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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.
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Sandrijn Wiebenga
‘Er is een nobel volkje onder uwe confraters’.
J.J.A Goeverneur en zijn uitgevers1
‘Het was Goeverneur die waarheid en natuurlijkheid in de kinderkamer bracht en
voor de onnatuurlijke versjes van Van Alphen de zijne stelde.’2 Met deze woorden
herdacht T.H. de Beer in 1889 de in dat jaar gestorven J.J.A..Goeverneur (1809-1889).
In het tijdschrift Noord en Zuid maakte De Beer duidelijk dat we met Goeverneur te
maken hebben met een ware literatuurvernieuwer op het gebied van jeugdliteratuur.3
De Beer was niet de enige met deze mening. Belangrijke negentiende-eeuwse auteurs
en essayisten als E.J. Potgieter, Nicolaas Beets, Cd. Busken Huet en P.A. de Génestet
zagen het belang van de veelschrijvende Groninger al eerder in. Gewaardeerd werd
Goeverneur vooral om drie aspecten, die in de poëzie uit de periode voorafgaand
aan Goeverneurs werk bijna geheel afwezig waren: zijn kinderlijkheid (of:
bevattelijkheid), zijn luchtige toon en zijn vrolijkheid.
Het oprecht gemeende kinderlijke dat in zijn versjes naar voren kwam, werd gezien
als een verrijking en vernieuwing in de jeugdliteratuur. De auteur verstond volgens
de critici de kunst om kind te zijn met kinderen. Bovendien behandelde hij moeilijke
onderwerpen op een eenvoudige manier, in tegenstelling tot de preektoon die men
tot dan toe gewend was. Hij sprak de taal die bij kinderen hoorde, hij kon zich inleven
in datgene wat hij uitbeeldde en hij kon zijn figuren op een geloofwaardige manier
neerzetten. Zijn figuren waren kinderen die een voor-
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Dit artikel is een bewerking van haar doctoraalscriptie (Universiteit van Amsterdam) waarvoor
de auteur de door het Letterkundig Museum toegekende L.M. Boerlage-prijs 1998 op 20
januari 1998 kreeg uitgereikt.
T.H. de Beer, ‘J.J.A. Goeverneur. Naschrift’, in Noord en Zuid 22 (1889), p. 58-60.
Goeverneur heeft een aantal bekende werken op zijn naam staan: zo kent iedereen versjes
als ‘In een groen, groen knolle-knolleland’ en ‘Toen onze mop een mopje was’, en hebben
de meesten onder ons wel eens gehoord van De reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen
(Goeverneurs bewerking van R. Töpffers Monsieur Cryptogam). Naast zijn werk voor
kinderen heeft hj ook literatuur voor volwassenen geschreven. Zo schreef hij de bekende
Keesiade en publiceerde hij vele verzen en gedichten onder het pseudoniem Jan de Rijmer.
Daarnaast was hij veertig jaar verantwoordelijk voor zijn eigen tijdschrift De Huisvriend.
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J.J.A. Goeverneur. Foto uit het album van S.J. van den Bergh. (Letterkundig Museum.)

beeldfunctie hadden voor jonge lezers, maar natuurlijk waren diezelfde kinderen ook
wel eens ongehoorzaam, stout en eigenwijs. Het ideale kind zoals dat in de poezie
van Goeverneurs voorganger Hieronymus van Alphen en zijn navolgers voorkwam,
verdween naar de achtergrond en hiervoor in de plaats liet Goeverneur kinderen met
‘menselijker’ trekjes in zijn versjes optreden. Duidelijk is dat de schrijver als
(jeugd)literatuurvernieuwer de geschiedenisboeken is ingegaan.
Als je als schrijver vernieuwende literatuur wilt publiceren, moer een uitgever je
hiertoe een kans bieden. Een uitgever bepaalt of het werk, waarin de (nieuwe) literaire
opvattingen naar voren komen, ook daadwerkelijk zal verschijnen. Dat maakt dat de
uitgever invloed heeft op literaire stromingen, ideeën en opvattingen,4 en dat was
ook het geval bij het gedachtengoed van Goeverneur. Daarnaast zijn uitgevers voor
Goeverneur van belang geweest in financieel opzicht: de Groninger was een
beroepsschrijver, leefde dus van het schrijven en had de uitgevers hierbij nodig.
Omdat Goeverneurs uitgevers in meerdere opzichten belangrijk voor hem waren,
zijn ze een interessant studieobject gebleken. In hoeverre hebben zij bijgedragen aan
het literatuurvernieuwende karakter dat zijn eerder genoemde collega's zijn werk

4

Zie hiervoor Frank de Glas, Nieuwe lezers voor het goede boek. De Wereldbibliotheek en
‘Ontwikkeling/De Arbeiderspers voor 1940 (Amsterdam 1989), Lisa Kuitert, Het ene boek
in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland, 1850-1900 (Amsterdam 1993)
en Sandra van Voorst, Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen
en hun vertaalde fondsen 1945-1970 (Den Haag, 1997).
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toedichtten? Alvorens op deze vraag in te gaan, is een uiteenzetting van de taken van
de negentiende-eeuwse uitgever (van
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jeugdliteratuur) belangrijk. Zijn taak is veelomvattend, en daardoor is hij invloedrijk.
De uitgever als zelfstandig instituut bestond nog niet. Men kende de boekhandelaar
en binnen dit beroep waren verschillende functies aan te wijzen, zoals de uitgever,
de debitant (assortiment-boekverkoper), second-hand handelaar en antiquaar. Het
kwam voor dat een handelaar een van deze functies bekleedde, soms
vertegenwoordigde hij meerdere functies en dat was vooral begin negentiende eeuw
het geval. Na 1850 vond er veel diversificatie en specialisatie plaats: de verschillende
functies werden meer en meer door zelfstandig opererende vakmensen vervuld.5
Daarnaast ging men zich ook inhoudelijk specialiseren: in de loop van de negentiende
eeuw komen er uitgevers op de markt die zich, bijvoorbeeld, toespitsten op het
uitgeven van jeugdliteratuur. Voor die tijd namen enkele uitgevers wel jeugdliteraire
titels in hun fonds op, maar van een specialisme was nog geen sprake.
Goeverneur was een van de schrijvers die aan het einde van de negentiende eeuw
bij een in jeugdliteratuur gespecialiseerde uitgever in trek was. Echter, voordat hij
bij deze uitgever terechtkwam, heeft hij er al een aantal versleten...
Als Goeverneur op 19 februari 1882, zo aan het einde van zijn schrijversbestaan, in
een brief aan één van zijn uitgevers, A.W. Sijthoff, terugkijkt op de contacten met
zijn uitgevers, is hij niet over alle collega's (‘confraters’) van Sijthoff positief gestemd:
‘Ja, Sijthoff, er is een nobel volkje onder uwe confraters - ik ben mijn heele leven al
heel dom geweest en heb mij doorgaans gruwelijk bij de neus laten nemen.’6
Twee kwesties zitten hem hier vooral dwars: zijn eigen tijdschrift De Huisvriend
is een speelbal van uitgevers gebleken en van zijn Fabelboek is volgens hem een
‘zwarte uitgave’ verschenen. Het is echter niet zo dat Goeverneur zijn hele leven
lang problemen heeft gehad met uitgevers. Hij spreekt zelfs van gouden tijden, die
hij gekend heeft: ‘Ja, in gouden dagen van van Boekeren, Schierbeek, Suringar kon
ik “tabac drinken” en lurken, zoo veel mijn hart lustte, maar tegenwoordig. Ze beloven
wel wat, die hedendaagsche uitgevers, doch, “houden” dat is een ander ding.’7
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Wanneer in het vervolg de term uitgever of boekhandelaar wordt geschreven, wordt daarmee
de negentiende-eeuwse invulling van deze begrippen bedoeld. Het kan daarom net zo goed
gaan om een uitgever-pur sang, als wel om een persoon die de functies van uitgever,
boekverkoper, antiquaar en/of second-hand handelaar combineert.
Deze brief van Goeverneur aan A.W. Sijthoff is aanwezig in het correspondentie-archief van
Sijthoff (Universiteitsbibliotheek Leiden). De brief werd geschreven op 19 februari 1882.
Deze brief van Goeverneur aan A.W. Sijthoff is aanwezig in het correspondentie-archief van
Sijthoff (Universiteitsbibliotheek Leiden). De brief werd geschreven op 10 december 1882.
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Goeverneur heeft in zijn lange loopbaan als auteur, bewerker en vertaler met vele
uitgevers samengewerkt. Er zijn maar liefst 54 verschillende uitgevers bekend,
verspreid over het hele land, bij wie Goeverneur werk uitgaf; bij sommigen gaf hij
slechts één titel uit, bij anderen meer dan tien.8 Onderzoek naar de invloed van alle
uitgevers is door het grote aantal een te omvangrijke klus. Om die reden staan hier
drie uitgevers centraal die belangrijk zijn geweest voor de carrière van Goeverneur,
te weten W. van Boekeren, vader G.T.N. en zoon H. Suringar en A.W. Sijthoff. Bij
deze keuze is in eerste instantie rekening gehouden met de perioden waarin
bovengenoemde uitgevers werk van de schrijver in kwestie uitgaven. Respectievelijk
zijn dat begin, midden en eind negentiende eeuw; zo komen verschillende perioden
uit het schrijversbestaan van Goeverneur aan bod. Daarnaast bleek van de genoemde
uitgevers voldoende materiaal voor een gedegen onderzoek bewaard te zijn gebleven.
Tevens zijn de drie uitgevers ieder om een specifieke reden belangrijk. Bij W. van
Boekeren debuteerde Goeverneur. Hij bracht daar in 1835 zijn eerste publicatie in
boekvorm, Fabelen en gedichtjes voor kinderen, uit. Vader en zoon Suringar zijn
belangrijk in zijn schrijversbestaan, omdat hun uitgeverij betrokken is bij één van
de vervelende kwesties waarover hij op 19 februari 1882 Sijthoff bericht. A.W.
Sijthoff ten slotte mag niet ontbreken omdat hij verreweg de meeste titels van
Goeverneur heeft uitgegeven.

W. van Boekeren
In 1835 debuteerde Goeverneur met zijn bundel Fabelen en gedichtjes voor kinderen
bij een stadsgenoot van hem, W. van Boekeren (1790-1871).9 Deze boekhandelaar,
in 1812 met zijn zaak gestart in Groningen, had alle aspecten van de handel in zich
verenigd en was van grote betekenis; hij stond niet alleen bekend als een bekwaam
en ijverig uitgever, hij had ook als groot verkoper van binnen- en buitenlandse boeken
en antiquaar had hij ook een goede naam. Van Boekeren richtte zijn aandacht op de
literatuur, waarbij hij zich specialiseerde in buitenlandse, vooral Duitse, literatuur.
Naast vertalingen van bijvoorbeeld de romans van Walter Scott waren het auteurs
als P. van Limburg Brouwer

8
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Vgl. C.L.T. Gideonse, J.J.A. Goeverneur. Proeve van een bibliografie (1963; niet
gepubliceerd, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, afdeling
Bibliografische Informatie). Hierin nam zij onder andere een register van uitgevers op. Deze
laat het getal van 54 zien.
Geraadpleegde bronnen voor de paragraaf over Van Boekeren: A.C. Kruseman, Bouwstoffen
voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel gedurende de halve eeuw
1830-1880, dl. I (Amsterdam 1886), p. 805-810; Mark Pieters/Dik Zweekhorst, ‘Wolter van
Boekeren. Schets van een Groninger boekverkoper’ in De Negentiende Eeuw 18 (1994), p.
211-227.
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en J.J.A. Goeverneur die het fonds een meer literair karakter gaven.
Op het gebied van kinderliteratuur was het werk van Goeverneur bepalend. In een
handgeschreven fondslijst uit 1838 wordt echter weinig aandacht besteed aan
kinderliteratuur.10 Waar bij rubrieken als wetenschappelijke werken en romans alle
aanwezige titels worden genoemd, wordt het genre van de kinderliteratuur nauwelijks
ruimte gegund. Onder de vermelding ‘Enkele Kinderboekjes waaronder de oudsten
van J.J.A. Goeverneur’ worden wel wat titels van laatstgenoemde vermeld, maar
verder noemt de samensteller van de lijst geen titels van andere schrijvers die
kinderliteratuur bij Van Boekeren publiceerden. In een fondslijst die een aantal jaren
later, namelijk in 1842, werd samengesteld zijn wel een paar titels op het gebied van
jeugdliteratuur opgenomen.

Uitgave door W. van Boekeren te Groningen van Fabelen en gedichtjes voor kinderen, 1837.
(Koninklijke Bibliotheek.)

Het contract dat op 4 februari 1836 tussen de auteur en de uitgever werd opgesteld,
geeft aan dat Goeverneur ƒ 200 verdiende aan de uitgave van Gedichten en rijmen
(1836). Ook wordt duidelijk onder welke voorwaarde het werk wordt uitgegeven:
‘Bijaldien het getal Intekenaren of het debiet niet zoodanig zijn mogten, dat de
verschoten gelden uit den opbrengst kunnen worden goedgemaakt, neemt de eerst
ondergeteekende op zich, voor den laatsten zoodanig werk, als deze zal goedvinden
te vertalen tegen F4,- per blad.’11
Van Boekeren was voorzichtig: wanneer de uitgave tot verlies zou leiden, dient
Goeverneur dit goed te maken met vertaal-
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De handgeschreven fondslijst bevindt zich in de map Personalia/prospectussen van W. van
Boekeren in de Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels te Amsterdam.
Het contract is bewaard in de Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels, Amsterdam, sign. Bva 71-18.
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werk. Deze voorzichtigheid versterkt het vermoeden dat Goeverneur zelf bij Van
Boekeren heeft aangeklopt. Als het initiatief tot de uitgave bij de uitgever gelegen
had, zou deze wellicht zekerder van zijn zaak geweest.
Het werk van Goeverneur lijkt een succes te zijn geweest voor Van Boekeren. Het
feit dat de uitgever het debuut, Fabelen en gedichtjes voor kinderen (1835), nog
zonder vermelding van auteursnaam uitgaf, maar bij het werk dat hierop volgde,
Gedichten en rijmen, besloot de schrijver uit de anonimiteit te halen, is hiervoor een
aanwijzing. Door de naam in eerste instantie weg te laten, dekte de uitgever zich min
of meer in (wat niet uitzonderlijk is voor de negentiende eeuw12) Maar, zo blijkt, dit
indekken was niet nodig; het debuut bleek succesvol en anoniem uitgeven was niet
meer nodig.
In totaal gaf de Groningse uitgever elf titels van Goeverneur uit. Daarvan zijn
negen titels geschreven voor kinderen. Op Fabelen en gedichtjes voor kinderen
volgden nog drie delen (in 1837, 1838 en 1839) die tezamen ook wel als het Fabelboek
bekend staan. Verder verschenen er nog drie leesboekjes en een bundel bestaande
uit versjes uit het Fabelboek. Na dit laatste bundeltje leek de samenwerking afgelopen.
Goeverneur ging werk publiceren bij andere uitgevers. In 1855 werkten ze nog
eenmaal samen. In dat jaar verschijnt Knipsels met de schaar. Opmerkelijk genoeg
is dit ook het enige ‘originele’ werk dat Van Boekeren uitgaf van Goeverneur: zijn
andere werk is steeds bewerkt dan wel vertaald. Dat laatste is logisch, daar Van
Boekeren bekend stond als uitgever van buitenlandse literatuur.
Van Boekeren besteedde de meeste aandacht aan het Fabelboek. Uit het voorwoord
van dit boek blijkt wat er zo bijzonder aan het werk is: ‘De gemoedelijke strekking,
de echte kindertoon, de lieve plaatjes, kortom de, niet alleen in ons oog, wezenlijke
verdienste van het Hoogduitsche werkje, waarvan onze landgenooten, in deze Fabelen
en Gedichtjes het eerste gedeelte voor hunne kinderen wordt aangeboden, gaf ons
de overtuiging, dat de overbrenging van hetzelve op onzen bodem geen onnut of
doelloos werk zoude zijn.’
We zien dat de uitgever gevoelig was voor de vernieuwende elementen

12

Zie hiervoor Lisa Kuitert, ‘In den beginne was de schrijver. Maar dan?’ in Jaarboek voor
Nederlandse Boekgeschiedenis 1 (1994), p. 89-106.
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Uitgave door Hugo Suringar te Leeuwarden van Fabelen en gedichtjes voor kinderen, 1865.
(Koninklijke Bibliotheek.)

zoals die ook al door critici als Beets en Potgieter werden aangewezen. Voor een
uitgever zal het niet altijd een vanzelfsprekende zaak zijn om vernieuwend werk,
zoals dat van Goeverneur, uit te geven. Daarmee loopt hij immers het risico dat het
niet verkoopt. Waarom koos Van Boekeren er toch voor om het nieuwe werk van
Goeverneur uit te geven?
Allereerst zou de literaire overtuiging van Van Boekeren meegespeeld kunnen
hebben. Het debuut van Goeverneur is een bewerking van een boek van de bekende
Duitse fabeldichter Duitse W. Hey. Waarschijnlijk
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wist Van Boekeren van het bestaan, en eventueel van het succes, van het Duitse werk
af omdat hij zich met zijn uitgeverij richtte op Duitsland. Via zijn collega's aldaar
heeft hij zich kunnen laten informeren over de (literaire) waarde van het werk. Op
die manier zal het risico van uitgeven in zijn ogen kleiner geworden zijn.
Een tweede mogelijke reden is op te maken uit het al genoemde contract voor
Gedichten en rijmen. Van Boekeren laat hier een duidelijke onderhandelingstactiek
zien: hij dekt zich in door uitzicht op extra vertaalwerk. Wellicht was dit een vaste
afspraak tussen Goeverneer en zijn uitgever.13 Op die manier heeft Van Boekeren
Goeverneur mogelijk de kans gegeven vernieuwend werk uit te geven. Een combinatie
van de twee mogelijkheden is uiteraard ook denkbaar.
Wat de reden voor het uitgeven van Gedichten en rijmen ook heeft mogen zijn,
Van Boekeren heeft er wel toe bijgedragen dat er kinderliteratuur verscheen die
anders was dan wat voorheen op de markt kwam. Hij heeft Goeverneur de kans
gegeven werk te leveren en, belangrijker nog, om zijn naam te vestigen.

Uitgave door Hugo Suringar te Leeuwarden van Fabelen en gedichtjes voor kinderen, 1865.
(Koninklijke Bibliotheek.)

13

Te bewijzen valt deze redenering niet, omdat er geen andere contracten bewaard zijn dan
die aangaande Gedichten en rijmen.
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G.T.N. en H. Suringar
‘Hugo Suringar te Leeuwarden, is door aankoop eigenaar geworden van het alom
gunstig bekende: Fabelboek, door J.J.A. Goeverneur, verkrijgbaar onder de
afzonderlijke titels: Fabelen en gedichtjes voor kinderen, Hoe langer hoe liever,
Vertelseltjes van moeders schoot en Het laatste boekje.’14
Met veel enthousiasme kondigde Hugo Suringar, uitgever te Leeuwarden, in 1864
zijn nieuwe aanwinst aan in het Nieuwsblad voor den Boekhandel.15 Met deze aankoop
zal de uitgever financieel succes voor ogen hebben gehad, gezien het feit dat het
Fabelboek inmiddels als ‘gunstig bekend’ stond. Of het werk ook daadwerkelijk veel
heeft opgebracht, is onbekend. Dat het voor de nodige problemen heeft gezorgd is
echter wel een feit.
Van het Fabelboek verscheen in 1882 een nieuwe editie. De vier boekjes die
tezamen het Fabelboek vormen, zijn opnieuw bij elkaar gebonden, in een ander
bandje gestoken en van nieuwe tekeningen (van Otto Eerelman) voorzien. De
verschijning van deze editie heeft nogal wat stof doen opwaaien. Het initiatief voor
een nieuwe uitgave kwam van de auteur zelf. Al in 1857 schreef hij zijn uitgever (op
dat moment nog de vader van Hugo, G.T.N. Suringar, van wie Hugo de zaak in 1861
overnam) een brief met het volgende voorstel: ‘Zou er geen mogelijkheid toe bestaan,
dat de Fabelen en Gedichtjes van J.J.A. Goeverneur in de handen van den heer G.T.N.
Suringar overgingen en bij hem in een wat netter pak verschenen, dan waarin ze
tegenwoordig tot schande en oneer van uitgever en auteur door 't land loopt?’16
Suringar sr. had op dat moment geen interesse in het werk van Goeverneur. Het
is dan ook zijn zoon die het werk van Goeverneur aankocht en een luxe-editie liet
verschijnen. En daarmee bleek Goeverneur niet tevreden. Hij was niet zozeer
ontevreden over de uitgave zelf, als wel over de manier waarop de uitgever had
gehandeld. Ten eerste duurde het allemaal veel te lang voordat de editie verscheen,
vond Goeverneur, en ten tweede vond de auteur de editie te kostbaar.17 Hij uitte zijn
ontevredenheid in zijn eigen tijdschrift De Huisvriend.18 Suringar liet de schrijver
weten niet blij te zijn met deze beschuldiging: ‘Deze bejegening
14
15

16

17

18

Nieuwsblad voor den Boekhandel, I september 1864, p. 153.
Geraadpleegde bronnen voor de paragraaf over Suringar: A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor
een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel gedurende de halve eeuw 1830-1880,
deel II (Amsterdam 1886), p. 710-721; Paul Seebregts, ‘Ter geleide’, in: Catalogus van de
verzameling betreffende G.T.N. en Hugo Suringar, uitgevers te Leeuwarden, 1822-1900
(Nieuwkoop 1990), p. 9-48.
Deze brief is aanwezig in de bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de belangen
des Boekhandels, Amsterdam, sign. Bsu 20-20. De brief werd geschreven op 20 februari
1857. Met ‘de uitgever’ bedoeld Goeverneur waarschijnlijk M. Smit, die op dat moment in
bezit is van het werk.
Dit blijkt uit een brief van Goeverneur aan H. Suringar van 28 juni 1878. Deze brief is
aanwezig in de Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels, Amsterdam, sign. Bsu 19-73.
In een ongedateerde brief van Suringar staat vermeld: ‘Uit uwe aantekeningen in het jongste
nummer van den Huisvriend, uit machtende wijs waarop ge de Zoogenaamde Prachteditie
der fabelboekjes noemt [...] maak ik op, dat ge ontevreden zijt [...]’. De brief is aanwezig in
de bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels,
Amsterdam, sign. Bsu 20-30. De Huisvriend is hierover niet geraadpleegd, omdat de jaargang
en het nummer niet duidelijk worden uit de brief.
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J.J.A. Goeverneur, november 1882.
(Foto Godfried de Jong, Groningen, collectie Letterkundig Museum.)
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is dus de dank voor de moeite en zorgen besteed aan een uitgaaf, waarvan ge zelf bij
den aanvang getuigd hebt, dat het U genoegen deed nog te beleven, dat eindelijk
deze bundeltjes tot haar recht zouden komen. Had ik alleen maar aan mijn beurs
gedacht, tegenover Uwe fabelboekjes, dan had ik ze waarlijk die eer niet bewezen.
Maar mij dacht, en mij dunkt nog, dat die eere hun toekwam.’19
Uit dit citaat wordt duidelijk dat Suringar van de uitgave van de luxeeditie niet
direct een verkoopsucces verwachtte. Hij gaf de bundel uit omdat hij vond dat die
dat verdiende.
De ontevredenheid van Goeverneur zou voort kunnen komen uit teleurstelling
over zijn honorarium. Uit een brief aan uitgever Sijthoff blijkt dat hij slechts drie
presentexemplaren en ƒ 10 (voor een nieuwe voorrede) ontving.20 Hij had
waarschijnlijk meer verwacht. Naast de teleurstelling over het honorarium gaf
Goeverneur aan dat hij liever een goedkope editie van het werk had zien verschijnen.
Hij heeft zijn uitgever dit idee een aantal malen, op dringende, bijna dreigende wijze
voorgelegd: ‘Nog eens en - voor 't laatst mogelijk: doe, wat ik U gelast heb, of, bij
weigering, wacht dan publieke aan de kaak stelling en een kreet van verontwaardiging
van heel 't Nederlandschen volk [...]. De proeven van 't eerste Fabelboekje, klein
formaat, uiterlijk binnen veertien dagen. Wees nu weerspannig, als ge durft’, schreef
hij aan Suringar.21
Op 18 maart 1882 haalt Goeverneur zelfs de koningin erbij: ‘Ik heb van morgen
aan de gouvernante van prinses Wilhelmina geschreven. Ik weet, gij zijt een vrij
man, en hebt betaald, niet mij, maar als ik U door “de koningin” laat verzoeken, weer
de goedkope uitgaaf te geven, zult Gij dan nog weigeren? Duivelse egoïst!
Geldwolf!’22
Of deze ‘dreigbrieven’ de uitgever aan het denken hebben gezet, zal nooit te
achterhalen zijn, maar feit is dat de goedkope editie die Goeverneur zo belangrijk
vond, uiteindelijk wel verscheen. In het voorwoord van deze uitgave schrijft hij: ‘Dat
ik, bijna tachtig jaar, hier nog eens den, 'k weet niet hoeveelsten herdruk van 't
Fabelboek zien mag, dat ik voor groote vijftig jaar niet zonder huivering in het licht
zond, geeft mij eene groote voldoening en stemt mijn hart tot warme dankbaarheid.’23

19
20
21
22
23

Deze brief is aanwezig in de Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels, Amsterdam, sign. Bsu 20-30.
Deze brief is aanwezig in het Sijthoffarchief, Universiteitsbibliotheek Leiden.
Deze ongedateerde brief is aanwezig in de Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam, sign. Bsu 19-98.
Goeverneur aan H. Suringar, 18 maart 1882. De brief is aanwezig in de Bibliotheek van de
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam, sign. 20-29.
Het voorwoord is zowel in kladversie als gedrukt aanwezig in de Bibliotheek van de
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam, sign. Bsu
20-32a en b. Wellicht is Suringar Goeverneur toch tegemoetgekomen toen hij zijn
ontevredenheid over het honorarium heeft geuit: hij deed de auteur tweemaal ‘een mooi pak’
toekomen.
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Er kan zelfs een bedankje af in de richting van de uitgever: ‘'t [Het fabelboek, S.W.]
maakte duidelijk meer opgang, dan ik ooit had durven denken, en toch was de
uitvoering alles behalve onberispelijk...tot het uiteindelijk door den heer Hugo
Suringar te Leeuwarden werd aangekocht, gelijk ik spoedig zien mocht, zeer tot mijn
voordeel. En nu nog een woord van dank aan den wakkeren heer Suringar, die mij
tot tweemaal toe in zulk een mooi pak stak...’
Het voordeel waarover Goeverneur hier spreekt zal vooral betrekking hebben
gehad op de groeiende populariteit van het boek. Financieel gezien is Goeverneur
er, zoals eerder bleek, niet veel wijzer geworden.
De meeste energie stak deze uitgever in een werk dat reeds een succes was, want
dat kan van het Fabelboek wel gezegd worden. Door dit werk aan te kopen, liep hij
gee risico's. Met het publiceren van de nieuwe editie heeft Suringar de Groninger
wellicht wel een kroon op zijn oeuvre bezorgd. Daarnaast is Suringar van belang
geweest voor het schrijversbestaan van Goeverneur, omdat de auteur af en toe
vertaalopdrachten van hem kreeg. Als beroepsschrijver had Goeverneur die nodig
om geld te verdienen.

A.W. Sijthoff
A.W. Sijthoff (1829-1913), uitgever te Leiden vanaf 1851, stond bekend als een
veelzijdig uitgever.24 Zijn fonds bevatte zowel wetenschappelijk als populair werk,
maar ook uitgaven voor het onderwijs, vakboeken, bijbeluitgaven en literatuur. Het
terrein waarop Sijthoff zich in het bijzonder heeft bewogen, is dat van de
jeugdliteratuur. Vanaf 1860 was het uitgeven daarvan een lucratieve zaak binnen de
uitgeverswereld en aangezien Sijthoff een eigen houtgraveerschool aan zijn firma
verbonden had, was het voor hem aantrekkelijk om geïllustreerde uitgaven voor de
jeugd te verzorgen met het oog op de illustraties die daarbij gewenst waren. Sijthoff
stak veel energie in zijn jeugdliteratuur; zo ook in het werk van Goeverneur.
In 1869 verscheen er voor het eerst werk van Goeverneur bij uitgever Sijthoff.
Het werkje, Kindergeschenk, werd overgenomen van uitgever A. ter Gunne uit
Deventer. Veel titels van Goeverneur kwamen op deze

24

Geraadpleegde bronnen voor de paragraaf over A.W. Sijthoff: G.J. van der Lek, A.W. Sijthoff's
Uitgeversmaatschappij N.V. 1851-1951 (1950); R. van der Meulen, Een veertigjarige
uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden 1851-1 januari 1891 (1891); D.A. Waalwijk,
‘Levensbericht van A.W. Sijthoff, 1829-1913’, in: Levensberichten der afgestorven medeleden
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Bijlage tot de Handelingen
van 1913-1914 (1914).
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Contract tussen W. van Boekeren en J.J.A. Goeverneur betreffende Gedichten en rijmen, 4 februari
1836. (Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, Amsterdam.)
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manier terecht bij de uitgever uit Leiden. Pas in 1875 verscheen er een nieuwe titel
(dus een boekje dat niet is overgekocht), Kinderrijmpjes, onder de
verantwoordelijkheid van de Leidse uitgever. Vanaf dat jaar komt er een grote stroom
aan verhaaltjes, boekjes en versjes van de hand van Goeverneur via uitgever Sijthoff
de kinderkamer binnen. De titels werden in grote oplagen uitgegeven. Zo wordt in
de balanslijsten melding gemaakt van ‘onuitgegeven en gereed ter verzending:
Goeverneurs verhaaltjes, 4000 exemplaren’.25 Ter vergelijking: de gebruikelijke
oplage was in die tijd 1000 exemplaren.26 Verder laat een andere balanslijst bij de
titel De gouden appel van Goeverneur exorbitante getallen als 32.416 exemplaren
in het jaar 1881 en 11.912 in 1883 zien. Deze hoge aantallen wijzen op het vertrouwen
dat Sijthoff had in het werk van Goeverneur. Nu is dat natuurlijk niet heel bijzonder;
in de tijd dat Sijthoff besloot werk van deze auteur uit te gaan geven, had de schrijver
al een grote staat van dienst. Zijn naam was bij de lezers al geruime tijd bekend en
geliefd en had eerder een positief dan een negatief effect op de verkoop van zijn
boeken. Dat de Leidse uitgever er zo over dacht, wordt overduidelijk wanneer Sijthoff
in 1878 Goeverneur een voorstel doet: ‘Ik zal trachten uit te geven volksboeken,
boeken voor burgers en buitenlui, voor jongens en meisjes: de oude klassieken voor
een kwartje. [...] Ik zou wenschen, dat de keus geschiedde door U en dat op den titel
stond: uitgegeven onder toezicht van J.J.A. Goeverneur. De bewerking zou dan
geschieden door Mevrouw Vanger.’27
De uitgever zag de goede naam graag verbonden aan de serie volksboekjes, waarvan
hij de Duitse versies in huis had, om zo de serie iets vertrouwds mee te geven. En
dat terwijl Goeverneur de boekjes niet eens zelf zou gaan bewerken!28 Goeverneur
reageerde positief op het voorstel. Sijthoff gaf de serie de titel Goeverneurs
volksboeken, blijkbaar met succes, gezien het feit dat er 39 delen zouden verschijnen.
Ook ander werk van Goeverneur verscheen in serie-vorm. Deze uitgeefmethode
was voor Sijthoff niet uitzonderlijk. Zo heeft de uitgever series als de ‘50 cents editie’,
de ‘Nederlandsche Classieken’ en een ‘Algemeene Bibliotheek’ op zijn naam staan
en laat de fondscatalogus zien dat ook het werk van andere auteurs in serievorm uit
wordt gege-
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26
27
28

Zie hiervoor de balanslijsten voor het jaar 1883. De balanslijsten van uitgeverij Sijthoff zijn
aanwezig in het Sijthoffarchief in de Universiteitsbibliotheek Leiden. De titel Goeverneurs
verhaaltjes is overigens niet als zodanig aanwezig in de bibliografie van Gideonse (zie noot
7). Waarschijnlijk gaat het om een bundeltje verschillende verhalen die afzonderlijk in de
bibliografie vermeld zijn.
Lisa Kuitert, Het ene boek in vele delen. De uitgave van literaire series in Nederland
1850-1900, Amsterdam 1993, p. 63.
Deze brief van Sijthoff aan Goeverneur van 7 december 1879 is door R. van der Meulen
afgedrukt in Een veertigjarige uitgeversloopbaan (noot 24), p. 147.
Voor het bewerken van de boekjes hadden Goeverneur en Sijthoff de debuterende vertaalster
Mevr. Vanger aangesteld, zo blijkt uit de correspondentie tussen uitgever en auteur.
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ven. Sijthoff bazuinde rond dat hij met deze goedkopere methode van uitgeven het
lezen wilde bevorderen. De deeltjes die van Goeverneur verschenen, kostten maar
twintig cent ‘per stukje’.29 Op deze manier werd het werk van Goeverneur toegankelijk
voor een breder publiek; de boekjes werden voor vrijwel iedereen betaalbaar.
Sijthoff heeft voor Goeverneur een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling
van zijn oeuvre, gezien de grote hoeveelheid titels die hij van hem uitgaf. Daarnaast
heeft Sijthoff er middels het in-serie-uitgeven van Goeverneurs werk, voor gezorgd
dat diens werk een (nog) groter (of: breder) publiek bereikte dan voordien. Sijthoff
is minder belangrijk geweest voor het uitdragen van vernieuwende literatuur middels
het werk van Goeverneur. Immers, de kinderliteratuur van Goeverneur zoals die in
de jaren zeventig en tachtig bij Sijthoff verscheen, zal niet meer zo vernieuwend zijn
geweest als zijn debuut bij Van Boekeren. De loftuitingen van eerdergenoemde critici
als Beets, Potgieter, Busken Huet en De Génestet dateerden al van eerder. Het karakter
van zijn literatuur was inmiddels niet meer vernieuwend, maar vertrouwd en
ingeburgerd. Sijthoff heeft vooral een rol gespeeld bij de erkenning van Goeverneurs
werk door veel titels voor een groot publiek uit te geven.
We hebben gezien dat drie uitgevers zich ieder op hun eigen manier, de een in wat
mindere mate dan de ander, als noodzakelijke schakels in de carrière van J.J.A.
Goeverneur hebben geprofileerd. Zonder zijn uitgevers had jeugdboekenschrijver
Goeverneur niet de jeugdliteratuurvernieuwer kunnen worden zoals we hem nu
kennen uit de literatuurgeschiedenissen. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het in
dit artikel om slechts drie van de 54 uitgevers van Goeverneur gaat; een algemene
conclusie over Goeverneur en de invloed die zijn uitgevers hadden is daarom niet te
formuleren.

