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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.
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Max Nord
Ter herinnering aan H.A. Gomperts1
Het was opvallend bij de onverwachte dood van H.A. Gomperts op 18 september
1998 dat in de herdenkingsartikelen met bijna geen woord aan zijn dichterschap werd
herinnerd. Kees Fens als grote uitzondering natuurlijk. Toch was Gomperts als dichter
gedebuteerd, voor de oorlog al. De bundel Dingtaal kwam in 1939 uit in De Vrije
Bladen, waarin ook de eerste verzen van zijn geestverwant R. van Lier verschenen,
datzelfde jaar, evenals een novelle van Adriaan van der Veen. Die manifestatie van
een nieuwe schrijversgeneratie (twee dichtbundels van L.Th. Lehman verschenen
januari 1940, éen ook in De Vrije Bladen) ging goeddeels verloren in het luide geweld
van oorlog en bezetting.

H.A. Gomperts, ca. 1958. (Foto Edith Visser; collectie Letterkundig Museum.)

Gomperts kwam in 1946 met een tweede bundel, Van verlies en dood en een jaar
later met een vermeerderde herdruk van Dingtaal. Zijn poëtische verschijning raakte
wat in de vergetelheid door zijn baanbrekende essayistische en kritische arbeid en
omdat zijn inspiratie op dit terrein kenne-
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lijk geen afronding kon vinden. Dat houdt evenwel niet in dat die verzen zonder
betekenis of ‘mislukt’ zouden zijn. Komrij nam er een op in zijn befaamde
bloemlezing, maar te vrezen is dat de bekendheid daar ophoudt. Dat is jammer want
ze geven, niet onverwacht voor wie zijn essayistische loopbaan heeft gevolgd, een
goed inzicht in zijn vroeg ontwikkelde denktrant, in zijn rake, dikwijls ironische
formuleringen, en in zijn speelsheid. In tegenstelling tot de vroege verzen van Van
Lier toont Gomperts zich soms aanmerkelijk traditioneel in zijn vormgeving, met
zijn als bijna afgeschafte assonanties en velerlei maniertjes van de toenmalig poëzie
(‘zwaluwen en zevelingen/zijn gezanten van de zee’). De vermeerderingen in de
tweede druk van Dingtaal betreffen verzen uit '31 en '32 - hij was toen dus 16 en 17
jaar, bijna nog de leeftijd om aan ‘Winnetou’ verslaafd te zijn - die hij in een nawoord
stamelingen noemt en als puberteitsverzen aanduidt. Uit het karakteristieke slotvers
Slinger citeer ik ter ondersteuning van mijn betoog de vijfde strofe:
ik kan eraan denken, dat ik
een kleine jongen geweest ben,
die speelde op straat en over de velden
zwierf en bij zo heel veel ernstige dingen
zo heel ernstig gekeken heeft
en zo druk en vergetend met zichzelf
is bezig geweest, zonder te weten,
dat ik nu naar hem kijk
en glimlachend over hem waak
en dat alle angst en bezorgdheid
overbodig zijn tot aan vandaag.

Van verlies en dood laat een rijpere dichter zien, uitgebalanceerder en vormvaster
dan in de vroegste verzen, maar niet minder speels en met een nog versterkter ironie
en spot die de grote mate van zijn ernst toont. De thematiek, in de titel aangegeven
en geformuleerd in de slotregel van het tiende vers uit de rijke derde afdeling - ‘de
droefheid van ver-
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lies en dood / die nimmer ons verlaten zal’- geeft er alle aanleiding toe:
Wat zo gevonden, wordt zo verloren
en uit de verliezen blijft ons de tijd,
de weerzin tegen de schamelheid,
de zuchten van te zijn geboren.

Dit is ook de bundel waarin Gomperts als dichter over de dood van Ter Braak (en
die van Du Perron) komt te spreken in De leerling. Hij voert de Vogel Dood op die
hem zijn ‘twee meesters’ afnam:
Hij opende 't raam en ik bracht hem zijn slaap,
zie het beest. Het stuk nam ik mee voor jou.
‘Het geheim van de leeuw en het schaap’,
stond er op. Hij gaf het aan mij met zijn klauw.
Ik geloof niet, dat jij weet wie je nam,
zei ik toen. Hij sprak niet zo snel over plicht.
Toen hij tot jouw macht en plechtigheid kwam
zag hij ook jouw tweede gezicht.

Met Ter Braak had Gomperts een speciale verstandhouding. In Propria Cures had
hij in '37 een essay Uzzeltje over Ter Braak geschreven, dat de laatste zeer hoog had
gewaardeerd. Een persoonlijke kennismaking was gevolgd, over de verzen van
Dingtaal had hij met instemming geschreven en als redacteur van De Vrije Bladen
was hij medeverantwoordelijk voor de publicatie, nog in 1940, van Gomperts' grote
essay Catastrofe der scholastiek; Anton van Duinkerken contra Menno ter Braak.
Geen wonder dat hij, over Gomperts' poëzie schrijvend in verband met de eerste
bundel van Lehmann, van mening was dat men zich ‘gemakkelijk kan voorstellen
dat hij ook een denker is, misschien wel voor alles een denker.’ Toen al had Gomperts
zich duidelijk een ‘leerling’ getoond van het beginsel van Forum, dat tegen de
vergoding van de vorm had gestreden en de persoonlijkheid als eerste en laatste crite-
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Brief door H.A. Gomperts als redacteur-letteren van Het Parool aan D.A.M. Binnendijk, 22 februari
1956. (Letterkundig Museum.)
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rium had gesteld bij de beoordeling van een kunstwerk. Dat deze leerling geen epigoon
was maar de persoonlijkheid bezat die voor Forum onvoorwaardelijk was, was toen
al duidelijk.
Gomperts, in die dagen student in Amsterdam, ik redacteur van het dagblad Het
Vaderland in Den Haag, ik had hem voor 10 mei 1940 niet ontmoet. Maar zijn verzen
en zijn essay waren niet aan mij voorbijgegaan, dus toen ik na de bevrijding hoorde
dat hij naar Amsterdam was teruggekomen zocht ik contact met hem om te proberen
hem te strikken voor een redacteurschap aan de kunstredactie van Het Parool. Dat
mislukte. Gomperts kwam bij mij thuis in de Jan Luykenstraat, gesecondeerd ik weet
niet waarom door Huib van Krimpen, om mij uit te leggen dat Van Heuven Goedhart
politiek niet deugde, dat had hij als minister in Londen laten zien. En hij, Gomperts,
wilde natuurlijk niet onder zo'n hoofdredacteur werken. Ik herinner me flauw wat
de controverse was, ik geloof dat het ging om Van Heuven Goedharts te dikke
vriendschap met Prins Bernard, die op zijn beurt niet deugde wegens een complot
om bij terugkeer uit Londen zonder parlement te regeren. Dat de naam van Jacques
Gans viel, verbaasde mij niet, die had tegen de snode koninklijke plannen actie
gevoerd en Hans had hem daarbij gesteund. Een indianenverhaal, leek me, jammer
maar niets aan te doen. Het kwam toch goed. Toen Het Parool als vrijwel enig dagblad
stelling nam tegen de koloniale oorlog die de Nederlandse regering op Java was
begonnen en het standpunt van onafhankelijkheid van het toenmalige
Nederlandsch-Indië volop steun gaf, belde Gomperts mij op dat hij zijn bezwaren
tegen Van Heuven Goedhart en Het Parool introk en graag bij Het Parool wilde
komen werken. Ik naar Van Heuven Goedhart, legde ‘het geval Gomperts’ aan hem
voor en mijn wens om hem aan de kunstredactie te verbinden als redacteur letteren.
Van Heuven Goedhart zou het bezien. Maak maar een afspraak, zei hij. Hij wilde
het kennelijk uitvechten. Dat gebeurde. Het gesprek duurde driemaal zo lang als
geschat en Gomperts kwam me daarna opzoeken op de kunstredactie. Ik ga als
correspondent naar Parijs, zei hij.
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We weten dat van dat correspondentschap niets terecht gekomen is. Het lukte hem
niet om telefoon te krijgen. Hij bleef dus moeilijk bereikbaar. Toch was het voor
hem een gelukkige tijd. Hij ontmoette er Huikje, met wie hij trouwde en hun eerste
kind werd in Parijs geboren. Hij woonde in de Rue de Valence (5ième) op de flat
van de engelse graficus John Buckland Wright, die veel voor Stols had gewerkt. Jo
Boer had met haar vriendin Joffer Roelofswaart in de oorlog op zijn flat gepast en
lieten Hans een stevige duit betalen totdat Buckland Wright ingreep en hij er met de
officiële (vooroorlogse) huur afkwam. Een kleine handzame flat in een klein niet
goed vindbaar zijstraatje. We hebben er in augustus 1946 een keer gelogeerd toen
treinstakingen terugkeer naar Amsterdam onverwacht in de weg stonden. Buckland
Wright bleef na de oorlog bij nader inzien toch maar in Engeland, maar zegde de
huur van zijn parijse appartement niet op. Sal Tas heeft er als opvolger van Gomperts
ook nog gewoond.
Het viel niet mee de hoofdredacteur van Het Parool opnieuw ervan te overtuigen
dat Gomperts een waardevolle redacteur-letteren zou zijn, maar ook dit keer lukt het.
Hoe hij zich in ‘de beste jaren van zijn leven’, zoals hij ze genoemde heeft,
ontwikkelde in Het Parool en in het door hem en Huyck van Leeuwen opgerichte
tijdschrift Libertinage tot een essayist, criticus en polemist van zulk een onomstreden
niveau dat hem in 1965 een hoogleraarschap in Leiden ten deel viel, heb ik als
opperhoofd van de toenmalige kunstredactie dus jarenlang van nabij in hartige en
altijd goedgeslepen discussies meegemaakt. Hij was een snelle en gedegen waarnemer,
een spitse, betrouwbare en veelal verrassende commentator met een groot gevoel
voor humor en van onbuigzame opvattingen en oprechtheid. De kwaliteit van zijn
artikelen, niet altijd zonder moeite tot stand gekomen, en de inzet waarmee hij werkte,
maakte samenwerking met hem tot een altijd boeiende verstandhouding die op den
duur tot een vriendschappelijk verbond heeft geleid waaraan ik graag en met
bewondering en genegenheid terugdenk.
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Een jaar na de oprichting van Libertinage bundelde hij zijn vooroorlogse en
naoorlogse essays in Jagen om te leven. Deze verzameling bevatte natuurlijk het van
1937 daterend Uzzeltje en een in '46 geschreven vervolg, kan men zeggen, daarop.
Daarin behandeld hij twee misverstanden die het werk van Ter Braak opriepen en
betoogde hij gloedvol dat Ter Braak de poëzie niet alleen van haar wierook had
ontdaan en daarmee allerminst had gedegradeerd, maar zelf een ‘poëzie van het essay,
de poëzie van een formulering’ en ‘de poëzie van de intelligentie, die lichamelijk is
geworden, die ademt en beweegt’ beoefende. Hij ging nog verder: ‘Het poëtische in
de geschriften van Ter Braak is niet alleen voortdurend aanwezig in de stijl, het ligt
ten grondslag aan zijn gehele problematiek, het is de grondtoon van zijn wezen’. Ik
citeer deze karakteristiek zo uitvoerig omdat ik ervan overtuigd ben dat Gomperts
hiermee heel sterk zijn verwantschap met Ter Braak onder woorden heeft gebracht.
Ook zijn poëzie is er een ‘zonder wierook’ en zijn essayistisch proza mag op dezelfde
poëtische gevoeligheid en stijlvolle elegantie die hij Ter Braak terecht toeschrijft
aanspraak maken.
De dikwijls briljante literaire beschouwingen, en die over toneel, vindt men gebundeld
in de Stoa-reeks van Van Oorschot tussen '63 en '79, het jaar van zijn Grandeur en
misère van de literaire wetenschap - de polemiek met Karel van het Reve - en daarna
in de serie Intenties (1981) van Meulenhoff. Dan houdt het op, tot twee jaar na zijn
dood het door Eep Francken en Herman Verhaar verzorgde Een kern van waarheid
verschijnt, in hoofdzaak gewijd aan een speurtocht naar het antisemitisme van Menno
ter Braak. Titel van het essay is een citaat uit het werk van Ter Braak zelf, tegelijk
de aanleiding van het onderzoek. Dat is niet afgesloten en het postuum gepubliceerde
manuscript is dan ook onvoltooid. Gomperts' betoog, dat voorbijgaat aan Ter Braaks
‘vulgaire ongelijk der antisemieten’, komt erop neer dat Ter Braak met ‘onverzoende
tegenstrijdigheden’ leefde, gespletenheid dus. Eigenlijk bestaat Een kern van waarheid
uit twee niet verbonden delen. Het eerste, een algemene en sterk filosofische, in
hoofdzaak op Nietzsche betrokken inleiding, neemt de helft van de tekst in beslag.
Het is een
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Eerste druk (1949).

diepgaande analyse die in heldere betoogtrant en met overvloedig materiaal de
vraagstelling van Gomperts aan de orde stelt. Een verbindende overgang naar het
tweede aan het werk van Ter Braak gewijde deel, dat Ter Braak plaatst in de ‘categorie
van gespleten of dubbele personen’ ontbreekt helemaal. Dat is ook merkbaar aan de
stijl, die van krachtig, rustig en overtuigend in het eerste deel overgaat tot dikwijls
onbedwongen uitbarstingen, van, laten we zeggen een genuanceerd en klankrijk
stemgeluid tot een overslaande, hese stem.
In dit deel is het veelal niet in de eerste plaats het materiaal maar de soms aanvechtbare
interpretatie ervan die de conclusie moet rechtvaardigen. Zo karakteriseert Gomperts
hem onmiddellijk al als ‘hartgrondig antisemiet’, hetgeen ‘kan worden aangetoond’(p.
106), waar verderop, in ