkelijk
blanco, dubbel, zalmroze-kleurig kaartje, goud op snee; nummer 3 is een visitekaartje met
daarop voorgedrukt in gotische letters ‘Monsieur et Madame Louis Couperus’; nummers 4 en
5 zijn identieke visitekaartjes met de naam ‘Louis Couperus’ voorgedrukt. Nummers 2, 4 en 5
zijn door Couperus met potlood geschreven; nummer 3 is beschreven met zwarte inkt.
Aan de schrijfwijze, spelling en interpunctie van Couperus is niets veranderd. Doorhalingen
en verbeteringen (die vrijwel niet voorkomen) zijn niet aangegeven. Onzekere lezingen worden
gevolgd door een gecursiveerd vraagteken tussen teksthaken; een enkel duidelijk door Couperus
vergeten woord is toegevoegd tussen teksthaken.
De brieven zijn geschreven met potlood, zwarte of paarse inkt. Dit wordt verder niet apart
verantwoord. Ook het formaat en het aantal gebruikte bladen wordt niet vermeld, evenmin of
het om een (visite)kaartje, briefkaart of brief gaat. Bijzonderheden worden in de annotatie
vermeld, bijvoorbeeld als het papier een voorgedrukt briefhoofd bevat (brieven 20-24).
De typografische vorm van de brieven is geüniformeerd. De aanhef, inclusief de eventueel
aanwezige datering en de plaats van verzending, en de ondertekening zijn steeds linksboven
respectievelijk linksonder de brieftekst geplaatst. Regel- en paginawisselingen zijn niet
aangegeven. Bij nieuwe alinea's is ingesprongen, behalve bij de eerste regel na de aanhef en
na een witregel. Door Couperus onderstreepte woorden zijn door mij gecursiveerd. Dubbele
aanhalingstekens zijn vervangen door enkele aanhalingstekens.
In de annotaties worden personen, zaken en titels toegelicht waarvan ik veronderstel dat ze
niet algemeen bekend zijn. Boek-, tijdschrift- en dagbladtitels zijn in de toelichtingen steeds
gecursiveerd; titels van niet-zelfstandig verschenen publicaties zijn tussen enkele
aanhalingstekens geplaatst. Als in de annotatie een titel meerdere keren voorkomt, wordt alleen
de eerste keer een volledige titelbeschrijving gegeven en verder volstaan met een verkorte
aanduiding. De plaats van uitgave en het aantal delen van in de annotaties genoemde
boekuitgaven van Maurits Wagenvoort zijn terug te vinden in noot 5 van deze inleiding.
C.J.E. Dinaux maakt in Levend verleden. Literaire herinneringen (Den Haag 1981) melding
van het feit dat Wagenvoort hem in 1921 over zijn homoseksualiteit vertelde (p. 67). Couperus'
seksuele geaardheid blijft een beminnelijk raadsel.
Maurits Wagenvoort, De vrijheidzoeker Roman van het werkelijk leven, Amsterdam 1930, p.
148.
De meeste gegevens over het leven van Wagenvoort zijn ontleend aan zijn in noot 3 genoemde
autobiografie.
De bundels reisverhalen van Wagenvoort zijn: Van Madrid naar Teheran (Amsterdam 1907),
Nederlandsch-Indische menschen en dingen (Amsterdam 1910), Tempel en paleis in Hindoestan
(Den Haag 1922), Karavaanreis door Zuid-Perzië (Amsterdam 1926), Oostersche momenten
aan den Nijl (Santpoort 1928), In het voetspoor der vaderen. Indrukken van modern Hindoestan
(Santpoort 1929), Rococo Italië (Zutphen 1930) en Een stuk leven. Losse bladen uit een
reisdagboek (Santpoort 1933). Kritieken bundelde Wagenvoort in: Kleine studies (Amsterdam
1892) en Louis Couperus en Majesteit (Amsterdam 1894). De titels van Wagenvoorts Romans
en verhalenbundels luiden: Veertig zwervers (Den Haag 1890), Een passie. Analyse van een
gemoedstoestand (Amsterdam 1891), Felicia Beveridge. Analyse van een gemoedstoestand
(Amsterdam 1895), Maria van Magdala (Amsterdam 1897), De droomers (2 dln., Amsterdam
1900), De ploerten (2 dln., Amsterdam 1901), Een overwinning (Amsterdam 1902), Rabbi
Paulus in Filippi (De Christenen) (2 dln., Amsterdam 1903), De voorbijganger (Amsterdam
1905), Het stijfhoofdige bruidspaar. Roman uit den tijd der Oost-Indische Compagnie
(Amsterdam 1912), Aan de grenzen der samenleving. Roman uit het Romeinsche volksleven
(Amsterdam 1915), La Romanina. Roman uit het Italiaansche muziekleven der 18e eeuw
(Amsterdam 1915), Het koffiehuis met de roode buisjes. Roman uit het Italiaansche
kunstenaarsleven (Amsterdam 1916), In den wilden wingerd. Roman uit het Napelsche volksleven
(Amsterdam 1918), Een huwelijk in het jaar 2020 (Amsterdam 1923), Eros in het Oosten (Den
Haag 1926) en Het bedrog (Amsterdam 1927). Zijn toneelwerken, ten slotte, werden gepubliceerd
als: Een nieuwe meid. Klucht in één bedrijf (Amsterdam 1881), Het huwelijk van een
Oranje-princes. Historisch tooneelstuk in vier bedrijven (Amsterdam 1919), De jaloerschheid
van Mistress Pepys. Historisch tooneelspel in vier bedrijven (Den Haag 1921) en Om de
koningsmacht. Oranje-comedie in drie bedrijven (Den Haag 1926).
Tot en met 1895 verschenen Wagenvoorts boeken onder zijn pseudoniem Vosmeer de Spie; de
roman Maria van Màgdala verscheen als eerste onder zijn eigen naam, maar het pseudoniem
werd nog wel tussen haakjes vermeld.
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6 Zie bijv. brief 14a. De gegevens over Wagenvoorts financiële positie zijn ontleend aan zijn
brieven aan Frans Mijnssen en anderen, waaronder Willem Kloos. (Letterkundig Museum,
collectie-Wagenvoort, sign. W. 154 B.1.)
7 ‘Waarde Heer Veen’. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever, 1890-1902 (ed. F.L.
Bastet), 's-Gravenhage 1977, p. 85.
8 Zo raadde Couperus in december 1897 zijn vriend jhr. J.H. Ram aan deze roman te lezen. (Zie
Henri van Booven, Leven en werken van Louis Couperus, Velsen 1933, p. 156.)
9 ‘Waarde Heer Veen’ (noot 7), p. 136.
10 ‘Amice’. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever, 1902-1919 (ed. F.L. Bastet),
's-Gravenhage 1977, p. 36.
11 Wagenvoorts ‘Jacob Casanova in Holland’ verscheen in april 1913 in Groot-Nederland (p.
399-424); in de jaren 1913-4 werd Wagenvoorts roman La Romanina in het tijdschrift
voorgepubliceerd. (Zie brief 12, noot 1.)
12 Louis Couperus, Van en over alles en iedereen (= Volledige werken, 35) (ed. H.T.M. van Vliet
[et al.]), Utrecht/Antwerpen 1996, p. 535-536.
13 Couperus heeft over het Futurisme geschreven in de feuilletons ‘Jan en Florence’,
‘Vreemdelingenhaat’ (waarin de door Wagenvoort genoemde bijeenkomst aan de orde komt),
‘De Gioconda, Futuristen en Vreemdelingen’ en ‘Sentimentalisme tegen Futurisme’, in Het
Vaderland van respectievelijk 27 december 1913, 3, 10 en 17 januari 1914; Van en over mijzelf
en anderen (= Volledige werken, 27) (ed. Karel Reijnders [et al.]), Utrecht/Antwerpen 1989,
p. 367-396.
14 ‘Amice’ (noot 10), p. 148.
15 Zie Frédéric Bastet, Louis Couperus, Een biografie. Amsterdam 1987, p. 297, 360, 364, 365,
372, 374, 390, 451 en 541.
16 Zie met name Marijke Stapert-Eggen, ‘“De Waarheid, die ik haat”. Op zoek naar Couperus'
vriend Jan’, in De Parelduiker 1 (1996) 2, p. 19-26.
17 Over Couperus' werkzaamheden als redacteur van Groot-Nederland is weinig bekend. De
redactie bestond vanaf de oprichting in 1903 uit Couperus, Cyriel Buysse en W.G. van Nouhuys.
De rol van Couperus en Buysse was grotendeels ceremonieel; de redactiewerkzaamheden kwam
vooral neer op de schouders van Van Nouhuys. Na diens overlijden in 1914 nam Coenen zijn
rol over. Couperus deed voor Wagenvoort wel eens een goed woordje, en hij gaf soms literair
advies aan jonge schrijvers zoals bijv. Charles van lersel en P. Minderaa. (Zie H.T.M. van
Vliet, ‘De kunst als levenstroost. Brieven aan Charles van lersel’, in De Parelduiker 1 (1996),
2 (mei), p. 3-18; en brief van Couperus aan Peter van Maarn (pseud. van P. Minderaa), 25
maart 1915.)
18 De herziene herdruk van Wagenvoorts roman Maria van Màgdala verscheen in 1925 onder de
titel Maria Magdalena's loutere liefde, en opende met een openbare brief aan Elisabeth
Couperus-Baud: ‘Zeer geëerde vriendin, Gij zijt er een lieve getuige van geweest hoezeer de
groote romanschrijver, wiens levensgezellin gij waart, dien ik sinds vele jaren mijn vriend
mocht noemen en wiens dood, met U, heel het Nederlandsche volk betreurt, mijn roman “Maria
van Màgdala” hoogschatte, die, onder licht-gewijzigden naam, na een kwart eeuw, opnieuw
het licht ziet. Twee keer getuigde hij er van in de opdracht aan mij van een zijner werken. Eens
noemde hij het “een mijner liefste boeken”, ander maal “een heerlijk werk”, en gij weet hoe
hij het in zijn boekerij geplaatst had onder de “groote historische romans”, welke hij bezat.
Dezen laten herdruk had ik gehoopt aan hem te kunnen wijden en hem daartoe verlof gevraagd.
Hij geloofde dien zelfs reeds voor het jaar, dat zijn dood zou aanteekenen, en kort tevoren vroeg
hij mij er naar en zei: “vergeet niet er mij een exemplaar van te zenden.” Wat kan ik thans, hij
heengegaan, anders doen dan mijn werk wijden aan Louis Couperus' nagedachtenis, en getuigen,
dat hij niet alleen een groot auteur was, maar een uitnemend vriend, die, wat zeldzamer
voorkomt, de heilige gave bezat om het werk zijner tijdgenooten hartelijk te kunnen waardeeren.
Zijn inwendig licht belette niet anderen te schijnen; anderer licht begroette hij met vreugde,
waar hij licht ontwaarde. Voor het verlof, dat gij mij geeft, dit hiermee te doen, moet ik U
danken. Met eerbiedige vriendschap, Maurits Wagenvoort.’
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Brieven
1 Rome, 18 december 18951
Rome.
18.12.95.
Waarde heer Wagenvoort.
Doe ons het genoegen aanstaanden Zondag, te half zeven, bij ons te komen
dineeren.
Hopende op gunstig antwoord.
Steeds gaarne
Uw dw.
Louis Couperus.

2 [Zonder plaats en datum]
Amice.
Daar wij van avond met rijtuig wilden gaan en ik U tot mijn spijt geen plaats kan
aanbieden, dachten wij dat het het beste zoû zijn, zoo wij om negen uur naar Mevrouw
Von M. toereden, hopende U dan daar te ontmoeten, om ons aan haar voor te stellen.1
Het spijt mij zeer, dat ik U niet kan vragen met ons mede te rijden.
Tot ziens en gaarne
Uw dw.
L.C.

3 [Zonder plaats en datum]
Komt ge morgen bij ons dineeren?

4 [Zonder plaats en datum]
Amice.
De dames zijn verhinderd in de Koolsche plannen.
Er ligt een noodlot op!!1
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5 [Zonder plaats en datum]
Amice.
Doe ons het genoegen Vrijdag a.s. bij ons te komen dineeren. Misschien zouden
wij dan 's avonds samen naar Mevrouw Von M. kunnen gaan.

6 Nice, [datum poststempel: 12 april 1903]1
Nice
Villa Jules
Avenue St Maurice.
Paschen.
Amice.
Niets kon me aangenamer zijn dan een schrijven van je hand en de belofte van
een grooten roman voor ons tijdschrift.2 Ik ben zeer blij met die belofte! Je weet, dat
ik Maria Van Magdala een van de mooiste boeken vind van onze moderne litteratuur:
een rijp en heerlijk werk, dat ik dikwijls weêr eens opneem en altijd met genot
overlees.3 Een roman, waarover die zelfde insprireerende geest is gevaren, zal een
vreugde zijn voor onze revue! Ik zal Van Nouhuys dadelijk schrijven, en verzoek je
wat klaar is aan hem te zenden (3 Madurastraat Den Haag, aangeteekend: Hulpkantoor
Bali-straat).4
Ik, voor mij, accepteer je met beide handen, ongelezen, en neem mij voor je later
te genieten, in druk; want een roman in manuscript vergt te veel van mijn geduld!
Wij zijn 6 weken in Rome geweest, maar wonen te Nice, aan bovenstaand adres.5
Des zomers zijn wij echter meestal ergens anders: dan is het hier niet uit te houden
van stof, vliegen, muskieten etc. Laten wij echter voeling houden, opdat wij elkaâr
weêr eens ontmoeten. Je bent de èchte globe-trotter: ik ben maar een heel lui
exemplaar.6 Je hebt groot gelijk niet altijd in het Amsterdamsche cirkeltje te blijven
en het kan je kunst niet anders dan goed doen.7
En nu adio, cher ami, ik schrijf dadelijk Van Nouhuys: zend hem s.v.p. maar
dadelijk de copie.
Van harte roep ik je als vast medewerker (wil ik hopen?) welkom toe in
Groot-Nederland.
Une bonne patte
tàv.
L.C.
Mijn vrouw verzoekt me je hare hartelijke groeten over te brengen en roept je ook
toe een spoedig: tot ziens!
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7 Den Haag, [datum poststempel: 6 augustus 1915]
26 Molenstraat.
Vrijdag
Beste Maurits.
Ik loop al lang rond met het idee je te schrijven of bij je te komen maar ik heb het
zoó druk dezer dagen, dat het er niet van is gekomen. Wij zijn bezig ons min of meer
‘in te richten’ in onze nieuwe woning 2 Hoogewal; daar bij heb ik veel te werken
(Chanteclair voor Verkade te vertalen)1 etc. etc. Ik zoû je anders gaarne eens een
rendez-vous hebben voor gesteld.
Zoû je nu echter Dinsdag a.s. bij mij kunnen komen, 2. Hoogewal; dan gaan wij
een beetje naar Scheveningen; heb je liever, dat ik bij jou kom, meld mij dan even
nummer tram want ik weet absoluut niet hoè ik bij [je] kan komen. 't Is erg dom,
maar 't is zoo.
Dat je je vriend zoo maar, pardoes? bij ons introduceerde - zonder eénig woord
van te voren of wàt ook - was een beetje heél weinig ceremonieel en waarlijk, ik kan
mijn deur, hier in Den Haag, niet altijd wijd open stellen voor iedereen, die maar
kennis wenscht te maken. Maar we zullen daar maar niet over uit weiden, want anders
ben je weêr ‘boos’. De jonge man was niet onsympathiek maar...wat wilde hij
eigenlijk? Hij heeft me niets gezegd of gevraagd en ik geloof toch beminnelijk tegen
hem geweest te zijn.2
Kan je Dinsdag niet, dan is Woensdag ook goed: meld mij dan even of je komt of
dat je prefereert, dat ik bij jou kom (met nummer tram).
Tot ziens, beste, een beetje origineele vriend en steeds gaarne, met ons beider
groeten.
Yours.
Louis C.

8 Den Haag, [datum poststempel: 27 maart 1916]
Maandag.
2 Hoogewal.
Beste Maurits.
Het is heel vriendelijk van je aan ons gedacht te hebben om mede aan te zitten in
Central maar wij zijn tot ons leedwezen 1 April verhinderd je gast te zijn (laatste
Concert Mengelberg met souper daarna).1 Wij zullen echter heel gaarne in het begin
van de volgende Maand eens op een avond bij je komen.
Wij hebben het overstelpend druk, behalve met mijn lezingen2 ook met andere
dingen en zijn dikwijls avond aan avond uit. Laat mij eens nader bepalen wanneer
wij begin April vrij zijn.
Geloof mij intusschen met hartelijke groeten
Je toegenegen
Louis. C.
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9 Den Haag, [datum poststempel: 21 april 1916]
2 Hoogewal.
Vrijdag
Beste Maurits.
Betty, zeer gevoelig aan je schrijven, verzoekt mij je even te antwoorden. In
principe willen wij gaarne eens bij je komen of je ten onzent zien, maar...tot ± 8 Mei
is iedere avond gegeven, zoû iedere avond twee of drie keer kunnen gegeven zijn en
het gaat dus werkelijk nog niet. Betty heeft het druk met de Poppententoonstelling;1
op iederen vrijen avond legt Van Welie beslag, opdat ik pozeere2 (hoe kom ik ineens
aan die Subjonctief!) en zoo gaat het door, door, door...Het is soms te veel; hoe
gezellig Van Welie is, ik zal blij zijn als die zittingen zijn af geloopen.
Hierbij een invitatie voor mijne lezing, met eén dame, maar je moet zelve de plaats
bepalen, als je er gebruik van maakt.3
De druk is niet van de wereld en Holland af...Onderwijl ‘lees’ ik maar, soupeer ik
hier en daar, worden er Poppen ten toon gesteld, al is het dan ook voor zieke soldaten...
Wij, arme menschen! Het is maar goed, dat wij het druk hebben, anders zijn de
gedachten te treurig!
Dus, beste Maurits, volgaarne bij jou en bij ons maar er is nog geen avond!
Intusschen steeds gaarne
Je toegenegen
Louis.

10 Den Haag, [datum poststempel: 22 maart 1917]
2 Hoogewal
Beste Maurits
In lange zagen wij elkaâr niet. Kom, als je wilt, Donderdag a.s. 4½ ure (dan heb
ik gewerkt) bij mij thee drinken en wat praten, (geheel alleen)1 opdat we niet geheel
en al vervreemden.
Steeds van harte
Yours
Louis Couperus

11 Den Haag, [datum poststempel: 24 maart 1917]
2 Hoogewal
Amice.
Ik maak nooit en nergens - zelfs niet bij families, die daarvoor in aanmerking
zouden komen - middagvisites.
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Ongedateerd kattebelletje op visitekaartje van Louis Couperus aan Maurits Wagenvoort (Collectie
Letterkundig Museum, Den Haag.)

Mijn verzoek aan je sproot voort uit nog eenige sentimentaliteit en om je te zeggen
hoe bizonder mooi Betty Maria van Magdala vond, dat zij juist gelezen had.1 Ik doe
het nu maar even per briefkaart, daar ik meen te begrijpen, dat je Donderdag a.s.
verhinderd bent te komen.
Steeds tà v.
LC.

12 Den Haag, [datum poststempel: 13 augustus 1917]
2 Hoogewal
Zondag.
Beste Maurits
Ik ben overtuigd, dat de auteur van de Romanina1 - over Maria van Magdala praat
ik nooit meer!!! - een eminent artikel zal geschreven hebben over 18de eeuwsch Ital:
geestesleven en zal zeker voór stemmen.2 Vlugge plaatsing...kan ik je niet belooven.
Er ligt altijd heél veel te wachten en ieder krijgt zijn beurt en ik kan daar werkelijk
niet veel op influenceeren. Zal echter doen wat ik kan.
Ik heb geen excuzes om te verontschuldigen, dat ik nog niet bij je geweest ben.
De eenige reden is de zelfde, waarom ik bij zoo vele verwanten en vrienden niet
kom. Indolentie en niet tot iets kunnen komen. Ik leef als een kluizenaar en werk,
werk, werk.3 Dat is om het leven door te komen en te vergeten...Dus...geen excuzes.
Wees toegevend voor mijn fouten en geloof me toch steeds
Met oude vriendschap
steeds de zelfde
Louis Couperus.
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13 Den Haag, [datum poststempel: 26 maart 1918]
2 Hoogewal.
Dinsdag
Beste Maurits.
Ik heb dadelijk aan Coenen geschreven.1 Maar het duurt altijd verschrikkelijk lang
bij ons omdat met den papiernood ons tijdschrift in omvang verminderd is.2 Het is
heèl vervelend, dat ben ik met je eens. Ik hoop, dat mijn aandringen iets helpen zal.
Merci voor je vriendelijk woord over mijn werk: je ziet, ik schei er ook nog niet
meê uit!! Pennen, pennen, pennen...3
Hoe gaat het met je, in alle deze ‘nooden’?4 Ik hoop niet al te beroerd. Het is een
vreeslijke tijd. Wanneer zijn we weêr eens in Italië. Ik sterf langzaam maar zeker
van heimwee. En die Duitschers zijn zoo oersterk! Beste kerel, mijn hoofd is vol
treurige gedachten. Corraggio!!
Van harte
Louis C.

14 Den Haag, 1 november 1918
Den Haag
2 Hoogewal
I.XI.XVIII
Amice.
Ik heb onze uitgevers verzocht je een voorschot te doen toekomen op je aanstaande
honorarium in Groot-Nederland, nu[?] ƒ 200. (tweehonderd guld.). Zoodra Coenen
terug is van zijn reis in het buitenland - aan het front - zal ik hem onder handen
nemen.1
Als het tooneelstuk, dat je ons zenden wilt, het zelfde is, dat bij het Hofstad-tooneel
gaat, is het bij voorbaat aangenomen: wij nemen de stukken aan, die opgevoerd
worden, uit principe, of wij ze mooi vinden of niet.2
Schrijf weêr eens een van je ‘Khùnst’-looze maar boeiende romans voor ons
tijdschrift en wij zullen gaarne je ook op dat werk voorschot verleenen.3
Corraggio in deze moeilijke tijden!
Van harte
Je oude vriend
Louis C.

14a Maurits Wagenvoort aan Louis Couperus. [Zonder plaats, zonder
datum]1
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W.L. Je bent waarachtig een vriend in nood. Recht hartelijk dank. Het voorschot van
je uitgevers, ad ƒ 200. - zal ik gaarne accepteeren, en hoop ik [xx] te verdienen. Nog
heden zal ik bij V.d. Lugt-Melsert2 ask [lees: afspraak] maken om mij, over een paar
weken het manuscript van ‘De Oranje princes’ te-
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rug te geven, dan zal ik er je een getypeerde copy van doen toekomen. Wat een
nieuwen roman betreft: als je eens wist hoe ik in dat opzicht ontgoocheld en
ontmoedigd ben! Ik verlang nu niets liever dan een behoorlijk gehonoreerde
betrekking en zou er gaarne mijn woord op willen geven niets, niets, niets meer te
schrijven. Wat is máken in Holland! Ik wou dat ik schoenmaker was geworden.
Intusschen[?] komen natuurlijk steeds nieuwe bedenksels in mijn geest, maar he[xx]
[xx] geen geld voor, hersenen[?] op c'est plus fort que moi maar die vormen met[?]
[xxx] eenigen tijd van zelf in tooneelgedaante en niet in die van romanvorm.
Intusschen heeft je bemoedigende brief me goed gedaan. Hartelijke groeten, ook
voor Betty. Ik had gaarne[?]

15 Den Haag, 15 december 1918
Den Haag
2 Hoogewal
15.XII.XVIII
Beste Maurits.
Ik heb je treurig nieuws te melden: wij kunnen je Princes van Oranje niet onder
dak brengen in Groot-Nederland. Het doet mij bizonder veel leed je dit te moeten
melden, omdat ik je zoo gaarne zoo goed mogelijk geholpen had, in allen deele. Maar
het kan niet, hoe ik ook heb gepleit. Wij hebben papiernood, in hooge mate en de
uitgevers verzoeken ons de aanstaande nummers zoo klein mogelijk te maken als
maar kan. De Vrede in uitzicht en toch allerlei moeilijkheden. Wij plaatsen alleen
de achterstallige kopie en dito tooneelspelen (er zijn er die al twee jaar wachten!) en
verder niets meer. Toen ik je schreef: ‘wat vertoond wordt, plaatsen wij’, was dit
ook zoo en meldde ik je, blijde iets voor je te kunnen doen. Nu Coenen terug is en
wij met de uitgevers hebben geconfereerd, zie ik, dat ik te snel mij heb uitgesproken.
Het doet mij bar leed, en je zult wel willen aannemen, dat ik, persoonlijk, had willen
doen alles wat mogelijk was.1
Dus ook geen roman. Kleinere artikelen hebben wij steeds gaarne van je hand, als
je er wat meê kan wachten, tot al de achterstalligheid is geliquideerd.
Ik vind het net zoo beroerd als jij het zult vinden; dat is het eenige, dat ik je zeggen
kan, beste kerel.
Ik hoop, dat je stuk succes heeft en zal de première bijwonen.2
Wil ik je de copie eens komen brengen, op een uur, door jou bepaald?
En vergeef je vriend, die geen almachtig redakteur van Groot-Nederland is!
Affettuississimo
Louis Couperus
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16 Den Haag, 10 februari 1919
Den Haag
2 Hoogewal
10.II.XIX.
Beste Maurits.
Ik wil je natuurlijk gaarne weêr eens ten mijnent zien maar, beste vriend, praktiesch
helpen met de filiale, de Haagsche, van de Ned. Lett. Ver. kan ik niet.1 Van mijn
naam mag je gebruik maken; als lid zal ik toe treden maar verder kom ik nooit op
vergaderingen, dat weet je. Je kan iemand van 55 jaar nu niet in eens veranderen en
dat moet je ook niet willen probeeren.
Buysse was geschrokken dat je hem vroeg zijn huis af te staan voor een bijeenkomst
van 20 Haagsche letterkundigen!2
Ik ga straks naar Amsterdam om te lezen en blijf misschien een paar dagen.3
Van harte tàv
Louis.

17 Den Haag, [datum poststempel: 28 juni 1919]
Altijd Jeugdige!
Nu staat het in de Courant! Het is ongelooflijk! Maar àls het zoo is, ontvang dan
van harte ons beider gelukwenschen.1
Blijf jong, gelukkig, werkzaam en gezond!
Louis Couperus

18 [Plaats en datum poststempel: Den Haag, 8 juli 1920]
Waarde Maurits
Nog een enkel woordje na ons vluchtig gesprek op de rollaag.1 Zie hier: ik
onderteeken - ben ik het er meê eens - gaarne je rekest, of wat het ook zij, aan den
Minister maar je moet niet met Van Hulzen er bij mij over komen praten. Want, beste
kerel, daar zie ik nu eenmaal tegen op, dat vind ik vervelend en lastig en dat dient
tot niets. Het is misschien niet vriendelijk van me maar ik ben ziek en nerveus, erger
dan het misschien toont en zie tegen allerlei dingen en dingetjes vreeslijk op. Dien
nerveuzen gemoedstoestand moet je nu maar respecteeren; kan mijn handteekening
van dienst zijn, dan zal ik je die niet onthouden hoewel ik zeer pessimistiesch ben
omtrent de actie der militante letterkundigen.2
Ik hoop dezen winter naar het Zuiden te kunnen gaan (waarheen weet ik niet) want
mijn dokter raadt mij af hier weêr een winter door te maken. Ik moet echter eerst
mijn huis, gemeubileerd, kunnen verhuren. Ik voel me oud en moê en ben ziek van
de krakende wereld en het kan me niet sche-
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len of uit dat gekraak nog iets moois opbloeit; het liefst ging ik er rustig uit weg maar
dat wordt me nog niet gegund...3
Ziedaar. Vergeef me.
Yours
L.C.

19 Den Haag, 23 september 1921
Beste Maurits.
Het doet ons beiden bizonder leed maar uur aan uur zijn bezet. Gisteren was mijn
tweede voordracht bij Kleykamp en ik voelde mij werkelijk erg moê, maar bracht
het er gelukkig goed van af.1 Die twee voordrachten waren aangeboden aan Kleykamps
leden, 1600 stuks, terwijl er 300 à 350 in de zaal plaats vinden! De belangstelling
was genoeg om 2 avonden stampvol te vullen. Invitaties had ik niet gedaan. Vergeef
me dus, beste kerel, dat het niet ging.
Betty is zeer gevoelig, dat je ons nog de hand zoû willen drukken maar ik zie
waarlijk er geen gaatje in.2 Morgen gaan wij voor 2 dagen naar De Steeg, bij mijn
zwager Weynaendts.3
Als ik terug ben, over een klein jaartje, hoop ik meer bij je te komen. Alleen de
afstand maakte, dat ik zoo weinig hartelijk was. En dan is Den Haag een stad met
zoo veel familie, vrienden en kennissen, dat wij niet alles af kunnen doen wat wij
gaarne zouden willen.
Spoedig gaan we het groote Avontuur te gemoet in de richting der Rijzende Zon!
Denk eens aan ons, als we zitten tusschen aard- en zeebevingen, pest, cholera, taifoons,
kersenbloesems en wat dies meer zij!
Van harte la patte!
Louis C.

20 Den Haag, [datum poststempel: 31 oktober 1922]1
2 Hoogewal
Zondag
Beste Maurits.
Ik vergeet niet mijn belofte: je iets te laten weten, een uur van samenkomst af te
spreken, maar, beste kerel, ik ben ziek, beslist ziek (lever en long); lever verhindert
mij te loopen, long maakt mij conversatie moeilijk. Het geheel is ellendig.2
Als de zon schijnt mag ik 's morgens even uit. Anders is het parool: rusten. Ik
ontvang dan ook niemand. Het maakt me alles zoo moê.
Je zag er verleden jong en gezond uit: wat mij betreft...nu, we zwijgen daar maar
over...3
Dus tot later en vergeef me.4
L.C.
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Brief van Louis Couperus aan Maurits van Wagenvoort, 10 januari 1923. (Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag.)
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21 Den Haag, 15 november 19221
15 Nov. XXII
2 Hoogewal.
Beste Maurits
(Vergeef dit gegapte hôtel-papier. Waar een mensch al niet toe komt!!)
Een hartelijke brief, een vriendschappelijk bezoek...beiden hebben mij pleizier
gedaan.
Ik ontvang eigenlijk niemand, ben moê en spreken vermoeit me nog meer.
Maar wil je eens aankomen, bv. Zaterdag a.s. 4 uur? Zeg dan maar aan wie je
openmaakt, dat ik je verwacht. En dan vertel je mij iets gezelligs en interessants en
luister ik toe...met een glimlach!
Yours
Louis C.

22 Den Haag, 10 januari 19231
2 Hoogewal.
10.I.XXIII
Beste Maurits.
Brievenpapier en briefkaarten zijn òp! Ik vind nog een gegapt hôtelpapiertje en
een weelde-enveloppe.2 Excusez de peu! Je reisgeval is aangenomen; spoedige
plaatsing is uitgesloten;3 je honorarium kan je echter dadelijk toucheeren. Schrijf dus
aan Coenen.
Dank voor zoo vele goede wenschen! Moge bloemetjes langs je levensweg
ontluiken; blijf dapper en jong, dat is Betty's en mijne wensch!
Addio!!
Yours
Louis.
Waar zijn de schoone Italiaansche maanden, dagen en...uren...!?

23 [Plaats en datum poststempel: Den Haag, 19 februari 1923]
Beste Maurits.
Ik ben blij, dat het in orde is. Ik had anders zelf voor je in de bres gesprongen maar
nu hoeft dat niet.1 Ik zal zien, dat ik eens op een Vrijdag kan of anders moet je eens
hier komen, voór wij weggaan (Paschen). Ik ga een huis bouwen in De Steeg.2 Denk
niet, dat ik millionair ben geworden! Het huisje heeft een dakje (zie je het?) van
puur zilver!! Ik voel me heel gezond en idioot jong! Yours
Louis.
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Betty laat je hartelijk groeten maar is met geen stokslagen uit te krijgen.
Wil je Donderdag a.s. 4 uur komen??
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24 De Steeg, 23 april 19231
De Steeg, 23 April 1923
Mijn beste Vriend.
Hoewel ik met een (gelukkig ‘abortive’) longontsteking complete rust moet houden,
wil ik je even schrijven. Ik voel in je brief, behalve de behoefte om me even geluk
te wenschen met het douceurtje van de Tollensprijs,2 dat heel aardig is, ook den drang
me even van je verdriet te melden. En dat waardeer ik en bewijst, dat er ‘voeling’
tusschen ons is. Beste kerel, de relatie's van den aanbiddelijken Eros, die de oude
Hellenen naast zijne goddelijke moeder, Afrodite, hadden geplaatst, duren, ik geloof,
noóit een menschenleven.3 Maar laat ons waardeeren de tijd, dat zij duurden, zelfs
al mengden zij geluk en verdriet samen.4 Dan breekt het af, om deze of gene reden;
ach, dat is altijd zoo.
Ik behoef je niet te zeggen: wees krachtig. Je bent het. Je hebt tòch, niettegenstaande
vele moeite en zorg, een mooier leven dan vele anderen. Je hebt je vrijheid, je werk,
en al is dat alles niet in het goud der aarde ge-incrusteerd, het is tòch te samen een
schat, die gewaardeerd moet worden.
En nu, beste kerel, moet ik uitscheiden. Ik dacht reeds, dat het bloed-op-geven
gedaan was maar zie, daar is weêr het roode fluimpje.5 Ellendig. Brinio is uit logeeren
bij de nichtjes, die allerliefst zijn.6
Beste Maurits, ik ben 10 Juni jarig, als je me wilt zenden een kaartje met m.o.r.
(met oprecht rouwbeklag), dan heel gaarne.7
Het huisje schiet op, is klein maar lief.
Je komt van den zomer logeeren, in Juli, Aug. of Sept.
Addio, beste kerel.
Louis.
Veel, heel veel liefs van Betty.
Ik ben er zeer op gesteld te ontvangen I ex van Maria v. M.'s Loutere Liefde.8

Eindnoten:
1 Op het envelopje van deze twee kaartjes staan de respectievelijke adressen: ‘Mr. Maurits
Wagenvoort. / 4. Via Ludovisi. Roma.’ en: ‘Louis Couperus / Hôtel du Sud.’
1 In De vrijheidzoeker noemt Wagenvoort als een van zijn Romeinse kennissen ‘een Duitsche
baronnes [sic], Hollandsche geboren’, die hem later bij zijn vertrek uit Rome ‘een korfje met
de heerlijkste geconfeite vruchten’ ten afscheid zou komen brengen (p. 208). Wellicht waren
deze barones en ‘Mevrouw Von M.’ een en dezelfde persoon.
1 De ‘Koolsche plannen’ hebben mogelijk betrekking gehad op een voorgenomen ontmoeting
met de schilder-tekenaar Thomas Cool (1851-1904), een kennis van Wagenvoort in Rome. Cool
woonde met zijn gezin in de kunstenaarsvilla ‘Strohl-Fern’, net buiten de Porta del Popolo aan
de rand van de Pincio. Wagenvoort schetste de schilder en diens gezin in zijn roman De
droomers. (Zie De vrijheidzoeker, p. 206-208.)
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Thomas Cool schilderde en tekende in Italië voornamelijk Romeinse tempels en ruïnes,
waaronder veel nachtgezichten met maanverlichte, duistere wolkenpartijen, en herschiep in
zijn werk Romeinse bouwvallen tot paleizen - motieven die ook Couperus niet onberoerd lieten.
Geliefde onderwerpen van Cool waren het Forum Romanum, de Termen van Caracalla en de
St. Pauluskerk. (Gegevens over Cool zijn ontleend aan de Rijksdienst voor Kunsthistorische
Documentatie te Den Haag.)
Er zijn enkele opvallende overeenkomsten tussen Thomas Cool en Couperus' mannelijke
hoofdpersoon Duco van der Staal uit zijn roman Langs lijnen van geleidelijkheid (1900): ook
Duco van der Staal schildert, en hij heeft net als Cool een voorkeur voor antiquiteiten en voor
ruïnes, die hij in zijn fantasie in hun oude luister herstelt; in de roman betrekt Van der Staal
een atelier in de Via del Babuino, vlakbij het werkelijke huis van Cool. Het is niet onaannemelijk
dat Couperus' personage gedeeltelijk op Thomas Cool geïnspireerd is.
Over welke dames Couperus in zijn briefje spreekt, is mij niet bekend.
Op de enveloppe staat de adressering ‘Saloniki. Poste Française Restante.’
In januari 1903 verscheen de eerste aflevering van Groot-Nederland, Letterkundig Maandschrift
voor den Nederlandschen Stam. De Amsterdamse uitgever Van Holkema en Warendorf en de
redacteuren Cyriel Buysse (1859-1932), W.G. van Nouhuys (1854-1914) en Louis Couperus
waren de eigenaars van het tijdschrift. Overigens verscheen pas in 1913 een eerste bijdrage
van Wagenvoort in Groot-Nederland. (Zie brief 12, noot 1.)
Wagenvoorts roman Maria van Màgdala (1897).
W.G. van Nouhuys verrichtte het meeste redactiewerk van het tijdschrift.
Couperus en zijn vrouw woonden sinds eind oktober 1900 in Nice.
‘(Jan) Globetrotter’ was de bijnaam van Wagenvoort, voor het eerst gebruikt door de journalist
en schrijver Herman Robbers.
Couperus heeft zich meerdere keren in woorden van gelijke strekking over het Nederlandse
literaire leven uitgelaten. Zo schreef hij in 1896 aan zijn uitgever L.J. Veen naar aanleiding
van de slechte kritieken op zijn werk: ‘als een Hollander niet bij zijn theestoof blijft is het niet
goed’ (Waarde Heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever, 1890-1902 (ed. F.L.
Bastet), 's-Gravenhage 1977, p. 111). In 1919 schreef hij aan Herman Robbers: ‘Ik zoû u eens
willen raden: reis eens. Treed buiten uw kringetje. [...] Poog eens uit te kijken naar de goddelijke
verschieten der eeuwige Schoonheid [...]. Dwaal des noods, vergis u maar ontwring u aan het
kringetje.’ (‘Aan Herman Robbers’, in Groot-Nederland 17 (1919) 6 (juni), p. 700-702; Louis
Couperus, Ongebundeld werk (= Volledige werken, 49) (ed. H.T.M. van Vliet en J.B. Robert),
Amsterdam/Antwerpen 1996, p. 663-666.)
Couperus had van Eduard Verkade (1878-1961), leider van het toneelgezelschap de
Haghespelers, opdracht gekregen het toneelstuk Chantecler van Edmond Rostand te vertalen.
Couperus' vertaling, getiteld Kantekleer, is nooit opgevoerd. (Zie Frédéric Bastet, Louis
Couperus. Een biografie, Amsterdam 1987, p. 479-480.) De vertaling is opgenomen in Louis
Couperus, Ongepubliceerd werk (= Volledige werken, 50) (ed. H.T.M. van Vliet [et al.]),
Amsterdam/Antwerpen 1996, p. 145-326.
Wie de vriend van Wagenvoort was, is mij niet bekend.
Op 1 april 1916 dirigeerde Willem Mengelberg (1871-1951) in het Gebouw van Kunsten en
Wetenschappen aan het Noordeinde in Den Haag het Concertgebouworkest en de zangeres
Edyth Walker tijdens het laatste concert van het seizoen 1915-1916. Uitgevoerd werden de
‘Pathétique’ van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, het Andante Moderato en Ständchen uit Gustav Mahlers
zevende symfonie en de door Walker gezongen Lieder eines fahrenden Gesellen, eveneens van
Mahler. Couperus schreef later in een feuilleton dat hij na de concerten van Mengelberg wel
eens met hem en anderen ging souperen, onder andere bij de kunstcriticus dr. A. Bredius te
Den Haag (‘Intieme impressies 1’, in Het Vaderland 28 januari 1923; Louis Couperus,
Ongebundeld werk (= Volledige werken, 49) (ed. H.T.M. van Vliet en J.B. Robert),
Amsterdam/Antwerpen 1996, p. 572-578).
Couperus was in 1915 begonnen met het houden van voordrachten uit eigen werk. Hij trad in
het hele land op. Op woensdag 22 maart 1916 bijvoorbeeld bracht hij in het Haagse Diligentia
een nieuw programma met humoristische schetsen, en op 5 april 1916 las hij in Hotel Central
in Baarn voor uit zijn roman De ongelukkige, ‘op verzoek’ blijkens Het Vaderland van 6 april
1916.
Van 6-12 mei 1916 werd in de Kunstzalen Kleykamp te Den Haag door de Haagse afdeling
van ‘L'Oeuvre Internationale des Blessés et Prisonniers de Guerre’ een poppententoonstelling
en -wedstrijd gehouden, ten voordele van de in Nederland verblijvende Belgische
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krijgsgevangenen. Elisabeth Couperus-Baud was een van ‘les dames patronesses du comité
exécutif’, en had, onder andere met Cyriel Buysse, zitting in de jury die bepaalde welke poppen
zouden worden tentoongesteld. De poppen werden op 13 mei geveild. (L'Echo Belgique van
19 februari en 6 mei 1916; La Belgique van 6 april 1916 en Belgisch Dagblad van 5 mei 1916;
met dank aan Marco Goud die mij deze knipsels ter hand stelde.)
De succesvolle society-schilder Antoon van Welie (1866-1956) vervaardigde in opdracht van
mevrouw Kleykamp, de eigenaresse van de Kunstzalen Kleykamp in Den Haag, in het voorjaar
van 1916 een portret van Couperus, waarvoor deze eind april twee weken lang 's avonds
poseerde. Het schilderij, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement op Den
Haag in het atelier van Van Welie verloren is gegaan, kwam na voltooiing te hangen in een
van de salons van Kleykamp waar Couperus vaak voordrachten hield. In een aan Van Welie
opgedragen epigram loofde Couperus de ‘schilder-psycholoog’, die hem in het portret een
‘krachtiger tweelingbroeder’ had geschonken (‘Portret’, in Haagsche Post 22 juli 1916; Louis
Couperus, Ongebundeld werk, p. 196-198; zie ook, voor alle overige facetten rond de
totstandkoming en de verdere geschiedenis van het portret: Hans van der Horst, ‘Het portret
door Antoon van Welie’, in Louis Couperus' zijlijnen. Versieringen uit zijn handschrift, in breder
perspectief, Amsterdam 1996, p. 138-154).
Op 25 april 1916 hield Couperus een lezing getiteld ‘Vizioenen der oudheid’ in de salon van
Kunstzaal Kleykamp te Den Haag. Of Wagenvoort de lezing bijwoonde, is mij niet bekend.
Couperus wilde kennelijk niet opnieuw verrast worden door een ongenode gast. (Vgl. brief 7.)
Elizabeth Couperus had Wagenvoorts roman wellicht gelezen vanwege de overeenkomst van
de titel met de voornamen van Maria Magdalena Müller, de vrouw met wie Couperus' favoriete
neef Frans Vlielander Hein op 15 maart 1919 in Oslo in het huwelijk trad. (Zie Frédéric Bastet,
Louis Couperus, p. 570.)
Couperus bedoelde Wagenvoorts roman La Romanina uit 1915, die was voorgepubliceerd in
Groot-Nederland; in de tijdschriftversie en in de boekuitgave luidde de opdracht: ‘Aan mijn
vriend, den maître-charmeur, Louis Couperus.’

2 Wagenvoorts artikel, ‘Iets over het geestesleven in Italië van de 18de eeuw’, verscheen pas in
Groot-Nederland 17 (1919) 2 (februari), p. 245-259 en 3 (maart), 360-381. Het werd in 1931
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als het hoofdstuk ‘Het geestesleven in Italië van de 18de eeuw’ opgenomen in Wagenvoorts
bundel Rococo Italië (p. 56-105).
Couperus' ‘indolentie’ had inderdaad geen betrekking op zijn arbeidskracht: toen hij deze brief
schreef waren er van hem in 1917 al 36 feuilletons gepubliceerd in Het Vaderland en de
Haagsche post èn de romans De komedianten in Groot-Nederland en De verliefde ezel in Het
Vaderland. (Vgl. de chronologische leeswijzer in Louis Couperus, Ongepubliceerd werk, p.
497-534.)
Na de dood van W.G. van Nouhuys in 1914 had de schrijver en criticus Frans Coenen
(1866-1936) diens plaats in de redactie van Groot-Nederland ingenomen.
De eerste zes afleveringen van Groot-Nederland 16 (1918) telden samen 678 bladzijden, ongeveer
honderd bladzijden minder dan het gebruikelijke aantal.
In deze periode publiceerde Couperus in de Haagsche Post zijn roman in feuilletonvorm Het
zwevende schaakbord; in januari was in Groot-Nederland de novelle De ode verschenen en in
het februarinummer het verhaal ‘De tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos’. (Vgl. de
chronologische leeswijzer in Louis Couperus, Ongepubliceerd werk, p. 497-534.)
De ‘nooden’ van Wagenvoort waren ongetwijfeld van financiële aard, maar hadden gezien
Couperus' verwijzing naar Italië in het vervolg van de brief ook betrekking op Wagenvoorts
ongewenste, door de oorlog en door ziekte gedwongen verblijf in Nederland.
Zie brief 12, noot 2. Wagenvoort had het voorschot op het honorarium dringend nodig. (Zie
ook brief 14a.)
Wagenvoorts toneelstuk was Het huwelijk van een Oranje-princes. (Zie brief 15, noot 1 en 2.)
Met het aldus gespelde woord ‘“Khùnst”-looze’ verwees Couperus vermoedelijk ironisch naar
een opmerking van Wagenvoort, die overigens geen roman meer in Groot-Nederland zou
publiceren.
Niet voltooide minuut, geschreven op de blanco achterkant van het tweede blad van brief 14.
Cor van der Lugt Melsert (1882-1969) was directeur, regisseur en acteur van het
toneelgezelschap het Hofstad-Tooneel. Zie verder brief 15 noot 2.
Wagenvoorts toneelstuk Het huwelijk van een Oranje-princes. Historisch tooneelspel in vier
bedrijven werd ondanks Couperus' sombere bericht vrij spoedig gepubliceerd als ‘Dramatisch
bijvoegsel’ van Groot-Nederland 17 (1919) 4 (april).
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2 Het toneelstuk, gespeeld door het Hofstad-Tooneel onder regie van Cor van der Lugt Melsert,
ging op 20 december 1918 in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag in première. De opbrengst
van deze eerste voorstelling kwam ten goede aan de bouw van een nieuwe Rode-Kruiskliniek
te Den Haag. Het toneelstuk kreeg redelijk goede kritieken en werd nog meerdere keren in Den
Haag opgevoerd, in de Koninklijke Schouwburg, de Princesse Schouwburg en het Theater
Verkade.
1 Wagenvoort was actief in de Letterkundige Vereeniging. (Zie ook brief 18.)
2 De schrijver Cyriel Buysse, woonachtig te Den Haag, was net als Couperus redacteur van
Groot-Nederland. (Zie brief 6, noot 2.)
3 Wanneer Couperus deze lezing gaf, heb ik niet kunnen achterhalen.
1 Op 27 juni 1919 meldde Het Vaderland in de rubriek ‘Kunst- en Letternieuws’: ‘De heer Maurits
Wagenvoort, letterkundige, heeft heden zijn 60en verjaardag in intiemen kring herdacht.’
1 Met ‘op de rollaag’ bedoelde Couperus waarschijnlijk: op straat. Letterlijk is een rollaag een
afzonderlijke gewelfboog danwel een horizontale laag van stenen op de lange zijkant neergelegd.
Een specifieke Haagse plek met deze benaming is mij niet bekend.
2 Onder de titel ‘Regeeringssteun aan letterkundigen’ publiceerde de Nieuwe Rotterdamsche
Courant op 7 oktober 1920 in de rubriek ‘Letteren en Kunst’ een open brief aan de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Letteren, waarin deze werd gewezen op ‘den onhoudbaren toestand,
waarin zij, die zich geheel aan de Nederlandsche letteren hebben gewijd, in 't bijzonder hun
collega's, die zekere leeftijdsgrens bereikten, door het wereldgebeuren der laatste zes jaren zijn
gebracht.’ In de brief werd een verhoging gevraagd van de jaarlijkse staatssubsidie voor
letterkundigen van 1000 gulden tot minstens 50.000 gulden; voor ‘beroepsletterkundigen’ ouder
dan zestig jaar werd een staatspensioen gevraagd. De brief was volgens de krant op 5 oktober
aan de minister gezonden. De ondertekenaars waren Louis Couperus, Frederik van Eeden, de
in de brief genoemde schrijver Gerard van Hulzen, Is. Querido, Carel Scharten, M.
Scharten-Antink en Maurits Wagenvoort.
3 Couperus en zijn vrouw vertrokken in opdracht van de Haagsche Post in oktober 1920 naar
Noord-Afrika; zij keerden in mei 1921 in Nederland terug.
1 Couperus' lezingen vonden plaats op 20 en 22 september.
2 Een week later, op 1 oktober, zouden Couperus en zijn vrouw Nederland voor een jaar verlaten:
hun reisdoel was Nederlands-Indië, China en Japan. Couperus zou als ‘speciaal correspondent’
reisbrieven schrijven voor de Haagsche Post. Op 10 oktober 1922 keerden zij in Nederland
terug.
3 De zuster van Elisabeth Couperus-Baud, Wilhelmina Wijnaendts van Resandt-Baud, woonde
met haar echtgenoot in het Gelderse dorpje De Steeg.
1 Papier met voorgedrukt (en door Couperus doorgestreept) briefhoofd: ‘Hotel de Bellevue /
Bezuidenhout 15 / (vis-à-vis du Parc Royal) / La Haye’. Couperus verbleef na zijn terugkeer
in Nederland enige tijd in dit hotel, tot zijn vrouw hun aangehouden etage aan de Hoogewal
weer bewoonbaar had gemaakt. (Zie Frédéric Bastet, Louis Couperus, p. 645.)
2 Couperus was in Japan ernstig ziek geworden en nog niet hersteld.
3 Met ‘verleden’ refereert Couperus vermoedelijk aan hun laatste ontmoeting vòòr zijn vertrek
naar het Verre Oosten.
4 De zin ‘Dus tot later en vergeef me,’ heeft Couperus later toegevoegd; bij gebrek aan ruimte
op de bladzijde boven of onder de ondertekening schreef hij hem tussen de laatste twee alinea's
in.
1 Zie brief 20, noot 1; het briefhoofd op dit papier is anders vormgegeven, en is voorzien van een
afbeelding van Hotel de Bellevue, die ook op de achterkant van de envelop van brief 20 staat.
1 Couperus schreef deze brief op dezelfde soort papier als brief 21.
2 De ‘weelde-enveloppe’ is niet bewaard gebleven.
3 Wagenvoorts ‘reisgeval’ betrof ‘Karavaanreis in Zuid-Perzië’, dat pas werd gepubliceerd in
Groot-Nederland 23 (1925) 8 (augustus), p. 152-165, 9 (september), p. 267-285, 10 (oktober),
p. 380-392, 11 (november), p. 485-504, 12 (december), p. 605-620, en 24 (1926) 1 (januari),
p. 65-77; in 1926 gebundeld in Wagenvoorts Karavaanreis door Zuid-Perzië.
1 Dit betreft de plaatsing van Wagenvoorts reisverhaal. (Zie brief 22, noot 3.)
2 Eind maart 1923 (pasen viel op 1 april) verhuisden Couperus en zijn vrouw naar De Steeg,
waar zij in Hotel De Engel logeerden tot hun nieuw gebouwde huis bewoonbaar was.
1 Papier met voorgedrukt briefhoofd: ‘Hotel “De Engel”, Steeg - Telef. 201, P. Wansink’.
Couperus schreef voor ‘Steeg’ het woordje ‘De’.
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2 Couperus ontving in 1923 de vijfjaarlijkse Tollensprijs voor zijn gehele oeuvre, waarvan het
‘douceurtje’ 500 gulden bedroeg.
3 Met wie Wagenvoort een relatie had gehad, die kennelijk nu verbroken was, is mij niet bekend.
4 Couperus verwijst hier naar het motto van zijn roman Extaze (1892), dat luidde: ‘Aan het Geluk
en het Leed te Zamen’.
5 Couperus' ‘roode fluimpje’ is op het briefpapier als een roodbruin vlekje waarneembaar boven
het woord ‘uitscheiden’.
6 ‘Brinio’ was de naam van de door Couperus in maart 1923 aangeschafte herdershond. Couperus'
nichtjes waren Betty en Louise Wijnaendts van Resandt, de twee dochters van zijn zwager die
ook in De Steeg woonde.
7 Op 10 juni 1923 werd Couperus zestig jaar.
8 In 1925 verscheen bij uitgeverij De Wereldbibliotheek te Amsterdam onder de titel Maria
Magdalena's loutere liefde een herziene herdruk van Wagenvoorts roman Maria van Màgdala
uit 1897. Wagenvoort had Couperus kennelijk ruimschoots van te voren hiervan op de hoogte
gesteld. Al in 1922 - er waren toen nog 23 exemplaren van het boek in voorraad - benaderde
Wagenvoort De Wereldbibliotheek voor een heruitgave; op 26 maart 1922 schreef hij aan L.
Simons van De Wereldbibliotheek: ‘Toen Louis Couperus mij een jaar of tien geleden een zijner
boeken ten geschenke zond, schreef hij voorin een opdracht: “Aan M.W....en schrijver van een
mijner liefste boeken Maria van Màgdala”, en later, in een ander boek van hem “...in dankbare
herinnering aan zijn heerlijk werk Maria van Màgdala.” Op 16 mei 1922 schreef Wagenvoort
opnieuw aan Simons: ‘Gaarne zou ik dan ook van U vernemen wat U denkt van den nieuwen
titel “Maria Magdala's loutere liefde”, en tevens wàt van mijn denkbeeld om Louis Couperus'
lof van mijn werk voorin te drukken? Ik ben daarop, ik geloof terecht, trotsch, en als wij het
werk toch als herdruk in het licht geven is daartegen geen bezwaar en kan dit de verkoop slechts
goed doen.’ De herziene herdruk verscheen in de serie ‘Nederlandsche Bibliotheek’, in een
oplage van vermoedelijk 5 à 6000 exemplaren. In 1941 waren er van de roman nog 80
exemplaren in voorraad. (Gegevens en citaten uit brieven in de Wagenvoort-collectie in het
Letterkundig Museum.)
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Aanvulling op...
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Wim Koops
Een weergevonden voorstudie voor Wim Zwiers' portret van Hendrik
de Vries
Alle geëxposeerde portretten van Hendrik de Vries op de aan hem gewijde
tentoonstelling, die in 1996 ter gelegenheid van diens honderdste geboortedag in het
Letterkundig Museum werd gehouden, waren alle afgebeeld in het in het vijfde
Jaarboek opgenomen artikel ‘Hendrik de Vries geportretteerd door leden van “De
Ploeg”, dat ter begeleiding van de tentoonstelling ook afzonderlijk werd gepubliceerd.
Ik eindigde dat artikel met de wens dat nog meer onbekende portretten te voorschijn
zouden komen. Die wens is al heel spoedig in vervulling gegaan. De kunstenaar Wim
Zwiers berichtte na zijn bezoek aan de tentoonstelling namelijk dat de laatste van de
veertien voorstudies die hij voor de kopergravure van De Vries had gemaakt, nog in
zijn bezit was. Het totale aantal portretten van Hendrik de Vries stijgt daarmee tot
eenendertig. De tekening, die dateert van 29 februari 1962 en 50 × 65 cm meet, is,
behalve door haar kwaliteit, vooral van belang omdat zij de afsluiting vormt van de
reeks voorstudies en het directe voorbeeld is geweest voor de gravure. Daarom wordt
zij hier als aanvulling alsnog afgebeeld.
Toen ik Zwiers thuis opzocht, liet hij mij tevens nog een foto zien, die hij eind 1961
bij een van zijn werkbezoeken aan Hendrik de Vries in 't Woeste Hoekje had genomen
als een geheugensteun voor de gravure. Deze fraaie en karakteristieke foto gebruikte
hij naderhand - in spiegelbeeld - ook voor de linoleumsnede. Zij worden hier tezamen
gereproduceerd.
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Tenslotte neem ik de gelegenheid te baat om een fout in het oorspronkelijke artikel
te herstellen. Aan het eind (p. 23 en 24) werd ingegaan op twee veronderstelde
zelfportretten van Hendrik de Vries. De veronderstellingen werden weerlegd, maar
door een onverklaarbare verandering in het manuscript werd een verkeerde indruk
gewekt ten aanzien van het tweede portret, een niet gesigneerde en gedateerde
pentekening. Het betreft hier niet een portret van, maar door Jan van der Zee. Wie
de afgebeelde is, is onbekend; ik vraag mij echter af of het niet de schilder en tekenaar
Wobbe Alkema zou kunnen zijn. Hendrik de Vries was met Wobbe Alkema en Jan
van der Zee, die een gemeenschappelijk atelier hadden gehad, zeer bevriend (zie p.
4) en de tekening zou zo in zijn bezit geraakt kunnen zijn.
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Ellen Gloudie m.m.v. Lysbert Bonnema
Nederlandse literaire prijzen 1996
(met aanvullingen uit het jaar 1995)
AKO literatuur-prijs
prijswinnaar: Frits van Oostrom (1953)
bekroond werk: Maerlants wereld
geldsom: ƒ 100.000,jury: Ed van Eeden, Janet Luis, Marcel van Nieuwenborgh, Henk Pröpper,
Frans Roggen, Henk Vonhoff (voorzitter)
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Rudy Kousbroek (1929) - Terug naar Negri Pan Erkoms
Charlotte Mutsaers (1942) - Paardejam
Willem Ottenspeer (1950) - Bolland
Manon Uphoff (1962) - Begeerte
Leon de Winter (1954) - Zionoco

Anjerfonds Anna Blaman-prijs
prijswinnaar: Marcel Möring (1957)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 12.500,jury: Ron Elshout, Jan Eijkelboom, Martin Mooy, Mr. F.A. Tromp, Melchior de
Wolff

Anton Wachter-prijs
prijswinnaar: Nanne Tepper (1962)
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bekroond werk: De eeuwige jachtvelden
geldsom: ƒ 2000,jury: Maarten 't Hart, Hans Oele (voorzitter), Rudi van der Paardt, Ko Pop, Martin
Ros

H.J. Bergveld-pries
prijswinnaar: F. Middendorp (1905)
bekroond werk: Huus op 'e Miente
geldsom: ƒ 1000,jury: Jouke Bethlehem, Arend Jan Evenboer (voorzitter), Otto de Vent

F. Bordewijk-prijs [prijs van de Jan Campert-stichting]
prijswinnaar: Wessel te Gussinklo (1941)
bekroond werk: De opdracht
geldsom: ƒ 5000,jury: Harry Bekkering, Hugo Brems, Han Foppe, Aukje Holtrop, Anton Korteweg,
Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Nicolette Smabers, Ad Zuiderent

Bruna Gouden Strop
prijswinnaar: Tomas Ross (1944)
bekroond werk: Koerier voor Sarajevo
geldsom: ƒ 25.000,jury: Dick Maas, Jan Martens, Jacomijn de Raad, Els Roes, Willy Wielek
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Bert Muns (1960) - De sluipschutter
Tomas Ross (1944) - Babyface
Charles den Tex (1952) - Claim
Peter de Zwaan (1944) - Rafels

Cees Buddingh’-prijs
prijswinnaar: Henk van der Waal (1960)
bekroond werk: De windsels van de sfinx
geldsom: ƒ 2500,-
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jury: Daan Cartens, Esther Jansma, Hans van de Waarsenburg
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Bert Muns (1960) - De sluipschutter
Erik Bindervoet (1962) - Tijdelijk zelfportret met hoofd en plaatsbepaling,
oranje
Pieter A. Kuyk - Zal ik je wijzen waar ik woon?
Theo van Os (1954) - Beurtzang

Johanna van Buren Cultuur-prijs
prijswinnaar: Hendrik Entjes (1919)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 5000,jury: Dr. J. Bouwhuis (voorzitter), J. Dijkstra, Prof. A. van der Meijden, H.
Niebaum

Busken Huet-prijs
prijswinnaar: Gerrit Krol (1934)
bekroond werk: De mechanica van het liegen
geldsom: ƒ 15.000
jury: Louise Fresco, Willem Jan Otten, Dirk van Weelden

Jan Campert-prijs [prijs van de Jan Campert-stichting]
prijswinnaar: Huub Beurskens (1950)
bekroond werk: Iets zo eenvoudigs
geldsom: ƒ 5000,jury: Harry Bekkering, Hugo Brems, Han Foppe, Aukje Holtrop, Anton Korteweg,
Janet Luis, Leonore van Prooijen, Nicolette Smabers, Ad Zuiderent

Tine Clevering-Meijer-prijs
prijswinnaar: Gré van der Veen (1936)
bekroond werk: De dreum wordt wakker
geldsom: ƒ 5000,jury: Jan Beijert, Roel Dijkhuis, Siemon Reker, Driek van Wissen
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Debutanten-prijs 1995
prijswinnaar: Russell Artus (1970)
bekroond werk: Zonder Wijzers
geldsom: ƒ 10.000,jury: Bernard Dewulf, Inez van Eijk, Johan de Haes, Kees van 't Hof, Casper
Markesteijn, Anton Oskamp
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Michel Boll (1959) - Kus me, kus me
Nanne Tepper (1962) - De eeuwige jachtvelden
Christine Otten (1961) - Blauw metaal
Max Niematz (1942) - Twee vreemden in een bootje

Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
Tweejaarlijkse prijs, ingesteld in 1995 door de boeken- en platenclub ECI. Elk
kwartaal nomineert de jury een auteut, die daarvoor ƒ 5000,- krijgt.
In februari 1997 wordt de winnaar bekend gemaakt, die als prijs ƒ 35.000,ontvangt.
genomineerde: Marie Kessels (1954)
bekroond werk: De god met gouden ballen
genomineerde: Russell Artus (1970)
bekroond werk: Zonder wijzers
genomineerde: Manon Uphoff (1962)
bekroond werk: Begeerte
genomineerde: Oscar van den Boogaard (1964)
bekroond werk: De heerlijkheid van Julia
jury: Fernand Auwera, Tom van Deel, Adriaan van Dis, Maarten 't Hart, Tessa de
Loo (tot medio 1996), Monika van Paemel, Ed van Thijn (voorzitter)
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Gorcumse literatuur-prijs
prijswinnaar: Jan Schotte (eerste prijs)
bekroond werk: ‘De Stadhouder’ (verhaal)
geldsom: ƒ 500,prijswinnaar: Cyriel Gladines (tweede prijs)
bekroond werk: ‘Rug aan rug’ (gedicht)
geldsom: ƒ 300,prijswinnaar: Maria Ros (derde prijs)
bekroond werk: ‘De verlosser’ (verhaal)
geldsom: ƒ 200,jury: Baukje van Dam, Anke Ferdinandusse, Anke van der Kind

Herman Gorter-prijs
prijswinnaar: Gertrude Starink
bekroond werk: De weg naar Egypte
geldsom: ƒ 15.000,jury: Maaike Meyer, Tonnus Oosterhoff, Andreas Oosthoek

Gouden Ezelsoor
prijswinnaar: Arnon Grunberg (1971)
bekroond werk: Blauwe maandagen
geldsom: ƒ 10.000,bijzonderheid: gedurende de eerste zes maanden na verschijnen in 1994 werden
28.300 exemplaren verkocht

Gouden en Zilveren Griffels
Gouden Griffel
prijswinnaar: Guus Middag (1959)
bekroond werk: Ik maak nooit iets mee
geldsom: ƒ 3000,-
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Zilveren Griffel
prijswinnaar: Imme Dros (1936)
bekroond werk: Morgen ga ik naar China
prijswinnaar: Harrie Geelen (1939)
bekroond werk: De plant van Jan
prijswinnaar: Joke van Leeuwen (1952)
bekroond werk: ik ben ik
prijswinnaar: Marit Törnqvist (1964)
bekroond werk: Klein verhaal over liefde
prijswinnaar: Klaus Kordon (1943)
bekroond werk: De eerste lente
prijswinnaar: Sheila Och (1940)
bekroond werk: Het zout der aarde en het domme schaap
prijswinnaar: Bart Moeyaert (1964)
bekroond werk: Blote handen
prijswinnaar: Rita Verschuur (1935)
bekroond werk: Vreemd land
jury: Martijn de Bont, Judith Eiselin, Dolly Janssen, Herman Kakebeeke (voorzitter),
Margriet Obers, Theo de Ruiter, Margriet Veeneman

Gouden Strop
Zie Bruna Gouden Strop

G.H. 's-Gravesande-prijs
prijswinnaar: Tine van Buul (1919)
bekroond werk: literaire verdiensten
geldsom: ƒ 5000,jury: Harry Bekkering, Hugo Brems, Han Foppe, Aukje Holtrop, Anton
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Korteweg, Janet Luis, Leonore van Prooijen, Nicolette Smabers, Ad Zuiderent

J. Greshoff-prijs
prijswinnaar: Piet Meeuse (1947)
bekroond werk: Doorkijkjes
geldsom: ƒ 5000,jury: Harry Bekkering, Hugo Brems, Han Foppe, Aukje Holtrop, Anton Korteweg,
Janet Luis, Leonore van Prooijen, Nicolette Smabers, Ad Zuiderent

Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond
prijswinnaar: Allard Schröder (1946)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 2000,jury: Thomas van den Bergh, Onno Blom, Peter Henk Steenhuis (voorzitter)

P.C. Hooft-prijs
genre: beschouwend proza
prijswinnaar: K. Schippers (1936)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 75.000,jury: Hugo Brandt Corstius (voorzitter), Maarten Doorman, Jan Fontijn, Nicolaas
Matsier, Xandra Schutte
bijzonderheid: een extra-bedrag, groot ƒ 50.000,- wordt bestemd voor een specifiek
literair doel met betrekking tot het werk van K. Schippers

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
prijswinnaar: Wessel te Gussinklo (1941)
bekroond werk: De opdracht
geldsom: ƒ 5000,jury: Hugo Brems, Kester Freriks, Anton Korteweg (voorzitter), Rudi van der
Paardr
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Edmond Hustinx-prijs
prijswinnaar: Ignace Cornelissen (1966)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 6000,prijswinnaar: Willem Capteyn (1944)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 6000,jury: Toon Brouwer, Lieve Eeckhaut, Hugo Heinen, Kees Holierhoek, Paul Koeck,
Wim T. Schippers

Constantijn Huygens-prijs [prijs van de Jan Campert-stichting]
prijswinnaar: H.C. ten Berge (1938)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 10.000,jury: Harry Bekkering, Hugo Brems, Han Foppe, Aukje Holtrop, Anton Korteweg,
Janet Luis, Leonore van Prooijen, Nicolette Smabers, Ad Zuiderent

Rely Jorritsmapriisfraach
genre: verhalen
prijswinnaars:
Sybout Hartog (1949) - Een moaie hobby
Benny Holtrop (1938) - Luside ynterval
Jehannes Kramer (1967) - Op 'e kop ferkeard
Eelco Salverda (1968) - Foarbygonger
Oene Spoelstra (1944) - Jierdeifeest

genre: poëzie
prijswinnaars:
Jan Kooistra (1959) - De dei fan de gershippers
Albertina Soepboer (1969) - Kâldfjoer
Gryt Witbraad (1944) - Gearrin
geldsom: ƒ 12.500,- (4/5 deel voor verhalen en 1/5 deel voor poëzie)
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jury: Marijke de Boer, Joop Boomsma (voorzitter), Sjoerd Bottema

Frans Kellendonk-prijs
prijswinnaar: Benno Barnard (1954)
bekroond werk: Het gat van de wereld
geldsom: ƒ 10.000,jury: Willem Otterspeer, Gerben Wynia, Michaël Zeeman

Kerst-prijsvraag [Propria Cures]
prijswinnaar: Balthasar Lok
bekroond werk: Gezond in hart en nieren
geldsom: ƒ 150,jury: Marck Burema, Beau van Erven Dorens, Theodor Holman, Rik Lambers,
Matthijs van Nieuwkerk, Henk Spaan

Nederlandse Kinderboekwinkel-prijs
prijswinnaars: Sanderijn van der Doef, Marian Latour
bekroond werk: Ben jij ook op mij?
jury: alle deelnemende kinderboekwinkels in Nederland

Kolomkompetitie [Propria Cures]
jaar: 1995
prijswinnaar: Elliot Ness
bekroond werk: This side up
geldsom: ƒ 100,jury: Marck Burema, Willem van Hogendoorn, Agnes Hoogstraten, Maarten Moll,
Dorien van Nifterik, Erik Noomen, Tijn Sadée
jaar: 1996
prijswinnaar: Nico Merx
geldsom: ƒ 100,jury: Marck Burema, Beau van Erven Dorens, Bastiaan Geleijnse, Frederik
Hazelaar, Agnes Hoogstraten, Erik Noomen, John Reid, Jean-Marc van Tol
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Libris Literatuur-prijs
prijswinnaar: Alfred Kossmann (1922)
bekroond werk: Huldigingen
geldsom: ƒ 100.000,jury: Wiljan van den Akker, Tom van Deel, Inez van Dullemen, Jos van Kemenade
(voorzitter), Marc Reynebeau
bijzonderheid: De overige genomineerden ontvangen elk ƒ 5000,J. Bernlef (1937) - Cellojaren
O. van den Boogaard (1964) - De heerlijkheid van Julia
Wessel te Gussinklo (1941) - De opdracht
M. Kessels (1954) - De god met gouden ballen
T. Lieske (1943) - Nachtkwartier

Libris Woutertje Pieterse-prijs
prijswinnaar: Anton Quintana (1937)
bekroond werk: Het boek van Bod Pa
geldsom: ƒ 25.000,jury: Peter van den Hoven, Cyrille Offermans, Joost Swarte

Geertjan Lubberhuizen-prijs
prijswinnaar: Michel Maas (1954)
bekroond werk: De vleugels van Lieu Hanh
geldsom: ƒ 10.000,jury: Gerben Hellinga, Frans Meijer, Brigitte Raskin, Simon Vinkenoog, Melchior
de Wolff (voorzitter)

Mekka-prijs
prijswinnaar: Georges Perec (1936-1982)
bekroond werk: Het leven, een gebruiksaanwijzing

Multatuli-prijs
prijswinnaar: Rascha Peper (1949)
bekroond werk: Russisch blauw
geldsom: ƒ 15.000,-
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Prijs van de Nederlandse Kinderjury
jaar: 1995
6 t/m 9 jaar
prijswinnaar: Carry Slee (1949)
bekroond werk: Ridder Schijtebroek
10 t/m 12 jaar
prijswinnaar: Jacques Vriens (1946)
bekroond werk: En de groeten van groep acht
13 t/m 16 jaar
prijswinnaar: Evert Hartman (1937-1994)
bekroond werk: De vloek van Polyfemos
jaar: 1996
6 t/m 9 jaar
prijswinnaar: Paul van Loon (1955)
bekroond werk: Meester Kikker
10 t/m 12 jaar
prijswinnaar: Paul van Loon (1955)
bekroond werk: Nooit de buren bijten
13 t/m 16 jaar
prijswinnaar: Ellen Tijsinger (1947)
bekroond werk: Morgenster
jury: kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar

Nieuwe Clercke-Pico Bello-prijs
prijswinnaar: Neeltje Maria Min (1944)
bekroond werk: Kindsbeen en haar verdiensten voor de Nederlandse literatuur
geldsom: ƒ 10,- en een gedicht van Dr. Albert M. Zondervan
jury: Adriaan van Dis, Jean Pierre Rawie, Driek van Wissen
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Martinus Nijhoff-prijs
prijswinnaar: Paul Claes (1943)
bekroond werk: vertalingen van poëzie uit verschillende talen in het Nederlands
geldsom: ƒ 100.000,jury: W. Kassies, R. Kurpershoek, T. Naaijkens (voorzitter), K. Verheul, C. van
der Voort, F. van Woerden

Nijmeegse Literatuur-prijs
prijswinnaar: Daphne van Roosendaal
bekroond werk: een prozastuk zonder titel
geldsom: ƒ 750,jury: Daan Cartens, Ton Verbeeten, Victor Vroomkoning (voorzitter)

P.C. Onthooft-prijs [Propia Cures]
prijswinnaar: Frederik Hazelaar
bekroond werk: Anno Nu
geldsom: ƒ 150,jury: Marck Burema, Beau van Erven Dorens, Jacqeline Kouwenberg, Anthony
Mertens, Erik Noomen

Plantage Poëzie-prijs
prijswinnaar: Mark Naessens (1943)
bekroond werk: de gedichten Verbod, Minnaar en Hoogmis
jury: Ko van Geemert, Diny van de Manakker, George Moormann
bijzonderheid: de wedstrijd stond alleen open voor Vlaamse inzenders, het thema
was ‘Buren’

Poetry Eregeld
prijswinnaar: Adnam Abbas Salman Al-Sayegh (Irak)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 10.000,jury: J. Bernlef, Remco Campert, Laurens van Krevelen, Martin Mooy, Adriaan
van der Staay
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Obe Postma-priis
prijswinnaars: Harke Bremer (1955) en Jarich Hoekstra (1956)
bekroond werk: Marten Toonder vertalingen Kwea-each en De Boppebazen)
geldsom: ƒ 1500,jury: Anne Boersma-van der Mark, Gerrit Krol, Sybren Sybrandy

Priisfraach [eenmalige prijs van het Fries Museum]
Naar aanleiding van de voltooiing van de verbouwing schreef het Fries Museum een
prijsvraag uit:
Wa skriuwt it ferhaal oer De Bok, It Gouden Aai en De Sân Ravens?
prijswinnaar: Pier Bergsma (1944) (eerste prijs)
bekroond werk: De bok, it gouden aai en de sân ravens
geldsom: ƒ 500,prijswinnaar: Benny Holtrop (1938) (tweede prijs)
bekroond werk: De sânde dei
geldsom: ƒ 400,prijswinnaar: Klaske Hiemstra (1954) (derde prijs)
bekroond werk: It lân fan altyd snein
geldsom: ƒ 300,De bekroonde verhalen zijn gepubliceerd in een speciale uitgave (met Nederlandse
vertaling) van het Fries Museum (tevens een uitgave in het Duits en in het Engels)
jury: Anne Boersma-van der Mark, Tilly Buij, Gerard Groenewoud, Teake
Oppewal, Trinus Riemersma, Saakje Zijlstra

Prijs van het festival van het ongespeelde stuk
prijswinnaar: Peter Aten
bekroond werk: Een nogal ingrijpend ongeluk
geldsom: ƒ 5000,prijswinnaar: Allard Kok
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bekroond werk: Tak en Reggie
geldsom: ƒ 5000,jury: Anne Marie Heijligers, Gerrit ter Horst (voorzitter), Paul Muller, Charlotte
Riem Vis, Kick Stokhuyzen

RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
prijswinnaar: Manon Uphoff (1962)
bekroond werk: Begeerte
geldsom: ƒ 2500,jury: Siem Bakker, Jessica Durlacher, Philip Vermoortel
bijzonderheid: ‘Begeerte’ verscheen in De Tweede Ronde, herfst 1995

Recensie-prijsvraag [Propia Cures]
prijswinnaar: Edwin de Boer
bekroond werk: Tafelmanieren
jury: Marck Burema, Erik Noomen, Arjan Peters, Bram de Rode, Tijn Sadée

Henriëtte Roland Holst-prijs
prijswinnaar: Inez van Dullemen (1925)
bekroond werk: Het land van rood en zwart
geldsom: ƒ 3000,jury: H.M. Beliën, Dr. H. van den Bergh, M. d'Hane-Scheltema

Romanpriisfraach KFFB
jury: Pieter Duijff, Wypkje Marra-Tilstra, Durk van der Ploeg
bijzonderheid: niet toegekend

Fedde Schurer-prijs
prijswinnaar: Wilco Berga (1947)
bekroond werk: Hauk en hazze
geldsom: ƒ 1500,jury: Remco Ekkers, Anny de Jong, Pyt-Jon Sikkema
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Jenny Smelik-IBBY-prijs
prijswinnaar: Naima El Bezaz (1974)
bekroond werk: De weg naar het noorden
geldsom: ƒ 8000,jury: Lieneke Aagenendt, Lieke van Duin, Marieke Sanders-ten Holte, Paul
Vierboom, Truusje Vroland-Löb

Taalunie Toneelschrijf-prijs
prijswinnaar: Rob de Graaf (1952)
bekroond werk: 2 skin
geldsom: ƒ 20.000,jury: Ignace Cornelissen, Han Kerckhoffs, Moniek Merkx

Trouw Publieksprijs
prijswinnaar: Connie Palmen (1955)
bekroond werk: De vriendschap
geldsom: ƒ 15.000,jury: lezerspubliek in Nederland

Mr. H.G. van der Vies-prijs
prijswinnaars: Bodil de la Parra (1963) en Carolina Mout
bekroond werk: Orgeade Overzee
geldsom: ƒ 3000,jury: Marjan Berk, Pieter Bots, Ineke Holzhaus

Visser-Neerlandia-prijs [prijs van het Algemeen Nederlands Verbond]
genre: toneel
prijswinnaar: Vonne van der Meer (1952)
bekroond werk: Besloten kring
geldsom: ƒ 12.000,jury: Nico Holtrop, Hugo Meert, Wim Spekking (voorzitter)

Vondel-Translation-prize
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tie- en Vertalingen Fonds en het Times Literary Supplement. De prijs is bestemd
voor de bekroning van een in de afgelopen twee jaar verschenen vertaling van een
Nederlandstalige boek in de Engelse taal. In het TLS zal een korte bespreking gewijd
worden aan de bekroonde vertaling.
prijswinnaar: Stacey Knecht (1957)
bekroond werk: de vertaling in het Engels van Het grote verlangen van Marcel
Möring (The great longing)
geldsom: ƒ 5000,jury: Anne Chisholm, Prof. Dr. Th. Hermans, Francis Jones
bijzonderheid: Bij deze eerste bekroning werd vertaald werk uit de periode
1991-1995 beoordeeld

Hendrik de Vries-prijs
prijswinnaar: Jan Wolkers (1925)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 15.000,jury: Wim Koops, Rik Vos, Michaël Zeeman

VSB Poëzie-prijs
prijswinnaar: Leo Vroman (1915)
bekroond werk: Psalmen en andere gedichten
geldsom: ƒ 50.000,jury: Wim Bronzwaer, Herman de Coninck, Tatjana Daan, Max Nord, Marjoleine
de Vos
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Benno Barnard (1954) - ‘De schipbreukeling’ in Volgens Johannes
Huub Beurskens (1950) - Iets zo eenvoudigs
Neeltje Maria Min (1944) - Kindsbeen
L.F.Rosen - Al het aardsch geluk
Patty Scholten (1946) - Het dagjesdier
Willem van Toorn (1935) - Dooltuin
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Simon van Wattum-prijs
prijswinnaar: Klaas Kleine (1940)
bekroond werk: vele verdiensten en grote inzet voor de Drentse streektaal
geldsom: ƒ 5000,05
jury: Jan Groenbeek, Roel Reijntjes, Suze Sanders

Van Witsen-prijs
Prijs van de van Witsenstichting, ingesteld door de Rotterdamse boekhandelaar van
Witsen ter nagedachtenis aan zijn in de oorlog omgekomen zonen. De stichting heeft
tot doel het bevorderen van het lezen in de ruimste zin van het woord. De jury werd
gevormd door leden van joodse leesgezelschappen.
jaar: 1995
prijswinnaar: Carl Friedman (1952)
bekroond werk: Twee koffers vol
geldsom: ƒ 2500,-
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Register van prijswinnaars
A
Artus, Russell - Debutanten-prijs 1995
Aten, Peter - Prijs van het festival van het ongespeelde stuk

B
Barnard, Benno - Frans Kellendonk-prijs
Berga, Wilco - Fedde Schurer-prijs
Berge, H.C. ten - Constantijn Huygens-prijs
Bergsma, Pier - Priisfraach (eerste prijs)
Beurskens, Huub - Jan Campert-prijs
Bezaz, Naima El - Jenny Smelik-IBBY-prijs
Boer, Edwin de - Recensie-prijsvraag
Bremer, Harke - Obe Postma-priis
Buul, Tine van - G.H. 's-Gravesande-prijs

C
Capteyn, Willem - Edmond Hustinx-prijs
Claes, Paul - Martinus Nijhoff-prijs
Cornelissen, Ignace - Edmond Hustinx-prijs

D
Doef, Sanderijn van der - Nederlandse Kinderboekwinkel-prijs
Dros, Imme - Zilveren Griffel
Dullemen, Inez van - Henriëtte Roland Holst-prijs
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E
Entjes, Hendrik - Johanna van Buren Cultuur-prijs

F
Friedman, C. - Van Witsen-prijs 1995

G
Geelen, Harrie - Zilveren Griffel
Gladines, Cyriel - Gorcumse Literatuur-prijs (tweede prijs)
Graaf, Rob de - Taalunie Toneelschrijf-prijs
Grunberg, Arnon - Gouden Ezelsoor
Gussinklo, Wessel te
- F. Bordewijk-prijs
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs

H
Hartman, Evert - Prijs van de Nederlandse kinderjury 1995
Hartog, Sybout - Rely Jorritsmapriisfraach
Hazelaar, Frederik - P.C. Onthooft-prijs
Hiemstra, Klaske - Priisfraach (derde prijs)
Hoekstra, Jarich - Obe Postma-priis
Holtrop, Benny
- Rely Jorritsmapriisfraach
- Priisfraach (tweede prijs)

K
Kleine, Klaas - Simon van Wattum-prijs
Knecht, Stacey - Vondel-Translation-prize
Kok, Allard - Prijs van het festival van het ongespeelde stuk
Kooistra, Jan - Rely Jorritsmapriisfraach
Kordon, Klaus - Zilveren Griffel
Kossmann, Alfred - Libris Literatuur-prijs
Kramer, Jehannes - Rely Jorritsmapriisfraach
Krol, Gerrit - Busken Huet-prijs

L
Latour, Marian - Nederlandse Kinderboekwinkel-prijs
Leeuwen, Joke van - Zilveren Griffel
Lok, Balthasar - Kerst-prijsvraag
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M
Maas, Michel - Geertjan Lubberhuizen-prijs
Meer, Vonne van der - Algemeen Nederlands Verbond Visser-Neerlandia-prijs
Meeuse, Piet - J. Greshoff-prijs
Merx, Nico - Kolomkompetitie
Middag, Guus - Gouden Griffel
Middendorp, F. - H.J. Bergveld-pries
Min, Neeltje Maria - Nieuwe Clercke-Pico Bello-prijs
Moeyaert, Bart - Zilveren Griffel
Möring, Marcel - Anjerfonds Anna Blaman-prijs
Mout, Carolina - Mr. H.G. van der Vies-prijs

N
Naessens, Mark - Plantage Poëzie-prijs
Ness, Eliot - Kolomkompetitie 1995

O
Och, Sheila - Zilveren Griffel
Oostrom, Frits van - AKO Literatuur-prijs

P
Palmen, Connie - Trouw Publieksprijs voor het Nederlandse Boek
Parra, Bodil de la - Mr. H.G. van der Vies-prijs
Peper, Rascha - Multatuli-prijs
Perec, Georges - Mekka-prijs

Q
Quintana, Anton - Libris Woutertje Pieterse-prijs

R
Ros, Maria - Gorcumse Literatuur-prijs (derde prijs)
Ross, Tomas - Bruna Gouden Strop

S
Salverda, Eelco - Rely Jorritsmapriisfraach
Sayegh, Adnam Abbas Salman Al- - Poetry Eregeld
Schippers, K. - P.C. Hooft-prijs
Schotte, Jan - Gorcumse Literatuur-prijs (eerste prijs)
Schröder, A. - Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond
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Slee, Carry - Prijs van de Nederlandse Kinderjury 1995
Soepboer, Albertina - Rely Jorritsmapriisfraach
Spoelstra, Oene - Rely Jorritsmapriisfraach
Starink, Geertrude - Herman Gorter-prijs

T
Tepper, Nanne - Anton Wachter-prijs
Tijsinger, Ellen - Prijs van de Nederlandse Kinderjury
Törnqvist, Marit - Zilveren Griffel

U
Uphoff, Manon - RABO-bank Lente-prijs voor Literatuur

V
Veen, Gré van der - Tine Clevering-Meijer-prijs
Verschuur, Rita - Zilveren Griffel
Vriens, Jacques - Prijs van de Nederlandse Kinderjury 1995
Vroman, Leo - VSB Poëzie-prijs

W
Waal, Henk van der - Cees Buddingh’-prijs
Witbraad, Gryt - Rely Jorritsmapriisfraach
Wolkers, Jan - Hendrik de Vries-prijs

Jaarboek Letterkundig Museum 6

186

Register van juryleden
A
Aagenendt, Lieneke - Jenny Smelik-Ibby-prijs
Akker, Wiljan van den - Libris Literatuur-prijs
Auwera, Fernand - Eci-prijs voor Schrijvers van Nu

B
Bakker, Siem - Rabo-bank Lenteprijs voor Literatuur
Bekkering, Harry
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- G.H. 's-Gravesande-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Beijert, Jan - Tine Clevering-Meijer-prijs
Beliën, H.M. - Henriëtte Roland Holst-prijs
Bergh, Dr. H. van den - Henriëtte Roland Holst-prijs
Bergh, Thomas van den - Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond
Berk, Marjan - Mr. H.G. van der Vies-prijs
Bernlef, J. - Poetry Eregeld
Bethlehem, Jouke - H.J. Bergveld-pries
Blom, Onno - Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond
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Boer, Marijke de - Rely Jorritsmapriisfraach
Boersma-van der Mark, Anne
- Obe Postma-priis
- Priisfraach
Bont, Martijn de - Gouden en Zilveren Griffels
Boomsma, Joop - Rely Jorritsmapriisfraach
Bottema, Sjoerd - Rely Jorritsmapriisfraach
Bots, Pieter - Mr. H.G. van der Vies-prijs
Bouwhuis, Dr. J. - Johanna van Buren Cultuur -prijs
Brandt Corstius, Hugo - P.C. Hooft-prijs
Brems, Hugo
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- G.H. 's-Gravesande-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Bronzwaer, Wim - VSB Poëzie-prijs
Brouwer, Toon - Edmond Hustinx-prijs
Buij, Tilly - Priisfraach
Burema, Marck
- Kerst-prijsvraag
- Kolomkompetitie 1995 en 1996
- P.C. Onthooft-prijs
- Recensie-prijsvraag

C
Campert, Remco - Poetry Eregeld
Cartens, Daan - Cees Buddingh’-prijs
Chisholm, Anne - Vondel-Tranlation-prize
Coninck, Herman de - VSB Poëzie-prijs
Cornelissen, Ignace - Taalunie Toneelschrijf-prijs

D
Daan, Tatjana - VSB Poëzie-prijs
Dam, Baukje van - Gorcumse Literatuur-prijs
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Deel, Tom van
- Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
- Libris Literatuur-prijs
Dewulf, Bernard - Debutanten-prijs 1995
Dijkhuis, Roel - Tine Clevering-Meijer-prijs
Dijkstra, J. - Johanna van Buren Cultuur-prijs
Dis, Adriaan van
- Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
- Nieuwe Clercke-Pico Bello-prijs
Doorman, Maarten - P.C. Hooft-prijs
Duin, Lieke van - Jenny Smelik-Ibby-prijs
Duijff, Pieter - Romanpriisfraach KFFB
Dullemen, Inez van - Libris Literatuur-prijs
Durlacher, Jessica - Rabo-bank Lenteprijs voor Literatuur

E
Eeckhaut, Lieve - Edmond Hustinx-prijs
Eeden, Ed van - AKO Literatuur-prijs
Eijk, Inez van - Debutanten-prijs 1995
Eijkelboom, Jan - Anjerfonds Anna Blaman-prijs
Eiselin, Judith - Gouden en Zilveren Griffels
Ekkers, Remco - Fedde Schurer-prijs
Elshout, Ron - Anjerfonds Anna Blaman-prijs
Erven Doren, Beau van
- Kerst-prijsvraag
- Kolomkompetitie
- P.C. Onthooft-prijs
Evenboer, Arend Jan - H.J. Bergveld-pries

F
Ferdinandusse, Anke - Gorcumse Literatuur-prijs
Fontijn, Jan - P.C. Hooft-prijs
Foppe, Han
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- G.H. 's-Gravesande-prijs
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J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs

Freriks, Kester - Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Fresco, Louise - Busken Huet-prijs

G
Geemert, Ko van - Plantage Poëzie-prijs
Geleijnse, Bastiaan - Kolomkompetitie
Groenbeek, Jan - Simon van Wattum-prijs
Groenewoud, Gerard - Priisfraach

H
Haes, Johan de - Debutanten-prijs 1995
Hane-Scheltema, M.d’ - Henriëtte Roland Holst-prijs
Hart, Maarten 't
- Anton Wachter-prijs
- Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
Hazelaar, Frederik - Kolomkompetitie
Heerden, Jaap van - Multatuli-prijs
Heinen, Hugo - Edmond Hustinx-prijs
Hellinga, Gerben - Geertjan Lubberhuizen-prijs
Hermans, Prof. Dr. Th. - Vondel-Translation-prize
Heijligers, Anne Marie - Prijs van het festival van het ongespeelde stuk
Hof, Kees van 't - Debutanten-prijs 1995
Hogendoorn, Willem van - Kolomkompetitie 1995
Holierhoek, Kees - Edmond Hustinx-prijs
Holman, Theodor - Kerst-prijsvraag
Holtrop, Aukje
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- G.H. 's-Gravesande-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Holtrop, Nico - Visser-Neerlandia-prijs
Holzhaus, Ineke - Mr. H.G. van der Vies-prijs
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Hoogstraten, Agnes - Kolomkompetitie 1995 en 1996
Horst, Gerrit ter - Prijs van het festival van het ongespeelde stuk
Hoven, Peter van den - Libris Woutertje Pieterse-prijs

J
Jansma, Esther - Cees Buddingh’-prijs
Janssen, Dolly - Gouden en Zilveren Griffels
Jones, Francis - Vondel-Translation-prize
Jong, Anny de - Fedde Schurer-prijs

K
Kakebeeke, Herman - Gouden en Zilveren Griffels
Kassies, W. - Martinus Nijhoff-prijs
Kemenade, Jos van - Libris Literatuur-prijs
Kerckhoffs, Han - Taalunie Toneelschrijf-prijs
Kind, Anke van der - Gorcumse Literatuur-prijs
Koeck, Paul - Edmond Hustinx-prijs
Koops, Wim - Hendrik de Vries-prijs
Korteweg, Anton
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- G.H. 's-Gravesande-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Kouwenberg, Jacqueline - P.C. Onthooft-prijs
Krevelen, Laurens van - Poetry Eregeld
Krol, Gerrit
- Multatuli-prijs
- Obe Postma-priis
Kurpershoek, R. - Martinus Nijhoff-prijs

L
Lambers, Rick - Kerst-prijsvraag
Loo, Tessa de - Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
Luis, Janet
- AKO Literatuur-prijs
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F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
G.H. 's-Gravesande-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs

M
Maas, Dick - Bruna Gouden Srrop
Manakker, Diny van de - Plantage Poëzie-prijs
Markesteijn, Casper - Debutanten-prijs 1995
Marra-Tilstra, Wypkje - Romanpriisfraach KFFB
Martens, Jan - Bruna Gouden Strop
Matsier, Nicolaas - P.C. Hooft-prijs
Meert, Hugo - Visser-Neerlandia-prijs
Meijer, Frans - Geertjan Lubberhuizen-prijs
Merkx, Moniek - Taalunie Toneelschrijf-prijs
Mertens, Anthony - P.C. Onthooft-prijs
Meijden, Prof. A. van der - Johanna van Buren Cultuur-prijs
Meijsing, Doeschka - Multatuli-prijs
Meyer, Maaike - Herman Gorter-prijs
Moll, Maarten - Kolmkompetitie 1995
Moormann, George - Plantage Poëzie-prijs
Mooy, Martin
- Anjerfonds Anna Blaman-prijs
- Poetry Eregeld
Muller, Paul - Prijs van het festival van het ongespeelde stuk

N
Naaijkens, T. - Martinus Nijhoff-prijs
Niebaum, H. - Johanna van Buren Cultuur-prijs
Nieuwenborgh, Marcel van - AKO Literatuur-prijs
Nieuwkerk, Matthijs van - Kerst-prijsvraag
Nifterik, Dorien van - Kolomkompetitie 1995
Noomen, Erik
- Kolomkompetitie 1995 en 1996
- P.C. Onthooft-prijs
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Recensie-prijsvraag

Nord, Max - VSB Poëzie-prijs

O
Obers, Margriet - Gouden en Zilveren Griffels
Oele, Hans - Anton Wachter-prijs
Offermans, Cyrille - Libris Woutertje Pieterse-prijs
Oosterhoff, Tonnus - Herman Gorter-prijs
Oosthoek, Andreas - Herman Gorter-prijs
Oppewal, Teake - Priisfraach
Oskamp, Anton - Debutanten-prijs 1995
Otten, Willem Jan - Busken Huet-prijs
Otterspeer, Willem - Frans Kellendonk-prijs

P
Paardt, Rudi van der
- Anton Wachter-prijs
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Paemel, Monika van - Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
Peters, Arjan - Recensie-prijsvraag
Ploeg, Durk van der - Romanpriisfraach KFFB
Pop, Ko - Anton Wachter-prijs
Prooijen, Leonore van
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- G.H. 's-Gravesande-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Pröpper, Henk - AKO Literatuur-prijs

R
Raad, Jacomijn de - Bruna Gouden Strop
Raskin, Brigitte - Geertjan Lubberhuizen-prijs
Rawie, Jean Pierre - Nieuwe Clercke-Pico Bello-prijs
Reker, Siemon - Tine Clevering-Meijer-prijs
Reid, John - Kolomkompetitie
Reijntjes, Roel - Simon van Wattum-prijs
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Reynebeau, Marc - Libris Literatuur-prijs
Riem Vis, Charlotte - Prijs van het festival van het ongespeelde stuk
Riemersma, Trinus - Priisfraach
Rode, Bram de - Recensie-prijsvraag
Roes, Els - Bruna Gouden Strop
Roggen, Frans - AKO Literatuur-prijs
Ros, Martin - Anton Wachter-prijs
Ruiter, Theo de - Gouden en Zilveren Griffels

S
Sadée, Tijn
- Recensie-prijsvraag
- Kolomkompetitie 1995
Sanders, Suze - Simon van Wattum-prijs
Sanders-ten Holte, Marieke - Jenny Smelik-Ibby-prijs
Schippers, Wim T. - Edmond Hustinx-prijs
Schutte, Xandra - P.C. Hooft-prijs
Sikkema, Pyt-Jon- Fedde Schurer-prijs
Smabers, Nicolette
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- G.H. 's-Gravesande-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Spaan, Henk - Kerst-prijsvraag
Spekking, Wim - Visser-Neerlandia-prijs
Staay, Adriaan van der - Poetry Eregeld
Steenhuis, Peter Henk - Halewijn-literatuurprijs van de stad Roermond
Stokhuyzen, Kick - Prijs van het festival van het ongespeelde stuk
Swarte, Joost - Libris Woutertje Pieterse-prijs
Sybrandy, Sybren - Obe Postma-priis
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T
Thijn, Ed van - Eci-prijs voor Schrijvers van Nu
Tol, Jean-Marc van - Kolomkompetitie
Tromp, Mr. F.A. - Anjerfonds Anna Blaman-prijs

V
Veeneman, Margriet - Gouden en Zilveren Griffels
Vent, Otto de - H.J. Bergveld-pries
Verheul, K. - Martinus Nijhoff-prijs
Vermoortel, Philip - Rabo-bank Lenteprijs voor Literatuur
Vierboom, Paul - Jenny Smelik-Ibby-prijs
Vinkenoog, Simon - Geertjan Lubberhuizen-prijs
Vonhoff, Henk - AKO Literatuur-prijs
Voort, C. van der - Martinus Nijhoff-prijs
Vos, Rik - Hendrik de Vries-prijs
Vos, Marjoleine de - VSB Poëzie-prijs
Vroland-Löb, Truusje - Jenny Smelik-Ibby-prijs

W
Waarsenburg, Hans van de - Cees Buddingh'-prijs
Weelden, Dirk van - Busken Huet-prijs
Wielek, Willy - Bruna Gouden Strop
Wissen, Driek van
- Tine Clevering-Meijer-prijs
- Nieuwe Clercke-Pico Bello-prijs
Woerden, F. van - Martinus Nijhoff-prijs
Wolff, Melchior de
- Anjerfonds Anna Blaman-prijs
- Geertjan Lubberhuizen-prijs
Wynia, Gerben - Frans Kellendonk-prijs

Z
Zeeman, Michaël
- Frans Kellendonk-prijs
- Hendrik de Vries-prijs
Zijlstra, Saakje - Priisfraach
Zuiderent, Ad
- F. Bordewijk-prijs
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Jan Campert-prijs
G.H. 's-Gravesande-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs
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