Eindnoten:
29 Nieuwsblad voor den Boekhandel, 20 november 1877, p. 531.
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Henk Eyssens
Het dossier ‘Fabriekskinderen’
J.J. Cremer
In 1997 verwierf het Letterkundig Museum een dossier met betrekking tot de
voordracht Fabriekskinderen van de negentiende-eeuwse schrijver-schilder Jacobus
Jan Cremer. Dat was te danken aan G.J. Hooykaas, als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en de Universiteit
Utrecht. Dat dit dossier een belangrijke aanwinst is, hoop ik hieronder duidelijk te
maken. Het ING is evenals het Letterkundig Museum gevestigd in het Koninklijk
Bibliotheek-complex. Hooykaas, de bezorger van de correspondentie van Thorbecke,
ontdekte het dossier bij Antiquariaat Bert Hagen bv te Castricum, en nam het op
zicht mee voor het museum. Dat aarzelde geen moment en kocht het in april 1997
aan.
J.J. Cremer was gedurende zijn leven en nog tientallen jaren daarna een zeer populair
auteur. Hij was een van de eersten die van zijn pen kon leven en stond erom bekend
dat hij zich door zijn uitgevers zeer goed liet betalen. Die uitgevers maakten met zijn
werken immers flinke winsten en Cremer vond het vanzelfsprekend dat hij daar ook
van meeprofiteerde. Hoewel hij opgeleid was tot kunstschilder en ook zijn hele leven
is blijven schilderen, had hij als schilder minder succes. Toch is er in Nederlandse
musea werk van hem bewaard gebleven, niet alleen in zijn geboorteplaats Arnhem
in het Museum voor Moderne Kunst, maar ook in het Letterkundig Museum, dat een
een duinlandschap uit 1878
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Bladen uit het handschrift van Fabriekskinderen, 23 februari 1863. (Letterkundig Museum.)
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bezit. Schilderijen van Cremer worden zelden aangeboden, maar in 1992 slaagde het
Rijksmuseum erin een representatief werk van hem aan te kopen, een ‘Gelders
Boslandschap’ uit 1849.1

Schilder, schrijver en voordrachtskunstenaar
Jacob Jan Cremer werd op 1 september 1827 te Arnhem geboren. Zijn ouders waren
in goeden doen en bezaten het buiten De Oldenhof in het Betuwse Driel. Hier bracht
Cremer in zijn jeugd de zomers door en maakte hij kennis met het leven van de
boerenbevolking dat hij later in zijn Betuwsche en Overbetuwsche Novellen zou
vastleggen. Al op zeer jonge leeftijd was duidelijk dat hij aanleg voor de
voordrachtskunst had. Met zijn improvisaties zaaide hij verwarring tijdens in de
huiselijke kring opgevoerde toneelstukjes. Zo was het taalgebruik van de
achttiende-eeuwse Duitse toneelschrijver A.F.F. Kotzebue hem te ‘boekachtig’ en
paste hij die taal spontaan aan zijn eigen, kinderlijke, taalgebruik aan.2 Cremer leerde
niet graag en probeerde zich nogal eens te onttrekken aan de lessen die hij moest
volgen. Hij ging eerst een paar jaar naar een school in Arnhem, maar op zijn tiende
jaar stuurden zijn ouders hem naar de kostschool ‘Het Hemeldal’ in Oosterbeek. In
1842 verliet hij ‘Het Hemeldal’, waarna hij nog enige jaren les van een goeverneur
kreeg. Uit zijn laatste kostschooljaar dateert zijn oudst bewaard gebleven tekst, het
toneelstukje De dwaling of Het duel zonder bloedvergieten.3 Inmiddels waren zijn
ouders overtuigd van zijn talent voor tekenen en schilderen, en toen bleek dat een
andere opleiding waarschijnlijk niet met succes zou worden afgesloten, kreeg Cremer
in 1844 toestemming om kunstschilder te worden. Om te beginnen ging hij in de leer
bij bij de schilder Frederik Hendrik Hendriks te Oosterbeek maar twee jaar later kon
hij zich al inschrijven aan de Haagse Teekenacademie. Hier volgde hij nog één jaar
de nodige lessen en vervolgens probeerde hij als kunstschilder naam te maken. Al
in 1846, nog vóór zijn vertrek naar Den Haag, had Cremer overigens al schilderijen
naar tentoonstellingen ingestuurd. Vanaf 1848 zou hij zich voornamelijk op zijn
specialiteit - Gelderse landschappen - toeleggen, en ook gedurende zijn succesvolle
carrière als schrijver zou hij die nog vele jaren op de Tentoonstellingen
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J.J. Cremer. (Foto M. Verveer, Den Haag; collectie Letterkundig Museum.)

van Levende Meesters blijven exposeren.
Die succesvolle schrijvers-carrière begon overigens met een totaal mislukt werk.
De historische roman was omstreeks 1850 nog steeds erg gewild en ook Cremer
wilde zich daar wel eens aan wagen. Natuurlijk deed hij dat niet zonder zich eerst in
Jan Wagenaars Vaderlandsche historie te hebben verdiept, maar daarmee dacht hij
zich toch wel voldoende in de materie te hebben ingelezen. In schilderachtige
bewoordingen gaf Cremer in de voorrede van De Lelie van 's-Gravenhage (1851)
aan hoe hij tot het schrijven van zijn roman gekomen was: ‘Wanneer de avond met
zijn' valen sluijer het aardrijk bedekt, en de heerschende duisternis de verwen kleurloos
heeft gemaakt, dan schuift de kunstenaar zijn palet tot de volgende ochtend ter zijde,
en verschaft zich eene uitspanning naar welgevallen. Deze uitspanning, geachte
Lezer! mogt ik in het nederstellen van het volgende verhaal vinden; ik heb mij tot
dit einde de lange avonden van den winter ten nutte gemaakt, en bied U alzoo, met
de bede om toegevendheid, mijne eerste lettervrucht aan.’ (p. iii). Het is duidelijk:
schilderen is hoofdzaak en schrijven is slechts ontspanning. Hoewel Cremer erkende
dat zijn roman een mislukking was en zijn schildersloopbaan tamelijk voorspoedig
verliep, zou hij het toch niet bij deze eerste poging laten.4
Inmiddels was Cremer in 1852 met Johanette Louise Brouerius van
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Nidek getrouwd en had hij zich in Loenen aan de Vecht gevestigd. In de vijf jaren
die hij daar doorbracht, kwam zijn letterkundige productie goed op gang. Hij schreef
nog een niet al te best geslaagde roman f Daniël Sils (1856) - en een aantal korte
vertellingen, waarvan sommige in Betuws dialect. Deze Betuwsche novellen
(1852-1855) - en ook de latere tussen 1856 en 1877 verschenen Overbetuwsche
novellen - droeg Cremer in heel Nederland voor. Deze voordrachten zouden hem
beroemd maken, want een optreden van Cremer was een belevenis. ‘Bij het
voordragen van zijn verhalen gaf Cremer de menschen weer, zooals hij die bij het
schrijven in zijn geest gezien had, tot in de kleinste eigenaardigheden toe. [...] Die
gaaf van weergeven had Cremer zoo sterk, dat hij zelfs de bewegingen van dieren
uitdrukte: een opkijkend paard, een voortrennende hond, een staanblijvend hert gaf
hij ook bij zijne voordracht aan, door een enkele beweging en blik, en het was altoos
juist. Wij hebben hem in zijn zwarten rok staande in een spreekgestoelte, op
onverbeterlijke wijs zien aanduiden het optreden van eene zangeres met een langen
sleep, die op een concert een solo zingen kwam.’5 Zelfs Nicolaas Beets - gevierd
dichter en onder het pseudoniem Hildebrand bekend als auteur van de Camera
Obscura - wijdde in 1878 enige regels aan de voordrachtskunst van Cremer:
Wie Cremer leest, kent slechts zijn twintigst deel;
Alleen wie Cremer hoort, kent hem geheel.
Men kan door 't oog niet dan een weinig hooren
Van 't geen hij ons te aanschouwen geeft, door de ooren.6

Binnen een paar jaar was Cremer een veelgevraagd auteur geworden. Hij werd al
spoedig een slim onderhandelaar en verhuurde de kopierechten van een bepaald werk
voor een vastgestelde periode aan de uitgever die hem daarvoor het meest betaalde.
Gedurende die periode mocht de uitgever het verhuurde werk exploiteren, maar
daarna keerde de eigendom weer bij Cremer terug. Ook voor zijn voordrachten voor
letterkundige genootschappen of voor instellingen als de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen vroeg en kreeg hij forse honoraria. De zalen
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zaten immers toch altijd vol! Het liefst las hij echter voor eigen rekening, dan kreeg
hij de volledige opbrengst zelf in handen.
Overigens kwamen de opbrengsten van zijn voordrachten niet altijd ten goede aan
Cremer en zijn gezin. Cremer was een sociaal bewogen mens en menigmaal bestemde
hij de revenuen - gevraagd of ongevraagd - voor een goed doel. Ook de opbrengsten
van zijn letterkundig werk waren soms bestemd voor anderen. Zo werd Een
winternacht (1854) ‘Uitgegeven ten voordeele van eerlijke armoede,’ de opbrengst
van Frederik Hendrik Hendriks, de schilder van Wolfhezen (1865) was bestemd voor
de weduwe van Cremers voormalige leermeester en Thijs de Smid (1869) werd
‘Uitgegeven ten voordeele van Meijer Heijmans’.7
Een scherp oog voor misstanden en de behoefte daar iets aan te veranderen treffen
we herhaaldelijk in Cremers werk aan. Met verhalen als Een winternacht (1854), De
predikantsdochter (1855), Een winteravond (1856) en Wouter Linge (1861) deed
Cremer een beroep op het medelijden, maar vooral ook op de beurs van degenen die
het zich konden permitteren goede doelen te ondersteunen. In de roman Anna Rooze
(1868) hield hij een pleidooi voor afschaffing van de preventieve hechtenis en in de
roman Hanna de Freule (1873) behandelde hij probleem van de werkstaking. In
korte schetsen als De oorlog een noodzakelijk kwaad (1871) en de Brief van Jan
Stukadoor, metselaar. Aan alle Nederlandsche Werklieden, leden en geen-leden der
Internationale (1871) met het bijbehorende Antwoord van Jan Stukadoor aan Piet
Schaver (1872) komen resp. oorlog en opkomend communisme aan de orde.
Daarnaast bleef bij de voordrachtskunstenaar Cremer de belangstelling voor het
toneel bestaan. Hij schreef toneelstukken als Boer en edelman (1864), Emma Berthold
(1865) en de eenakter Titulair, klucht of geen klucht (1874). In de roman
Tooneelspelers (1876) behandelde hij de problemen van de in die tijd laag op de
sociale ladder staande toneelspelers. Samen met J.N. van Hall, H.J. Schimmel en Jan
van Beers richtte Cremer in 1870 het Tooneelverbond op, een vereniging die zou
moeten proberen het vervallen Nederlandse toneel uit het dal te halen. In het
Tooneelverbond speelde hij overigens slechts een rol op de achtergrond.
In 1877 verscheen het eerste deel van de veertien delen Romantische
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Werken. Hierin was vrijwel alles opgenomen wat Cremer geschreven had. Hij heeft
er heel wat werk aan gehad want ‘De vertellingen - vooral van den vroegeren tijd te laten zooals ze waren, daarvan kon zelfs geen sprake zijn; neen, dikwijls zwak,
zeer zwak en verouderd zijnde, moesten ze toch, - zonder ze haar oorspronkelijk
karakter te doen verliezen, zoveel mogelijk voor den huidigen dag worden leesbaar
gemaakt’.8 Cremer zou het voltooien van de uitgave overigens niet meer beleven.
Op 5 juni 1880 overleed hij, nog geen 53 jaar oud. Zijn verzameld werk bleef echter
nog tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw in druk en zou de herinnering levend
houden aan de schrijver van vooral de Betuwsche en Overbetuwsche Novellen en de
Fabriekskinderen.

Kinderarbeid
In 1863 deed A.A.C. de Vries Robbé een beroep op het sociaal gevoel van Cremer
die hij kende als de zwager van een van zijn nichtjes. De Vries Robbé, ingenieur bij
het Stoomwezen, was door de regering belast met een rapportage over buitenlandse
regelingen op het gebied van de kinderarbeid. Kinderarbeid werd in Nederland vanaf
het midden van de jaren vijfrig steeds vaker als een maatschappelijke misstand gezien.
Door de opbloei van de Nederlandse industrie moest bovendien gevreesd worden
dat steeds meer kinderen als goedkope arbeidskrachten tewerkgesteld zouden worden.9
In zijn in 1860 uitgebrachte rapport nam De Vries Robbé een aanbeveling op om
over te gaan tot de wettelijke regeling van kinderarbeid in Nederland. De regering
reageerde met een enquête die inzicht zou moeten geven in de omvang van het
probleem. Helaas gaf de uitslag van deze enquête - die overigens maar betrekking
had op een klein gedeelte van de sectoren waarin van kinderarbeid gebruik gemaakt
werd - de regering geen aanleiding verdere stappen te ondernemen, ook niet toen
voortdurend verzoeken daartoe naar Den Haag gestuurd werden.
De Vries Robbé legde zich bij deze gang van zaken niet neer en vroeg Cremer
met hem eens een Leidse textielfabriek te bezoeken. Hij kon dan met eigen ogen
zien wat zich daar voor onmenselijke taferelen afspeelden. Cremer liet zich overhalen,
was diep getroffen door de ellen-
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de die hij in de fabriek aantrof en overwon zijn aarzeling om zich met dit
controversiële onderwerp bezig te houden. In zes weken schreef hij zijn
Fabriekskinderen, een bede, doch niet om geld. Voor de eerste voordracht in het
Haagse Diligentia op 7 maart 1863 nodigde hij ook ministers en kamerleden uit. De
zaal was weliswaar vol maar er waren slechts enkele kamerleden komen opdagen
en de ministers lieten het helemaal afweten. Cremer stuurde daarop enige dagen later
de inmiddels gedrukte tekst van de Fabriekskinderen naar minister J.R. Thorbecke
van Binnenlandse Zaken. Thorbecke liet weten dat hij tot zijn leedwezen de voordracht
niet had kunnen bijwonen maar nu met belangstelling kennis zou nemen van de
inhoud. Hij besloot: ‘Zonder twijfel verdient de vraag, of arbeid van kinderen in
fabrieken, in het publiek belang, eene wettelijke regeling vordert, ernstig overwogen
te worden.’10 Ook een aantal Leidse textielfabrikanten vroeg om een regeling en
adressen en verzoekschriften bleven binnenkomen. De regering stelde daarop een
staatscommissie in waarvan De Vries Robbé tot voorzitter benoemd werd. Daar bleef
het voorlopig bij.
Cremer bleef geduldig maar in 1866 liet hij in de Nederlandsche Spectator weten
dat het allemaal wel erg lang duurde. Het zou echter nog tot 1869 duren voordat de
commissie rapporteerde, en dan nog verdeeld ook. Alleen voorzitter De Vries Robbé
was voor invoering van een wettelijke regeling, de overige leden ontraadden zo'n
regeling en zagen meer in een invoering van een schoolplicht om de arbeidstijd van
de fabriekskinderen binnen de perken te houden. Dat door de al jaren durende
schoolstrijd een dergelijk voorstel niet veel kans had, bleef buiten beschouwing. De
liberale regering aanvaardde zonder veel moeite het meerderheidsstandpunt dat zo
uitstekend paste bij de van overheidsingrijpen afkerige liberale leer. Op Kamervragen
over het rapport antwoordde de Minister dat de publieke opinie zich maar moest
uitspreken om het regeringsstandpunt te beïnvloeden.
Cremer reageerde. In Het Vaderland van 21 februari 1870 plaatste hij Een woord
aan zijn landgenooten, een oproep om aan de Koning adressen te richten met een
verzoek om een wettelijke regeling van de kinderarbeid in fabrieken. Het Vaderland
van 4 maart meldde dat Cre-
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Kladversie van de open brief aan de minister van Binnenlandse Zaken door I.J. Cremer. (Letterkundig
Museum.)
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mers oproep succes had: ‘De roepstem van den heer J.J. Cremer, ten behoeve der
fabriekskinderen vindt alom in den lande gehoor. Allerwege worden adressen aan
den Koning, in den geest als door hem is aangegeven, geteekend’. Zelf bepleitte
Cremer inmiddels de belangen van de fabriekskinderen bij de Minister van Financiën
en tenslotte plaatste hij in Het Vaderland van 2 juni 1870 de Openbare brief aan
Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken. Cremer stelde vast dat de
wens van het volk nu toch wel voldoende duidelijk was en drong, eventuele bezwaren
tegen zo'n regeling op al dan niet praktische wijze ontzenuwend, nogmaals aan op
een wettelijke regeling. En die kwam er tenslotte in 1874, toen eindelijk een door de
Kamer sterk besnoeide initiatiefwet van het Kamerlid S. van Houten op 24 september
in het Staatsblad gepubliceerd was. Tijdens de Kamerbehandeling werd overigens
wel duidelijk dat Cremers bemoeienissen met de zaak van de fabriekskinderen hun
uitwerking niet gemist hadden.11

De handschriften van Cremer
Het dossier betreffende Cremers Fabriekskinderen was een onderdeel van Cremers
schriftelijke nalatenschap en heeft met de andere handschriften nogal wat
omzwervingen meegemaakt. Na Cremers overlijden verhuisde zijn weduwe al spoedig
uit de woning in de Tweede Van den Boschstraat in het Haagse Bezuidenhout. Vrijwel
zeker zijn de papieren in het bezit van Cremers weduwe en daarna van Cremers
dochters gebleven. Pas aan het eind van de jaren veertig duiken ze weer op, in het
Velpse huis waar in 1945 de beide, inmiddels hoogbejaarde, dochters van Cremer
kort na elkaar overleden. De Arnhemse antiquaar G.W. Gijsbers beschrijft de vondst
die hij deed toen hij in het voorjaar van 1948 na succesvolle onderhandelingen over
de aankoop van een negentiende-eeuws bibliotheekje nog attent werd gemaakt op
enig beschreven papier dat nog op de zolder lag. Het bleken de handschriften van
Cremers werk te zijn. Gijsbers kocht en beschreef het materiaal, waarna pater H.
Sanders er vervolgens enige jaren gebruik van kon maken voor zijn in 1952
verdedigde proefschrift over Cremer. Daarna werd de complete collectie voor ƒ 650,
- aan de Koninklijke Bibliotheek verkocht.12
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Helemaal compleet was de aan de Koninklijke Bibliotheek verkochte collectie
overigens niet; het handschrift van Fabriekskinderen zat er inmiddels niet meer bij.
Dat was al verkocht aan de in de wereld van de boekenliefhebbers vrijwel onbekende
Arnhemse verzamelaar Hugo Willem Bosscha (1904-1979). Na het overlijden van
Bosscha werd zijn, overigens zeer bijzondere verzameling, in 1980 geveild bij Beijers
te Utrecht.13 Hoewel door de Koninklijke Bibliotheek nog wel op nummer 12, het
handschrift van de Fabriekskinderen, geboden werd, ging het op 11 maart 1980 voor
ƒ 1100, - naar een anoniem gebleven koper.
Het leek er in 1980 op dat dit belangrijke handschrift, belangrijk als bron van
kennis voor de ontstaansgeschiedenis en de presentatie van een van Cremers bekendste
werken maar ook belangrijk in het kader van de geschiedenis van de strijd tegen de
kinderarbeid, voorlopig weer opgeborgen zou worden in een particuliere verzameling,
maar in 1997 kwam het uiteindelijk toch in een openbare collectie terecht.

Het dossier Fabriekskinderen
Het destijds door de antiquaar Gijsbers samengestelde dossier met betrekking tot
Cremers Fabriekskinderen bevat verschillende versies van de teksten die door Cremer
in zijn strijd tegen de kinderarbeid geschreven zijn.14
Van de Fabriekskinderen zelf zijn dat een vrijwel volledig kladhandschrift en een
nethandschrift. Verder een aantal pagina's met vragen en aantekeningen over
kinderarbeid en de omstandigheden in de fabrieken, de kladtekst van de inleiding
die Cremer bij de voordracht van 7 maart hield15 en de brief van Thorbecke aan
Cremer van 2 april 1863. Uit 1870 zijn er een incomplete kladversie en een complete
netversie van Een woord aan Zijn Landgenooten gedateerd 13 februari 1870.16 In
een incomplete kladtekst van 17 maart 1870 ligt de strekking van de Openbare Brief
aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken van 20 mei 1870 al
in grote trekken vast en de Openbare Brief zelf is ook in een kladversie in het dossier
aanwezig.
Verder zijn twee brieven aan de Spectator uit 1866 in een net- en een kladversie
in het dossier opgenomen. Deze brieven nam Cremer niet op
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in het derde deel van de Romantische Werken op maar bij de gelegenheidsstukken
in het veertiende deel.17 Niet geheel ten onrechte overigens; het thema kinderarbeid
komt in deze brieven maar in zeer beperkte mate aan de orde. Tenslotte is er een
portretfoto van Cremer aan het dossier toegevoegd.
Cremer bewerkte zijn teksten intensief. Zijn vriend Ising vergeleek de manier
waarop Cremer zijn kopy bewerkte met die van een schilder aan een nog niet voltooide
doek. ‘Hij verbeterde, wijzigde, schrapte uit, bracht weer aan, hij plakte reepen papier
over reepen papier, met nieuwe regels, andere zinsbuigingen, andere woorden.’18 De
handschriften in het dossier Fabriekskinderen geven een goed beeld van deze manier
van werken. Zelfs het nethandschrift van de Fabriekskinderen is niet geheel vrij van
plakstroken, doorhalingen en aanvullingen.

Handschriften en definitieve versies
In de door Cremer voor de Romantische Werken bewerkte tekst van Fabriekskinderen
wijzigde hij maar weinig in vergelijking met het handschrift. De spelling is aangepast
aan de spelling van De Vries en Te Winkel uit 1863 en op sommige plaatsen werd
iets aan de woordvolgorde veranderd of werd een woord vervangen door een ander
woord dat kennelijk Cremers bedoeling beter weergaf. Opvallend is verder dat de
oproep aan de Koning uit de tekst verdween; uitsluitend de ‘machtige wetgevers’
bleven over. Nog minder werd er veranderd in Een woord aan zijn landgenooten f
waarin overigens in de titel wel ‘zijn’ in ‘mijn’ gewijzigd werd - en in de Openbare
brief aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken die immers
beiden al in de nieuwe spelling verschenen waren. Hier en daar werd een woord
vervangen of verplaatst, maar daar is het verder bij gebleven. De Openbare brief
kreeg verder nog een toelichting en een nawoord.19 Ook de beide brieven aan de
Spectator komen in hoge mate overeen met de definitieve tekst.

Jaarboek Letterkundig Museum 8

32

Brief van J.R. Thorbecke, de minister van Binnenlandse Zaken, aan J.J. Cremer, 2 april 1863.
(Letterkundig Museum.)

Eindnoten:
1 Zie voor Cremers schildersloopbaan: Wiepke Loos, ‘Jacob Cremer (1827-1880): de schrijver
van de Betuwsche Novellen als schilder van de Veluwezoom’, Bulletin van het Rijksmuseum
43 (1995) 3, p. 181-194.
2 Arnold Ising, ‘Levensbericht van Jacobus Jan Cremer’, Levensberichten der afgestorvene
medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Bijlage tot de Handelingen
van 1880, Leiden 1880, p. 121.
3 Koninklijke Bibliotheek, sign. 134 B 11-1.
4 Ising, ‘Levensbericht’ (noot 2), p. 122-123.
5 Ising, ‘Levensbericht’ (noot 2), p. 120-121.
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6 N. Beets, ‘Jacobus Jan Cremer, Een uit duizend’, Dichtwerken van Nicolaas Beets. Vierde deel,
Leiden z.j., p. [98].
7 De voorlopige opbrengst van Thijs de Smid is bekend: op 28 februari 1870 meldde Het Vaderland
dat het saldo van de afrekening tot op dat moment, een bedrag van ƒ 1665, 11, inmiddels was
overgemaakt. Ter vergelijking: het recht tot uitgaaf van Cremers verzamelde werken + 2150
exemplaren van het al afgedrukte gedeelte (waarschijnlijk de eerste twee delen) brachten in
1877 bij de fondsveiling van de uitgever Van Santen ƒ 13.500 op. (R. van der Meulen, Een
veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W. Sijthoff te Leiden 1851-1891, Amsterdam 1905, p. 82.)
8 J.J. Cremer, ‘Aan den lezer’, Romantische Werken, dl. I, Leiden 1877, z.p.
9 Zie J.C. Vleggeert, Kinderarbeid in de negentiende eeuw, Bussum 19782.
10 Brief van Thorbecke als minister van Binnenlandsche Zaken aan Cremer van 2 april 1863.
(Dossier ‘Fabriekskinderen’, Letterkundig Museum.)
11 Handelingen der Staten Generaal, zitting 1873-1874, p. 1356 en 1358.
12 G.W. Gijsbers, ‘Antiquarische belevenissen’, in De Boekenwereld II (1994-1995), p. 214-215.
De aankoop van de collectie is overigens enigszins raadselachtig. In 1948 woonden er volgens
het Velpse bevolkingsregister geen dames meer in het huis De Ruyterlaan 23 waar tot 1945 de
beide dochters van Cremer met twee andere dames woonden. In 1946 werd het huis bewoond
door iemand die vrijwel zeker geen familie van de Cremers is geweest. Mogelijk is de inboedel
in het huis achtergebleven en na het afwikkelen van de erfenis door erfgenamen verkocht. Het
kan natuurlijk ook zo zijn dat Gijsbers zich in het jaartal vergist heeft en het materiaal enige
jaren eerder rechtstreeks van de dochters van Cremer kocht. De inkoopboeken van Antiquariaat
Gijsbers en Van Loon over die jaren bestaan niet meer. (Met dank aan Wim Meijerink,
gemeentearchivaris van Rheden en Antiquariaat Gijsbers en Van Loon te Arnhem).
13 Een unieke Nederlandse verzameling, Veilingcatalogus J.L. Beijers. Utrecht 1980. Zie over
deze verzamelaar en zijn verzameling: P.J. Buijnsters, ‘Bibliofilie als geheime hartstocht: het
verborgen leven van Hugo Willem Bosscha (1904-1979)’, in De Boekenwereld 7 (1991), 4
(april), p. 118-122.
14 Hoewel Gijsbers stelde dat er in de in Velp aangekochte handschriften geen blad ontbrak moet
vastgesteld worden dat niet alle overgeleverde teksten compleet zijn. (G.W. Gijsbers,
‘Antiquarische belevenissen’ (noot 12), p. 215.)
15 In de tekst is sprake van ‘grootmachtige heeren’ waarmee ongetwijfeld de uitgenodigde ministers
en mogelijk ook de kamerleden bedoeld werden. Overigens blijkt uit deze inleidende tekst dat
Cremer de opbrengst van de voordracht bestemde voor de slachtoffers van een overstroming.
16 In de Vaderland-publicatie gedateerd 16 februari 1870.
17 Deze teksten werden als ‘gelegenheidsstukken’ gepubliceerd in J.J. Cremer, Romantische
werken, dl. IV, Leiden 1881, p. 112-122.
18 Arnold Ising, ‘Levensbericht van Jacobus Jan Cremer’ (noot 2), p. 123-124.
19 De teksten werden als een onderdeel van ‘Fabriekskind en Werkman’ gepubliceerd in J.J.
Cremer, Romantische werken, dl. III, Leiden 1878, p. 240-271. In de Openbare Brief aan Zijne
Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken vermeldde Cremer dat de brief van de
burgemeester van Haarlem ontbrak in het rapport van de ‘Commissie van Onderzoek naar den
toestand der kinderen arbeidende in de fabrieken’. In deze brief beklaagde de burgemeester
zich over de toestand van de fabriekskinderen. Cremer lichtte deze vermelding in de Romantische
werken op p. 264 toe: de Minister van Binnenlandsche Zaken (Mr. C. Fock) was de eerder
klagende Burgemeester van Haarlem. In zijn uit 1876 daterende nawoord, waarschijnlijk
geschreven bij het persklaar maken van de tekst voor opname in de Romantische werken stelde
Cremer vast dat het na de publicatie van de Openbare Brief nog drie jaren geduurd heeft - het
waren er overigens vier - voordat de eerste wet ter regeling van kinderarbeid in de fabrieken
bekrachtigd werd.
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Kees Snoek
E. du Perron door vrienden geportretteerd
Over de iconografie van E. du Perron (1899-1940) is nog maar weinig geschreven.
Zelf was hij al op betrekkelijk jonge leeftijd gevoelig voor de expressieve kanten
van de fotografie. In het aan hem gewijde Schrijversprentenboek is een trucfoto uit
1918 opgenomen (foto 21), waarop een staande Du Perron, zijn hand enigszins
uitdagend in de zak van zijn smetteloos witte tropenkostuum, neer schijnt te kijken
op een zittende Du Perron, in hetzelfde smetteloos wit gestoken. De zittende Du
Perron kijkt op zijn beurt gefixeerd naar een punt achter de staande Du Perron. Het
bijschrift ‘E. du Perron in gesprek met Arthur Ducroo’ is waarschijnlijk later bedacht
door de samenstellers van het Schrijversprentenboek, maar de afgebeelde situatie
beantwoordt er nauwelijks aan. Plezier in de fotografie en een fascinatie door
portretten heeft Du Perron zijn hele leven gehouden, maar in fotografisch opzicht is
zijn avontuurlijke levensloop in de jaren twintig veel uitgebreider gedocumenteerd
dan zijn Indische jeugd en zijn leven vanaf 1930. Dat is een meevaller voor de
biograaf, aangezien er uit Du Perrons eerste negen jaar in Europa veel minder
geschreven documenten zijn overgeleverd dan uit de jaren dertig. Du Perron heeft
zich bij het beschrijven van personages in zijn romans Een voorbereiding (1927) en
Het land van herkomst (1935) ook bewust van foto's bediend. In het
Schrijversprentenboek hebben foto's van zijn ouders de bijpassende citaten uit Het
land van herkomst meegekregen. Zelf heb ik
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Clairette Petrucci, 1922.
(Collectie C. Baeyens-Wolfers, Brussel.)

Clairette Petrucci, 1922.
(Collectie C. Baeyens-Wolfers, Brussel.)

in mijn artikel ‘Met een blik van nadenkend wantrouwen. Liefdesbrieven van E. du
Perron aan Julia Duboux’1 laten zien, hoe de beschrijving van deze Zwitserse vriendin
in Het land van herkomst, gecombineerd met een foto van haar in de collectie van
mr. A.E. du Perron, mij op het spoor zette van haar zoon in Lausanne. In de kritische
leeseditie die F. Bulhof en G.J. Dorleijn in 1996 van Het land van herkomst hebben
bezorgd, is een fotokatern opgenomen, waarin de fotografische inspiratie van een
aantal passages in de roman duidelijk naar voren komt. Mij staat - na voltooiing van
mijn biografie - een boek voor de geest, waarin de ‘wereld van E. du Perron’ ook in
iconografisch opzicht wordt getoond, zoals F. Bastet dat heeft gedaan voor Louis
Couperus. Het materiaal daarvoor zal dan niet alleen uit Du Perrons eigen koker
moeten komen - al blijft hij, die met zoveel verve de beelden van zijn leven heeft
verzameld, de belangrijkste leverancier.
In deze bijdrage zal ik Du Perrons niet-fotografische portretten belichten, met andere
woorden de schilderijen, tekeningen, schetsen en kari-
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Clairette Petrucci, 1922.
(Collectie C. Baeyens-Wolfers, Brussel.)

Clairette Petrucci, 1922.
(Collectie C. Baeyens-Wolfers, Brussel.)

katurale afbeeldingen die van hem zijn gemaakt. Ronald Spoor en Louis Uding
hebben in 1984 al geschreven over Du Perrons portretten van de hand van de
Catalaanse Montmartre-schilder Pedro Creixams (1893-1965):2 vier tekeningen en
één schilderij. Zij wijzen erop, dat Du Perron de portrettekeningen van Creixams
kennelijk belangrijk vond, want ze werden afgedrukt ‘in twee publikaties van hem
en bij twee over hem’. Verder waren er tekeningen van Du Perron door Max Jacob
(1876-1944) en A.C. Willink (1900-1983) bekend. Thans, vijftien jaar later, kunnen
we constateren dat er nog meer tekeningen van Du Perron bestaan, alsmede nog één
(foto van een) schilderij. Het merendeel van deze ontdekkingen komt voort uit de
nalatenschap van Clairette Petrucci (1899-1994).
Clairette Petrucci, dochter van de sinoloog en kunsthistoricus Raphaël Petrucci
(1875-1917) en Claire Verwée (1873-1956), en kleindochter van de in zijn tijd
befaamde Vlaamse ‘koeienschilder’ Alfred Verwée (1838-1896), had haar artistieke
belangstelling van geen vreemde.3 Zij
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had in de Eerste Wereldoorlog een tijdlang in Parijs gewoond, waar zij cursussen
aan de Sorbonne volgde en schilderles nam aan de ‘Grande Chaumière’. Zij leerde
tekenen naar model van haar leraar René Ménard (1861-1930), een symbolistisch
schilder. Andere docenten aan de Grande Chaumière die zij zich kon herinneren
waren Albert Besnard (1849-1934), Jacques-Emile Blanche en Lucien Simon. Met
Paul Simon (1892-1979), een zoon van de laatste, was ze nog een blauwe maandag
verloofd (van 1 februari tot begin april 1923). Dat Clairette, die altijd omstuwd werd
door een schare aanbidders, zo pardoes de fiancée werd van Paul Simon, kwam voor
Du Perron als een volslagen verrassing. Hij ontvluchtte het onverdraaglijk geworden
Brussel en maakte een reis van enkele weken naar het Spaanse Baskenland in het
gezelschap van zijn bohémien-vriend Oscar Duboux (1899-1950). Sinds hij Clairette
op 30 november 1921 had leren kennen op een dineetje bij Loulou Artôt, zijn lerares
in Franse dictie, en haar echtgenoot, de kunstschilder Paul Artôt, was hij zozeer in
haar ban geraakt dat hij een verbintenis met haar was gaan zien als absolute
voorwaarde voor zijn levensgeluk. In zijn brieven

Clairette Petrucci, (‘le philosophe qui disparut’), 1922.
(Collectie C. Baeyens-Wolfers, Brussel.)
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aan haar, die in 1997 door Clairettes dochter Claire Bayens-Wolfers zijn
teruggevonden, ontketent Du Perron een retorisch offensief om haar voor zich te
winnen. Een van de gebruikte argumenten is, dat haar artistieke talent zich zo goed
zou huwen aan zijn literaire hartstocht. Met háár als levensgezellin en strijdkameraad
zou hij heel veel kunnen bereiken; zij op haar beurt deed er het beste aan zich niet
te versnipperen in mondaine contacten die toch niets opleverden. Voortdurend spoort
hij haar aan te ‘werken’ en dikwijls brengt hij naar voren, dat hij zelf op het ogenblik
goed ‘werkt’. Dat Clairette ook zelf de discipline van het werk belangrijk vond,
bewijzen de notities in haar agenda's van 1922 en 1923. Na alle ‘déjeuners’, thees,
soirees en diners in Brussel, komt ze vooral op het familiale landgoed in Quinto bij
Florence tot rust en tot werk, en noteert ze herhaaldelijk: ‘je peins’.
Eddy du Perron heeft Clairette tot een viertal potloodtekeningen geïnspireerd,
waarvan er één bovendien werd uitgewerkt in zwart krijt. De portretten verraden
Clairettes academische training; de lichte golf in de wenkbrauwen van de
geportretteerde is goed getroffen. Niet verwonderlijk tonen ze een starende Eddy. In
het krijtportret kijkt hij de tekenares aan met een gefixeerde blik, in twee andere ziet
hij er dromerig uit, terwijl er uit de vierde tekening een grote melancholie spreekt.
Clairette heeft bij de laatste tekening geschreven: ‘le philosophe qui disparut’. Dit
bijschrift slaat op een kleine, haastig geschreven novelle, ‘De philosoof die verdween’,
waarvoor Montmartre de couleur locale had geleverd. Du Perron was er niet zo
tevreden over, al dacht hij dat het verhaal Clairette misschien een glimlach zou
ontlokken (brief van 7 april 1922). De novelle is niet bewaard gebleven, maar we
kunnen speculeren over de inhoud: Du Perron was immers tegen het advies van
Clairette naar Montmartre gegaan, waar hij het echte, onconventionele leven wilde
leren kennen dat hij voor zijn literaire ontwikkeling onontbeerlijk achtte. Clairette
had hem vol goede trouw bij de in haar ogen juiste kringen geïntroduceerd, zowel
in Brussel als in Parijs, maar al die mondaine en academische personen benauwden
hem. Hij had zijn vrijheid nodig om zichzelf te worden, dus zocht hij het vrijgevochten
gezelschap van de bohémiens en de ‘rapins’ (kladschilders) van de Butte.
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Max Jacob, 1922.

Lang duurde die bekoring overigens niet: op 22 juni 1922 schrijft hij Clairette, dat
zij voor alles in de plaats is gekomen, zelfs voor het Montmartte waar zij zich jaloers
op was.
Du Perrons mening over de portretten die Clairette van hem heeft gemaakt is niet
bekend. Maar dat hij in haar artistieke aspiraties geloofde, bewijzen zijn aansporingen
om haar talent in overeenstemming met haar eigen persoonlijkheid te cultiveren en
zich los te maken van haar ‘raadgevers’. Tevens stuurt hij haar uit Parijs trouw het
kunsttijdschrift Crapouillot toe. Op 19 mei 1922 schrijft hij haar zelfs: ‘Je tekent
beter dan Pierre Creixams, die enige naam heeft in Parijs en wiens talent vol bekoring
is - wacht, ik stuur je hierbij een tijdschriftartikel over hem. Ik ken hem tamelijk
goed, ik bezit zelfs een schilderij van hem en een boekje dat hij heeft geïllustreerd,
met een opdracht, wij tutoyeren elkaar en zijn dus “kameraden”, ik heb het dus niet
over de een of andere grote onbekende: welnu, ik heb Creixams vaak aan het werk
gezien en ik verzeker je, ik die je geen complimentjes uitdeel, dat je tien keer zo
vaardig tekent als hij. Creixams' enige kracht is, dat hij zich niet met anderen inlaat.
Als jij hetzelfde doet, zul je als kunstenaar meer vorderingen maken dan na honderd
lessen ter perfectionering van het vak; als je in jezelf vertrouwen kunt vinden,
Clairette, zul je ongetwijfeld heel anders zijn dan hij - noodzakelijkerwijs en gelukkig
maar voor jou...en voor mij! - maar je zult het minstens even goed doen.’ In een brief
van 20 september speculeert Du Perron op de mogelijkheid, dat Clairette een roman
van hem zal illustreren, die hij in het Frans schrijft. Dat
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moet dan een ander geschrift worden dan het ‘manuscrit de ma poche’, dat hij al
heeft voltooid en waarvan hij de verschijning in oktober voorziet. Met het ‘manuscrit
de ma poche’ doelt hij uiteraard op Manuscrit trouvé dans une poche (1923), waarin
hij de draak stak met het modernisme en dat, naar hij hoopte, luidruchtige protesten
zou uitlokken in het tijdschrift Crapouillot.
Later heeft Du Perron veel meer waardering gekregen voor Creixams' spontane
kunstenaarschap. Waarschijnlijk is zijn appreciatie van het academisch gevormde
talent van Clairette Petrucci navenant verminderd. Op 4 december 1923 trad zij in
het huwelijk met de dertien jaar oudere beeldhouwer Marcel Wolfers (1886-1976),
zelf ook een telg uit een kunstzinnig geslacht, maar volgens Du Perron het prototype
van een ‘bourgeois-kunstenaar’ (brief van 12 oktober 1922). Het echtpaar vestigde
zich op het adres 71 rue de Namur te Brussel, Clairette vermeldde in haar agenda als
beroep: ‘Artiste peintre’. Zij is als schilderes nooit naar voren getreden, maar is wel
blijven schilderen, voornamelijk stillevens en portretten van familieleden.
Op zijn beurt heeft Du Perron ook Clairette Petrucci geschetst. Hij vraagt haar op 2
mei 1922 om een foto van de tekening die hij van haar heeft gemaakt. Foto noch
tekening zijn bewaard gebleven; wel is er in de eerste druk van Een voorbereiding
een tekening afgedrukt, getekend K. Watteyn (het alter ego van Du Perron in de
roman), waarop hij zichzelf heeft afgebeeld als een schone jongeling, schuin staande
achter Clairette, terwijl zij, gekleed in een avondjurk, hem resoluut de rug toekeert.
Zij houdt een zwaar

Samuel Jeffay, 7 april 1922.
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Strip door Samuel Jeffay, 1922.

boek met sloten vast. Een erg vleiend portret van Du Perrons vroegere muze is het
niet: zij kijkt stuurs met een zuinig mondje voor zich uit. Misschien is de flodderige
kleding van ‘Kristiaan Watteyn’ daar debet aan. Hij draagt geen dasje of strikje en
verwringt in zijn handen een slappe hoed.
In de brief van 2 mei kondigt Du Perron aan, dat hij een foto zal sturen van de
tekening die Max Jacob van hem heeft gemaakt, als zij dat wil. Zij vond die tekening
immers zo charmant. Hieruit blijkt, dat de bekende tekening van Max Jacob (nr. 27
in het Schrijversprentenboek) gemaakt moet zijn tussen ongeveer 10 maart - toen
Du Perron zich voor het eerst naar Montmartre begaf - en 13 april, toen hij de trein
nam
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naar Florence. Op 15 april kwam hij in Quinto aan, waar hij Clairette de tekening
heeft laten zien. Max Jacob was de schrijver van een gevarieerd en grillig literair
oeuvre, waarin de fantasie en parodie overheersen; hij verafschuwde het realisme en
naturalisme. Hij had sinds 1903 in Montmartre gewoond, maar trok zich in 1921
terug in het klooster Saint-Benoît-sur-Loire. Eerder had hij zich bekeerd tot het
katholicisme, onder de indruk als hij was van een visioen dat zich op 22 september
1909 aan hem had geopenbaard. Hij was goed bevriend met Picasso, met wie hij
enkele jaren in de ‘Bateau-Lavoir’ had gewoond, het huis met zijn vele ateliers dat
hij betitelde als ‘het centrale laboratorium van de moderne schilderkunst’. Zelf maakte
hij vooral aquarellen en gonaches. Volgens André Salmon, geciteerd in André
Roussards Dictionnaire des peintres à Montmartre (1999), was Jacob ‘een
buitengewoon ontwikkelde zondagsschilder, een figuur die men misschien nooit
meer zal tegenkomen. De onbeholpenheden van Max Jacob zijn tegelijk engelachtig
en van hoge intellectualiteit. Zij corresponderen met zijn gevoelens, die hem op een
dag zouden voeren tot het absolute mysticisme.’
In Een voorbereiding wordt verteld hoe de schets van Du Perron tot stand kwam,
kennelijk tijdens een van Jacobs bezoekjes aan zijn oude jachtterrein. Max Jacobs
fictionele alter ego heet Clovis Nicodème. De ontmoeting met deze gesoigneerde
heer vond plaats in het bekende restaurant ‘Mère Catherine’ op de place du Tertre.
Du Perron geeft een onverhuld beeld van de homoseksualiteit van Nicodème; hiermee
is hij ver vooruit op de in 1982 verschenen biografie van Pierre Andreu, Vie et mort
de Max Jacob, waarin de seksuele geaardheid van de gebiografeerde slechts in bedekte
termen wordt aangeduid. Er ontwikkelt zich in ‘Mère Catherine’ een gesprek tussen
Clovis Nicodème en Kristiaan Watteyn over de moderne poëzie. Watteyn drijft de
spot met de gedichten van Pierre Bicoq (alias Jean Cocteau), maar verontschuldigt
zich meteen voor zijn vrijpostige opvattingen: ‘U vindt mij natuurlik zeldzaam dom.
Maar ik durf niet jokken en beken u alles.’ Daarop protesteert Nicodème ‘met
smakkende lippen’, dat hij Watteyn helemaal niet dom vindt: ‘Ik vind U...bekoorlik.’
Vervolgens begint hij op de achterkant van een menu Watteyns portret te krabbelen:
‘De ogen van een engel, mompel-
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de hij voor zich uit. De reine ogen van een engel. De mond...de mond van een
danseuse. Het portret deed de ronde. Hij had mij een bol kinderbakkes gegeven met
twee nieuwsgierige rozijnen als kijkers. Men vond het portret zeer geslaagd, of zweeg.
Clovis Nicodème stond op, zei met een wijd gebaar in mijn richting: - Baudelaire
enfant! - en nam afscheid.’ Omdat hij Nicodème niet kent, is Watteyn onzeker, of
hij zich al dan niet in de maling genomen moet voelen. Du Perron zou tot minstens
1925 schriftelijk contact houden met Max Jacob, maar de brieven die zij hebben
gewisseld zijn niet bewaard gebleven. Op 5 april 1925 schrijft hij aan Julia Duboux,
dat hij net een brief van Jacob heeft gekregen waarin deze hem aanraadt veel te
bidden, want dat brengt geluk.

Oscar Duboux (Het roerend bezit, 1924).

Du Perrons kennismaking met Pascal Pia (1902-1979) en Pedro Creixams heeft
volgens de eerste plaatsgevonden op een ‘foire aux croûtes’ oftewel schilderijenmarkt,
waar Creixams een paar doeken in de open lucht tentoon had gesteld, maar tevens
een paar door door hem geïllustreerde bundeltjes van avant-garde dichters.4 Du Perron
was geïntrigeerd in die bundeltjes gaan bladeren en in gesprek geraakt met Pia die
ze hem aanbeval. Het gesprek werd urenlang voortgezet in een van de kroegen van
de Place du Tertre, en was ‘vooral bij het afscheidnemen van humor doortrokken’.
In een brief aan Clairette van zondag 19 maart 1922 beschrijft Du Perron hoe hij die
dag op de ‘foire aux croûtes’ op Place Constantin Pec-
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Pablo Creixams (Claudia, 1925).

queur de Belg Huber en de Schot Saul Jeffay hun kraam heeft helpen opzetten en
hoe hij vooral Jeffay heeft geassisteerd met de verkoop van zijn schilderijen en het
transport van het niet verkochte werk naar zijn huis. Uit erkentelijkheid schonk Jeffay
hem een schetsje van een etende grijsaard dat hij voor tien frank had willen verkopen.
Over de ontmoeting met Pia en Creixams geen woord. André Roussard noemt in zijn
Dictionnaire des peintres à Montmartre (p. 190) als datum van de ‘foire aux croûtes’
17 april 1922, en schrijft de organisatie van de markt toe aan de ‘Commune Libre
du Vieux-Montmartre’, die ook het tijdschrift Vache Enragée uitgaf. Het lijkt me
waarschijnlijk, dat de schilderijenmarkt op de Place Constantin Pecqueur op enkele
achtereenvolgende zondagen plaatsvond en dat Du Perron bij een van die
gelegenheden Pia en Creixams heeft ontmoet. Op 17 april, paasmaandag, was hij in
Italië.
In zijn eerste tijd in Montmartre is Du Perron enigszins onder de hoede genomen
door Jeffay, die zich opwierp als ‘a good uncle’. Samuel Jeffay, zoals hij officieel
heette, was op 23 april 1898 in Glasgow geboren. Zijn joodse familie was in de jaren
negentig gevlucht voor de pogroms in Rusland. Op 14-jarige leeftijd werd hij
toegelaten tot de Glasgow School of Art, waar hij bleef tot aan de Eerste
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Wereldoorlog, toen hij als vrijwilliger in Palestina dienstnam. Na de oorlog trok hij
naar Montmartre, waar zijn eerste adres was: 5 rue Tholozé. Toen Du Perron hem
leerde kennen, was hij al een jaar of drie in Montmartre, zodat hij met
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Pablo Creixams
(Manuscrit trouvé dans une poche, 1923).

enig recht de rol kon vervullen van gids in het bohemer bestaan. In augustus 1922
verliet hij de Butte, maar later keerde hij terug naar Frankrijk en betrok een atelier
in Fontenay-aux-Roses in de buurt van Parijs. Onder de naam Paul Jeffay zou hij als
kunstenaar bekendheid verwerven; in deze tweede Parijse periode exposeerde hij
geregeld in de Salon des Indépendents en bewoog zich vooral in oodse artistieke en
literaire kringen. Tussen 1933 en 1939 reisde hij vaak naar Warschau, waar zijn
vrouw vandaan kwam. Hij maakte schilderijen, tekeningen en etsen van het leven in
de joodse buurt, die in 1994 en 1995 onder de titel ‘Visages du Ghetto’ zijn
geëxposeerd in een Londense synagoge en een galerie in Essex. Toen hij na de oorlog,
die hij in Engeland had doorgebracht, terugkeerde naar zijn atelier in
Fontenayaux-Roses, trof hij een ravage aan: het merendeel van zijn kunstwerken
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Pablo Creixams (De behouden prullemand, 1925).

was ten prooi geraakt aan plunderaars. Kort daarop werd hij ernstig ziek; hij stierf
op 17 juli 1957.
In de brieven van Du Perron en ook in het literaire portret dat hij in Een
voorbereiding van Jeffay heeft geschetst als ‘Jeffery Dowd’, komt Jeffay naar voren
als een nuchter
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man, die een gezonde afstand in acht neemt tot de oeverloze kanten van de bohème.
Op foto's van Jeffay's atelier uit die tijd is te zien, dat hij zich toelegde op het
schilderen van mensen uit zijn omgeving. Op 7 april 1922 voltooide hij een schilderij
van Du Perron, waarop deze twee teksten heeft geschilderd: ‘To my uncle of
Montmartre, his very obedient and humble nephew / Eddy’ en ‘Herinnering aan
dagen in Bohème doorgebracht. / 7 April '22.’ Van het schilderij is alleen een foto
over. Du Perron is afgebeeld als een schone jongeling die nog enigszins kwetsbaar
in het leven staat. Hij draagt een open hemd zonder boordje: teken van zijn aanpassing
aan het bohemer milieu. Op 19 mei stuurt hij een reproductie van het portret naar
Clairette, zich verontschuldigend voor de gebrekkige indruk die de foto geeft van
het origineel, dat in kleur was. Kennelijk kon Clairette wel waardering opbrengen
voor Jeffay's schilderkunst, want tussen 29 juli en 6 augustus liet zij zichzelf door
hem portretteren in haar ‘cagibi’ te Brussel. In een brief van 1 september heeft Du
Perron het over ‘cette mélancholie glacée’ van Clairette die hem treft in Jeffay's
portret, en bekent dat hij zich erdoor heeft laten inspireren tot de heldin van de roman
waaraan hij werkt. Waarschijnlijk doelt hij hier op Het roerend bezit, waarin Clairette
is gereduceerd tot de symbolische ‘Musa’, inderdaad een nogal ijzige dame. Tussen
de schildersessies met Clairette door maakte Jeffay met Du Perron een reisje naar
Brugge. Zijn impressies van het vertrek van het station van Brussel, de aankomst in
Brugge, het moeizame zoeken naar een hotel en het op adem komen in een café heeft
Jeffay gevat in een beeldverhaal, dat gevoegd is bij een brief aan Clairette. In de
rechteronderhoek heeft Du Perron er een supplement bij geleverd: de twee vrienden
zitten vermoeid met de ruggen tegen elkaar.
Du Perron heeft zich met enkele van zijn kameraden laten vereeuwigen tegen een
gevel van een huis in rue Tholozé, waar hij in juni 1922 een tijdje een kamer had in
een hotel op nummer 27. Creixams zit gehurkt, achter hem staat Oscar Duboux,
terwijl Jeffay op Duboux' schouders staat. Du Perron staat naast Duboux, op zijn
schouders heeft de uit Corfu afkomstige schilder Tin Florias plaatsgenomen. Du
Perron heeft de foto, die Clairette wel een gruwel zal zijn geweest, een uitbundige
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tekst meegegeven: ‘Derde phase van den volkerenbond - oftewel de reclame-borden
in gevaar. Schotland en Griekenland in top, Spanje op de knieën, Engeland achter
het toestel gebannen! Dit is “la jeunesse studieuse”.’ Met Engeland is vermoedelijk
de Engelsman Stanley Nuttall bedoeld. Op andere foto's uit deze serie van de ‘jeunesse
studieuse’ staat hij wel, evenals Gen Paul (1895-1975), die zich met een beroep op
zijn houten been liever niet in de buurt van de menselijke piramide waagde. Al deze
lieden komen vermomd voor in de roman Een voorbereiding. In hoofdstuk XXI,
gedateerd Juni '22, staat: ‘Ik woon nu in de Rue Tholozé, schuin tegenover Buttall
en Stuber, die ik groet wanneer ik hun ruit voorbijga. Mijn kamer lijkt op mijn eerste
kamer, maar is kleiner en kijkt uit op een binnenplaats. Ik heb een kennis in dit hotel,
een Griek, verwoed revolutionair, van wiens kunst ik niets begrijp. Hij schildert
enorme doeken vol die lijken op de voorbeelden in blokkedozen. Hij heeft een
voorkeur voor “verbogen perspektief” en voor schuttingen met reklame-plakkaten.
Hij heeft mijn portret geschilderd; mijn gezicht is saffraangeel van mensehaat. Het
lijkt op Trotsky en op Rimbaud; en toch, misschien, wel een beetje op mij.’ (p. 174).
Met Tin Florias had Du Perron eindeloze discussies pro en contra het socialisme.5
Aan Eveline Blackett beschreef hij hem als ‘un peintre grec, genre anarchiste, idiot
du reste.’ Veel sympathie was er nooit tussen hen beiden, en misschien heeft het
beschreven schilderij - als het inderdaad heeft bestaan - daar ook uitdrukking aan
gegeven. Volgens André Roussard ontleende

Pablo Creixams.

Tin Florias zijn onderwerpen vooral aan zijn geboorteland en schilderde hij
landschappen, jonge Griekse meisjes en stillevens, maar dit kan natuurlijk een latere
ontwikkeling zijn geweest. Typerend is overigens Du Perrons anti-modernistische
stellingname in zijn afkeer van Florias' schilderkunst.
Allerminst modernistisch was Oscar Duboux, die weliswaar de
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A.C. Willink (Bij gebrek aan ernst, 1926).

schilder en bohémien uithing, maar zich na 1923 niet meer als zodanig heeft
gemanifesteerd. Hij voegde zich weer in het maatschappelijk patroon en maakte zijn
graad in de chemie ten nutte. Niettemin heeft hij Het roerend bezit in de uitgave van
Het Overzicht met elf plaatjes geïllustreerd. Op sommige ervan valt een gestileerde
Du Perron te onderscheiden. De literair directeur van Het Overzicht, Fernand
Berckelaers alias Michel Seuphor (1901-1999), was faliekant tegen uitgave van Het
roerend bezit, vooral op grond van de geringe kwaliteit van de plaatjes, maar zijn
co-editeur Jozef Peeters heeft zijn zin toch doorgezet. Tijdens een interview met
Seuphor in 1992,6 kon hij zich nóg opwinden over de plaatjes, al meende hij zich
toen te herinneren, dat Creixams ze had gemaakt. Hij fulmineerde: ‘Figuratieve
tekeningen. [...]. Zonder énige beduiding, helemaal geen beduiding: niets, er blijft
niets van over. Hij
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[Du Perron] zond me dat en dat moest bij Het Overzicht uitgegeven worden, en ik
heb...nee gezegd. Dar kòn niet, dat was totaal onmogelijk, dat dat bij Het Overzicht
zou verschijnen. Dat was voor mij helemaal retro-actief, helemaal daté, dat was niet
te lezen, het was banaal, de tekeningen ultra-banaal, dat had helemaal niet de minste
betekenis.’ In de kritiek kreeg de tekst van Het roerend bezit een wisselend onthaal,
de plaatjes werden daarentegen door de meeste critici geringschattend beoordeeld.
Zo schreef M. Premsela in december 1924 in Den Gulden Winckel: ‘De prentjes van
Oscar Duboux zijn lief, maar volkomen nietszeggend.’

A.C. Willink, ‘Du Perron en zijn muze’
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Ook Pedro Creixams kon weinig waardering opbrengen voor Oscars tekenkunstige
prestaties.7 Du Perron vroeg hem dan ook om Claudia (1925) te illustreren, de novelle
waarvoor zijn relatie met Julia Duboux de grondstof had geleverd. Nadat hij de vijf
gevraagde tekeningen had ontvangen (19 maart 1925), reageerde Du Perron
enthousiast. Hij vond de eerste twee het meest geslaagd, maar vroeg zich wel af
waarom alle kerels getekend waren met een stijve in hun broek. Die Creixams was
toch wel een viezerik! Tekening nummer toont Du Perron met Julia Duboux op een
bankje in een park, terwijl het zoontje van de nog niet gescheiden Julia haar vinger
grijpt.8 Een erg grote vooruitgang op de prenten van Oscar

A.C. Willink (Bij gebrek aan ernst, 1928).

Duboux kan ik deze plaatjes niet vinden. Het was duidelijk een haastklus voor
Creixams, die op 7 maart 1925 nog door Du Perron aan zijn belofte was hetinnerd.
Veel charmanter zijn de porttetten die hij maakte van zijn vriend, trefzeker opgezet
in simpele lijnen. De correspondentie geeft geen uitsluitsel over de precieze tijd
waarin de tekeningen zijn gemaakt. Spoor en Uding veronderstellen in hun geciteerde
artikel dat de tekening van Du Perron op een stoel, die is afgedrukt in Den Gulden
Winckel van mei 1930, in hetzelfde jaar is ontstaan als de tekeningen voor Claudia.
Het kan eventueel ook in 1926 zijn geweest, want de correspondentie loopt tot januari
1927. De drie eerdere tekeningen werden afgedrukt in Manuscrit trouvé dans une
poche (1923), De behouden prullemand (1925) en in het tijdschrift Den Gulden
Winckel van januari 1928. Daarnaast heeft Creixams ook een schilderij gemaakt van
Du Perron met grote vlinderdas, dat uit juli 1922 dateert. Het schilderij, met warme
rode en bruine tinten, is in het bezit van mr. A.E. du Perron.
In Du Perrons brieven aan Clairette en aan Creixams komt de laatste naar voren
als een soort van ruwe bolster, blanke pit. Du Perron kon
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A.C. Willink (Nutteloos verzet, 1929).

A.C. Willink (Alle de rozen, 1927).

A.C. Willink (Mikrochaos, 1932).

Jaarboek Letterkundig Museum 8

A.C. Willink (Een voorbereiding, 1931).
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zijn natuurlijkheid en gebrek aan pose wel waarderen, al zat er misschien niet
voldoende in voor een levenslange vriendschap.
Minstens even produktief als portrettist van Du Perron was Carel Willink, met wie
hij in maart 1924 kennis maakte op het atelier van de Vlaamse constructivist Jozef
Peeters (1895-1960). Er is veel geschreven over de invloed die Du Perron heeft gehad
op Willinks omslag van het modernisme naar de figuratieve kunst. Volgens Seuphor,
in het genoemde interview, keerde Willink zich eind 1923 - dus nog voor de
kennismaking met Du Perron - al tegen de abstractie. Loek Brons meent dat Du
Perron met zijn verzoek illustraties te maken bij zijn novelle Een tussen vijf (1925)
Willink dwong ‘te gaan nadenken over een combinatie van illustratie, anecdote,
realisme met abstractie.9 Willink vervaardigde een viertal illustraties die de basis
werden van zijn latere monumentale “Ariadne” en “De Semafoor”, collageachtige
constructies met realistische elementen en abstracte vormen, achter elkaar in de diepte
gezet.’ Een dergelijke opzet vinden we ook terug in het schilderij dat Willink in 1925
maakte van ‘Du Perron en zijn Muze’. Die muze was op dat moment Simone Sechez,
die op 2 maart 1926 Du Perrons eerste zoon ter wereld zou brengen. Een reproductie
van het schilderij was in de eerste dertig exemplaren gelegd van Bij gebrek aan ernst
(1926), in de uitgave van 1926 die bij R. Simonson in Brussel verscheen. Het schilderij
is afgedrukt in het Schrijversprentenboek, nr. 47. Pierre H. Dubois merkte een zekere
gelijkenis op met de stijl van Fernand Léger.10 De afgebeelde personen maken in hun
modernistische omgeving overigens een geheel en al figuratieve indruk. Dit geldt
ook voor de uiterst fijnlijnige tekeningen die Willink maakte als frontispices voor
de negen afdelingen van Bij gebrek aan ernst. In de prent die voorafgaat aan ‘Filter’
lijkt de afgebeelde persoon een luikje in zijn schedel open te maken, maar overigens
is de gelijkenis met Du Perron frappant. Die was er allerminst door gesticht; hij
schrijft Willink op 21 december 1925: ‘Het manneke voor Filter bijv. (waaruit ik
met schrik een gelijkenis
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ophaal met een krabbel die je van mij maakte in de Dôme te Parijs) zou me haast in
“burgerlijk” kwaad humeur brengen’. Het merendeel van de figuren trof hem als
‘loederachtige leelijkmanskinderen’, erg Duits getekend, à la Grosz. Op 22 december
voegt hij daaraan toe, dat hij graag een portret van Duco Perkens zou willen, dat niet
de ‘brokkelige beverige leelijkheid’ heeft van de al geleverde illustraties. Hij raadt
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zijn vriend aan een moment uit te zoeken waarin deze zich ‘sterklijnig’ gestemd
voelt. De illustraties voor Bij gebrek aan ernst aanvaardde hij nu maar, nu ze er
eenmaal waren, maar echt gelukkig was hij er niet mee.
Volgens Willink zelf was Du Perron bij hun ontmoeting in Antwerpen nog van
het nieuwe vervuld: hij stuurde hem een verzameling futuristische manifesten en ze
lazen samen André Breton, Louis Aragon en Tristan Tzara.11 Erg diep ging deze
fascinatie met het nieuwe echter niet, zoals Manu van der Aa in zijn studie E. du
Perron en de avant-garde (1994) heeft aangetoond. Als om deze stelling te bewijzen,
vervolgt Willink: ‘Maar het was ook in die dagen, dat Du Perron mij, met een te ver-
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A.C. Willink, 1926.
A.C. Willink, 1926.
Pascal Pia, 1926.

dacht welbehagen, enige gedichten van A. Roland Holst voorlas. Ik verwierp hun
klassieke versbouw en romantische inhoud als overwonnen standpunten, maar Du
Perron vond ze toch niet te versmaden. Van dat ogenblik af begon de visuele wereld
weer vat op mij te krijgen en ik bracht realistische elementen in mijn komposities.
Jozef Peeters vertelde toen ieder die het weten wilde, dat Willink de zaak van het
konstruktivisme verraden had.’ In een interview met Ischa Meijer haalde Willink op,
hoe Du Perron hem tijdens een logeerpartij in Brussel had gezegd: ‘Die abstracte
boel, hou daar toch eens mee op, jongen. Maak maar eens een schilderij van de dingen
die je ziet - dat is al gek genoeg.’12 Willink heeft toen een rozenstruik uit de tuin van
de Du Perrons getekend en geschilderd, als eerste proeve op weg naar het compleet
figuratieve.
In de tekeningen die Willink voortaan aan zijn vriend leverde, was hij heel
gehoorzaam ‘sterklijnig’. Ze kwamen terecht in een latere uitgave van Bij gebrek
aan ernst (1928), in Alle de rozen (1927), Poging tot afstand (1928), Nutteloos verzet
(1929), Een voorbereiding (1931) en Mikrochaos (1932). Waar Du Perron zelf is
afgebeeld, is hij uiterst gestileerd getekend, bijna als de karikatuur van een
romantische jongeling die soms iets weg heeft van Oscar Wilde. Voor Een
voorbereiding heeft Willink de prent van Du Perron zelf uit de eerste druk als
uitgangpunt genomen: het hoofdpersonage is op de achtergrond geplaatst,
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terwijl zijn tegenspeelster zich van hem afwendt en een afwerend gebaar maakt.
Clairette ziet er wel heel wat mooier uit dan in Du Perrons eigen versie! Verder heeft
Willink ook twee ‘serieuze’ tekeningen van Du Perron gemaakt, die echter niet tijdens
diens leven zijn gepubliceerd. Een ervan is opgenomen in de Bzztöh-uitgave uit 1981
van De behouden prullemand. Een ander is afgedrukt in Jaffés boek over Willink.13
Beide tekeningen dateren uit 1926 en beelden Du Perron uit als een dikkig, op

Valentijn van Uytvanck, 1931.
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de ene tekening zelfs pafferig, heer met ernstig peilende blik en hevig gestileerd
golvend haar. Een reactie van Du Perron op deze portretten is niet overgeleverd.
Voor de curositeit valt dan nog een potloodschets te melden, die niemand minder
dan Pascal Pia maakte, gedateerd 15 november 1926. De schets is afgedrukt bij
‘Gebed bij de Harde Dood’ in Erts. Letterkundige Almanak (1929). Du Perron maakt
op deze tekening een welhaast sadistische indruk, maar dat kan aan het geringe
tekentalent van Pia liggen, die zich bij mijn weten nooit op dit gebied heeft bekwaamd.
Veel interessanter is de tekening met zwart krijt, die de Antwerpse tekenaar en
graficus Valentijn van Uytvanck (1896-1950) in 1931 van Du Perron maakte.14 Toen
hij Du Perron tekende, had hij al portretten van diverse Nederlandse schrijvers op
zijn naam staan, onder anderen van Slauerhoff en Marsman. Er bestaat een foto van
de lange magere Van Uytvanck voor zijn ezel met op de achtergrond een poserende
Du Perron, ontspannen zittend op een stoel. De tekening geeft een beeld van de
rijpere Du Perron, met een vastberaden trek om de mond en een zelfbewuste blik.
Na 1931 zijn er bij mijn weten geen andere getekende of geschildetde portretten van
Du Perron gemaakt. Uitgeverij Stols was de laatste die in zijn uitgaven van Du Perrons
boeken illustraties opnam waarin een al dan niet verhuld portret van de auteur was
getekend. Een artistieke voortzetting van de portretten zijn ongetwijfeld de bekende
foto's die Emiel van Moerkerken in 1939 van hem maakte. Sylvia Willink komt de
eer toe Du Perron in drie dimensies te hebben vormgegeven. De in brons gegoten
kop van Du Perron, naar een foto van Van Moerkerken, prijkt thans in het
Letterkundig Museum.15

Eindnoten:
1 Kees Snoek, ‘Met een blik van nadenkend wantrouwen. Liefdesbrieven van E. du Perron aan
Julia Duboux’, in De Parelduiker 3 (1998) 2, p. 2-27.
2 Ronald Spoor/Louis Uding, ‘Du Perron geportretteerd door Creixams’, in Het Oog in 't Zeil 1
(1983-1984) 6 (augustus 1984), p. 14-16.
3 Deze passage is mede gebaseerd op een interview met Clairette Wolfers-Petrucci(afgenomen
samen met Manu van der Aa) d.d. 4 mei 1991 te Vieusart, België.
4 Gegevens uit over Du Perrons contacten met Pia zijn mede ontleend aan: Pascal Pia, Parler de
Du Perron / Praten over Du Perron, Utrecht 1979.
5 Brief van Du Perron aan Julia Duboux, 8 augustus 1924.
6 Interview met Michel Seuphor d.d. 26 januari 1992 te Parijs.
7 Brief van Du Perron aan Pedro Creixams, 22 augustus 1924: ‘On a publié à Anvers cette histoire
que je t'ai traduite un jour et que tu ne trouvais pas trop mal, mais dont tu condamnais avec
impatience les “images” (de mon ami Duboux)’.
8 Zie voor de relatie Du Perron-Julia Duboux mijn artikel: ‘Met een blik van nadenkend
wantrouwen’ (noot 1).
9 Loek Brons, ‘Eddy du Perron's invloed op Carel Willink’, in Kunstwerk 3 (1991) 5, p. 37-42.
10 Pierre H. Dubois, ‘E. du Perron en A.C. Willink’, in Pen en penseel, bijzonder nummer van
Critisch Bulletin (zomer 1947), p. 132-148.
11 A.C. Willink, ‘Cézannes nalatenschap onder benefice van inventaris aanvaard’, in Libertinage
2 (1949) 2, p. 93.
12 Ischa Meijer, ‘Toch denk ik vaak: het had beter gekund’, in Avenue, februari 1980, p. 11-16.
13 H.L.C. Jaffé, Willink, Amsterdam 1980, p. 30.
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14 Gegegevens over Van Uytvanck zijn ontleend aan: Ward Ruyslinck, Valentijn van Uytvanck.
Tekenaar zonder vaderland, Brussel-Den Haag 1977.
15 Dit artikel zou nooit geschreven zijn zonder de brieven van Du Perron aan Clairette Petrucci,
waarvan we de vondst te danken hebben aan Claire Baeyens-Wolfers (Brussel). Tevens ben ik
haar erkentelijk voor diverse aanvullende gegevens die zij mij wist te verschaffen en voor de
inzage in de agenda's van haar moeder. Gegevens over Paul Jeffay dank ik aan Andrew Jeffay
(Manchester) en lori Williams (Braintree, Essex).
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Sjoerd van Faassen & August Hans den Boef
‘Ik moet zingen, altijd maar weer zingen van U’
Liefdesgedichten van Theo van Doesburg voor Lena Milius
‘Een ander kan uit je leven gaan zonder dat je er veel van merkt, maar hij heeft met
zijn levendige geest zoo op ons ingewerkt, dat hij onvergetelijk is’,1 schrijft Lena
Milius op 2 januari 1932 over Theo van Doesburg aan Evert Rinsema. Op dat moment
wordt het aan Van Doesburg gewijde in memoriam-nummer van het door hem in
1917 opgerichte maandblad De Stijl samengesteld. Bovendien bereidt Lena Milius
samen met Nelly van Moorsel - de weduwe van de op 7 maart 1931 overleden Van
Doesburg - een retrospectieve tentoonstelling van Van Doesburg voor, die van 15
januari tot 1 februari 1932 in het Parc des Expositions te Parijs te zien zou zijn. ‘Zoo
als hij vroeger, komt nu Nel in alles bij mij steun en raad vragen en als we samen
zijn praten we bijna voortdurend over hem en komt er geen eind aan de herinneringen’,
vertrouwt Lena Milius in dezelfde brief Rinsema nog toe.
Theo van Doesburg heeft een aantal hartstochtelijke liefdesgedichten geschreven
voor Lena Milius, met wie hij van mei 1917-januari 1923 getrouwd was, maar die
hij eind 1920 al had verlaten voor Nelly van Moorsel. De gedichten voor Lena Milius
zijn deels nog nooit eerder in druk zijn verschenen. Sterker nog, ze werden tot dusverre
in de literatuur over Van Doesburg als verloren beschouwd.
De handschriften van de aan Lena Milus opgedragen gedichten zijn in
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1999 door het Letterkundig Museum met steun van het Prins Bernard Fonds uit een
particuliere collectie verworven. Ze worden hier alle in facsimile gereproduceerd en
geplaatst in de context van de relatie tussen Van Doesburg en Lena Milius.2
Theo van Doesburg (1883-1931), wiens werkelijke naam Christian Emill Marie
Küpper luidde, leert Helena Hermina Frederika (Lena) Milius (1889-1969) begin
november 1914 kennen in haar woonplaats Tilburg.3 Van Doesburg is dan eenendertig
jaar oud; Lena bijna zes jaar jonger. Op 1 augustus van dat jaar breekt de Eerste
Wereldoorlog uit. Van Doesburg viel onder de mobilisatie en werd gelegerd in het
tamelijk dicht bij Tilburg gelegen Alphen, aan de grens met België. Eind 1914-begin
1915 zal Van Doesburg ingekwartierd worden in het huis van de familie Milius.
In Tilburg raakt Van Doesburg ook bevriend met de daar woonachtige
spoorwegemployé en dichter Antony Kok (1882-1969) en met de Drachter
schoenmaker en beeldend kunstenaar Evert Rinsema (1880-1958), van wie Van
Doesburg in 1920 als uitgave van De Stijl de aforismenbundel Verzamelde volzinnen
zal uitgeven. Kok en Van Doesburg organiseren onder meer op 29 april en 12 mei
1915 soirées, waarop Van Doesburg ‘moderne verzen’ voorleest; er zullen hierna
nog tenminste acht soortgelijke optredens in andere steden plaatsvinden.4 Kok wordt
Van Doesburgs vertrouweling in poëtische zaken, mede omdat Van Doesburg nogal
tegen hem en zijn poëzie opkijkt. Aan Van Doesburgs literaire teksten uit deze periode
is de overal in Europa voelbare invloed van Dostojewski niet vreemd, maar ze passen
ook in een humanistische traditie waarop in Nederland ethisch-geïnspireerde schrijvers
als Just Havelaar en Dirk Coster patent hebben.
Als Van Doesburg Lena voor het eerst ontmoet, is hij nog getrouwd met Agnita
Henrica Feis (1881-1944), die hij omstreeks 1904 leerde kennen en met wie hij op
4 mei 1910 in het huwelijk trad. In Van Doesburgs dagboek - eigenlijk meer een
aantekeningenboek, dat in latere delen getooid wordt met de veelzeggende ondertitel
‘Indrukken van Binnen en
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‘Mijne Liefde...’, Alphen (N.B.), 2-4 januari 1915
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Buiten’ - uit de jaren 1902-1909 is een van de daarin opgenomen ‘Passies’ (‘Liefde’
van 19 september 1904) (L2) aan Agnita opgedragen.5 Ook in de daarop volgende
jaren zal Van Doesburg herhaaldelijk teksten aan haar opdragen, zoals het op 25
oktober 1908 geschreven ‘Van ons-tweeën (Uit het diepste van mijn Kunst en mijzelf)’
(L14) of ‘Mijn visioen van den anti-Christ’ (L50) van bijna twee jaar later. Agnita
is ook de eerste die Van Doesburgs deelgenoot maakt van zijn poging tot een wat
omvangrijker prozawerk, de ‘Gedenkschriften van een milicien’ (L74-77), waaraan
hij in juli 1914 (als hij voor militaire herhalingsoefeningen gelegerd is in Fort Veldhuis
te IJmuiden) werkt.
Net als Van Doesburg zelf heeft de tweeënhalf jaar oudere Agnita literaire ambities.6
Eind 1915 geeft zij in eigen beheer het bundeltje Oorlog. Verzen in staccato uit,
waarvoor Van Doesburg het omslag tekende. Albert Verwey sprak er in het tijdschrift
De Beweging vol lof over. Agnita was op 29 maart 1913 in Eenheid gedebuteerd met
aforisme-achtige teksten. Aan dat wat vage en zweverige weekblad ‘voor
maatschappelijke en geestelijke stromingen’ werkt Van Doesburg zelf sinds 1912
mee, aanvankelijk met kritieken, moralistische beschouwingen en gezever over de
verschrikkingen van de oorlog, vanaf 1913 ook met verhalend proza (vooral sprookjes
met een tamelijk weeïg karakter), toneel en een enkele gedicht.7
‘In zijn huwelijk had hij zich nooit zóó aan de vrouw kunnen geven, zooals hij
zich aan zijn werk gaf: geheel bloed, ziel, geest. En toch: door absolute eenwording
met het vrouwelijke element - dat in hem zelf tot iets moederlijks geworden was had hij wellicht de oplossing van zijn arbeid gevonden. Maar er stond iets tusschen
hen in. Een hoog vierkant zwaar blok. Deze vaste stof deed hen nooit geheel tot
elkander komen, zooals hunne bedden waren ook hunne zielen van elkander
gescheiden en stonden op verschillende plaatsen’ schrijft Van Doesburg in een van
de afleveringen van zijn onvoltooide roman ‘Gedenkschriften van een minnaar’
(L138). Het huwelijk tussen Van Doesburg en Agnita houdt - waarschijnlijk
grotendeels wegens hun botsende ambities - niet heel lang stand. Uit opmerkingen
in Van Doesburgs brieven aan Lena komt Agnita als een overheersende, grillige
vrouw naar voren. Midden 1914
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komt het tot een breuk. 11 mei 1917 wordt de scheiding uitgesproken. De rol van
muze wordt overgenomen door Lena: voortaan zal zij de geadresseerde van Van
Doesburgs teksten zijn. Over Agnita Feis schrijft Van Doesburg in de al geciteerde
‘Gedenkschriften van een minnaar’: ‘Hunne werken schenen dan ook één
gemeenschappelijke ziel te hebben; ademend één geest’; van Lena beweert hij dat
zij de enige is die hem kan begríjpen. ‘Ik wéét nu dat ge mij begrijpt, niet met uw
verstand, maar met uw ziel’, zegt Van Doesburg over haar in ‘Brieven aan Bertha’
(L82).
De brieven die Van Doesburg na zijn kennismaking met Lena aan haar richtte, zijn
mogelijk grotendeels verloren gegaan; slechts een enkele, latere brief is bewaard
gebleven. Lena heeft echter afschriften gemaakt ten behoeve van Van Doesburgs
‘De gedenkschriften van een minnaar’ (ook wel ‘Het testament van een minnaar’)
(L104, 111, 116, 138), een net als de ‘Gedenkschriften van een milicien’ (L74-77)
en ‘Testament van een moordenaar’ (L61, 68) onvoltooid gebleven roman, waaraan
Van Doesburg de eerste helft van 1915 werkt.8 Bij de documenten voor ‘De
gedenkschriften van een minnaar’ is ook Van Doesburgs eerste gedicht voor Lena
bewaard gebleven, het op 6 maart 1915 als een muziekstuk opgezette ‘Nu komt zij!!’
(L105), dat ‘con brio’ begint met de regel ‘Ik word steeds gelukkiger!’ en ‘forte tutto
ci forza’ eindigt met de regels ‘Nù komt mijne Nieuwe Kunst, - Nu wordt / mijne
Liefde Kunst’.
Vanaf 9 november 1914 schrijft Van Doesburg een reeks ‘Brieven aan Bertha’
(L81-87, 103). Deze pathetische brieven zijn een mengeling van fictie en
autobiografie. Ze zijn duidelijk al vanaf het begin gericht aan Lena.
Het lijdt geen twijfel dat Van Doesburg in geestelijke verwarring verkeert, als hij
zijn brieven schrijft. In de brieven is duidelijk de ontwikkeling van zijn relatie met
Lena te volgen. In zijn tweede brief (13 november 1914) is hij nog bereid zijn
ontwakende verhouding met Lena af te breken, omdat hij vermoedt dat zij nog
verwikkeld is in een andere relatie: ‘Kent gij het grenzenlooze Leven? Ik ken het
Bertha en ik weet dat liefde tot dit Leven voert. Zeide ik U niet, dat het “halt” niet
gebo-
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den kan worden aan het hart. En waarom die woorden, zoo ze werkelijk uit het hart
komen - teruggedrongen? Ah. Ik weet het. Om “hem”. Ha ha ha! En wie is hij? Wat
is hij? Wat voelt hij? Wat denkt hij? Wat lijdt hij? Is hij al eens gestorven en loopen
gegaan? Hoe verhoudt hij zich tot het grenzenlooze leven; het leven van den Droom?
Heeft “iemand” U ooit gedragen over de afgronden van deze vooze wereld, naar 'n
andere Wereld waar de bloemen der heiligste aandoeningen tot één bouquet
samengebonden U werden aan de ranke voeten gelegd? Zoo ja...ik zal terug keeren
naar de oude duistere wereld van het fatsoen en den burgelijke deugden, naar die
wereld, naar die duf-ruikende wereld, waar “verloofd” en “getrouwd” alle passie
doodende woorden zijn. - Ik zal mezelf zondig en Uwe oogen schuldig verklaren. Ik
zal aan de hand van het een of ander kwalijk riekende dogma mijne schoonste
gevoelens aan banden leggen. Ik zal gaan, staan en loopen in den gescheurden en
gevlekten rok des dronkaards en der losbandigen...Maar God! ik kan het niet Bertha!
Bertha!!’ In zijn derde brief (18 november 1914) schetst hij haar op getourmenteerde
wijze zijn idealen en zijn geestelijke en artistieke ‘Werdegang’ tot aan de oorlog,
om te concluderen: ‘Ik stelde mij 'n stout, geestelijk-veldtochtplan voor door heel
het artistiek en wijsbegeerig Europa. Dit kon alleen zóólang Europa de werken der
Vrede lief had. Predikte ik niet: de broederschap aller menschen, aller nationaliteiten
door de Kunst? Predikte ik niet: de Liefde als basis van alle vormen van Kunst. Ja
dat deed ik.’ Het begin van de Eerste Wereldoorlog doorkruist zijn ambities. ‘In
dezen toestand heb je mij leeren kennen Bertha! Het was op 'n middag in 't café L;
met twee fatale soldaten. Herinnert ge 't U. Herinnert ge U ook nog dat gij 'n
notitieboekje hadt, waarin ik toen 'n banaal tweeregelig rijmpje schreef, geheel slaande
op mijn levensprincipe van toen? Ook bij U Bertha zocht ik toen slechts wat afleiding.
Bedwelming tot den dood toe. Hoe vreemd was het mij toen ik na U dikwijls gezien
te hebben ging ontdekken, dat er in het licht van uwe oogen; in den blik waarmeê ge
naar mij keek iets was dat mij zonder dat ik 't wilde, aan mijne idealen van voorheen
herinnerde. Ik bemerkte, dat uw bijzijn mij beter maakte, mij terugvoerde naar mijne
prachtigste gedachten. Hoe kòn het. Ik weet het niet. Ach
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vraag er niet naar. Ik kreeg U lief...gij werd 'n vriendin voor mij. Uw bijzijn, het
bijzijn uwer oogen, het bijzijn van den blik uwer oogen werd mij 'n behoefte. Kon
ik dat helpen? Neen...of...ik weet het niet - Vergeef het mij. Uit mijn hartstocht
ontstond 'n geestelijke vriendschap voor U, zonder dat ik het wilde, want wat ik wilde
was slechts verstrooiing. Ik wilde mij in 't slijk werpen en kòn het niet! Gij werd
voor mij iets “beters” in mijn eigen gedachten. Ik kreeg lust om mijzelf te herstellen.
Toch voelde ik dat ge veel mistte, maar juist het denkbeeld dat ik dat gemis kon
aanvullen vervulde mij met vreugde. Toch twijfelde ik nog altijd en ook hieraan: of
ik van U hield. Maar zie toen wij scheidden en ik meende U niet weer te
zien...enfin...dien middag in het café, toen bemerkte ik aan mijzelf...aan mijne tranen,
dat ik U waarachtig lief had. Ik was gelukkig en ongelukkig in hetzelfde oogenblik.
[...] Weet ge waarom ik dit schrijf? Omdat ge mij weder tot mijzelf gebracht hebt en
wanneer ge mij tot mij gebracht hebt, dan hebt ge mij tot mijn werk gebracht en
wanneer ge mij tot mijn werk gebracht hebt, dan zijt gij in mijn arbeid en wanneer
gij in mijn arbeid zijt, dan zijt ge in mij.’ In de - volgens Van Doesburg ‘in scherzo’
- geschreven brief van 24 november 1914 aan Lena breekt Van Doesburgs liefde
voor haar onbekommerd door: ‘Je brief rook naar je. Zijn inhoud sprak van uwe ziel.
Waarlijk, ik had niet gedacht nog zooveel licht te vinden in het “donkere Zuiden”.
[...] Een vriendinnetje, dat mij - die zoo gecompliceerd is - kon begrijpen als gij doet,
dat had ik niet verwacht in Brabant’. De reeks brieven komt tot een einde als Van
Doesburg bij de familie Milius ingekwartierd wordt. De hoeveelheid aan Lena
opgedragen teksten neemt dan in rap tempo toe.
In Alphen en Tilburg ontstaat veel van Van Doesburgs vroege literaire werk. Lena
blijkt een belangrijke inspiratiebron.
Op 22 november 1914 schrijft Van Doesburg aan Lena over zijn in juni 1913
begonnen, maar onvoltooid gebleven roman ‘Het testament van een moordenaar’
(L61, 68): ‘Hoe gaarne zou ik je de nieuwe hoofdstukken toegevoegd sinds 13
november aan mijn roman aan je voorlezen. Het zijn er zeven. Het eerste boek is
bijna ten einde. Het zullen drie
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‘Uwe Liefde...’, Tilburg, 14 januari 1915
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boeken worden. [...] Ik ben zeer gelukkig met de laatste hoofdstukken.’9 En in de
vierde van de ‘Brieven aan Bertha’ (24 november 1914) voegt hij daaraan toe: ‘Ge
schrijft, dat ge zeker weet, dat hij (mijn roman) mooi zal worden. Waardoor weet ge
dat zoo zeker? Zijn het weêr uwe oogen die....Laat ik U zeggen sinds ik ze leerde
zien...en begrijpen, ik zeven hoofdstukken aan dat werk heb kunnen toevoegen.’ Van
Doesburg beschrijft voor haar op poëtische wijze hun relatie. Hij vertelt Lena hoe
haar aanwezigheid hem opgebeurd heeft uit de diepste diepte, waar hij alle idealen
en verwachtingen van zijn kunstenaarschap dacht verloren te hebben.
Op 2 januari 1915 citeert hij in een brief een dagboekaantekening van 22 december:
‘“Je liefde is als een wit licht boven mij; een wit en stil licht zooals volgens de
dynamiek alle kleuren van het spectrum het witte licht vormen, zoo hebben uwe
aandoeningen en gedachten dit witte licht dat Uwe liefde is - voortgebracht. Het
beschijnt mij en alles rondom. Het doet mij de dingen om mij heen zien, zooals ze
werkelijk zijn. Een kroeg is 'n kroeg, vulgair en koud. De glaasjes met drank zijn
smerige borrels en 'n hysterische meid staat tusschen de karaffen en flesschen. Je
liefde is als 'n lamp onverwachts boven mijn hoofd ontstaan. Vóór dat die lamp aan
was, waren de glazen met drank kleurige gewassen en de meid een engel. Maar gij
kwaamt en bracht 'n lamp binnen. Nu kan ik alles zien! Ik verlaat het paradijs van
den ondergang om weder naar omhoog te stijgen!” Nu was uw brief voor mij de
weerkaatsing van dat witte licht’, vervolgt Van Doesburg zijn brief: ‘Zal het U
verwonderen wanneer ik de psychische sfeer waarin wij leefden ééns tot 'n
symphonische schilderij maak; een symphonie van blank licht en bloemen, 'n schilderij
van regelmatige muziek! Zal het je verwonderen Mili, wanneer ik uit uwe intense
liefde, stoute gedachten put, vol overmoed en kracht? Zal het je verwonderen wanneer
ge hoort, dat ik allen uitdaag!? Zal het je verwonderen als ik je zeg, dat ik mijne
uitgangsbegrippen van Liefde als basis tot de hoogste Kunst, eens verworpen, weder
herneem?’ In een ongedateerde, maar kort daarop geschreven brief zegt hij nog over
zijn gedicht: ‘In den hemel. Buiten tijd en plaats. Mijn engel, mijne muze, Ik heb
hedenmiddag gewerkt in de diepste ont-
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roering aan “Uwe Liefde” Lang kán ik er niet aan werken, het neemt alles van mij.
Door die liefde, die ik hier bezing, door diezelfde Liefde, komt mijn Geest geheel
los. Nu kan ik alles! Elk diep gevoel, hoe diep het ook in mij vastzit, vloeit er
oogenblikkelijk als woord uit. Mijn God: wat maakt ge toch van mij. Ik ben zoo
gelukkig’, zegt Van Doesburg, die zijn brief ondertekent met ‘je kind Theo’, zoals
hij nog in 1930, lang nadat zijn huwelijk met Lena is beëindigd, een brief aan haar
begint met ‘Mijn lieve mammie’.10 ‘De liefde van de vrouw voor den man begint,
waar zij het kind in hem ontdekt’, schrijft Van Doesburg ergens in ‘Gedenkschriften
van een minnaar’ (L138). Dat is een echo van wat Van Doesburg in een ongedateerde
beschouwing schreef: ‘Wat ik in den kunstenaar bemin, dat is het kind. Wat ik in het
kind bemin dat is de kunstenaar. De Vrouw kent eerst haar man, wanneer zij in hem
het kind ontdekt heeft. De schoonste ontdekking voor den man is het kind in de vrouw
te ontdekken.’11
Het blijkens het handschrift op 14 januari 1915 voltooide ‘Uwe liefde...’ (L102)
stuurt Van Doesburg voorzien van de opdracht ‘aan Haar’ in manuscript aan Lena.
Het wordt zonder die opdracht gepubliceerd in Eenheid van 20 februari; daar draagt
het overigens de datering 10 februari 1915. Kort voor de voltooiing van ‘Uwe liefde...’
heeft Van Doesburg al het op 2-4 januari 1915 geschreven ‘Mijne liefde...’ (L101)
aan Lena opgedragen; op 30 januari is ook dit gedicht afgedrukt in Eenheid.
Het moet een hectische tijd voor de dolzinnig verliefde Van Doesburg geweest zijn,
want Agnita geeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Ergens in januari 1915
schrijft Van Doesburg op zeker moment aan Lena: ‘Ik moet je bliksemsnel schrijven
daar Agnita aldoor binnenkomt.’ Dat geeft de gespannen sfeer wel zo'n beetje weer.
Kort daarop, op 7 februari, ontwerpt Van Doesburg een groots plan om in
romanvorm zijn liefde voor Lena gestalte te geven: ‘Ik heb het plan gevormd een
boek te scheppen. Ik volvoer mijn plan. Het “zwarte” boek heb ik opgeborgen.12 Dit
is het “witte boek”. Ik noem dit boek “Het Testament van een minnaar”. Het Ie boek
bevat onze Liefde
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“van onzichtbaarheid tot Eénwording”. In 4 hoofdstukken, “onzichtbaarheid”,
“zichtbaarheid”, “aanraking”, “eenwording”. Ik zal er mijne beste kracht aan wijden.
Het “witte” zal (nog) boven het “zwarte” zijn. Een brief is mij niet meer genoeg. En
ik moet spreken; neen, zingen moet ik. Gij hebt mij voortgebracht. Ik ben Uw kind.
Eens zult gij lezen wat Uw kind van U denkt. Gij zijt mijne moeder en mijne Vrouw.
Ik moet zingen, altijd maar weer zingen van U.’
Van ‘Het testament van een minnaar’, of ‘De gedenkschriften van een minnaar’
zoals de roman later getiteld is, zijn slechts een aantal fragmenten overgeleverd. Het
enige fragment uit de tijd dat de roman nog ‘Het testament van een minnaar’ heette,
is geschreven in februari 1915. Latere fragmenten, na de titelwijziging, dateren van
14 mei tot vermoedelijk eind 1915. Dan is Van Doesburg al sinds half september in
Utrecht gelegerd.
Het meest omvangrijke fragment van ‘De gedenkschriften van een minnaar’ omvat
twee cahiers. Daarin worden als in de roman optredende personages onder anderen
genoemd Alwina (Agnita Feis), Rosewijdt (Antony Kok) en Mili (Lena Milius)
(L138). Wie de genadeloze beschrijving door Van Doesburg van de met letterlijk
krankzinnige trekken getooide Alwina leest, begrijpt waarom hij zijn huwelijk met
haar alter ego in de realiteit Agnita ontvlucht. ‘Later kwamen de tranen van jalouzie,
tranen van haat, tranen van woede, maar ook van trots, enthousiasme en
scheppingskracht’, schrijft hij over zijn relatie met haar. ‘Er kon geen twist ontstaan
uit de botsing hunner naturen of hij eindigde in schokkend snikken. Zooals beiden
zich niet op deze wijze geuit hadden, bleef de twist als 'n keffende hond door de
kamer hollen. Door 'n klein - althans schijnbaar klein - toeval: het openlaten van een
raam of deur; het te laat thuis zijn bij het eten; kon deze jankende hond zich van zijn
ketting losrukken. [...] Bliksemsnel achter elkaar kwamen hare beschuldigingen als
vliegende projectielen op hem neer. Hij voelde dat hij de macht had door zich te
vernederen, door toe te geven, door zichzelf te beschuldigen, door 'n enkel zacht
smeekend woord deze ontzettende renloop hare gedachten te stuiten of een ander
terrein over te brengen. Maar een zekere haat weerhield hem. Deze haat gold niet
haar
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oogenblikkelijk, maar de haat ontstond uit de gedachte, hoe onherstelbaar deze
gebeurtenissen voor hun toekomst zouden zijn. De haat groeide door het besef dat
door zóó elkaâr te zien; zoo transparant de harmonie en de sfeer van hun betooverend
verleden, voorgoed gebroken was. Een zeker diabolische kracht stond in hem op.
Hij leerde duistere diepten kennen die hij nooit in de menschelijke natuur vermoed
had. En aan den rand van deze afgronden lachte hij. Soms was het of zijn ziel in hem
tot een steenen beeld werd, waartegen hij voortdurend aankeek. Er ontstond een
vermoeid gevoel in zijn bovenoogleden. Hij begon zich afgemat als hij was voor de
ontzettend snellen woordenstrijd, als 'n steen te gevoelen, die van een ontzaggelijke
helling naar omlaag dondert; altijd sneller, sneller, zonder ophouden. Dit leven van
strijd had het karakter van een vreeselijke onweersbui na een broei-heeten dag. Eerst
hier en daar een droppel op de droge bladeren. Dan een snel aanrijdende kavalerie
van regendroppels. Dan de klapwiekende vogel van den bliksem aan de horizon. Dan
het gezwaai van vurige staven tegenelkaâr als 'n duel met glanzende degens. Dan
kraken; knarsen, knetteren; treinen die in ontzettende vaart tegen elkaar in beuken.
Het doorelkaâr tommelen van geheele wagons keisteenen. Dan twee buien tegenelkaâr
in. Het werpen van gebogen vuurlanzen en krissen. Geknal van kanonschoten. Het
slaan van groote metalen vlekken plat tegen elkâar. Dan watervallen uit den
inktzwarten hemel. Valsche belichting der aarde. Dan weer slagregens en drijvende
waterbellen. Dan stilte en het opbloeien van het licht. Wie kan de donder tegenhouden.
De bliksem aan banden leggen? De ongebonden krachten vernietigen. Evenmin
konden zij deze botsingen tegenhouden. Ze waren onvermijdelijk in 'n afkomst; groei
en bloei. Ze waren van den eersten dag hunner ontmoeting. Ze waren zelfs in hunne
brieven. Het enorme beeld hunne liefdesidealen, het btokkelde langzamerhand af.
Hij zag het voor zijn oogen gebeuren en kon het niet beletten. Hij wist 't: eens zou
het hoofd van den zwaren romp vallen: Het geluid zou vreeselijk zijn. Wat hielp 't
of zij schoongekleurde doekjes hingen voor dit melaatschen beeld? Zou het achter
dezen draperie niet even goed verbrokkelen? Waardoor kwam 't. Geen antwoord. Er
zal iets in de materie waaruit dat beeld
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gemaakt was gezeten hebben, 'n scherpe stof, waardoor naden en scheuren ontstonden.
Het ondoorgrondelijk geheim van de gehavende sfinx.’
Het is eerlijk gezegd goed, hier en daar zelfs prachtig proza wat Van Doesburg
hier schrijft en het is jammer dat hij de roman nooit voltooid of zelfs maar gedeeltelijk
gepubliceerd heeft. Uit het vervolg van zijn literaire carrière blijkt dat zijn ambities
op een ander vlak liggen, namelijk deel uit te maken van de literaire voorhoede.
Nadat Van Doesburg verliefd is geworden op Lena, wordt de verhouding met Agnita
getekend door heftige ruzies enerzijds, kalme berusting anderzijds. Op 23 februari
schrijft Van Doesburg aan Lena: ‘Ik kan geen enkel kwaad gevoelen meer hebben.
Ik heb geen enkel kwaad gevoelen gehad. Ik word steeds beter! Ik heb Agnita met
al de teederheid mijner gevoelens, mijner onverzwakte gevoelens, behandeld. Zij
slaapt boven mij; rustig en harmonisch. Ik dank mijn kracht daarvoor; mijn zoete
kracht; mijne liefde voor Jou! Mijn Vrouw! mijn Lieveling! Denk mooi aan haar.
Geef haar je vriendschap! Wees harmonisch met mij. Eén van klank. - Zij is nu
overtuigd, dat ik haar geen verdriet wil en kan doen, dat maakt mij zoo licht! Ik zal
elke hartelijkheid van jou aan haar met steeds meer Liefde - als dat kan! - voor jou
beloonen. [...] Ik weet nu het onderscheid tusschen diepe vriendschap en onmetelijke
Liefde.’ Maar kort daarop dan weer: ‘Den hevigsten strijd, weer met haar. Het is 'n
millioenenslag. O! Ze is...ach ik weet het niet, ik beschuldig niemand. Was ik maar
bij je. Ik lijd zoo! Gisteren harmonie, nu waanzin. Ik voel weer dezelfde waanzin
atmospheer hier. Dat heeft mij altijd gek gemaakt, maar toen bemerkte ik het niet.
Nu wel door jouw liefde.’ In de kantlijn noteert Van Doesburg nog: ‘Ook zij lijdt.
Ach zij lijdt aan zichzelf!’ Twee dagen later kan hij berichten: ‘Op dit oogenblik is
alles weer harmonisch. Gisteren voelde ik mij zeventig jaar, had 'n oudachtig gevoel.
Dat komt ik heb alle deuren van de waanzin open gedaan en dicht geslagen. Dat
komt: ik heb in alle mogelijke portalen en gangen der Verschrikking rondgedoold.
Uren, dagen, eeuwen lang. [...] Alles, mijn lichaam, mijnee ziel, mijn geest - joùw
lichaam, joùw ziel, joùw geest - dat alles was uit elkander gerukt. Ik heb in deze
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drie dagen meer geleden dan in mijn geheele leven. Ook zij lijdt en dat maakt mijn
verdriet lichter’.
Ook aan derden laat Van Doesburg zijn problemen doorschemeren, al schetst hij
daarin een rooskleuriger beeld van de situatie en doet hij zich nobeler voor dan zijn
handelwijze rechtvaardigt. Aan zijn kennis

Diè Zoen', Tilburg, 9 april 1915
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Mina Leibbrandt schrijft op 27 februari, dus midden in zijn heen en weer golvende
veldslag met Agnita Feis: ‘Tusschen mij en Agnita bestaat op dit oogenblik 'n zeer
mooie verhouding gekenmerkt door diepe vriendschap, Hooge bewondering en
ontzag voor haar absoluut Genie.
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Een voortdurend verkeer in den vorm van Huwelijk was voor menschen van ons
temperament reeds lang onmogelijk, daar de dagelijksche zorgjes en ellendetjes
immer redenen waren tot wrijving en onaangenaamheid. [...] Wat de détails aangaat:
ik zal 'n kleinen Biecht schrijven in eenvoudigen vorm getiteld: mijn Huwelijksleven
en de waarheid daaromtrent. [...] Ik schrijf deze niet om mijzelf te rechtvaardigen.
Integendeel voor zoover ik schuldig ben aan de catastrophe zal ik mijzelf beschuldigen
en aantoonen welke gebreken ik heb. Ik zal dit werk wellicht niet mijn en Agnita of
Helena haar naam er in neerschrijven, doch in de ruimte, en algemeen met andere
namen. Het zal spreken van noodzakelijkheid en het streven naar Harmonie tusschen
minnenden’.13 Die beschrijving van zijn huwelijk heeft Van Doesburg in de al
genoemde ‘Gedenkschriften van een minnaar’ proberen te geven.
Agnita Feis zal subtiel wraak nemen op Van Doesburg met haar in Eenheid van
20 mei 1916 gepubliceerde ‘De Kunstenaar’, waarin zij Van Doesburg impliciet
ridiculiseert door een verheven beschrijving van wat in haar ogen een wérkelijke
kunstenaar vertegenwoordigt. Het moet voor de goede verstaander duidelijk zijn
geweest, Van Doesburg was niet zo'n werkelijke kunstenaar: ‘De kunstenaar is niet
luidruchtig. Hij bindt geen belletje aan opdat men hem op een afstand hoort klingelen.
Hij sticht geen vereenigingen; hij huurt geen zalen. Hij spreekt niet in het openbaar
over zijn schat. Hij houdt geen kunstige redevoeringen, hij verdedigt geen vernuftige,
dogmatische stellingen. [...] Hij die van zijn liefste wegloopt is geen minnaar. hij die
niet met kunst alleen wil zijn is geen kunstenaar.’ In Eenheid heeft zij dan al op 16
oktober 1915 de belans van haar huwelijk met Van Doesburg opgemaakt in haar
bijdrage ‘Verbinding’.
Na de respectievelijk op 2-4 januari 1915 in Alphen en op 14 januari 1915 in Tilburg
geschreven gedichten voor Lena ‘Mijne Liefde...’ en ‘Uwe Liefde’, duurt het tot 9
april voor Van Doesburg een nieuw gedicht voor haar schrijft. Maar dan is het ook
goed raak! Wèg platonische schwärmerei of intellectualistische zelfbevrediging. Het
op genoemde dag geschreven gedicht ‘Diè Zoen’ (L107) laat een versmelting
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zien die verder gaat dan het puur lichamelijke. Op Gorteriaanse wijze beschrijft Van
Doesburg zijn eenwording met Lena: ‘Want met dien zoen, / Gaf zij haar gansche
wezen / Mij. - / Mijn zinnen werkten / Of ze de hare / Waren. / Ik zag de dingen, /
Zooals zij ze ziet’.
Eenmaal overgeplaatst naar Utrecht zet Van Doesburg zijn poëtische reeks voor
Lena voort. Op 21 september 1915 schrijft Van Doesburg aan Antony Kok: ‘Heden
'n pracht vers gemaakt Heimwee. 't Is bijna af. Zeg 't Haar’; een dag later voegt hij
daaraan toe: ‘Ik heb twee nieuwe verzen gemaakt: “Kazerne kamer” en “Heimwee”.
Dit laatste is volgens mij het Ideaal van alle verzen. 't Is heel eenvoudig en toch vol
ontzetting en diepte. 't Kon niet anders dan zóó worden’.14 De eerste bekende versie
van het gedicht maakt echter ook deel uit van ‘Voorjaarsverzen’ die Van Doesburg
in mei 1916 aan Lena stuurt. Mogelijk dat het gedicht in de tussentijd nog door Van
Doesburg bewerkt is. In Utrecht schrijft hij ook op 23 september ‘Mijn witte Muze!
Mijn Bruid’ (L119), op 26 oktober ‘aan Mijn Diamanten Muze!’ (L125), en aan het
einde van 1915 een viertal ‘Minneliederen’ (L130-133). Een enkel gedicht van deze
reeks zal later door Van Doesburg worden opgenomen in zijn voorgenomen bundel
Nieuwe woordbeeldingen (kubistische en expressionistische verzen), die slechts in
handschrift is bewaard gebleven.15 Deze liefdesgedichten voor Lena maken, als je
de opschriften mag geloven, deel uit van blijkbaar groots opgezette reeksen als ‘Het
Liefdelied’, ‘Minnebrief’ dan wel ‘Minneverzen’ of ‘Minneliederen’, en later nog
‘Voorjaarszangen’, ‘Voorjaarsliederen’ en ‘Van het Uitspansel der Minne’.
Na zijn demobilisatie in februari 1916 verhuist Van Doesburg naar Haarlem. Lena
woont vanaf diezelfde maand in Leiden, waarschijnlijk om dichter bij Van Doesburg
te zijn. In april 1917 gaat Van Doesburg bij Lena wonen; ze trouwen op 30 mei
1917.16
Ook in Haarlem schrijft Van Doesburg een reeks liefdesgedichten voor haar, zoals
waarschijnlijk het ongedateerde ‘Als’, ‘Mei-morgen’ van 23 mei, ‘St. (Nachtlied
voor Helena)’ van begin juni, ‘Zij’ en ‘Mijn tranen’ van 25 juni 1916, en ‘De Genade’
van 27 juni 1916 (L147-152).
De gedichten vertegenwoordigen een overgangsfase in Van Doesburgs poëzie,
van het traditionele idioom naar de experimentele gedichten die
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hij na een periode van betrekkelijk stilzwijgen als literator onder zijn andere
heteroniem I.K. Bonset vanaf 1920 in De Stijl publiceert, niet toevallig nadat in april
1920 in dat tijdschrift het door Van Doesburg, Piet Mondriaan en Antony Kok
ondertekende ‘Manifest II van “De Stijl” 1920. De literatuur’ (L170) was verschenen.
Kort daarop begint Van Doesburg, al dan niet onder de naam Bonset, ter begeleiding
van zijn nieuwe poëzie aan een reeks programmatische essays als ‘Over het nieuwe
vers en het aaneengeknoopte touw’ (De Stijl juni 1920) (L174), ‘Inleiding tot de
nieuwe verskunst’ (De Stijl januari-februari 1921, maar al in mei 1920 geschreven)
(L172-173), ‘De nieuwe woordbeelding’ (Het Getij januari-februari 1921, maar al
september-oktober 1920 geschreven) (L178-179), ‘Grondslagen tot een nieuwe
versbeelding’ (De Stijl juli 1921) (L190), ‘Beeldende verskunst en hare verhouding
tot de andere kunsten’ (De Stijl juni 1922) (L204), ‘Symptomen eener réconstructie
der dichtkunst in Holland’ (De Stijl mei/juni 1923) (L208) en ‘Tot een constructieve
dichtkunst’ (Mécano januari 1924, maar het jaar tevoren geschreven) (L211).17
De op 16 mei 1916 geschreven reeks ‘Voorjaarsverzen’ (‘Mei’, ‘Ik’, ‘Heimwee’,
‘Aan Haar’, en ‘Hoort gij 't niet’) (L117,142-145) is het belangrijkste uit de door het
Letterkundig Museum aangekochte liefdesgedichten voor Lena. Van Doesburg schrijft
twee dagen later aan Antony Kok over deze reeks: ‘Er zijn een paar zeer weemoedige
verzen uit mij ontstaan. Eergisteren. Ik liep te zwalken door de Bolwerken, die zoo
heerlijk zijn op heuvelen gelegen en kreeg een raar antwoord toen ik aan mijzelf
vroeg: hoe voel je je nu. Ik ben ook zoo eenzaam.’18 Tot deze reeks moeten ook het
ongedateerde gedicht ‘Mei II’ (L146) gerekend worden.
Deze reeks heeft Van Doesburg willen bundelen onder de titel Verzen uit 1914.
Van deze voorgenomen bundel bestaat in Van Doesburgs schriftelijke nalatenschap
een typescript, dat hij voorzien heeft van de auteursnaam I.K. Bonset, het heteroniem
waarmee hij pas een aantal jaren later voor de dag kwam.19 Het is, net als bij de deels
vermoedelijk geantedateerde gedichten in Nieuwe woordbeeldingen en zijn bijdragen
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‘Mijn witte Muze! Mijn Bruid’, Utrecht, 23 september 1915
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aan de ‘Anthologie Bonset’ die De Stijl in november 1921 publiceert, een wat
doorzichtige poging de voortrekkersrol die Van Doesburg op sommige terreinen had,
ook voor de literatuur op te eisen. De gedichten voor Lena - die van onbetwistbare
dateringen zijn voorzien - zijn afkomstig uit haar nalatenschap. Ze vormen daarmee
een van de sporadische handschriftelijke bronnen buiten Van Doesburgs eigen
nalatenschap die iets kunnen onthullen over zijn ontwikkelingsgang en die niet door
hem van gewijzigde data kunnen zijn voorzien. De gedichten laten zien, dat op het
moment dat Van Doesburg ze schreef, zijn poëzie nog niet het avant-gardistische
karakter had, dat hij zijn lezers later zo graag wilde doen geloven.
‘met mn x-beelden, die ik zelf als rijp betrachtte en in de stijl publiceerde, sloot
ik een tot 1917-18 ontwikkelde periode van proeven tot nieuwe woordbeelding en
versvormen, waarmee ik bewust in 1914 was aangevangen, af. (eenige hiervan zijn
in “de stijl” jaarg. 4 no. 11 als anthologie verschenen) zij voldeden echter niet aan
de spanningseischen die ik tusschen woord en beeld stelde (als nieuwe
uitdrukkingsmogelijkheid wel te verstaan) en ik begrijp eerst thans waarom ik de
publicatie steeds terugdrong’, tekent hij onder zijn pseudoniem Bonset op in 1927
in zijn essay ‘van het woord en de letterkunde 1917-1927’ (L224) dat hij schrijft voor
het jubileumnummer van De Stijl. Het titelblad van het manuscript van Nieuwe
woordbeeldingen, waarin de gedichten ook al achteraf met de auteursnaam Bonset
werden getooid, stelt de begindatum van die periode zelfs op 1913. Het is tegenspraak
met enkele onbetwistbare feiten uit zijn correspondentie met Antony Kok en anderen.
Albert Verwey, de imposante alleenheerser over het tijdschrift De Beweging die kort
daarvoor zo veel lof overhad voor het bundeltje Oorlog van Agnita Feis, biedt in zijn
tijdschrift van mei tot september 1916 ruimte aan Van Doesburgs essay ‘De Nieuwe
Beweging in de schilderkunst’. Van Doesburg belooft hem op 6 augustus 1916: ‘Over
eenigen tijd hoop ik Uw aandacht eens te vragen voor oorspronkelijke litéraire
komposities’. Op 21 september voegt hij er nog aan toe: ‘M.i. behoort poëzie evenzeer
tot het vak der schilderkunst als schilderkunst tot het
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“vak” der poëzie!’20 Sporen van de beloofde inzending zijn echter niet aangetroffen.
In het licht van Van Doesburgs bewering dat hij in de jaren 1913-1920 experimentele
verzen heeft geschreven, is het opmerkelijk dat Van Doesburg kennelijk geen
gedichten ter opname in De Beweging heeft gestuurd aan Verwey, bij wie hij gezien
diens waardering voor de poëzie van Agnita Feis toch een welwilend oor kon
verwachten. Opmerkelijker nog is het dat er ook geen sporen van Van Doesburgs
poëtische produktie het avant-gardistische tijdschrift Het Getij hebben bereikt. Juist
aan Het Getij was Van Doesburg een regelmatig medewerker.21 Misschien had dat
wel te maken met het feit dat juist de onder de naam I.K. Bonset geschreven gedichten
in Het Getij met hoongelach worden onthaald.22 In maart 1921 publiceert Van
Doesburg in Ça Ira het overzichtartikel ‘La littérature d'avant-garde en Hollande’.
Hij stelt daarin dat zowel Verwey en zijn De Beweging als Het Getij de nieuwe
literatuur miskend hebben en beklaagt zich erover dat de gedichten van Bonset
onthaald waren op ‘steriele spot’. Naast de gedichten van Bonset noemt hij in dat
artikel als voorbeelden van de nieuwe literatuur het verhaal ‘De groote boulevards’
van Piet Mondriaan en de gedichten van Agnita Feis en Antony Kok. Zelf, schrijft
hij, ‘publiai dans “Het Getij” des proses modernes et [...] dans l'hebdomadaire
“Eenheid” des rêves futuristes.’23
De gedichten die Van Doesburg wilde bundelen in Nieuwe woordbeeldingen zijn,
als je de later aangebrachte dateringen mag geloven, alle uit de periode 1913-1916,
hoewel de titelpagina van de niet-uitgegeven bundel de jaren 1913-1920 geeft. In
dat laatste jaar druppelen voor het eerst enkele gedichten door in De Stijl. Nieuwe
woordbeeldingen draagt de ondertitel ‘kubistische en expressionistische verzen’. Dat
lijkt opmerkelijk veel op de ondertitel bij de eerste ‘X-Beelden’ in 1920 in De Stijl,
die zouden behoren tot ‘de reeks “Kubistische verzen” (1913-1919)’. In de jaren
1916-1920 schrijft Van Doesburg volgens zijn eigen dateringen geen gedichten, maar
publiceert hij ook geen enkele van de in de jaren daarvoor geschreven gedichten.
Waarschijnlijk heeft hij dan ook pas in 1920 vroegere aanzetten voor gedichten
omgewerkt tot de gedichten die hij in Nieuwe woordbeeldingen bijeenbracht.
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Aan Antony Kok schrijft Van Doesburg op 22 september 1915 over diens gedicht
‘Volle nachtkroeg’: ‘Dit vers is volmaakt goed in zijn stijl. Eenigen tijd geleden had
ik ook 'n opzet in dien geest. Het heette “buurtpraatje” en zou tot mijn groteske verzen
behooren. Het begon: “A - / aba - / ça ça - / ça, ça ça - / ça / da. / da, da, / da da da
-”. Later hoop ik 't te kunnen maken. Ik had er geen enkele woord in willen hebben
alleen klanken; daar ik alleen maar klanken hoorde (- ik zat bij een boer op het stilletje
-) en zag toch door die klanken alles wat er voorviel. Vrouwen hadden het druk over
een kindje en één van hen had zoo'n kleine op de schoot. Het deed mij denken aan
'n regen van klanken en ik besloot dit in vers te brengen. 't Heb 't echter nooit
aangedurfd. Daarom vind ik het zoo enorm dat gij met den band van het “woord”
gebroken hebt. Natuurlijk moet er voor het woord iets in de plaats komen wil het
vers 'n stut hebben en dat iets is de “vormkracht”.’24 Een tekst als door Van Doesburg
welicht bedoeld, staat in

‘Poëma 53. aan Mijn Diamanten Muze!’, Utrecht, 26 oktober 1915
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zijn dagboek op 28 april 1906: ‘Een zware bierkar, met daarvoór een bier- / karrepaard
gaan over den houten op- / haalbrug. De kar is volgeladen met tonne- / tjes. Het paard
gaat met ingehouden / stap over den houten wipbrug: / planke - planke; - planke planke; / planke - planke, plots; / planke, plonke, plets; / plots - plits - plots - plits /
prrrrrrrrrr.../ Zoo is de nieuwe poësie’ (L7). Deze aantekening suggereert dat Van
Doesburg al in 1906 een voorloper van de latere letterklankbeelden opschreef. Dat
lijkt onwaarschijnlijk en doet vermoeden dat Van Doesburg zich net als later misschien
in de datering heeft vergist. Dat vermoeden wordt mede gewekt omdat het dagboek
een duidelijk later geschreven net-versie is. Van Doesburg neemt eerder in hetzelfde
dagboek op 1-2 januari 1906 ook het gedicht ‘Nacht’ (L6) op, dat met beginregels
als ‘Deez’ zwarte nacht is mij een helder licht, / waarin 'k de aardbol draaien zie’
veel meer in overeenstemming is met de poëzie uit de begintijd.25 ‘Volle nachtkroeg’
van Antony Kok is door Van Doesburg in mei-juni 1923 in het kader van zijn artikel
‘Symptomen eener réconstructie der dichtkunst in Holland’ (L208) opgenomen in
De Stijl onder de titel ‘Nachtkroeg’. Van Doesburg wijzigde daarbij het gedicht
aanzienlijk.26 In zijn commentaar schrijft hij over het gedicht: ‘“Nachtkroeg” van
Antony Kok is hier een voorbeeld van suggestieve klankverwerking. Goed
doorgewerkt, bewust en met overleg geordend is hier het materiaal tot een gesloten
woordkegel opgebouwd. De opeenvolging der klankvormen werkt een associatie
met de waarneming in de hand. Het blijft daardoor eenigszins imitatief, doch men
vergete niet dat dit vers reeds in 1915 gemaakt werd. Nimmer kwam in Holland een
dichter tot zoo sober en zuiver gebruik van zijn uitdrukkingsmateriaal. Dit alles zijn
symptomen voor een nieuwe versconstructie in Holland.’ ‘Nachtkroeg’ was door
Van Doesburg voorgelezen tijdens de Dadaveldtocht die op 10 januari 1923 in Den
Haag was begonnen en tot in maart verschillende plaatsen in Nederland zou aandoen.27
Van Doesburgs versie van Koks gedicht toont duidelijk Van Doesburgs toenmalige
opvattingen. Een soortgelijke metamorfoze laat van Doesburg in hetzelfde artikel
ook het gedicht ‘Stad’ van Henrik Scholte ondergaan. De regels ‘Horizon. Ineens /
chaos van water met een groene pruik, / wilde
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‘Poëma 53. Minneliederen’, Utrecht, 5 november 1915

ouverture van een weg. Nog een en drie, / wortels tot een gebouw, dat bloot en zeer
banaal / zijdelings werd neergezet, zijn stuit / de buffer van zijn eigen schaduw. Uit’
worden in Van Doesbutgs versie: ‘Horizon. / Waterchaos. / Groene pruik. / Wilde
ouverture. / 1 en 3. / Wortels bloot gebouw. / Stuit. /Schaduwbuffer. / Uit.’
In december 1921 bespreekt Van Doesburg onder zijn heteroniem Bonset in De
Stijl de dat jaar verschenen bundel Bezette stad van Paul van Ostaijen. Vol jaloezie
schrijft Bonset - die pas in mei en juli van het jaar daarvoor met enkele ‘X-Beelden’
tevoorschijn was gekomen: ‘Waarom deze typografische gymnastiek wanneer het
in waarheid gaat om een doodnuchtere realistiese roman met oorlogstendens
expressionistisch in stukken te snijden’. Van Ostaijen was in Bonsets ogen een
epigoon (‘dik geïmiteer van fransche litératuursport’). Het moet Van Doesburg
daarom hebben gestoken dat de dichter H. Marsman in de bespreking van Bezette
stad die hij in juni 1921 in Den Gulden Winckel publiceert, veel waardering voor
Van Ostaijens bundel toont. Marsman vergeleek Bezette stad met Bonsets ‘X-beelden’.
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Het werk van Van Ostaijen vond hij overtuigender, want Bonset ‘heeft mij van de
realiteit
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‘Poëma 52. Minneliederen’, Utrecht, 13 december 1915

van zijn wereldconceptie (die ik dus slechts ken uit zijn opstellen) langs aesthetischen
weg, in zijn X-beelden, niet kunnen overtuigen. Van Ostayen ten deele’. Uit de mond
van iemand die Van Doesburg nog op 29 juni 1919 een gedicht ter beoordeling had
opgestuurd met de mededeling: ‘U is een der betrekkelijk weinigen die 'n vers als
dit bijgaand zuiver kunnen zien’28 moet dat hard zijn aangekomen.
Van Doesburg heeft regelmatig beweerd dat hij werd tegengewerkt bij zijn literaire
vernieuwingspogingen, waarbij hij voor zichzelf het primaat opeiste. Als Piet
Mondriaan de eerste aflevering van het verhaal
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‘De groote boulevards’ op 27 maart 1920 in het weekblad De Nieuwe Amsterdammer
publiceert,29 schrijft Van Doesburg een dag later aan de architect J.J.P. Oud: ‘In de
Nieuwe Amsterdammer heb je zeker de sporen van mijn bezoek aan Mondriaan al
gevonden. 't Vuile is dat de Telegraaf het overneemt en zegt dat het de eerste moderne
woordkunst is in de Nederlandsche taal. Ik heb vanaf 1913 al aldoor dergelijke
littératuur gepubliceerd. Doch het werd steeds genegeerd. Het mooiste is dat ook dit
niet geheel van Mondriaan is, wat Kok, Die en anderen

‘Poëma...Minneliederen’, z.d. [1915]
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direct zagen!’30 Ook tegenover de gebroeders Evert en Thijs Rinsema nam hij drie
jaar eerder een soortgelijke martelaarsrol aan. Op 16 juni 1917 had hij hen geschreven:
‘Er is trouwens veel energie en doorzettingskracht noodig om in Holland in moderne
kunst ook maar het minste tot stand te brengen. Op littérair gebied is het nog treuriger.
De littératuur vertegenwoordigers worden systematisch den mond gesnoerd.’31
Er is weinig wat deze claims van Van Doesburg ondersteunr. Misschien de
simultaneïstische schets ‘De zwarte vlek’ (L123) uit 1915, die Van Doesburg in
oktober 1916 aan De Gids ter publicatie aanbood, daar werd geweigerd, en toen pas
in okotber 1920 in Het Getij zou verschijnen. Of het prozastuk
‘Expressionistisch-literaire komposities’ (L168) waarvan slechts één aflevering in
Het Getij is gepubliceerd. De vroege poëzie van Van Doesburg heeft vooral een sterk
utilitair karakter, want mede bedoeld om naar de hand van zijn geliefde te dingen.
Van Doesburg vond dat zijn auteurschap vooral een dienend karakter moest hebben,
zoals hij schrijft in een brief aan de redactie van het Antwerpse tijdschrift Ça Ira die
hem om bijdragen had verzocht. Op 15 januari 1920 laat hij hen weten: ‘In de eerste
plaats ben ik schilder en schrijf om het publiek nader te brengen tot onze nieuwe
ideeën en daardoor ook ons werk.’32 Pas met zijn ‘X-Beelden’ (L171,175) en zijn
‘Letterklankbeelden’ (L191-193,196) uit de vroege jaren twintig neemt hij de
avant-gardistische positie in die hij zich in retrospect zo graag eerder zag bekleden.
De gedichten voor Lena Milius leveren de bewijzen om de kracht van Van Doesburgs
claims te temperen.
Ondanks Van Doesburgs vurige liefdesgedichten hield ook zijn relatie met Lena
geen stand. Begin oktober 1920 ontmoet hij de zeventien jaar jongere pianiste
Petronella (Nelly) van Moorsel (1899-1975), met wie Van Doesburg voortaan zijn
leven zou delen en die als Pétro van Doesburg werd beschouwd als ‘het onmisbare
dadaïstische muziekinstrument van Europa’.
De offiële scheiding tussen Van Doesburg en de het jaar tevoren naar Den Haag
verhuisde Lena Milius wordt pas uitgesproken op 16 januari
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1923. Dan moet Van Doesburg toch in Den Haag zijn wegens de start van de
beroemde Dada-veldtocht die de Duitse dadaïst Kurt Schwitters, de Voorburgse
schilder Vilmos Huszár, Pétro van Doesburg en hijzelf de eerste maanden van dat
jaar in Nederland ondernemen.33 Prozaïscher en meer in tegenspraak met het vurige
begin van hun relatie kan het haast niet. Hun verhouding blijft echter tot Van
Doesburgs dood warm. Dat Van Doesburg een overweldigende, blijvende indruk op
Lena Milius heeft achtergelaten, bewijst een brief van haar van 26 januari 1948,

‘Poëma...'t Doet er niet toe’, z.d. [1915]
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‘Voorjaarsverzen 1916’, Haarlem, 16 mei 1916
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‘Mei-morgen’, Haarlemmerhout, 23 mei 1916
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‘St. (Nachtlied voor Helena’, Haarlem, 8-9 juni 1916
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‘Zij’, Haarlem, 25 juni 1916

‘Mijn tranen’, Haarlem, 25 juni 1916
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‘De Genade’, Haarlem, 27 juni 1916

toen zij aan Evert Rinsema schreef: ‘Ik ben in gedachten zoo dikwijls met hem samen
dat het me niet eens al te erg hindert dat de schilderijen die ik van hem had, verbrand
zijn.’34
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Eindnoten:
1 Fondation Custodia, Parijs, collection-F. Lugt, inv.nr. 1998-A.715; de brief is abusievelijk
‘1931’ gedateerd.
2 Met dank aan Maaike Kramer voor haar onmisbare hulp.
3 De biografische gegevens over Theo van Doesburg zijn grotendeels ontleend aan: Evert van
Straaten (samenst.), Theo van Doesburg 1883-1931. Een documentaire op basis van materiaal
uit de schenking Van Moorsel, 's-Gravenhage 1983; aanvullende gegevens over Van Doesburgs
relatie met Lena Milius zijn gebaseerd op: W. de Graaf, Liefdevol bijsturen. Theo van Doesburg
tussen huwelijk en verhouding, Zoeterwoude 1996.
4 Zie W. de Graaf, ‘Over Antony Kok - een ingewijd buitenstaander’, in Antony Kok, Met weinig
woorden. De experimentele gedichten 1915-1923 (ed. W. de Graaf), Woubrugge 1984, p. 28-29;
het programma van de soirée van 12 mei is in facsimile afgebeeld in: Will Tromp en J.A.
Dautzenberg, Kok van De Stijl. Spoorwegbeambte te Tilburg, Oosterbeek 1989, p. 20.
5 Het literaire werk zal in maart 2000 worden opgenomen in de oeuvrecatalogus van Theo van
Doesburg, die onder eindredactie van Els Hoek zal verschijnen ter gelegenheid van de dan in
Kröller-Müller (Otterloo) en Centraal Museum (Utrecht) te houden retrospectieve tentoonstelling
van Van Doesburgs werk. Het gedeelte over beeldende kunst in deze oeuvrecatalogus is
samengesteld door Marleen Blokhuis, Ingrid Goovaerts en Natalie Kamphuys; het literaire
gedeelte door Sjoerd van Faassen en Maaike Kramer.
Voor nadere bronvermelding van de in dit artikel ter sprake gebrachte teksten verwijzen wij
naar de nummering in deze oeuvrecatalogus.
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6 Gegevens over het literaire werk van Agnita Feis zijn grotendeels ontleend aan: W. de Graaf,
‘Over A.H. Feis. Een poging tot portret’, in A.H. Feis, Oorlog. Verzen in staccato, Woubrugge
1981, p. 33-47.
7 Zie voor een overzicht van Van Doesburgs bijdragen aan Eenheid: Siem Bakker en Emy
Thorissen, De dichter Theo van Doesburg/I.K. Bonset 1883-1931, Nijmegen 1997, p. 33-37.
8 ‘Documenten voor “De Gedenkschriften van Een Minnaar”. Ie Boek’. (Letterkundig Museum,

9
10
11
12
13
14
15

16

17

18
19

20
21
22

23
24
25

26

Den Haag, collectie - van Doesburg, sign. K.9755 H.) De bewaard gebleven aanzetten tot de
roman ‘De gedenkschriften van een minnaar’ (L104,111,116,138) worden opgenomen in de
reeds vermelde oeuvrecatalogus.
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, Theo van Doesburg-archief,
Schenking Van Moorsel, inv.nr. 127.
Van Doesburg aan Lena Milius, 30 mei 1930. (Fondation Custodia, Parijs, collection-F. Lugt,
inv.nr. 1998-A.717.)
‘Het Kind’. (Letterkundig Museum, Den Haag, collectie-Van Doesburg, sign. K.9755 H.I.)
De onvoltooid gebleven roman ‘Het testament van een moordenaar’ (L61,68), waaraan Van
Doesburg van juni 1913 tot eind 1914 heeft gewerkt.
Kröller-Müller Museum, Otterloo.
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, Theo van Doesburg-archief,
inv.nr. 2200.
Een aantal van de voor deze bundel bestemde gedichten werd in de loop der jaren opgenomen
in De Stijl. Ze zijn voor het eerst volledig uitgegeven in: I.K. Bonset, Nieuwe woordbeeldingen.
De gedichten van Theo van Doesburg (ed. K. Schippers), Amsterdam 1975.
Zie voor de Leidse periode van Van Doesburg en Lena Milius: Ankie de Jongh-Vermeulen,
‘Theo van Doesburg. Avant-gardist in Leiden, 1916-1921’, in tent. cat. Dageraad van de
Moderne Kunst. Leiden en omgeving 1890-1940, Leiden (Stedelijk Museum De Lakenhal)
1999, p. 209-256.
Deze essays worden vanwege hun programmatische karakter eveneens opgenomen in de te
verschijnen oeuvrecatalogus (noot 5). Van Doesburg heeft een aantal van deze artikelen willen
bundel. Onder zijn pseudoniem Bonset kondigde hij deze boekpublicatie aan in een noot bij
‘Symptomen eener réconstructie der dichtkunst in Holland’: ‘Deze artikelen vormen de eerste
hoofdstukken van een later te verschijnen werkje, getiteld S.N.P. (School der Nieuwe Poëzie)’.
Opmerkelijk is dat de door Van Doesburg gekozen titel een allusie is op de dichtbundel De
school der poëzie (1897) van Herman Gorter.
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, Theo van Doesburg-archief,
inv.nr. 2201.
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, Theo van Doesburg-archief,
Schenking Van Moorsel, inv.nr. 487.
Hedrick (en in haar voetspoor Entrop) geeft in haar beschrijving van de voor Lena Milius
bestemde ‘Voorjaarsverzen 1916’ de volgende inhoud: ‘Ik’, ‘Heimwee’, ‘Aan Haar’, ‘Mei’ en
‘Mei II’; deze opgave stemt niet overeen met het onlangs hervonden handschrift, waarin ‘Mei
II’ niet voorkomt, maar wel ‘Hoort gij 't niet’. (Hannah L. Hedrick, Theo van Doesburg.
Propagandist and practioner of the avant-garde, 1909-1923, Ann Arbor 1980, p. 48-51 & 142;
en I.K. Bonset, Verzen uit 1914 (ed. Marco Entrop), [Bedum] 1987, p. [16].)
Universiteitsbibliotheek, Amsterdam, Albert Verwey-archief, sign. AV XL VI 228.
Zie Marco Entrop, ‘Theo van Doesburg en Het Getij’, in Jong Holland 2 (1986) 2, p. 31-39.
C.J. Kelk, ‘Klank- of waandenkbeelden? Naar aanleiding van I.K. Bonset's opvattingen’, in
Het Getij 6 (1921), 2de reeks, 4 (oktober), p. 77b-78a; C.J. Kelk, ‘Typographie en dichtkunst’,
in Het Getij 7 (1922) 2 (februari), p. 34a-35b. Overigens moet worden aangenomen dat Kelk
en andere medewerkers van Het Getij er niet van op de hoogte waren dat achter het heteroniem
I.K. Bonset zich Van Doesburg verschool; daarvan was slechts een enkele intimus op de hoogte.
Henri-Floris Jespers, Theo van Doesburg en Ça Ira (1920-1923), Antwerpen 1999, p. 23-24.
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, Theo van Doesburg-archief,
inv.nr. 2200.
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, Theo van Doesburg-archief,
Schenking Van Moorsel, inv.nr. I (Dagboek 1/3 mei 1902-1909). ‘Nacht’ komt met enkele
wijzigingen ook voor in Dagboek 11/15 april 1905-1907 (inv.nr. 3).
Will Tromp en J.A. Dautzenberg, Kok van De Stijl (noot 4), p. 33-38.
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27 August Hans den Boef en Sjoerd van Faassen, Dada Den Haag: Van Haagsche Kunstkring tot
Haagsche Tramweg-Maatschappij. De Dada-veldtocht van Theo van Doesburg en Kurt
Schwitters begon in 1923 in Den Haag, Den Haag 1999.
28 Jaap Goedegebuure, Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman, Amsterdam 1999, p. 58-59.
29 Zie Piet Mondriaan, Twee verhalen. Met een inleiding van August Hans den Boef en een studie
van Carel Blotkamp, Amsterdam 1987.
30 Fondation Custodia, Parijs, collection-F. Lugt, inv.nr. 1972-A.515.
31 Fondation Custodia, Parijs, collection-F. Lugt, inv.nr. 1998-A.344.
32 Geciteerd naar Henri-Floris Jespers, Theo van Doesburg en Ça Ira (noot 23), p. 7.
33 Zie August Hans den Boef en Sjoerd van Faassen, Dada Den Haag (noot 27).
34 Fondation Custodia, Parijs, collection-F. Lugt, inv.nr. 1998-A.716.
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Aad Meinderts
Het Tjipaèrakamp (1943) getekend door Babs van Wely
Sinds de inrichting van het Kinderboekenmuseum eind 1994 legt het Letterkundig
Museum zich niet alleen toe op het bijeenbrengen van een centrale verzameling
documenten betreffende de Nederlandse literatuur sinds 1750, maar heeft het zijn
werkterrein uitgebreid met de jeugdliteratuur. Deze uitbreiding kreeg een grote impuls
dank zij de overname van de Informatiecentrum Boek en Jeugd in 1997.
Een kinderboek is niet goed denkbaar zonder illustraties. We weten dankzij Annie
M.G. Schmidt wie Otje is, maar dat wij ook weten hoe zij eruit ziet, danken we aan
Fiep Westendorp (geb. 1916). Sterker: goede illustraties geven ook iets prijs van de
persoonlijkheid van de figuren wat de schrijver niet in woorden wist te vangen. Het
was dus een logisch gevolg dat het Letterkundig Museum zich vanaf 1994 meer dan
voorheen ging toeleggen op het verzamelen van originele illustraties en op
illustratorenarchieven.
De nalatenschap van Carl Hollander (1934-1995) werd in 1995 verworven. Hiervan
is dankbaar gebruik gemaakt bij de overzichtstentoonstelling gewijd aan het werk
van Paul Biegel in 1996: Meesterverteller met een rovershart. En in 1997 werd een
expositie gewijd aan het oeuvre van Mance Post (geb. 1925), die haar gehele archief
aan het museum heeft geschonken. Het was voor het eerst in de geschiedenis van
het Letterkundig Museum dat niet een schrijver, maar een illustrator onderwerp van
een tentoonstelling is geweest. Het zal niet de laat-
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ste zijn. Van nog meer ilustratoren heeft het museum originele illustraties in zijn
collectie: Willem Bijmoer (geb. 1914), Jenny Dalenoord (geb. 1918) en Johan
Fabricius (1899-1981), maar ook van een dubbeltalent als als Wim Hofman (geb.
1941), om slechts enkele willekeurige namen te noemen.
Recent kreeg het Letterkundig Museum het gehele archief van Babs van Wely in
permanent bruikleen, een schitterende en vrijwel complete collectie, waarin zich ook
brieven bevinden van auteurs met wie zij samenwerkte, onder wie Hans Andreus.
Babs van Wely woont en werkt in Den Haag. Bramine Eelcoline Marie van Wely
werd in 1924 in Medan op Sumatra geboren, waar haar vader ingenieur bij de
Staatsspoorwegen was. Na de lagere school bezocht zij het lyceum in Bandoeng en
vervolgens de HBS in Soerabaja. Toen zij in 1946 naar Nederland kwam, begon zij
aan een opleiding tekenen en schilderen aan de Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag. De docent W.J. Rozendaal aldaar is belangrijk geweest voor de
ontwikkeling van haar talent. Ze solliciteerde na haar opleiding bij een reclamebureau
waar ze werd aangenomen. Ze kreeg van alles te doen, waardoor ze haar vakmanschap
verder kon ontwikkelen. Ze leerde worst zó te tekenen dat je hem kon ruiken. In
dezelfde periode werkte ze mee aan het rooms-katholieke weekblad De Linie,
waarvoor ze de vrouwenpagina en reisbeschrijvingen illustreerde.
Het reclamebureau verliet ze al snel om te gaan freelancen en zich te wijden aan
dat wat ze het leukste vond: illustreren, al is ze haar hele carrière publiciteitswerk
blijven maken, van affiches en postzegels tot kerst- en nieuwjaarskaarten, onder
andere voor de Stichting voor het Kind. In het bruikleen dat Babs van Wely heeft
afgestaan aan het museum bevinden zich hiervan vele specima. Vanaf 1963 heeft zij
les gegeven aan de academie waar ze zelf haar opleiding heeft gekregen. Aanvankelijk
was ze docente voor de NXI-akte, illustratief en decoratief, daarna aan de afdeling
textiele vormgeving, waar vlakke vormgeving, kleurstudie en kleurenleer belangrijke
onderdelen waren.
Uiteraard zijn de originele boekillustraties voor het Letterkundig
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Museum het belangrijkst. Haar eerste opdracht kreeg Babs van Wely in 1956, van
Uitgevers-Maatschappij Holland: De jacht op de rode ponnie van Mies Bouhuys.
Ze zou honderden boeken en verhalen illustreren en maakte daarbij gebruik van
verschillende technieken: zwart krijt, gewassen tekening en later oost-indische inkt,
voor de omslagen aquarel en plakkaatverf.
Het meest bekend zijn haar tekeningen voor de boeken van Paul Biegel (de
Vergilius van Tuil-verhalen) en Hans Andreus, onder meer diens Meester
Pompelmoes-avonturen. Andreus had haar verteld dat Pompelmoes een ouderwets
Pickwick-achtige figuur moest worden.
In de collectie die Babs van Wely in bruikleen heeft gegeven, bevindt zich ook een
bijzonder ego-document. In 1943, van 15 april tot 16 augustus, was het gezin Van
Wely geïnterneerd in het Tjipaèra-kamp in Bandoeng. Babs was toen 19 jaar en
tekende al hartstochtelijk. Ze legde in een tekendagboekje het dagelijks leven in het
kamp vast, waar ze met haar vader, moeder, haar jongere broer en zus verbleef. Het
dagboekje begint met het vertrek van station Soerabaja naar station Bandoeng en
eindigt met het vertrek naar het Tjikapit-kamp. Haar dierenfiguren hebben al iets
van haar stijl die haar latere werk zou typeren. Het document heeft ook historische
betekenis, vandaar dat het hier integraal wordt afgedrukt.
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Bronnen
Knipsels uit de verzameling van het Letterkundig Museum en een gesprek met Babs van Wely op 8
juni 1999.
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Kees Thomassen
‘Beste aller Flippen!’.
De ietwat verlate huldiging van Jan Greshoff in 1948
In mei 1950 verscheen een boekje van Jan Greshoff met de titel Mijn vriend Coster,
een bundeling van stukjes over boeken, hun schrijvers, lezers, producenten en critici.
De dubbele titelpagina maakt duidelijk dat het om een uitgave van de Nederlandsche
Vereeniging voor Druk- en Boekkunst gaat, ter gelegenheid van de zestigste
verjaardag van de schrijver.1
Aangezien die heuglijke gebeurtenis reeds op 15 december 1948 had
plaatsgevonden, is het niet verwonderlijk dat de uiteindelijk twee jaar na dato
verschenen publicatie door een aantal van de direct betrokkenen met zeer gemengde
gevoelens werd begroet. Maar gelukkig was hiermee een einde gekomen aan een
klein drama waarvan de eerste akte zich in februari 1947 had afgespeeld. Toen
brachten de Jan en Aty Greshoff samen met hun oude vriend Henri Mayer - het
boegbeeld van de Haagse boekhandel Martinus Nijhoff - een bezoek aan diens zoon
Flip te Haarlem. De zoon, die zijn werkzaamheden bij het aloude drukkersbedrijf
Joh. Enschedé en Zonen sinds januari 1946 combineerde met het secretariaat van de
Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, nam de kans waar om aan
Greshoff te vragen of hij niet een aardige tekst had die in een fraaie uitvoering
exclusief voor de leden gedrukt zou kunnen worden2. Greshoff had hier wel oren
naar; zo gauw hij weer terug was in Zuid-Afrika zou hij zich op de samenstelling
van de tekst werpen. Mayer zou intussen zijn vriend, de graveur en letter-
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ontwerper S.L. Hartz, zien te bewegen voor de uitgave een portretje van Laurens
Jansz. Coster in hout te snijden en nagaan of Enschedé als drukker wilde optreden.
Door een langdurige ziekte en de noodzaak eerst de gedurende het lange verblijf
in Nederland opgelopen achterstand in de broodschrijverij weg te werken, duurde
het tot 23 december 1947 voor Greshoff het manuscript per zeepost richting Nederland
kon versturen. Een reactie bleef echter uit, en op 22 maart en 12 april 1948
informeerde de auteur in stijgende ongerustheid bij Mayer of ‘zijn vriend Coster
misschien in de Atlantische Oceaan verzopen was’. Dit was gelukkig niet het geval,
maar voor de reden van het lange uitblijven van enig bericht uit Haarlem, moeten
we even kort stilstaan bij de vereniging waarvan Mayer het secretariaat voerde.
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De Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst (NVDB), waarvan de
oprichting bij Koninklijk Besluit van 12 december 1938 officieel werd bekrachtigd,
had blijkens de statuten de volgende doelstelling:3 a) het samenbrengen van de
scheppende en uitvoerende krachten in de druk- en boekkunst met hen, die metterdaad
uiting willen geven aan hun liefde voor deze kunsten; b) het bevorderen van de
totstandkoming door een innige samenwerking tusschen de sub a genoemden, van
druk- en in het bijzonder boekwerken, die in hun uiterlijke verschijning aan hooge
typografische eischen voldoen.
Men hoopte dit doel op verschillende wijzen te bereiken, maar in de praktijk kwam
het toch vooral neer op ‘het uitgeven van aesthetisch en technisch goed verzorgde
druk- en boekwerken’.
Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de start van de vereniging
uiterst moeizaam, maar vanaf 1946 konden de leden met enige regelmaat een ‘drukof boekwerk’ bij de post aantreffen. Het ledenaantal schommelde rond de 250 en de
jaarlijkse contributie was bepaald op ƒ 15. Ogenschijnlijk een fors bedrag, maar voor
de ƒ 3.750 op jaarbasis kon men toch geen al te hoge sprongen maken. Om een enkel
voorbeeld te geven: van de gelijktijdig met Greshoffs boekje verschenen editie van
Waarheid en droomen van Jonathan bedroegen alleen de druk- en bindkosten al ruim
ƒ6.000. Een ander probleem vormde de in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog
geldende kredietbeperking. De NVDB had weliswaar in de ‘stille’ jaren enig kapitaal
opgebouwd, maar dit stond praktisch geheel op geblokkeerde rekeningen.
Toen Mayer op een bestuursvergadering van 28 februari 1948 het voorstel deed
Mijn vriend Coster als uitgave voor dat jaar in productie te nemen, stuitte hij dan
ook op een weigering; slechts als er gelijktijdig een commerciële uitgave zou
verschijnen en de NVDB op de doordrukkosten zou kunnen meeliften, viel het te
overwegen.
Al eerder was een andere kink in de kabel gekomen: Enschedé bleek niet bereid het
boekje te drukken. Hoewel nergens expliciet is vastgelegd, zal de penibele financiële
situatie van de NVDB daarvan de reden hebben gevormd. Voor 1948 - het jaar van
het gouden regeringsjubileum van
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koningin Wilhelmina - zou Enschedé voor de vereniging de uiterst prestigieuze
uitgave De band tussen Oranje-Nassau en Nederland van A.L. Carstens verzorgen
en A.D. Huysman, directeur van die firma en tevens voorzitter van de NVDB, zal
waarschijnlijk over de prompte betaling van de ongetwijfeld zeer forse rekening voor
dit project al zijn twijfels hebben gehad.
Mayer vond een andere drukker in de firma Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij
te Wormerveer, die in zijn opdracht vier proefpagina's vervaardigde, twee uit de
Garamont en twee uit de Perpetua.
Daarnaast benaderde hij Greshoffs vriend Bob van Kampen van uitgeverij P.N.
van Kampen te Amsterdam met de vraag of hij iets voor een co-uitgave voelde. Deze
reageerde niet afwijzend en zo kon Mayer in een brief van 8 april 1948 de ongeruste
Greshoff in Zuid-Afrika een overzicht van de stand van zaken geven, onder bijvoeging
van een proefpagina uit de 9-punts Perpetua,4 waaraan hij en Huysman de voorkeur
hadden gegeven.
Greshoff reageerde niet bijster enthousiast. Hij was contractueel gebonden aan
Querido, die samen met Van Kampen zijn Verzameld werk op de markt bracht, en
een commerciële uitgave zou daarom slechts mogelijk zijn als ook Alice von
Eugen-van Nahuys namens Querido accoord ging en de firma's gezamenlijk als
editeur zouden optreden. Bovendien zouden er dan duidelijke verschillen tussen de
publieks- en de verenigingsuitgave moeten worden aangebracht ten faveure van de
laatste: beter papier, alleen daarin het vignet op de titelpagina en een luxueuzere
band. Voorts wilde Greshoff in dat geval een honorarium ontvangen, iets waarvan
hij eerder terwille van de NVDB had afgezien. Overigens kreeg ook de proefpagina
geen onverdeelde bijval: de letter was te iel, de zetbreedte te ruim en de bladspiegel
veel te groot.
Omdat Meijer graag met het zetwerk wilde beginnen, reageerde Mayer op de
typografische aanmerkingen per kerende post. Hij stuurde Greshoff nu ook een
proefbladzijde gezet uit de 11-punts Perpetua en voegde daaraan toe dat de zetbreedte
inderdaad beter iets smaller kon en dat een proefje natuurlijk nog geen juiste indruk
van de uiteindelijke snijmaat gaf. Als Greshoffs door Enschedé gedrukte en door de
auteur
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zeer geapprecieerde bundel Mirliton uit 1932 aangehouden zou worden, zou dat een
maat van circa 20×12 cm opleveren.
Greshoff meldde op 28 april een lichte voorkeur voor de 11-punts letter te hebben,
maar vond dat de uiteindelijke keuze maar door Mayer moest worden gemaakt. Veel
belangrijker was de kwestie van de eventuele co-uitgave. Kon de NVDB nu echt niet
de middelen vinden om de commercie buitenspel te houden? Een antwoord op deze
brief bleef zo lang uit dat Greshoff uiteindelijk op 30 mei maar concludeerde dat
Mayer met het geval duchtig in zijn maag zat: ‘Maak je vooral geen zorgen. Als de
uitgave niet tot stand komt, zou mij dat zeker spijten, doch het zou geen reden tot
boosheid zijn! Even goede vrienden!’
Op 12 juni kwam dan eindelijk de lang verbeide reactie uit Haarlem. Over een
mogelijke co-uitgave rept Mayer met geen woord; kennelijk hadden de besprekingen
daarover geen positief resultaat gehad. Over het doorgaan van de uitgave was hij
echter zeer stellig: ‘Het uitblijven van bericht heeft werkelijk niet te betekenen, dat
wij met het geval in ons maag zitten. Integendeel, de Vereniging is er erg trots op,
dat zij in het jaar 1948, het jaar waarin de naam Greshoff nog veel meer gehoord zal
worden dan normaal al het geval is, een bibliophiele uitgave van hem zal kunnen
uitgeven’, en: ‘Een ding staat echter vast [...]. Het boekje wordt dit jaar gezet en
gedrukt en er zal door de ondergetekende en de heer Hartz alle zorg aan worden
besteed.’ Tegelijkertijd wordt uit de brief duidelijk dat de financiering van een en
ander nog steeds niet rond was.
Waar was Mayers stelligheid op gebaseerd? Voor het antwoord moeten we ons
op numismatisch terrein gaan begeven.
Tijdens het al eerder gememoreerde verblijf van de Greshoffs in Nederland werd
ook nog een andere onderneming ter hand genomen. De beeldhouwster Gra Rueb
zou een penning van Greshoffs markante kop vervaardigen. Of dit plan geëntameerd
werd door A.A.M. Stols (die in mei 1947 in een oplage van maar liefst 500 exemplaren
een gedenkpenning voor P.C. Boutens had laten slaan5) of dat het idee van G.H.
(Hein) 's-Gravesande kwam, is niet duidelijk. Hun beider betrokkenheid
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blijkt in elk geval uit een brief van Stols aan Greshoff van 10 september 1947:6
‘Laatste staat plaquette Rueb vond ik zeer goed, jammer dat je niet poseerde. Hein
zal haar ook nog aanwijzingen geven. Misschien kun je, als zij je een foto zend, zelf
een foto in gelijke houding in K.[aapstad] laten maken, waarnaar zij verder kan
werken. Op al de fotos ben je zoo gerimpeld, en omdat ze je niet kent neemt ze te
veel rimpels over. Ik heb er al een schoonheidsmassage op toegepast.’ Het duurde
geruime tijd voordat deze foto-uitwisseling tot een goed einde was gebracht, maar
op 1 juni 1948 kon Stols melden:7 ‘Nu [...] er uitsluitend met photo's gewerkt moest
worden heb ik uitvoerig met Gra Rueb samengewerkt over het afmaken van het
ontwerp. Dit is nu gereed. Je hebt wel een verbazend moeilijke kop en zoo'n
ongelooflijk beweeglijk masker, dat het erg moeilijk is de gelijkenis van een moment
vast te leggen. Maar ik ben er van overtuigd, dat zij er voortreffelijk in geslaagd is
de algemeene indruk van je physionomie weer te geven. Het ontwerp is nu in gips
afgegoten.’
Nu moest er nog wel geld bijeengebracht worden om de penning daadwerkelijk
te kunnen vervaardigen en aangezien Greshoff op 15 december zestig jaar zou worden,
lag de vorming van een huldigingscomité voor de hand. Hierbij werd ook Flip Mayer
betrokken. Die zag gelijk zijn kans schoon; de huldiging zou nier alleen geld moeten
genereren voor een penning, maar ook de financiering van Mijn vriend Coster een
stoot in de goede richting geven.
Er werd - zij het met de nodige miscommunicatie over en weer - een Uitvoerend
Comité gevormd met A. Roland Holst als voorzitter, F. Mayer als secretaris, de
welhaast onvermijdelijke M.R. Radermacher Schorer als penningmeester8 en G.H.
's-Gravesande en A.A.M. Stols als leden. Een van de eerste daden van de secretaris
was peilen hoe de jubilaris zelf tegenover het idee stond, maar Greshoff was hem al
voor. Op 19 juli 1948 schreef hij: ‘Van Stols vernam ik dat er met het oog op mijn
verjaardag een commissie in het leven geroepen is, waar jij secretaris van bent.
Daarom wend ik mij tot jou. Het spreekt vanzelf dat ik de goede en lieve bedoelingen
der betrokkenen oprecht op prijs stel, al
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ware het mij liever geweest als de dag in stilte voorbij gegaan zou zijn. Ik weet ook
niets af van de plannen van de commissie. Maar, waar ik vernomen heb, dat Bloem,
Keuls, Holst een bedrag in geld ter hand gesteld is, wil ik zoo spoedig mogelijk doen
weten, dat dit mij niet aangenaam zou zijn. Eenige andere vorm van stoffelijk
huldeblijk zou ik hoogelijk waardeeren, maar mocht er een bedrag bijeenkomen of
overblijven, dan zon ik dit gaarne overgemaakt zien aan het fonds dat cultureele
uitwisseling tusschen Nederland-Zuid-Afrika beogende, Holst en Bloem heeft doen
overkomen.’
Hoewel niet geheel con amore, de toestemming was er en Aty Greshoff zond
's-Gravesande op diens verzoek een lijst toe van niet minder dan 126 personen die
met succes voor een bijdrage benaderd zouden kunnen worden.
Intussen zat het comité niet stil. 's-Gravesande stelde een concepttekst voor een
circulaire op en Mayer beijverde zich 46 schrijvers(-weduwen),
literatuurwetenschappers, uitgevers en boekverzorgers aan te schrijven met het
verzoek zitting te nemen in een Comité van Aanbeveling. Negen bedankten om hun
moverende redenen voor de eer of lieten niets van zich horen, zodat de circulaire
uiteindelijk 35 namen telt. Henriëtte Roland Holst-van der Schalk reageerde op 4
augustus wat zorgelijk op het verzoek: ‘Tot mijn leedwezen kan ik geen zitting nemen
in het Eerecomité voor Jan Gresshoff, daar ik vrees, dat zijn boekje “Mijn vriend
Coster” polemiek tegen of hatelijkheden aan het adres van D. Coster zal bevatten.
Mocht ik mij echter hierin vergissen, dan ben ik gaarne bereid om lid van het Comité
te worden.’ Dat de titel het gevaar van dit misverstand in zich had, was overigens al
door Radermacher Schorer gesignaleerd.9
De circulaire, die in een oplage van maar liefst 3000 exemplaren bij Enschedé van
de pers rolde, bestond uit twee ‘delen’: de eigenlijke wervingsfolder en een ‘Inleiding
tot de bibliografie van de werken van Jan Greshoff’ door G.H. 's-Gravesande,
overgedrukt uit Greshoffs Gedichten 1907-1934 die in 1934 bij L.J.C. Boucher in
Den Haag waren verschenen. Hoewel deze inleiding een goede samenvatting geeft
van Gres-
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hoffs verdiensten voor de ontwikkeling van de boekkunst in Nederland, zal - daar er
in de wervingsfolder nergens aan de overdruk wordt gerefereerd - bij een
nietsvermoedende ontvanger gemakkelijk de indruk hebben kunnen ontstaan dat het
hier om bijgesloten reclamemateriaal ging. Maar gelukkig zag hij na het openen van
de envelop als eerste een foto van de door Rueb gemaakte plaquette en kon hij
vervolgens over Greshoff en de voorgenomen huldiging op 15 december lezen: ‘Hij
is de jongste van zijn tijdgenoten Albert Besnard, J.C. Bloem, Dirk Coster, P.N. van
Eijck en A. Roland Holst. Het is bijna onnodig om op de betekenis van de figuur
Greshoff voor onze letterkunde te wijzen. Hij immers behoort tot de dichters met
een heel eigen toon, dadelijk van anderen te onderkennen; de hekelaar van alles wat
niet echt is. Bewonderaar van de Franse cultuur, heeft hij van zijn jeugd af daarvan
getuigd. Als leider van tijdschriften heeft hij steeds een stimulerende invloed gehad
op de ontwikkeling van de Nederlandse Boekkunst en na het aarzelend begin van
anderen, zeer veel en baanbrekend werk op dat gebied verricht. Aangezien het bekend
is, dat zeer vele personen op deze dag van hun bewondering en vriendschap voor
Greshoff blijk willen geven, hebben zich twee Comité's gevormd, om gezamenlijk
met zijn vrienden en belangstellenden zijn zestigste verjaardag op waardige wijze te
vieren. Daar Greshoff zich in Kaapstad gevestigd heeft, zal er helaas van een
persoonlijke huldiging geen sprake kunnen zijn. Wij stellen ons echter voor op
tweeërlei wijze deze bijzondere figuur onze waardering te tonen. Tijdens het laatste
bezoek van Greshoff aan Nederland heeft de beeldhouwster Gra Rueb een penning
van hem ontworpen, waarvan wij de zestigjarige een afslag willen aanbieden. Tevens
wordt in samenwerking met de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst
een boekje van Greshoff uitgegeven, dat als titel draagt: “Mijn vriend Coster”. De
graveur S.L. Hartz zal voor deze uitgave twee kleine gravures maken, namelijk van
Laurens Janszoon en van de auteur. Om het bovenstaande te verwezenlijken nodigen
wij U hierbij uit enige gelden beschikbaar te stellen. Daar wij aannemen dat velen
onder U niet alleen gaarne medewerken om ons doel te bereiken, maar tevens zelf
een herinnering aan deze huldiging willen bezitten, heeft het
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Uitvoerend Comite gemeend de volgende regeling te moeten maken: degene die
tenminste ƒ 7.50 beschikbaar stelt ontvangt een exemplaar van “Mijn vriend Coster”;
voor een bedrag van ƒ 10.- ontvangt men een afslag van de penning, terwijl aan ieder
die tenminste ƒ 15.- stort, de penning en het boekje te zijner tijd zullen worden
toegezonden. Het spreekt vanzelf dat ook kleine bedragen van harte welkom zijn,
vooral ook omdat een eventueel batig saldo ter beschikking zal worden gesteld van
het fonds, dat een culturele uitwisseling beoogt tussen Nederland en Zuid-Afrika.’
Het verhaal werd afgesloten met de namen van de leden van de beide Comités. Dat
daarin de naam ‘A. von Eugen-van Nahuys’ was verbasterd tot ‘A. von Engen-van
Nahuys’ werd door haar, blijkens een gemelijk briefje, bepaald niet op prijs gesteld.
Het wegwerken van de enorme massa circulaires was echter geen sinecure. Door
allerlei oorzaken kwam de verzending pas eind september op gang. Naast de personen
op de lijst van Aty Greshoff werden ook de leden van sociëteit De Koepel te
Amsterdam, de letterkundige vereniging Het Servetje en het schilderkunstig
genootschap Pulchri te Den Haag, de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te
Leiden, en een ruime selectie van drukkers, binders, uitgevers, boekhandelaren,
kunsthandelaren, bibliotheek- en museumdirecties aangeschreven. Uiteraard werden
ook de leden van het Comité van Aanbeveling niet vergeten. Dit alles kostte echter
de nodige tijd en op 10 november lagen er nog steeds 900 circulaires op geschikte
adressanten te wachten.
Spannende tijden braken aan. Zou het gironummer 18328 van Radermacher Schorer
overspoeld worden met overschrijvingen? Allesbehalve:
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‘31 stortingen van 5 October af met een bedrag van ± ƒ 480,-. Dat is niets. Kleine
giften onder de ƒ 7,50 in 't geheel niet’, meldde de penningmeester op 20 oktober
aan de secretaris. En op 9 november berichtte hij aan alle leden van het Uitvoerend
Comité: ‘Op 6 November j.l. had ik bijeen ƒ 845,-, geschonken door 57 personen of
instellingen, waarbij één [sic] gift onder de ƒ 7,50. Men geeft niet, maar bestelt de
penning of/en het boek!’ Natuurlijk bleven de comitéleden niet werkeloos stilzitten.
Er werden nog maar eens 500 postzegels geplakt om de leden van de Nederlandsche
Exlibris-Kring van een circulaire te voorzien, en de criticus W.M.L.E van Leeuwen
kreeg een ruime stapel in handen gedrukt om het onderwijsveld te bewerken. Eerder
al was aan P.H. Ritter jr. gevraagd om op de radio enige propaganda te maken,10 maar
veel zoden zou dat niet aan de dijk zetten, zoals Radermacher Schorer op 9 november
Mayer duidelijk maakte: ‘[hij] mag voor de A.V.R.O. geen reclame maken, ook niet
voor een Huldigingscomité. Mag geen gironummer noemen. Couranten nemen
meestal ook geen gironummers op.’ Vooral Stols - die van eind augustus tot begin
november een bezoek aan Zuid-Afrika had gebracht - spande zich na zijn terugkeer
bovenmate in. Hij liet zelfs op briefpapier van zijn uitgeverij een noodkreet stencillen,
waarmee hij nog een zestigtal mensen tot een bijdrage hoopte te bewegen.
Op 16 november stond de meter op ƒ 1000. Omdat de door Mayer wel zeer luxe
uitgevoerde circulaire inclusief de portokosten op ƒ 400 kwam, was er in feite slechts
ƒ 600 voor penning en boekje beschikbaar. Tegelijkertijd naderde de datum van 15
december met rasse schreden, en leerde een ruwe berekening van Radermacher
Schorer dat bij een oplage van 200 stuks de penning ƒ 2.100 zou vergen! Even werd
nog overwogen om dan maar alleen voor Greshoff een penning te laten slaan (de
illusie dat er uit de gelden nog iets voor het boekje zou overblijven had men inmiddels
definitief laten varen), maar Rueb maakte duidelijk dat de Munt in Utrecht daar zeker
niet mee accoord zou gaan. Hun winst zat niet in de stempelkosten, maar in het
afslaan van een behoorlijke oplage en in één penning had men daar geen trek. Er zat
onder de gegeven omstandigheden weinig anders op dan secretaris May-
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er een beleefde verjaardagsbrief aan Greshoff te laten schrijven met de mededeling
dat om allerlei technische redenen de in het vooruitzicht gestelde geschenken helaas
niet tijdig gereed zouden zijn.
Wat was er misgegaan? Greshoffs verjaardag vormde de derde schrijvershuldiging
in 1948. Het jaar daarvoor had J.C. Bloem in mei al de spits afgebeten, voor hem
was ƒ 2.500 bijeengebracht.11 Op 23 mei 1948 werd de dichter H.W.J.M. Keuls
gehuldigd. Een bliksemsnelle actie waarbij 500 circulaires werden verzonden, leverde
een bedrag van rond de ƒ 1.400 op, waarvan aan druk- en verzendkosten ƒ 42,50 en
voor de tijdens de receptie in De Koepel geconsumeerde ‘90 Thé en 102 Jenever’ ƒ
75,25 moest worden afgetrokken.12 Op 30 mei tenslotte volgde de huldiging van
Adriaan Roland Holst. Hier resulteerden 1500 circulaires in een bedrag van ruim
drieduizend gulden, bijeengebracht door zo'n 230 gulle gevers, waarbij de druk- en
verzendkosten ongeveer ƒ 125 vergden en De Koepel ditmaal ‘158 Thé en 252
Jenever’ ad ƒ 170 in rekening bracht.13
Waarom viel de inzameling voor Greshoff dan zo tegen? De betrokkenen hadden
allerlei verklaringen. Een daarvan werd al genoemd; mensen lazen de circulaire als
een bestelformulier en als een bedrag van ƒ 7,50 of meer buiten hun budget viel,
kwamen ze niet op het idee om een geringer bedrag over te maken. Een andere reden
zou de verslechterde economische situatie en de toegenomen belastingdruk zijn.
Verder waren de mensen ‘huldigingsmoe’, hadden zij hun geld al uitgegeven tijdens
de feesten ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina
en de kroning van prinses Juliana. Volgens Roland Holst speelde er nog iets anders,
zoals hij op 12 december aan Radermacher Schorer liet weten: ‘Het schijnt, dat hij
[= Greshoff], gedurende zijn laatste verblijf in ons land, velen ontstemd heeft (o.a.
oude vrienden als Mevr. du Perron, Mevr. v. Schendel) door een zekere hang naar
officieele relaties, die hem andere en meer wezenlijke banden deden verwaarloozen.’
De werkelijke reden was natuurlijk duidelijk, maar weinig verheffend voor de jubilaris:
Greshoff had niet de uitstraling van een Bloem of Roland Holst en liet de meeste
mensen onverschillig. Dat Stols
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meende ook het feestvarken zelf zulks in bedekte termen onder de aandacht te moeten
brengen, werd hem door Aty Greshoff allerminst in dank afgenomen.14
Toen de 15e december toch eenmaal verstreken was, kon het Uitvoerend Comité iets
minder gehaast aan een oplossing werken. Vooral de inspanningen van Stols hadden
succes: op 24 januari 1949 kon Radermacher Schorer melden dat er inmiddels zo'n
1470 gulden bijeengebracht was. Weliswaar was dit na aftrek van de reeds gemaakte
kosten nog niet genoeg voor de penning, maar nadat enige begunstigers bereid bleken
van hun, al dan niet tweede, exemplaar af te zien, de gemeente Den Haag voor ƒ 50
er wel drie wilde afnemen en Gra Rueb zo vriendelijk was om van haar honorarium
- dat in eerste instantie ƒ 500 zou bedragen en al was verminderd tot ƒ 300 - nog eens
vijftig gulden te laten vallen, kon begin maart een opdracht aan de Munt worden
verstrekt voor de vervaardiging van 1 zilveren en 65 bronzen penningen.
Een ongeluk komt echter nooit alleen. Door ondercapaciteit en aanloopproblemen
met een nieuwe machine duurde het ruim vier maanden voordat de Munt tot levering
kon overgaan. Dat in Zuid-Afrika - vooral door het uitblijven van nadere berichten
- de frustraties groeiden, laat zich raden. Op 19 april was voor Aty Greshoff de maat
vol en schreef zij een brief op poten aan Radermacher Schorer: mocht het zo zijn dat
de beloofde penning nog immer niet was geslagen, dan zou het maar beter zijn het
hele idee te laten varen, en van het boekje - dat geheel buiten de wil van haar
echtgenoot in direct verband met de jubileumviering was gebracht - hadden zij
inmiddels ook hun bekomst. De gang van zaken was bovendien ook zeer vreemd ten
opzichte van degenen die een bijdrage in de huldigingskas hadden gestort en hoewel
zij er zelf niets aan konden doen, deed dat alles de naam Greshoff geen goed.
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Schorer wist op de hem kenmerkende hoffelijke wijze de zaak te sussen en toen half
augustus alle penningen bij de betrokkenen waren gearriveerd, kon althans één deel
van de vermaledijde huldiging als afgerond beschouwd worden. En de jubilaris zelf?
Deze liet op 8 september 1949 aan Stols weten:15 ‘Ik ontving de penning van Gra
Rueb. Het geheel is met zorg en fraai bewerkt. De gelijkenis wordt algemeen niet
slecht, doch ook niet treffend genoemd. Het paardje is liefelijk. Ik moet je nu nogeens
hartelijk danken voor je omvangrijk aandeel in het tot standkomen van deze hulde.
Zonder jouw initiatief en stuurkracht zou er waarschijnlijk niet veel van gekomen
zijn. Ik heb in deze zaak je trouwe vriendschap weer sterk gevoeld en dankbaar
gewaardeerd’.
Hoe stond het trouwens met het tweede onderdeel van de huldiging? Toen eenmaal
besloten was Mijn vriend Coster bij het geheel te betrekken, was F. Mayer voortvarend
genoeg aan het werk gegaan. Aan S.L. Hartz vroeg hij ook een gravure van Greshoff
te vervaardigen, zodat deze naast Coster op de titelpagina kon prijken. Op 5 augustus
1948 ging de zetopdracht uit naar de firma Meijer16 en de drukproeven bereikten
Zuid-Afrika juist op het moment dat Stols daar verbleef, zodat ook hij zich over de
correctie kon buigen. Hij nam de gelegenheid te baat Mayer van enige adviezen te
voorzien over de uitvoering van het boek,17 zoals het bovenaan de pagina's in
kleinkapitalen mee laten
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drukken van de titel (links) en de hoofdstuktitels (rechts); iets wat Mayer overigens
zelf ook al had bedacht.
Natuurlijk was het een hele domper toen bleek dat er van Mayers, op zich zo
slimme, financieringsplannetje niets terecht zou komen. Sterker nog, dat de link met
de NVDB zelfs negatief zou uitpakken omdat er wel exemplaren aan bijdragers aan
het geschenk gegeven moesten worden zonder dat daar iets tegenover stond. Maar
daar had het bestuur van de vereniging zich al zachtjes mokkend bij neergelegd. De
voornaamste reden waarom het uiteindelijk tot 20 juni 1950 zou duren eer Greshoff
de behouden aankomst van een exemplaar van zijn geesteskind kon bevestigen,
vormde Hartz. Ondanks de aanhoudende smeekbeden, kwam er maar niets uit zijn
handen. ‘Verder ligt hier nog steeds de revisie van “Mijn vriend Coster”, die misschien
al lang geen vriend meer van U is. Het lijkt mij namelijk doelloos het U op te sturen
zonder het gehele voorwerk er bij te kunnen doen’, liet Mayer op 4 april 1949 wat
moedeloos aan Greshoff weten. En op 6 mei: ‘Ik heb dezelfde fout gemaakt als
Napoleon, die de beste baantjes aan zijn familie en vrienden weggaf. Ik had niet zo
dom moeten zijn mijn vriend Hartz iets te vragen over “Mijn vriend Coster”, die
weer ten nauwste verwant is aan mijn vriend Greshoff. Hierdoor is een situatie
ontstaan, waardoor iedereen ruzie met elkaar krijgt. Ik met Hartz, Hartz met Coster,
Coster met mij en Greshoff met Mayer.’
Op 14 juni was de maat vol. Hartz ontving een officieel door voorzitter en secretaris
van de NVDB ondertekend schrijven waarin hem gesommeerd werd nu eindelijk
over de brug te komen. Dit had effect, maar een heel ander dan waarop Huysman en
Mayer gehoopt hadden. Op 30 juni ontvingen zij van Hartz de volgende jobstijding:
‘Het spijt mij U te moeten zeggen dat ik ondanks herhaalde revisies geen afdrukken
van de beide houtgravures voor de titelpaginas van Mijn vriend Coster heb kunnen
maken, die in technisch en ander opzicht voor U en mij bevredigend zijn. Daar noch
Uw Vereeniging noch ik gebaat zijn met een uitgave die niet voldoet aan de hoogste
eischen, heb ik besloten om beide de gravures te vernietigen. Het behoeft geen betoog
dat deze gang van zaken, na al het oponthoud dat ik reeds veroorzaakte, door
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mij zeer betreurd wordt, maar U zult het met mij eens zijn dat deze oplossing de
juiste is.’
Aan bewaardgebleven proefdrukken is af te zien dat Hartz inderdaad hard op de
blokjes heeft zitten ploeteren, maar zijn in artistiek opzicht misschien juiste beslissing
had wel tot gevolg dat men weer terug was bij af. Uiteindelijk werd besloten dat
Hartz in plaats van nieuwe gravures tekeningen van de portretten en de dubbele titel
zou aanleveren, die dan met behulp van clichés zouden worden afgedrukt. Dat hier
weer de nodige tijd overheen ging zal geen verrassing zijn, maar op 17 oktober kon
Mayer dan toch een complete revisie naar Kaapstad sturen. Nu was het Greshoff die
geen haast wenste te maken, en toen vervolgens ook de firma Meijer - die
waarschijnlijk wel doorhad hoe de vlag er bij de NVDB financieel bijhing - aan de
drukorder geen al te hoge prioriteit toekende, was 1950 al vier maanden heen voordat
men bij Enschedé aan het binden van het boek kon beginnen. Hoeveel de onderneming
uiteindelijk heeft gekost is niet overgeleverd,18 maar te vrezen valt dat het door Hartz
bedongen honorarium van ƒ 200 door Radermacher Schorer - in zijn functie van
penningmeester van de NVDB - enigszins knarsetandend is overgemaakt.
Zoals gezegd kon Greshoff op 20 juni 1950 ten langen leste de goede ontvangst
van Mijn vriend Coster bevestigen. Hij vond het ‘een héél mooi boekje’, maar de
verzekering ‘ik kan je niet zeggen hòe dankbaar ik je ben voor je goede zorgen eraan
besteed’, zal door hem met evenveel reserve zijn neergepend, als deze door Flip
Mayer is gelezen. Er was voor beiden echter één grote troost: het boekje werd alom
met instemming ontvangen.

Eindnoten:
1 Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens voor dit artikel ontleend aan het archief van de
NVDB dat bij het verenigingssecretariaat berust, en aan een dossier over de huldiging van
Greshoff in de collectie-Radermacher Schorer, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, sign. 135
B 174.
2 Dit is de versie die de Greshoffs achteraf onafhankelijk van elkaar gegeven hebben. De eerste
brief waarin F. Mayer gewag maakt van Mijn vriend Coster, namelijk aan M.R. Radermacher
Schorer op 11 februari 1947, wekt sterk de suggestie dat het initiatief van Greshoff was uitgegaan.
3 Bijvoegsel 108 tot de Nederlandsche Staatscourant van 10 en 11 februari 1939.
4 Deze letter, ontworpen door Eric Gill, was vanaf 1932 als de Monotype Series 239 op de markt.
Zie over de zeer interessante ontstaansgeschiedenis van deze letter: James Mosley, ‘Eric Gill's
Perpetua type’, in Fine Print 8 (1982) 3, p. 90-95.
5 Salma Chen/S.A.J. van Faassen (ed.), ‘Stols blijft Stols, denk daarom’. Briefwisseling J.
Greshoff-A.A.M. Stols (2), 1945-1951. 's-Gravenhage 1992, br. 754, n. 6, p. 399.
6 Chen/Van Faassen (ed.), ‘Stols blijft Stols, denk daarom’ (noot 5), br. 708, p. 86.
7 Chen/Van Faassen (ed.), ‘Stols blijft Stols, denk daarom’ (noot 5), br. 752, p. 162.
8 Bij drie eerdere huldigingscomités, die nog ter sprake komen, had hij deze rol ook al met verve
gespeeld. Zie over hem: Tanja de Boer/Ton Brandenbarg (ed.), M.R. Radermacher Schorer
1888-1956. Minnaar van het ‘schoone’ boek, Amsterdam/Den Haag 1998.
9 Op 19 februari 1947 schreef hij aan Mayer: ‘Het idee Jan Greshoff lijkt mij zeer aardig. Hij
moet het echter niet noemen “Mijn vriend Coster”, want dan denkt men misschien aan Dirk
Coster.’
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10 Op 10 december 1948 zou Ritter inderdaad zijn radiopraatje aan Greshoff wijden; vgl. J.J. van
Herpen, Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van dr. P.H. Ritter bij de AVRO, Zutphen
1982, p. 250.
11 Zie Helleke van den Braber, ‘M.R. Radermacher Schorer als mecenas van de dichter J.C. Bloem’,
in De Boer/Brandenbarg (ed.), M.R. Radermacher Schorer 1888-1956 (noot 8), p. 38.
12 Dossier Huldiging Keuls. (Collectie-Radermacher Schorer, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag,
sign. 135 B 172.)
13 Dossier Huldiging Roland Holst. (Collectie-Radermacher Schorer, Koninklijke Bibliotheek,
Den Haag, sign. 135 B 173.)
14 Chen/Van Faassen (ed.), ‘Stols blijft Stols, denk daarom’ (noot 5), brief 778 en 782.
15 Chen/Van Faassen (ed.), ‘Stols blijft Stols, denk daarom’ (noot 5), brief 798.
16 Mayer koos voor een zetbreedte van 17 cicero bij een hoogte van ca. 30 cicero, waarmee hij
aan een van de bedenkingen van Greshoff tegemoetkwam. Verder vergrootte hij de interlinie
van 1 naar 2 punten, waardoor de regels wat meer ‘lucht’ kregen.
17 Ten aanzien van de band hadden de heren - gezien de beperkte financiële mogelijkheden - niet
erg realistische wensen: linnen rug met gouden belettering, platten beplakt met een stijfselmarmer
‘in grijzen, zwart en zilver, zonder kleur’, daaromheen een omslag in hetzelfde marmer met
een etiketje op plat en rug, dan wel een slipcase in eenzelfde uitvoering.
18 De wèl bekende kosten bedroegen ƒ 200 (honorarium Hartz), ƒ 48 (verzendkosten) en ƒ 31
(clichékosten). Mayer verwachtte dat de rekening van Meijer bij een oplage van 400 exemplaren
zo'n ƒ 2.400 zou bedragen (drukken en binden). Om de kosten zo beperkt mogelijk te houden
liet Huysman het bindwerk echter door Enschedé doen.
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Aanvulling op...
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Bert Schierbeek (1918-1996), 1978
siberisch krijt, 49 × 37 cm
inv. nr.: S. 344/Pr/III/2
herkomst: S. Spoelstra, 1998
r.o.: Bert Schierbeek; l.o..P. Citroen 4 II 78
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Stance Eenhuis
Uitbreiding van de collectie Paul Citroen
In 1998 is in de reeks Achter het Boek de publicatie Paul Citroen. Schrijversportretten
verschenen. De uitgave omvat een catalogus van alle 49 portretten van schrijvers
door Paul Citroen (1896-1983) die het Letterkundig Museum op dat moment bezat.
Als gevolg van bovengenoemde publicatie kon het museum deze collectie door
aankoop uitbreiden met twee getekende portretten van de schrijvers J. Bernlef en
Bert Schierbeek. De totale collectie-Paul Citroen bestaat nu dus uit 51 portretten.
Het museum heeft de portrettekeningen in 1998 verworven via de weduwe van Wim
Ramaker.
Het was geen toeval dat de tekeningen van deze twee schrijvers tezamen werden
aangeboden. Want wát was nou het geval? Radioprogrammamaker Wim Ramaker
(1943-1992) heeft vele jaren het literaire NCRV-programma Literama samengesteld
en gepresenteerd. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig ging het programma
jaarlijks vergezeld van de Literama schrijverskalender waarin aandacht werd besteed
aan de onderwerpen die in het lopende jaarprogramma aan de orde kwamen. Voor
de jaargang 1979 stonden de schrijvers J. Bernlef en Bert Schierbeek geprogrammeerd,
Bernlef voor de maand april en Schierbeek voor augustus.1
Omdat Ramaker en Paul Citroen elkaar goed kenden, gaf Ramaker in 1978 aan
Citroen de opdracht voor de nieuwe kalender van 1979 portretten te tekenen van
Bernlef en Schierbeek.2
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Bernlef bevestigde onlangs dit verhaal: ‘Volgens mij was de tekening “besteld” door
de NCRV die een schrijverskalender uitgaf. Misschien het programma “Literama”?
[...] De tekening was dus het eigendom van de NCRV.’3
Paul Citroen maakte in zijn leven meer dan 7000 portretten waarvan het merendeel
in de jaren zestig en zeventig. In de loop der jaren ontwikkelde hij zich tot een zeer
vakkundig en ervaren portrettist. Ook bij de twee portrettekeningen van J. Bernlef
en Bert Schierbeek is het opvallend dat zij in één oogopslag herkenbaar zijn als een
‘Citroen’. Zijn persoonlijke signatuur is in bijna al zijn schrijversportretten van na
1950 te herkennen. Zoals meestal maakte Citroen eveneens bij de portrettekeningen
van J. Bernlef en Bert Schierbeek gebruik van siberisch krijt.
Bernlef was gefrappeerd door het ‘andere gezicht’ dat Citroen van hem in het
portret had blootgelegd. Op 24 mei 1978 kwam Bernlef naar Wassenaar om te poseren.
Hij herinnert zich in 1999: ‘Het tekenen gebeurde bij Citroen thuis. Hij zat vlak
tegenover mij, het tekenbord tussen ons in. Ik herinner mij dat Citroen aan een stuk
door praatte. We hadden het over de periode in zijn leven dat hij in Duitsland kontakt
had met de toenmalige avant-garde, o.a. over Kurt Schwitters. [...] Ik geloof dat
Citroen maar één tekening maakte. Toen hij mij die liet zien vond ik mijzelf er te
jongensachtig uitzien (ik was toen 41). Citroen hield vol dat ik er echt zo uitzag, voor
hem dan. Ik kon hem toen geen gelijk geven. Kortgeleden werd ik door een
Amsterdamse fotograaf gekiekt. De foto liet mij zien als volwassene en als jongetje
tegelijk. Zouden die fotograaf en Paul Citroen het tweede gezich hebben?4 Of bestaat
talent erin ook “voorbije” gezichten van iemand in het huidige gezichtte ontdekken?
Wie zal het zeggen.’5
Bert Schierbeek had al eerder, op 4 februari 1978, voor Citroen geposeerd in
Pulchri Studio aan het Lange Voorhout te Den Haag.6
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J. Bernlef [pseud. van H.J. Marsman] (1937), 1978
siberisch krijt, 66 × 51 cm
inv. nr.: M.277/Pr/IV/2
herkomst: S. Spoelstra, 1998
r.o.: J. Bernlef; l.o.: P. Citroen 24 V 78

Eindnoten:
1 De uitzending van Literama over J. Bernlef vond plaats op 23 april 1979, die over Bert
Schierbeek op 18 augustus 1979.
2 Mededeling S. Spoelstra, 13 april 1999.
3 Brief J. Bernlef aan Stance Eenhuis, 11 april 1999.
4 De genoemde portretfoto is gemaakt door fotograaf Johan Vigeveno. Hij staat afgedrukt op de
achterflap van Onbewaakt ogenblik (1998) van J. Bernlef.
5 Zie noot 3.
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6 Volgens aantekeningen uit het archief Paul Citroen (Hannema-de Stuers Fundatie te Heino).
Over de totstandkoming van het portret zijn geen nadere gegevens bekend.
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Jaarverslag 1998
‘Alles woelt hier om verandering’ - het Letterkundig Museum maakt geen
uitzondering op deze elementaire waarheid. Voor het eerst sinds twaalf jaar werden
de statuten gewijzigd: de Stichting heeft niet langer uitsluitend tot doel ‘de
belangstelling en waardering voor het literaire erfgoed’ in het algemeen te vergroten,
maar doet dat voortaan nadrukkelijk meer specifiek ‘met inbegrip van de kinder- en
jeugdliteratuur’. De integratie van het Informatiecentrum Boek en Jeugd in het
Letterkundig Museum per 1 november 1997 is aan die statutenwijziging natuurlijk
niet vreemd geweest.
Ook van heel jonge lezers, zelfs van nog-niet-lezers, wordt vanaf oktober 1998 in
het aangepaste Kinderboekenmuseum de leesdrift aangewakkerd. Vanaf die datum
is het met vrucht te bezoeken voor kinderen vanaf vier jaar, omdat prenten- en
voorleesboeken er nu ook van deel uitmaken. Daarnaast zijn er twee kabinetten
speciaal voor de jongste doelgroep ingericht: het Winkeltje van Meneer Pen uit Pluk
van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt, en een ruimte met kinderboeken over de
vier jaargetijden.
Dat het museum zich ook op de oudere jeugd richt, moge behalve uit de museumlessen
waarmee gestart is, ook blijken uit de docentendagen die het afgelopen najaar voor
het eerst plaatsvonden. Havo- en vwo-docenten werden aangemoedigd Gaan waar
de woorden gaan te bezoeken, leraren uit het basisonderwijs het
Kinderboekenmuseum. Beide studiedagen waren een groot succes en zullen in de
toekomst regelmatig worden georganiseerd.
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Op verzoek van het ministerie van OCenW werd het aankoopbeleid nader
gedefinieerd. Besloten werd het bescheiden Aankopenfonds met voorrang te besteden
aan handschriften van hoogtepunten uit onze literatuur, ongepubliceerd werk van
onze grootste schrijvers en collecties van evident literair-historisch belang. Als regel
zal niet worden aangekocht van (erven van) schrijvers zelf. In het algemeen kan
worden vastgesteld, dat veel schrijvers nog steeds hun archieven aan het Letterkundig
Museum schenken of nalaten: verwierf het in 1997 de collecties van onder anderen
Ad den Besten, Albert Helman, Hans Lodeizen en Karel van het Reve, in het
verslagjaar werd het verrijkt met de archieven van Pierre H. Dubois, Jan Emmens,
Hella S. Haasse, Willem Hussem, Gerrit Kamphuis en Beb Vuyk, om enkele van de
belangrijkste te noemen.
Het is uiteraard van het grootste belang dat de dagen van deze en andere collecties
in de mate van het menselijk mogelijke verlengd worden. Het museum is dan ook
een van de belangrijkste deelnemers, zo niet de belangrijkste, aan het zgn.
Metamorfoze-project, een project in het kader van het Nationaal Programma voor
Conservering van Bibliotheekmateriaal. Dit conserveringsprogramma heeft tot doel
het voortbestaan van de inhoud van belangrijke archieven door middel van
microverfilming met ten minste twee eeuwen te rekken. In het verslagjaar werd de
verfilming van een aantal collecties of onderdelen daarvan voltooid of nagenoeg
voltooid, waaronder die van Louis Couperus, Herman Gorter en Abel J. Herzberg.
Een reeks voorstellen voor andere projecten, onder meer Menno ter Braak, J.H.
Leopold, H. Marsman, Nescio, A. Roland Holst en J. Slauerhoff, werd goedgekeurd.
Ten slotte zij vermeld, dat dr. D. Dolman per 1 oktober het voorzitterschap van
het bestuur aanvaard heeft.
De komst van Boek en Jeugd - dat twee zgn. Online Retrieval Systemen (ORS)
beheerde, nl. het Centrale Bestand Kinderboeken (CBK) en Boek en Jeugd
Vakliteratuur - maakte in het vorige verslagjaar de koppeling van de reeds aanwezige
Online Publieks Catalogus met deze ORS-bestanden wenselijk.
Mede op advies van Pica is gekozen voor een ORS-bestand waarin alle
collectie-onderdelen (archivalia, iconografisch materiaal, av-materiaal, vakliteratuur
volwassenen en idem jeugd) worden geïntegreerd, met naast specifieke zoeksleutels
per collectie-onderdeel ook ‘overall’-zoekmogelijkheden. Het
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Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) is buiten dit ORS gehouden, omdat het hier
een landelijk bestand betreft waarin niet een (deel)collectie van het museum wordt
ontsloten. In het volgende jaarverslag verwachten wij te kunnen melden dat het
geïñtegreerde ORS-bestand (‘L.M.-Collecties’) en het CBK voor eindgebruikers in
het hele land via de web-site van het museum (www.letmus.nl) raadpleegbaar is.
Het accrès in 1998 bedroeg 97 strekkende meter archivalia (1997: 113). Tot de
verwerkte documenten behoorden de volgende collecties of onderdelen daarvan:
F.E.A. Batten, Ad den Besten, Arthur van Schendel, Vereniging van Letterkundigen
en Anne de Vries sr. Vele studenten, wetenschappelijk onderzoekers, tekstbezorgers,
journalisten en scholieren raadpleegden ook dit jaar weer de documentencollectie
(471 maal), de iconografische collectie (176 maal) en de collecties vakliteratuur
jeugd (98 maal) en volwassenen (26 maal). Er werden ruim 20.000 fotokopieën van
recensies en reproducties van documenten aan diverse gebruikers verstrekt.
Ten behoeve van tentoonstellingen of wetenschappelijk onderzoek werden 27 maal
documenten en objecten in bruikleen gegeven aan de volgende personen en
instellingen:
- Amsterdams Historisch Museum, tentoonstelling ‘De Stad. Amsterdam na 1880’
- Ike Bertels Filmprodukties (Amsterdam)
- J. Braat (Wijdenes), t.b.v. onderzoek betreffende L.P.J. Braat
- Jean Brüll (Utrecht)
- Centrale Bibliotheek Arnhem, tentoonstelling over het leven van Betsy Perk
- Constantijn Huygens Instituut (Den Haag), t.b.v. onderzoek betreffende J.H.
Leopold, H. Marsman en A. Roland Holst
- Louis Couperus Museum (Den Haag), o.m. tentoonstelling ‘“Leert mij de verre
Vreugde eens te bereiken!” Couperus in Italië 1906-1908’
- Fries Museum (Leeuwarden), tentoonstelling ‘In het spoor van Italië’
- Gemeentemuseum Het Hannemahuis (Harlingen), tentoonstelling over S.
Vestdijk
- Groninger Museum, tentoonstelling ‘De Ploeg’
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- Frans Halsmuseum (Haarlem), tentoonstelling ‘Jacobus van Looy (1855-1930).
“Niets is zoo mooi als zien”’
- Katholieke Universiteit Nijmegen, t.b.v. voorbereiding van een editie van de
correspondentie van Maurits Wagenvoort
- Museum van het Boek/Meermanno-Westreenianum (Den Haag), tentoonstelling
‘M.R. Radermacher Schorer (1888-1956). Minnaar van het “schoone” boek’
- Museum voor Moderne Kunst Arnhem, tentoonstelling ‘De Kroniek van Braat’
- Museum Het Sterkenhuis (Bergen N.H.), tentoonstelling ‘Schilderijen/portretten
van bekende Bergenaren’
- Nederlands Foto Instituut (Rotterdam), tentoonstelling over Paul Citroen
- Nederlands Scheepvaartmuseum (Amsterdam), tentoonstelling ‘Slauerhoff,
dichter op zee’
- Openbare Bibliotheek Naarden-Bussum, tentoonstelling over de geschiedenis
van de kolonie Walden
- Rijksmuseum Twenthe (Enschede), tentoonstelling ‘Met veel smaak
geordonneerd. Willem Bilderdijk (1756-1831) als boekillustrator’
- Stichting Willem Schrofer (Den Haag), tentoonstelling ‘Willem Schrofer
(1898-1968): Nonconformist’ in Pulchri Studio en Haagse Kunstkring
- Teylers Museum (Haarlem), tentoonstelling ‘Het Nederlandse Doodsportret
1590-1990’
- Universiteit van Amsterdam, tentoonstelling ‘Thérèse Schwartze, haar klant
was koning. Met portretten uit het universitaire bezit’
- mevrouw A.C.M. Vestdijk-van der Hoeven
- Westfries Museum (Hoorn), tentoonstelling ‘Klein Behuisd’

Er werden 202 aanwinsten geregistreerd (1997: 197, 1996: 184, 1995: 179), waarvan
er 33 door aankoop werden verworven. 159 aanwinsten ontving het museum als
schenking, tien als langdurig bruikleen. Van de aanwinsten betroffen twaalf de kinderen jeugdliteratuur. Het bestuur is alle schenkers en bruikleengevers bijzonder
erkentelijk. In alfabetische volgorde volgt hieronder een kleine selectie:
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- Opdrachtexemplaren van diverse uitgaven van P.C. Boutens uit de collectie van
E. Menten, waaronder Phaidros, handgekleurd omslag met lakstempel, met een
originele tekening van J.Th. Toorop en een ingeplakt blad met een citaat van
Boutens; Rubaiyat, gesigneerd door P.C. Boutens en C.A.J. van Dishoeck en
Carmina, met een portret door H.E. Roodenburg.
- Letterkundig archief van Pierre H. Dubois. Dubois debuteerde in 1941 in de
befaamde Helikon-reeks van uitgeverij A.A.M. Stols en was betrokken bij het
tijdschrift Criterium, waarin in de jaren 1941-1942 de jongste dichtersgeneratie
publiceerde. Na de oorlog ontwikkelde hij zich tot een gezaghebbend criticus,
onder meer als kunstredacteur van het Haagse dagblad Het Vaderland. Voor
hij aan die krant was verbonden, was hij enkele jaren redacteur bij uitgeverij
J.M. Meulenhoff; later werd hij vele jaren adviseur van uitgeverij Nijgh & Van
Ditmar. Dubois maakte deel uit van de redactie van Het Boek van Nu, waarin
de literatuur van die tijd nauwlettend werd gevolgd. Onder meer het werk van
Georges Simenon is door Dubois in Nederland geïntroduceerd. In de jaren zestig
was Dubois betrokken bij het door Nijgh & Van Ditmar uitgegeven tijdschrift
Komma, dat veel experimentele Vlaamse schrijvers (zoals Paul de Wispelaere,
Willy Roggeman en René Gysen) in Nederland bekendheid verschafte. Als
romancier debuteerde Dubois in 1952 met Een vinger op de lippen, dat door
G.A. van Oorschot werd uitgegeven. Met zijn echtgenote, Simone Dubois-de
Bruijn, was hij mede-initia-tiefnemer en redactielid van de uitgave van het
verzameld werk van Belle van Zuylen. Dubois onderhield veel contacten met
schrijvers en kunstenaars. Zijn archief vormt de weerslag van een groot aantal
van die contacten en omvat onder meer brieven en manuscripten van J. Greshoff,
Albert Besnard, Menno ter Braak, Ed. Hoornik, Cola Debrot, Ida Simons, Peter
Berger, Jacques Kruithof, Paul Steenbergen en Carel Willink.
- Deel van de letterkundige nalatenschap van Jan Emmens. In 1980/1981
verscheen bij Uitgeverij G.A. van Oorschot in vier delen het Verzameld werk
van de Utrechtse hoogleraar kunstgeschiedenis en dichter Jan Emmens
(1924-1971). De literaire nalatenschap bevat, naast brieven en documenten die
betrekking hebben op de totstandkoming van het eerste deel, Gedichten en
aforismen, notitieboekjes, diverse hand- en typoscripten, drukproeven, recensies,
foto's, tekeningen, brieven, o.a. van H.A. Gomperts en Judith
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Herzberg, en afleveringen van studentenbladen met werk van Emmens.
Het literaire archief van Hella S. Haasse. De collectie omvat vijftig jaar
auteurschap: van het aanvankelijk als boekenweekgeschenk verschenen Oeroeg
(1948) tot Zwanen schieten dat vorig jaar uitkwam. Mappen met aantekeningen
voor Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter (1979),
archiefmateriaal dat Haasse gebruikte bij het schrijven van Heren van de thee
(1992), maar ook teksten van lezingen en colleges die zij in de loop der jaren
heeft gehouden. Daarnaast foto's, correspondentie en uniek materiaal uit haar
vroege toneelcarrière. Tussen de contracten met buitenlandse uitgevers voor
vertalingen van haar werk, ook archiefstukken betrekking hebbend op het proces
dat Haasse aanspande tegen Academy Chicago Publishers over de vertaling van
de historische roman Het woud der verwachting (1949). De schenking is samen
met archiefmateriaal dat het museum al eerder van de auteur ontving een
onmisbare bron voor ieder die zich wil verdiepen in werk en werkwijze van de
auteur Hella S. Haasse. Een veertigtal vertalingen van boeken van Hella S.
Haasse zijn ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.
Vier zakagenda's van Herman Heijermans, gebruikt als dagboek, 1908-1911,
in de tijd dat Heijermans in Berlijn woonde.
Deel van de letterkundige nalatenschap van Willem Hussem. De Haagse dichter
en beeldend kunstenaar Willem Hussem werd als dichter vooral bekend om zijn
korte, dikwijls tot een aforisme naderende, gedichten, in 1966 verzameld in
Voor twee scharren blauwbekken. Zijn literair archief omvat onder meer talloze
notitieboekjes, handschriften en typoscripten, maar ook gastenboeken bij
openingen van zijn tentoonstellingen.
De literaire nalatenschap van Gerrit Kamphuis. Kamphuis was een van de
leidende figuren van het protestants-christelijke tijdschrift Opwaartsche Wegen
(1923-1940), mede-oprichter en secretaris van de Christelijke Auteurskring
(1929-1941) en na de oorlog jarenlang hoofd van de Afdeling Kunstzaken van
de Gemeente Den Haag. Zijn omvangrijk archief bevat, naast typoscripten en
aantekeningen betreffende zijn publicaties over Aarnout Drost en M. Nijhoff,
veel correspondentie, waaronder brieven van Bert Bakker sr., D.A.M. Binnendijk,
Jan Eekhout, Jan H. de Groot, W. Hessels, Ed. Hoornik, H. Marsman, M. Nijhoff
en Gabriël Smit. Voorts documentatie over
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met name de Christelijke Auteurskring en Opwaartsche Wegen.
Drie dozen met manuscripten, typoscripten, aantekeningen en correspondentie
betreffende Het gouden ei door Tim Krabbé, en het scenario voor Spoorloos.
Voorstudie van het bronzen standbeeld van Multatuli door Hans Bayens op de
Torensluis in Amsterdam.
Het literaire archief van Hélène Nolthenius, bestaande uit manuscripten,
typoscripten, artikelen, hoorspelen, jeugdwerk, libretto's, enkele brieven,
illustraties, foto's en een fotoalbum.
‘Bij de dood van Bert Schierbeek’, olieverfschilderij door Leo Schatz (juni
1996).
23 brieven van Annie M.G. Schmidt aan Frits Bromberg. De journalist Frits
Bromberg (1936) debuteerde aan het begin van de jaren zeventig als
kinderboekenauteur met Nooit meer bang. Veel verhalen van zijn hand
verschenen in jeugdbladen als Donald Duck en Taptoe. Verder schreef hij boeken
voor woordblinde en anderszins moeilijk lezende kinderen. Schmidt en Bromberg
schreven ruim vier jaar met elkaar, van oktober 1971 tot januari 1975, en in die
tijd wordt de briefwisseling steeds persoonlijker van aard. Vrolijk was die vanaf
het begin, dat had Schmidt al snel door (in een brief van 3 november 1971): ‘Ik
ben erg blij dat er nog iemand bestaat die precies zo gek is als ik. Om je brieven
moet ik heel hard lachen.’
Deel letterkundige nalatenschap van Beb Vuyk, onder meer bestaande uit
typoscripten van onder andere Een broer in Brazilië, De eigen wereld en die
andere, ‘De uittocht’ en ‘Huize Sonja’; typoscripten van diverse artikelen, onder
andere voor Vrij Nederland; (doorslagen van) brieven van Beb Vuyk aan Rinus
Ferdinandusse, Rob Nieuwenhuys en haar vader; brieven aan Vuyk van onder
anderen haar vader, Jef Last en Willem Oltmans; dagboeken; agenda's uit de
jaren tachtig en negentig.

Behalve met 13.300 krantenberichten en recensies en 2.397 knipsels met primair
werk van Nederlandstalige schrijvers die dagelijks geknipt worden uit de dag- en
weekbladen, groeide de verzameling ook met knipsels van oudere datum en met
knipsels uit buitenlandse kranten, afkomstig uit schenkingen. Daarnaast worden thans
ook Nederlandstalige recencies opgenomen van
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werk van buitenlandse auteurs en zijn de selectiecriteria ten aanzien van artikelen
over jeugdliteratuur verruimd, wat de explosieve groei verklaart.
In 1998 trokken de tentoonstellingen, leeszalen en activiteiten in totaal 27.360
bezoekers, een toename van bijna vierduizend vergeleken met 1997. Vergeleken met
het vorige verslagjaar nam het aantal individuele bezoeken toe: 60% van de bezoekers
bezocht individueel het museum (1997: 48%). De vaste opstellingen Gaan waar de
woorden gaan. 250 jaar Nederlandse literatuur, Het Kinderboekenmuseum en enkele
succesvolle schrijversoptredens hebben deze groei van het aantal individuele
bezoekers veroorzaakt. De wisselexposities trokken, voorzover af te leiden uit de
gegevens, relatief weinig bezoekers, met uitzondering van de jeugdtentoonstelling
Griezelig Goed.
Op 20 oktober werd het aangepaste Kinderboekenmuseum met een optreden van
de illustratoren Jet Boeke en Max Velthuijs het Kinderboekenmuseum heropend.
Ter gelegenheid van deze heropening werd Seizoenen, het derde deeltje in de
Pissebedreeks, gepresenteerd. De tentoonstelling is aangepast aan kinderen vanaf
vier jaar. Dankzij deze aanpassing komt de bezoeker niet alleen Pluk van de Petteflet,
Kruimeltje en Kleine Sofie en Lange Wapper tegen, maar ook Kikker, Dikkie Dik,
Jubelientje, Merel en natuurlijk Jip en Janneke. Bovendien werd het
Kinderboekenmuseum verrijkt met originele illustraties en bijzondere voorwerpen
uit het bezit van schrijvers die betrekking hebben op boeken verschenen na 1994,
het jaar waarin het Kinderboekenmuseum geopend werd.
Nieuwe tentoonstellingen in 1998 waren:
- ‘Onwankelbare trouw aan iets dat hij verloren had’. S. Vestdijk en de Anton
Wachter-romans die op 27 maart werd geopend door Dick Vestdijk, zoon van
de schrijver. Hugo Brandt Corstius hield tijdens de openingsbijeenkomst een
toespraak. De expositie was tot 7 juni in het museum te zien en vervolgens, van
12 juni t/m 15 augustus, in het Gemeentehuis te Doorn, aangevuld met
Vestdijk-citaten over Doorn en foto's van Doornse locaties. Van 25 september
tot 14 november was ze te zien in het Hannemahuis te Harlingen. Deze exposities
werden georganiseerd ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de
schrijver.
- De tentoonstelling ‘Den Haag, je tikt ertegen en het zingt’. Literair Den Haag
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vanaf 1750 werd op 17 april geopend met een toespraak van Bart Chabot. Het
eerste exemplaar van het gelijknamige schrijversprentenboek werd in ontvangst
genomen door Helga Ruebsamen. De gelegenheidsformatie Haagse Bluf zong
liedjes over Den Haag. De expositie, ingericht in het kader van de viering van
het 750-jarig bestaan van Den Haag, werd mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.
- Genoegens smaken. De Camera Obscura in beeld werd geopend op 26 juni met
een toespraak van Anton Korteweg, die zijn gehoor op de proef stelde met een
Hildebrand-quiz. De tentoonstelling - te zien tot en met 20 september - werd
georganiseerd ter gelegenheid van de verschijning van de wetenschappelijk
verantwoorde leeseditie van de Nicolaas Beets' Camera Obscura in de
Delta-reeks.
- Op 1 oktober werd met een toespraak van Harry Bekkering en Selma Noort de
‘fraai door Hester Quist vormgegeven’ (Utrechts Nieuwsblad) tentoonstelling
Ogen in je achterhoofd. Over Miep Diekmann geopend. Het eerste exemplaar
van het gelijknamige schrijversprentenboek werd aan de schrijfster aangeboden.
- Werk en leven van Frans Kellendonk stonden centraal in de expositie ‘Oprecht
veinzen’. Over Frans Kellendonk die geopend werd op 23 oktober door Geerten
Meijsing. De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van de Stichting Frans Kellendonk. Tijdens het openingsprogramma werd
eveneens het woord gevoerd door Laurens van Krevelen en Tijn Boon, auteur
van een essaybundel over het werk van Frans Kellendonk, getiteld Het koppige
hoofd dat niet wilde scheuren. Het eerste exemplaar van deze bundel en van het
schrijversprentenboek Oprecht veinzen werd door Laurens van Krevelen
aangeboden aan mevrouw Th. Kellendonk-Cillesen, de moeder van de schrijver.
De videofilm Frans Kellendonk. Letter en geest werd geproduceerd in
samenwerking met de NPS en uitgezonden op 19 oktober in het NPS-programma
‘Het uur van de Wolf’. De film trok 55.000 kijkers.
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Het museum organiseerde behalve tentoonstellingen en museumlessen diverse andere
activiteiten:
- Op 15 maart doken tweehonderd Voskuil-liefhebbers in het kader van het
Boekenweekthema Panorama Nederland: stad en land in proza en poëzie met
de auteur in het plattelandsleven. Niet alleen las Voskuil toepasselijke fragmenten
uit Het bureau, ook werd de landbouwfilm Roggebouw in Roswinkel vertoond
en door de auteur van commentaar voorzien. Bij de totstandkoming van deze
film was Voskuil min of meer tegen zijn zin betrokken geweest, wat ook in Het
bureau aan de orde komt.
- In aansluiting op de tentoonstelling ‘Den Haag, je tikt er tegen en het zingt.’
Literair Den Haag vanaf 1750 organiseerde het Letterkundig Museum op 17
mei twee schrijversoptredens. Mensje van Keulen las fragmenten voor uit eigen
werk die betrekking hebben op Den Haag. Afgesloten werd met een performance
van de Haagse dichter/schrijver Bart Chabot. De gelegenheidsformatie Haagse
Bluf luisterde de optredens op met klassiekers als ‘O, o Den Haag’ en ‘Wat
voor weer zou het zijn in Den Haag?’
- In het verslagjaar was het honderd jaar geleden dat de dichter J.J. Slauerhoff
werd geboren. Ter gelegenheid van dit jublileum speelde de theatergroep De
Gebroeders Flint hun succesvolle productie Alleen in mijn gedichten kan ik
wonen op 20 september in de aula van het museum.
- In het kader van het Kinderboekenweekthema Van rijm tot rap verzorgden de
kinderboekenauteurs Paul van Loon en Bies van Ede op 4 oktober een optreden
voor een uitverkochte zaal. Tweehonderd kinderen luisterden ademloos naar
griezelgedichten die door de twee Griezelgenootschap-leden werden gerapt en
voorgedragen.
- Op 13 december las Charlotte Mutsaers voor uit eigen werk, beantwoordde
vragen uit het publiek en signeerde haar werk.
- In de kerstvakantie, op 20 december, kwam Dikkie Dik naar het
Kinderboekenmuseum. Illustrator Jet Boeke tekende samen met honderd kleuters
verschillende avonturen van deze eigenwijze kater.
- De Boek en Jeugd-prijs, in 1994 ingesteld door het NBLC, wordt vanaf het
verslagjaar voortgezet als de L.M. Boerlage-prijs. Deze door het Letterkundig
Museum toegekende tweejaarlijkse prijs is in het leven geroepen om onderzoek
op het gebied van kinder- en jeugdliteratuur te stimuleren. In het
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verslagjaar werd de winnaar van de L.M. Boerlage-prijs 1998 voor de beste
scriptie over (kinder- en) jeugdliteratuur bekend. Sandrijn Wiebenga kreeg de
prijs uit handen van Anton Korteweg op 20 januari 1999 uitgereikt voor haar
scriptie ‘Er is een nobel volkje onder uw confraters’: J.J.A. Goeverneur en zijn
uitgevers (Universiteit van Amsterdam, 1998). Eervolle vermeldingen kregen
Joukje Akveld (Universiteit Utrecht/Katholieke Universiteit Nijmegen, 1998)
en Nienke Dijkstra (Erasmus Universiteit Rotterdam, 1997). De scriptie van
Sandrijn Wiebenga wordt in dit deel van het Jaarboek Letterkundig Museum
gepubliceerd.

In het verslagjaar werden in het museum ook weer diverse literaire activiteiten door
derden georganiseerd:
- Op 7 januari een studiedag voor leerkrachten van het basisonderwijs,
georganiseerd door het Koorenhuis.
- Op 25 maart vond een bijeenkomst plaats van Biblionef, een internationale
stichting die in vele landen kinderboeken verspreidt.
- Op 14 mei werd Langs de lange Lindelaan gepresenteerd, een boek van Piet
Mooren met opstellen over jeugdliteratuur en leesonderwijs.
- Op 18 september vond de jaarlijkse diploma-uitreiking van de Vakopleiding
Boekenbranche plaats.
- Het afscheid van Chris Ronteltap, plv. hoofd van de afdeling Letteren van het
ministerie van OCenW, vond op 16 oktober op zijn verzoek in het Letterkundig
Museum plaats. Judith Herzberg las bij deze gelegenheid enige van haar
gedichten.
- Op 23 oktober verzorgde het museum de ontvangst van de deelnemende dichters
aan Literair Paspoort. Literair Paspoort is een internationaal dichtersfestival,
georganiseerd door de Stichting Dichter aan Huis. Op 24 en 25 oktober lazen
dichters uit de hele wereld hun gedichten in verschillende ambassades voor.
- Op 20 november vond in de aula het jaarlijks symposium plaats van de Jan
Campert-stichting. Sprekers op Visies op Vestdijk waren Jan Bank, Harry
Bekkering, Hans van den Bergh, A. van Dantzig en Marius Flothuis. Dick
Vestdijk en Harm van der Gaag lazen tot slot fragmenten uit het werk van
Vestdijk.
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Verschillende organisaties, waaronder de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde,
de Jan Campert-stichting, de Stichting Dichter aan Huis en het Willem Kloos Fonds,
maakten gebruik van de faciliteiten van het museum.
Behalve de eerdergenoemde publicaties die bij tentoonstellingen werden gemaakt,
verschenen in de reeks Achter het Boek: Met Louis Couperus op tournee.
Voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten,
bezorgd door H.T.M. van Vliet (dl. 30) en Paul Citroen, Schrijversportretten,
samengesteld door Stance Eenhuis (dl. 32). De delen werden in de handel gebracht
door uitgeverij Bas Lubberhuizen te Amsterdam. In december verscheen het zevende
Jaarboek Letterkundig Museum, waarin bijdragen zijn opgenomen van Wieneke 't
Hoen over Theo Thijssen en zijn uitgever C.A.J. van Dishoeck, Marco Goud over
de brieven van P.C. Boutens aan zijn vriend J.M. Kakebeeke, Paul van Capelleveen
over P.C. Boutens en de band van Praeludiën, August Hans den Boef over Gerrit
Krol, en Sjoerd van Faassen over P.N. van Eyck en de opbouw van de
Zilverdistel-editie van Willem Kloos' vroege poëzie.
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Ellen Gloudie m.m.v. Lysbert Bonnema
Nederlandse literaire prijzen 1998
(met aanvullingen uit voorafgaande jaren)
Anjerfonds Anna Blaman-prijs
prijswinnaar: Theo Verhaar (1954)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 12.500,jury: J. Beranová, J.Eijkelboom, M. Mooy, P. Swanborn, F.A. Tromp

Anton Wachter-prijs
prijswinnaar: Sipko Melissen
bekroond werk: Jonge mannen aan de zee
geldsom: ƒ 2000,jury: Maarten 't Hart, W.A.M. de Moor, Rudi van der Paardt, Martin Ros
(voorzitter)

ANV-Visser-Neerlandia-Dramaprijs
genre: hoorspel
prijswinnaars: Guy Bernaert en Luc van Brussel (1935)
bekroond werk: Slotgevallen
geldsom: ƒ 12.000,jury: Nico Hiltrop, Hugo Meert, Michel De Sutter
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Henriëtte de Beaufort-prijs [prijs van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde]
prijswinnaar: Hans Goedkoop (1963)
bekroond werk: Geluk; Het leven van Herman Heijermans
geldsom: ƒ 3000,jury: Cees Fasseur, Mensje van Keulen, Wam de Moor (voorzitter)

F. Bordewijk-prijs [prijs van de Jan Campertstichting]
prijswinnaar: Helga Ruebsamen (1934)
bekroond werk: Het lied en de waarheid
geldsom: ƒ 10.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen,, Nicolette Smabers, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent

Bruna Gouden Strop
prijswinnaar: Jac. Toes (1950)
bekroond werk: Fotofinish
geldsom: ƒ 25.000,jury: Wim Dik, Ed Hooiring, Peter Kuijt (voorzitter), Guido Schuring, Bert Vuijsje
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Mirjam Boelsums (1955) - Slangen aaien
Onno te Rijdt (1959) - Het spel
Ed Sanders - De frontrunners
Charles den Tex (1952) - Code 39

C. Buddingh'-prijs
prijswinnaar: Erik Menkveld (1959)
bekroond werk: De karpersimulator
geldsom: ƒ 2500,jury: Huub Beurskens, Esther Jansma, Marc Reugebrink (voorzitter)
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Michel Declercq (1976) - Person@ges
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Frans Kuipers (1942) - Wolkenjagen
Peter Theunynck (1960) - Berichten van de Pan American
Airlines & Co
De prijs is wel toegekend maar niet uitgereikt, vanwege de werkzaamheden van
de laureaat bij de organisatie van Poetry International.

Busken Huet-prijs [prijs van het Amsterdams Fonds voor de kunst]
prijswinnaar: Oek de Jong (1952)
bekroond werk: Een man die in de toekomst springt
geldsom: ƒ 15.000,jury: Hans Maarten van den Brink, Kester Freriks, Xandra Schutte

Jan Campert-prijs [prijs van de Jan Campertstichting]
prijswinnaar: Tonnus Oosterhoff (1953)
bekroond werk: (Robuuste tongwerken,) een stralend plenum
geldsom: ƒ 10.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Nicolette Smabers, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent

DebutantenPrijs 1998
prijswinnaar: Jessica Durlacher (1961)
bekroond werk: Het geweten
geldsom: ƒ 10.000
nominatiejury: Marijke Arijs, Annemieke van Capelleveen, Jan Eijkelboom, Kees
van 't Hof, Odile Jansen, Anton Oskamp, Brigitte Raskin
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Maria Barnas - Engelen van ijs
R.A.Basart (1946) - De laatste lach
Pam Emmerik (1964) - Soms feest
Esther Jansma (1958) - Picknick op de wenteltrap

ECI-prijs voor Schrijvers van Nu
genomineerden 1998:
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Karel Glastra van Loon (1962)
bekroond werk: Vannacht is de wereld gek geworden
Geert van Istendael (1947)
bekroond werk: Altrapsodie
Frans Kingma (1956)
bekroond werk: De cyclus van het mes
H.M. van den Brink (1956)
bekroond werk: Over het water
geldsom: ƒ 5000,jury: Fernand Auwera, Tom van Deel, Adriaan van Dis, Maarten 't Hart, Nelleke
Noordervliet, Monika van Paemel, Ed van Thijn (voorzitter)

Frans Erens-prijs
prijswinnaar: Harry G.M. Prick (1925)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 10.000,jury: Angenies Brandenburg, Piet Calis, Nop Maas, Marita Mathijsen (voorzitter),
Ben van Melick

Generale Bank Literatuur-prijs
prijswinnaar: Herman Franke (1948)
bekroond werk: De verbeelding
geldsom: ƒ 100.000,jury: Jan Hoet (voorzitter), Janet Luis, Willem Otterspeer, Henk Pröpper, Mark
Schaevers, Bart Vervaeck
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Frank Bleker (1966) en Ruud Elmendorp (1961) - Zwart glas
Willem Brakman (1922)- Ante Diluvium
Hans Maarten van den Brink (1956) - Over het water
Frans Denissen (1947)- De gigolo
Stefan Hertmans (1951) - Steden
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Herman Gorter-prijs [prijs van het Amsterdams Fonds voor de kunst]
prijswinnaar: Kees Ouwens (1944)
bekroond werk: Van de verliezer & de lichtbron
geldsom: ƒ 15.000,jury: Rutger Kopland, K.Michel, Neeltje Maria Min

Gouden Ezelsoor
prijswinnaar: Lulu Wang (1960)
bekroond werk: Het lelietheater
geldsom: ƒ 10.000,bijzonderheid: gedurende de eerste zes maanden na verschijnen werden 135.000
exemplaren verkocht

Gouden- en Zilveren Griffel
Gouden Grifffel
prijswinnaar: Wim Hofman (1941)
bekroond werk: Zwart als inkt
geldsom: ƒ 3000,-

Zilveren Griffel
prijswinnaar: Imme Dros (1936)
bekroond werk: Dit is het huis bij de kromme boom
prijswinnaar: Wolf Erlbruch (1948)
bekroond werk: Mevrouw Meijer, de merel
prijswinnaar: Hans Hagen (1955)
bekroond werk: de kat en de adelaar
prijswinnaar: Abbing (1946) & van Cleeff
bekroond werk: De zwarte rugzak
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prijswinnaar: Peter van Gestel (1937)
bekroond werk: Mariken
prijswinnaar: Philip Mechanicus (1936)
bekroond werk: De vrolijke keuken
prijswinnaar: Babette van Ogterop en Liesbet Ruben
bekroond werk: Mario loves Olimpia
jury: Rita Baptiste, Martijn de Bont, Judith Eiselin, Herman Kakebeeke, Thea de
Leeuwen, Margriet Obers, Jan Verbart

Gouden Zoen
prijswinnaar: Anne Provoost (1964)
bekroond werk: De Roos en het Zwijn
geldsom: ƒ 3000,-

Zilveren Zoen
prijswinnaar: Henri van Daele (1946)
bekroond werk: Balthasar
prijswinnaar: Kim Fupz Aakeson (1958)
bekroond werk: Waanzinnige wereld
jury: Harry Bekkering (voorzitter), Ingrid Brouwer, Caspar Markesteijn, Francine
Smink, Emilie Vermeer

J. Greshoff-prijs [prijs van de Jan Campertstichting]
prijswinnaar: Atte Jongstra (1956)
bekroond werk: Familieportret
geldsom: ƒ 10.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Nicolette Smabers, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent
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Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
prijswinnaar: Arthur Japin (1956)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: _ƒ 2000,jury: Thomas van den Bergh, Onno Blom, Judith Eiselin

P.C. Hooft-prijs
genre: verhalend proza
prijswinnaar: F.B. Hotz (1922)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 75.000,jury: Elsbeth Etty (voorzitter), Gerard Raat, W.H.M. Smulders, Dirk van Weelden,
Michaël Zeeman
De prijs omvat, naast een oorkonde en een beeldje van P.C. Hooft, ƒ 75.000,bestemd voor de laureaat en ƒ 50.000,- ten behoeve van een specifiek literair doel
dat verband houdt met het bekroonde oeuvre.

Het Hoogste Woord
prijswinnaar: Frans van Houwelingen
bekroond werk: Patatje oorlog
geldsom: ƒ 1000,jury: Els de Jong, Aafke van der Mark, Frida Mout, Anne Nijburg bijzonderheid:
de overige genomineerden waren
Raymond van den Berg (1966) - Mijn vader is de sterkste
Dagmar Stam - Bas, ga je mee?

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs [prijs van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde]
prijswinnaar: Arthur Japin (1956)
bekroond werk: De zwarte met het witte hart
geldsom: ƒ 5000,jury: Hugo Brems, Anna Enquist, Kester Freriks, Wiel Kusters, Rudi van der
Paardt (voorzitter)
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Edmond Hustinx-prijs
jaar: 1982
prijswinnaar: Mies Bouhuys (1927)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 6000,prijswinnaar: Paul Koeck (1940)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 6000,jury: Toon Brouwers, Fons van Impe, Theo Kersten, Hans Keuls, Hugo Meert,
Roger van Ransbeek, Wim Spekking, Jan Volleberg
bijzonderheid: de prijs was in 1982 door voornoemde jury toegekend maar toen
niet uitgereikt
jaar: 1998
prijswinnaar: Paul Pourveur (1952)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 6000,prijswinnaar: Gerard Soeteman (1936)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 6000,jury: Toon Brouwers, Willem Capteyn, Hugo Heinen, Kees Holierhoek, Paul
Koeck, Ingrid Van der Veken

Constantijn Huygens-prijs [prijs van de Jan Campertstichting]
prijswinnaar: H.H. ter Balkt (1938)
bekroond werk: gehele ooeuvre
geldsm: ƒ 20.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Nicolette Smabers, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent
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Gijsbert Japicx-prijs
prijswinnaar: Piter Boersma (1947)
bekroond werk: It libben sels
geldsom: ƒ 4000,jury: Hesseline de Bos, Piter Duijff, Jan Pieter Janzen

Rely Jorritsmapriisfraach
genre: verhalen
prijswinnaar: Pim Roodenboog (1947)
bekroond werk: Tiidgeasten
prijswinnaar: Simy Sevenster (1944)
bekroond werk: It Apelhôf
genre: poëzie
prijswinnaar: Libbe Leistra (1913)
bekroond werk: Meditaasje
prijswinnaar: Jantsje Oost (1943)
bekroond werk: Fûgelstront
prijswinnaar: Albertina Soepboer (1969)
bekroond werk: Flearlân
prijswinnaar: Foppe Venema (1961)
bekroond werk: Betinkingsdei
geldsom: ƒ 10.000,- (4/5 deel voor verhalen en 1/5 deel voor poëzie)
jury: Jetske Bilker, Sjoerd Bottema, Geertrui Visser

Kerstprijsvraag [Propria Cures]
prijswinnaar: B.B.
bekroond werk: Mijn derde keer
geldsom: ƒ 150,jury: Ward Ferdinandusse, Agnes Hoogstraten, Peter Hoomans, Jan Kal, Rick
Lambers, Jeroen van Merwijk, Steven Stol
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KFFB Romanpriisfraach
prijswinnaar: Piter Terpstra (1919)
bekroond werk: In flechteling
geldsom: ƒ 5000,prijswinnaar: Willem Tjerkstra (1943)
bekroond werk: Ridder fan Snits
geldsom: ƒ 5000,jury: D. Eisma, T. Geertsma- de Roo, J. Knol, C. Laanstra-Ypma, H. Poelman, W.
van der Schaaf

Kinderboekwinkel-prijs
jaar: 1997
prijswinnaar Jacques Vriens (1946)
bekroond werk: Grootmoeder wat heb je een grote oren
jury: deelnemende kinderboekwinkels in Nederland
jaar 1998
prijswinnaar: Annemarie van Haeringen (1959)
bekroond werk: Onder water, boven water
jury: deelnemende kinderboekwinkels in Nederland

Simke Kloosterman-priis
prijswinnaar: Auck Peanstra (1954)
bekroond werk: Yn piama de dyk oer
geldsom: ƒ 3000,jury: Lysbert Bonnema, Wim van der Schaaf, Dolf Verroen
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Eppie Dam (1953) - Tachtich yn 'e bocht
Lyda Dykstra (1961) - De skat fan Jonker Jan

Charlotte Köhler-prijs
prijswinnaar: W.G. van Maanen (1920)
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bekroond werk: Vrouw met Dobermann
geldsom: ƒ 40.000,jury: Robert Anker, Daan Cartens, Nicolette Smabers

Kolomkompetitie [Propria Cures]
prijswinnaar: Han W. Medaille
bekroond werk: zonder titel
geldsom: ƒ 100,jury: Niesje van Apeldoorn, Ward Ferdinandusse, Hewlett Packard, Rick Lambers,
Jeroen van Merwijk

Sjoerd Leiker-prijs
prijswinnaar: Guillaume van der Graft (1920)
bekroond werk: Mythologisch. Gedichten, oud, nieuw en herzien
geldsom: ƒ 5000,jury: Siem Bakker, Thérèse Cornips, Tine Leiker-Kooijmans, Aad Meinderts, Jan
van der Vegt (voorzitter)

Libris Literatuur-prijs
prijswinnaar: J.J. Voskuil (1926)
bekroond werk: Het Bureau 3: Plankton
jury: Hermine de Graaf, Willem Kuipers, Annemiek Neefjes, Henk van Os
(voorzitter), R. Soetaert
geldsom: ƒ 100.000,bijzonderheid: de overige genomineerden ontvangen elk ƒ 5000,Arnon Grunberg (1971) - Figuranten
Geerten Meijsing (1950) - Tussen mes en keel
Nelleke Noordervliet (1945) - Uit het paradijs
Helga Ruebsamen (1934) - Het lied en de waarheid
Manon Uphoff (1962) - Gemis

Littéraire Witte-prijs
prijswinnaar: Jan Siebelink (1938)
bekroond werk: Vera
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geldsom: ƒ 2500,jury: Mr. H.G. Bruin, H. Hoefnagels, Dr. J.J. Taymans

Multatuli-prijs [prijs van het Amsterdams Fonds voor de kunst]
prijswinnaar: Dirkje Kuik (1929)
bekroond werk: Broholm
geldsom: ƒ 15.000,jury: Wim Brands, Carl Friedman, Brigitte Raskin

Prijs van de Nederlandse kinderjury
categorie 6 t/m 9 jaar
prijswinnaar: Paul van Loon (1955)
bekroond werk: Dolfje Weerwolfje
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Vivian den Hollander - Aanvallen!
Rindert Kromhout (1958) - De billenbijters
Carry Slee (1949) - Help! Juf is verliefd
Jacques Vriens (1946) - Meester Jaap doet het weer
categorie 10 t/m 12 jaar
prijswinnaar: Carry Slee (1949)
bekroond werk: Pijnstillers
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Paul van Loon (1955) - Dolfje Weerwolfje
R.L. Stine (1943)- Kijk niet in de spiegel. Kippenvel junior
Paul van Loon (1955) - LYC-DROP
Jacques Vriens (1946) - Weg uit de Peel

Prijs der Nederlandse Letteren
prijswinnaar: Paul de Wispelaere (1928)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 34.000,jury: Hugo Brems (voorzitter), W. Bronzwaer, Pierre H. Dubois, Marc Reynebeau,
George Wildemeersch, Michaël Zeeman
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Nieuwe Clercke-Pico Bello-prijs
prijswinnaar: Herman Pleij (1943)
bekroond werk: zijn verdiensten voor de Nederlandse literatuur
geldsom: ƒ 10,- en een gedicht van Dr. Albert M. Zondervan
jury: Neeltje Maria Min, Jean-Pierre Rawie, Rudi Wester, Driek van Wissen

Martinus Nijhoff-prijs
prijswinnaar: Anne-Marie de Both-Dietz
bekroond werk: Vertalingen van Nederlandse literatuur in het Frans
geldsom: ƒ 100.000,jury: E.F. Hoog, Dr. W. Kassies, Dr. A.B.M Naaijkens (voorzitter), Dr. I. van der
Poel, Dr. K. Verheul, Prof. Dr. C.M.M. van der Voort

Nijmeegse SNS-literatuurprijs
prijswinnaar: Alied van der Meer (1960) (eerste prijs)
bekroond werk: De waarheid in vier stappen. Een 4-luik (proza)
geldsom: ƒ 1000,prijswinnaar: Cyril Lansink (tweede prijs)
bekroond werk: De zeesperwer (proza)
geldsom: ƒ 250,prijswinnaar: Aart Tentije (derde prijs)
bekroond werk: Cyclus van zeven gedichten
geldsom: ƒ 100,jury: Liesbeth Eugelink, Marcel Maassen, Victor Vroomkoning (voorzitter)
bijzonderheid: de publieksprijs ter waarde van ƒ100,- is toegekend aan Cyril
Lansink

P.C. Onthooft-prijs [Propria Cures]
prijswinnaar: Peter van den Berg
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bekroond werk: Francois Boulanger
prijswinnaar: Rogge van Brakel
bekroond werk: Anouk
geldsom: ƒ 150,jury: Ward Ferdinandusse, Carel Helder, Hewlett Packard, Peter Hoomans, Rick
Lambers, Jean Pierre Rawie, Bart Vos

E. du Perron-prijs
prijswinnaar: Karlijn Stoffels (1947)
bekroond werk: Stiefland
geldsom: ƒ 1500,jury: H. Bindernagel, G. Extra, P. Mooren

Plantage Poëzie-prijs
prijswinnaar: Marieke van Leeuwen
bekroond werk: Winter in Nieuw-Amsterdam en Onverwerkt
jury: Petra Boiten,, Ko van Geemert (voorzitter), Adriaan Jaeggi

Prix des Ambassadeurs
prijswinnaar: J.J. Voskuil (1926)
bekroond werk: Het Bureau deel 2 (Vuile handen) en 3 (Plankton)
geldsom: ƒ 10.000
jury: meer dan 20 ambassadeurs in Nederland
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Hugo Claus (1929) - De geruchten
Anna Enquist (1945) - Het geheim
Carl Friedman (1952) - De grauwe minnaar
Maaren 't Hart (1944) - De nakomer
Astrid Roemer (1947) - Lijken op liefde

Prijs van de Jonge Jury
De Jonge jury is een initiatief van de Stichting CPNB, de Vereniging NBLC en de
NPS, in samenwerking met de Stichting SSS. Doel is jongeren aan te moedigen te
blijven lezen en hen te attenderen op de boe-
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ken die voor hun leeftijdscategorie zijn geschreven. De actie wordt financieel
ondersteund door het Ministerie van OCenW, op advies van de Stichting Lezen. In
1998 wordt de prijs voor het eerst toegekend. Landelijk hebben 3588 jongeren in de
leeftijd van twaalf tot zestien jaar hun stem uitgebracht op jeugdboeken die in 1995
en 1996 zijn verschenen. Aan de prijs is geen geldbedrag verbonden.
prijswinnaar: Carry Slee (1949)
bekroond werk: Spijt!
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Thea Beckman (1923) - Saartje Tadema
Lieneke Dijkzeul (1950) - Kortsluiting
Kjersti Scheen (1943 - Maanmeisje
Simone van der Vlugt (1966) - De Amulet

Puntkomma-poëzieprijs
Prijs voor Christen studenten/debutanten
jaar: 1997
prijswinnaar: Sergej Visser (1973)
bekroond werk: Maandagmiddag
geldsom: ƒ 500,jury: Remco Ekkers, R.L.K. Fokkema, Hans Werkman
jaar: 1998
prijswinnaar: Menno van der Beek
bekroond werk: Hoogste lied
geldsom: ƒ 750,jury: Marjan Geurtsen, Hans Werkman, Jaap Zijlstra (voorzitter)
bijzonderheid: het thema van de wedstrijd was ‘Schrijf een hooglied’

RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
prijswinnaar: Karel Glastra van Loon (1962)
bekroond werk: De liefde komt altijd te laat
geldsom: ƒ 2500,jury: Siem Bakker, Johan Diepstraten, Philip Vermoortel
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bijzonderheid: ‘De liefde komt altijd te laat’ verscheen in Hollands Maandblad,
augustus 1997

Recensieprijsvraag [Propria Cures]
prijswinnaar: Mohammed Rasoel
bekroond werk: Het Bureau
prijswinnaar: Cornelis Drebbel
bekroond werk: Move your world
jury: Cajanus, Ward Ferdinandusse, Carel Helder, Hilma Helder, Rick Lambers,
Bart vos

De Schaduw-prijs
prijswinnaar: Ed Sanders
bekroond werk: De frontrunners
geldsom: ƒ 1000,jury: Bob Mendes, Chris Rippen, Lydia Rood, Eric Slot, Jacob Vis

Jenny Smelik IBBY-prijs
prijswinnaar: Jos van Hest (1936) en Saskia van der Valk
bekroond werk: Feestverhalen
geldsom: ƒ 2000,jury: Toin Duyx, Helma van Lierop-Debrauwer, Truusje Vrooland-Löb

S.N.S. Literatuur-prijs
prijswinnaar: A. Buskens (eerste prijs)
bekroond werk: Nixos (proza)
geldsom: ƒ 500,prijswinnaar: M. Lamers (tweede prijs)
bekroond werk: Zonder titel (poëzie)
geldsom: ƒ 300,prijswinnaar: J. Nieswaag (derde prijs)
bekroond werk: Déjà vu (poëzie)
geldsom: ƒ 200,-
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jury: Arie Bezemer, Conny Geervliet, Janneke Visser
bijzonderheid: het thema was ‘Tussen droom en daad’

Taalunie Toneelschrijf-prijs
prijswinnaar: Peer Wittenbols (1965)
bekroond werk: April (1864-1889)
geldsom: ƒ 20.000,jury: Peter van Kraaij, Frida Pittoors, Flora Verbrugge

Trouw Publieks-prijs
prijswinnaar: Marianne Fredriksson (1927)
bekroond werk: Anna Hanna en Johanna
geldsom: ƒ 15.000,jury: lezerspubliek in Nederland

VSB Poëzie-prijs
prijswinnaar: Rutger Kopland (1934)
bekroond werk: Tot het ons los laat
geldsom: ƒ 50.000,jury: Wiljan van den Akker, Fleur Bourgonje, Tom van Deel, Yra van Dijk, Paul
Gillaerts
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Gerrit Krol (1934) - De kleur van Groningen
Erik Menkveld (1959) - De karpersimulator
Tonnus Oosterhoff (1953) - (Robuuste tongwerken,) een stralend plenum
Kees Ouwens (1944) - Van de verliezer en de lichtbron
Toon Tellegen (1941) - Over liefde en over iets anders
Willem van Toorn (1935) - Tegen de tijd

Ruurd Wiersma poëzieprijs
prijswinnaar: Gryt Witbraad (1944) (eerste prijs)
bekroond werk: Hôf fan Eden
geldsom: ƒ 250,-
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prijswinnaar: Willem Schoorstra (tweede prijs)
bekroond werk: Neffens it ynderlik bern
geldsom: ƒ 150,prijswinnaar: Jan Houtsma (derde prijs)
bekroond werk: Doarp
prijswinnaar: Folkert Verbeek (1931) (derde prijs)
bekroond werk: Libbenskeunstner
geldsom: samen ƒ 100,jury: Joop Bouma, Babs Gezelle Meerburg, Iesie Jellema
bijzonderheid: de bekroonde gedichten zijn opgenomen in de bundel De molkfarder
uitgegeven door de Stichting Ruurd Wiersma te Birdaard

Betje Wolff-prijs
Vijfjaarlijkse prijs toegekend door de gemeente Beemster aan een jonge aankomende
schrijfster die werkt in de onafhankelijke geest van de achttiende-eeuwse schrijfster
prijswinnaar: Pam Emmerik (1964)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 5000,jury: Christine Brinkgreve, Cisca Dresselhuijs, Jan Lancee, Hannemieke
Stamperius, Thomas Roosenboom

Woutertje Pieterse-prijs
prijswinnaar: Wim Hofman (1941)
bekroond werk: Zwart als inkt
geldsom: ƒ 25.000,jury: Liesbeth Brandt Corstius (voorzitter), Cornald Maas, Cyrille Offermans,
Koosje Sierman
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Register van prijswinnaars
A
Aakeson, Kim Fupz - Zilveren Zoen
Abbing - Zilveren Griffel

B
B.B. - Kerstprijsvraag
Balkt, H.H. ter - Constantijn Huygens-prijs
Beek, Menno van der - Puntkomma-poëzieprijs (1998)
Berg, Peter van den - P.C. Onthooft-prijs
Bernaert, Guy - ANV-Visser-Neerlandia-Dramaprijs
Boersma, Piter - Gijsbert Japicx-prijs
Both-Dietz, Anne-Marie de - Martinus Nijhoff-prijs
Bouhuys, Mies - Edmond Hustinx-prijs (1982)
Brakel, Rogge van - P.C. Onthooft-prijs
Brussel, Luc van - ANV-Visser-Neerlandia-Dramaprijs
Buskens, A. - S.N.S. Literatuur-prijs (eerste prijs)

C
Cleeff, van - Zilveren Griffel

D
Daele, Henri van - Zilveren Zoen
Drebbel, Cornelis - Recensieprijsvraag
Dros, Imme - Zilveren Griffel
Durlacher, Jessica - DebutantenPrijs 1998
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E
Emmerik, Pam - Betje Wolff-prijs
Erlbruch, Wolf - Zilveren Griffel

F
Franke, Herman - Generale Bank Literatuur-prijs
Frediksson, Marianne - Trouw Publieks-prijs

G
Gestel, Peter van - Zilveren Griffel
Glastra van Loon, Karel
- RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
Goedkoop, Hans - Henriëtte de Beaufort-prijs
Graft, Guillaume van der - Sjoerd Leiker-prijs

H
Haeringen, Annemarie van - Kinderboekwinkel-prijs
Hagen, Hans - Zilveren Griffel
Hest, Jos van - Jenny Smelik IBBY-prijs
Hofman, Wim
- Gouden Griffel
- Woutertje Pieterse-prijs
Hotz, F.B. - P.C. Hooft-prijs
Houtsma, Jan - Ruurd Wiersma poëzieprijs (derde prijs)
Houwelingen, Frans van - Het Hoogste Woord

J
Japin, Arthur
- Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Jong, Oek de - Busken Huet-prijs
Jongstra, Atte - J. Greshoff-prijs

K
Koeck, Paul - Edmond Hustinx-prijs (1982)
Kopland, Rutger - VSB Poëzie-prijs
Kuik, Dirkje - Multatuli-prijs
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Lamers, M. - S.N.S. Literatuur-prijs (tweede prijs)
Lansink, Cyril - Nijmeegse SNS-literatuurprijs (tweede prijs)
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Leeuwen, Marieke van - Plantage poëzie-prijs
Leistra, Libbe - Rely Jorritsmapriisfraach
Loon, Paul van - Prijs van de Nederlandse Kinderjury

M
Maanen, W.G. van - Charlotte Köhler-prijs
Mechanicus, Philip - Zilveren Griffel
Medaille, Han W. - Kolomkompetitie
Meer, Alied van der
- Nijmeegse SNS-literatuurprijs (eerste prijs)
Melissen, Sipko - Anton Wachter-prijs
Menkveld, Erik - C. Buddingh'-prijs

N
Nieswaag, J. - S.N.S. Literatuur-prijs (derde prijs)

O
Ogterop, Babette van - Zilveren Griffel
Oost, Jantsje - Rely Jorritsmapriisfraach
Oosterhoff, Tonnus - Jan Campert-prijs
Ouwens, Kees - Herman Gorter-prijs

P
Peanstra, Auck - Simke Kloosterman-priis
Pleij, Herman - Nieuwe Clercke-Pico Bello-prijs
Pourveur, Paul - Edmond Hustinx-prijs (1998)
Prick, Harry G.M. - Frans Erens-prijs
Provoost, Anne - Gouden Zoen

R
Rasoel, Mohammed - Recensieprijsvraag
Rodenboog, Pim - Rely Jorritsmapriisfraach
Ruben, Liesbet - Zilveren Griffel
Ruebsamen, Helga - F. Bordewijk-prijs

S
Sanders, Ed - De Schaduw-prijs
Schoorstra, Willem
- Ruurd Wiersma poëzieprijs (tweede prijs)
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Siebelink, Jan - Littéraire Witte-prijs
Slee, Carry
- Prijs van de Nederlandse Kinderjury
- Prijs van de Jonge Jury
Soepboer, Albertina - Rely Jorritsmapriisfraach
Soeteman, Gerard - Edmond Hustinx-prijs (1998)
Stoffels, Karlijn - E. du Perron-prijs

T
Tentije, Aart - Nijmeegse SNS-literatuurprijs (derde prijs)
Terpstra, Piter - KFFB Romanpriisfraach
Tjerkstra, Willem - KFFB Romanpriisfraach
Toes, Jac. - Bruna Gouden Strop

V
Valk, Saskia van der - Jenny Smelik IBBY-prijs
Venema, Foppe - Rely Jorritsmapriisfraach
Verbeek, Folkert - Ruurd Wiersma poëzieprijs (derde prijs)
Verhaar, Theo - Anjerfonds Anna Blaman-prijs
Visser, Sergej - Puntkomma-poëzieprijs (1997)
Voskuil, J.J.
- Libris Literatuur-prijs
- Prix des Ambassadeurs
Vriens, Jacques - Kinderboekwinkel-prijs (1997)

W
Wang, Lulu - Gouden Ezelsoor
Wispelaere, Paul de - Prijs der Nederlandse Letteren
Witbraad, Gryt - Ruurd Wiersma poëzieprijs (eerste prijs)
Wittenbols, Peer - Taalunie Toneelschrijf-prijs
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Register van juryleden
A
Akker, Wiljan van den - VSB Poëzie-prijs
Anker, Robert - Charlotte Köhler-prijs
Apeldoorn, Niesje van - Kolomkompetitie
Arijs, Marijke - DebutantenPrijs 1998
Auwera, Fernand - ECI-prijs voor Schrijvers van Nu

B
Bakker, Siem
- Sjoerd Leiker-prijs
- RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
Baptiste, Rita - Gouden en Zilveren Griffel
Bekkering, Harry
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- Gouden en Zilveren Zoen
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Beranová, J. - Anjerfonds Anna Blaman-prijs
Bergh, Thomas van den
- Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
Beurskens, Huub - C. Buddingh'-prijs
Bezemer, Arie - S.N.S. Literatuur-prijs
Bilker, Jetske - Rely Jorritsma-prijs
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Bindernagel, H. - E. du Perron-prijs
Blom, Onno - Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
Boiten, Petra - Plantage poëzie-prijs
Bonnema, Lysbert - Simke Kloosterman-priis
Bont, Martijn de - Gouden en Zilveren Griffel
Bos, Hesseline de - Gijsbert Japicx-prijs
Bottema, Sjoerd - Rely Jorritsma-prijs
Bourgonje, Fleur - VSB Poëzie-prijs
Bouma, Joop - Ruurd Wiersma poëzieprijs
Brandenburg, Angenies - Frans Erens-prijs
Brands, Wim - Multatuli-prijs
Brandt Corstius, Liesbeth - Woutertje Pieterse-prijs
Brems, Hugo
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
- Prijs der Nederlandse Letteren
Brink, Hans Maarten van den - Busken Huet-prijs
Brinkgreve, Christine - Betje Wolff-prijs
Bronzwaer, W. - Prijs der Nederlandse Letteren
Brouwer, Ingrid - Gouden en Zilveren Zoen
Brouwers, Toon
- Edmond Hustinx-prijs (1982)
- Edmond Hustinx-prijs (1998)
Bruin, H.G. - Littéraire Witte-prijs

C
Cajanus - Recensieprijsvraag
Calis, Piet - Frans Erens-prijs
Capelleveen, Annemieke van - DebutantenPrijs 1998
Capteyn, Willem - Edmond Hustinx-prijs (1998)
Cartens, Daan - Charlotte Köhler-prijs
Cornips, Thérèse - Sjoerd Leiker-prijs

D
Deel, Tom van
- ECI-prijs voor Schrijvers van Nu
- VSB Poëzie-prijs
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Diepstraten, Johan - RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
Dijk, Yra van - VSB Poëzie-prijs
Dik, Wim - Bruna Gouden Strop
Dis, Adriaan van - ECI-prijs voor Schrijvers van Nu
Dresselhuijs, Cisca - Betje Wolff-prijs
Dubois, Pierre H. - Prijs der Nederlandse Letteren
Duijff, Piter - Gijsbert Japicx-prijs
Duyx, Toin - Jenny Smelik IBBY-prijs

E
Eijkelboom, Jan
- Anjerfonds Anna Blaman-prijs
- DebutantenPrijs 1998
Eiselin, Judith
- Gouden en Zilveren Griffel
- Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
Eisma, D. - KFFB Romanpriisfraach
Ekkers, Remco - Puntkomma-poëzieprijs
Enquist, Anna - Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Etty, Elsbeth - P.C. Hooft-prijs
Eugelink, Liesbeth - Nijmeegse SNS-literatuurprijs
Extra, G. - E. du Perron-prijs

F
Fasseur, Cees - Henriëtte de Beaufort-prijs
Ferdinandusse, Ward
- Kerstprijsvraag
- Kolomkompetitie
- P.C. Onthooft-prijs
- Recensieprijsvraag
Fokkema, R.L.K. - Puntkomma-poëzieprijs (1997)
Freriks, Kester
- Busken Huet-prijs
- Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Friedman, Carl - Multatuli-prijs
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G
Geemert, Ko van - Plantage poëzie-prijs
Geertsma-de Roo, T.- KFFB Romanpriisfraach
Geervliet, Conny - S.N.S. Literatuur-prijs
Geurtsen, Marjan - Puntkomma-poëzieprijs (1998)
Gezelle Meerburg, Babs - Ruurd Wiersma poeziëprijs
Gillaerts, Paul - VSB Poëzie-prijs
Graaf, Hermine de - Libris Literatuur-prijs

H
Hart, Maarten 't
- Anton Wachter-prijs
- ECI-prijs voor Schrijvers van Nu
Heinen, Hugo - Edmond Hustinx-prijs
Helder, Carel
- P.C Onthooft-prijs
- Recensieprijsvraag
Helder, Hilma - Recensieprijsvraag
Hewlett Packard
- P.C. Onthooft-prijs
- Kolomkompetitie
Hiltrop, Nico - ANV-Visser-Neerlandia-Dramaprijs
Hoefnagels, H. - Littéraire Witte-prijs
Hoet, Jan - Generale Bank Literatuur-prijs
Hof, Kees van 't - DebutantenPrijs 1998
Holierhoek, Kees - Edmond Hustinx-prijs (1998)
Holtrop, Aukje
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Hoog, E.F. - Martinus Nijhoff-prijs
Hoogstraten, Agnes - Kerstprijsvraag
Hooiring, Ed - Bruna Gouden Strop
Hoomans, Peter - Kerstprijsvraag
- P.C. Onthooft-prijs
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I
Impe, Fons van - Edmond Hustinx-prijs (1982)

J
Jaeggi, Adriaan - Plantage poëzie-prijs
Jansen, Odile - DebutantenPrijs 1998
Jansma, Esther - C. Buddingh'-prijs
Janzen, Jan Pieter - Gijsbert Japicx-prijs
Jellema, Iesie - Ruurd Wiersma poëzieprijs
Jong, Els de - Het Hoogste Woord
Joosten, Jos
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs

K
Kakebeeke, Herman - Gouden en Zilveren Griffel
Kal, Jan - Kerstprijsvraag
Kassies, W. - Martinus Nijhoff-prijs
Kersten, Theo - Edmond Hustinx-prijs (1982)
Keulen, Mensje van - Henriëtte de Beaufort-prijs
Keuls, Hans - Edmond Hustinx-prijs (1982)
Knol, J. - KFFB Romanpriisfraach
Koeck, Paul - Edmond Hustinx-prijs (1998)
Kopland, Rutger - Herman Gorter-prijs
Korteweg, Anton
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Kraaij, Peter van - Taalunie Toneelschrijf-prijs
Kuijt, Peter - Bruna Gouden Strop
Kuipers, Willem - Libris Literatuur-prijs
Kusters, Wiel - Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs

L
Laanstra-Ypma, C. - KFFB Romanpriisfraach
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Lambers, Rick
- Kerstprijsvraag
- Kolomkompetitie
- P.C. Onthooft-prijs
- Recensieprijsvraag
Lancee, Jan - Betje Wolff-prijs
Leeuwen, Thea de - Gouden en Zilveren Griffel
Leiker-Kooijmans, Tine - Sjoerd Leiker-prijs
Lierop-Debrauwer, Helma van
- Jenny Smelik IBBY-prijs
Luis, Janet
-

F. Bordewijk-prijs
Jan Campert-prijs
Generale Bank Literatuur-prijs
J. Greshoff-prijs
Constantijn Huygens-prijs

M
Maas, Cornald - Woutertje Pieterse-prijs
Maas, Nop - Frans Erens-prijs
Maassen, Marcel - Nijmeegse SNS-literatuurprijs
Mark, Aafke van der - Het Hoogste Woord
Markesteijn, Caspar - Gouden en Zilveren Zoen
Mathijsen, Marita - Frans Erens-prijs
Meert, Hugo
- ANV-Visser-Neerlandia-Dramaprijs
- Edmond Hustinx-prijs (1982)
Meinderts, Aad - Sjoerd Leiker-prijs
Melick, Bert van - Frans Erens-prijs
Mendes, Bob - De Schaduw-prijs
Merwijk, Jeroen van
- Kerstprijsvraag
- Kolomkompetitie
Michel, K. - Herman Gorter-prijs
Min, Neeltje Maria
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Herman Gorter-prijs
Nieuwe Clercke-Pico-Bello-prijs

Moor, Wam de
- Anton Wachter-prijs
- Henriëtte de Beaufort-prijs
Mooren, P. - E. du Perron-prijs
Mooy, M. - Anjerfonds Anna Blaman-prijs
Mout, Frida - Het Hoogste Woord

N
Naaijkens, A.B.M. - Martinus Nijhoff-prijs
Neefjes, Annemieke - Libris Literatuur-prijs
Nijburg, Anne - Het Hoogste Woord
Noordervliet, Nelleke - ECI-prijs voor Schrijvers van Nu

O
Obers, Margriet - Gouden en Zilveren Griffel
Offermans, Cyrille - Woutertje Pieterse-prijs
Os, Henk van - Libris Literatuur-prijs
Oskamp, Anton - DebutantenPrijs 1998
Otterspeer, Willem - Generale Bank Literatuur-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
Pittoors, Frida - Taalunie Toneelschrijf-prijs
Poel, I. van der - Martinus Nijhoff-prijs
Poelman, H. - KFFB Romanpriisfraach
Pop, J. - Anton Wachter-prijs
Prooijen, Leonore van
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
Pröpper, Henk - Generale Bank Literatuur-prijs
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R
Raat, Gerard - P.C. Hooft-prijs
Ransbeek, Roger van - Edmond Hustinx-prijs (1982)
Raskin, Brigitte
- DebutantenPrijs 1998
- Multatuli-prijs
Rawie, Jean Pierre
- Nieuwe Clercke-Pico-Bello-prijs
- P.C. Onthooft-prijs
Reugebrink, Mark - C. Buddingh'-prijs
Reynebeau, Marc - Prijs der Nederlandse Letteren
Rippen, Chris - De Schaduw-prijs
Rood, Lydia - De Schaduw-prijs
Roosenboom, Thomas - Betje Wolff-prijs
Ros, Martin - Anton Wachter-prijs

S
Schaaf, Wim van der
- Simke Kloosterman-priis
- KFFB Romanpriisfraach
Schaevers, Mark - Generale Bank Literatuur-prijs
Schuring, Guido - Bruna Gouden Strop
Schutte, Xandra - Busken Huet-prijs
Sierman, Koosje - Woutertje Pieterse-prijs
Slot, Eric - De Schaduw-prijs
Smabers, Nicolette
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
- Charlotte Köhler-prijs
Smink, Francine - Gouden en Zilveren Zoen
Smulders, W.H.M. - P.C. Hooft-prijs
Soetaert, R. - Libris Literatuur-prijs
Spekking, Wim - Edmond Hustinx-prijs (1982)
Stamperius, Hannemieke - Betje Wolff-prijs
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Stol, Steven - Kerstprijsvraag
Sutter, Michel De - ANV-Visser-Neerlandia-Dramaprijs
Swanborn, P. - Anjerfonds Anna Blaman-prijs

T
Taymans, J.J. - Littéraire Witte-prijs
Thijn, Ed van - ECI-prijs voor Schrijvers van Nu
Tromp, F.A. - Anjerfonds Anna Blaman-prijs

V
Vegt, Jan van der - Sjoerd Leiker-prijs
Veken, Ingrid Van der - Edmond Hustinx-prijs (1998)
Verbart, Jan - Gouden en Zilveren Griffel
Verbrugge, Flora - Taalunie Toneelschrijf-prijs
Verheul, K. - Martinus Nijhoff-prijs
Vermeer, Emilie - Gouden en Zilveren Zoen
Vermoortel, Philip - RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
Verroen, Dolf - Simke Kloosterman-priis
Vervaeck, Bart
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
- Generale Bank Literatuur-prijs
Vis, Jacob - De Schaduw-prijs
Visser, Geertrui - Rely Jorritsma-prijs
Visser, Janneke - S.N.S. Literatuur-prijs
Vollenberg, Jan - Edmond Hustinx-prijs (1982)
Voort, C.M.M. van der - Martinus Nijhoff-prijs
Vos, Bart
- P.C. Onthooft-prijs
- Recensieprijsvraag
Vrooland-Löb, Truusje - Jenny Smelik IBBY-prijs
Vroomkoning, Victor - Nijmeegse SNS-literatuurprijs
Vuijsje, Bert - Bruna Gouden Strop
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W
Weelden, Dirk van - P.C. Hooft-prijs
Werkman, Hans
- Puntkomma-poëzieprijs (1997)
- Puntkomma-poëzieprijs (1998)
Wester, Rudi - Nieuwe Clercke-Pico-Bello-prijs
Wildemeersch, George - Prijs der Nederlandse Letteren
Wissen, Driek van - Nieuwe Clercke-Pico-Bello-prijs

Z
Zeeman, Michaël
- P.C. Hooft-prijs
- Prijs der Nederlandse Letteren
Zijlstra, Jaap - Puntkomma-poëzieprijs
Zuiderent, Ad
- F. Bordewijk-prijs
- Jan Campert-prijs
- J. Greshoff-prijs
- Constantijn Huygens-prijs
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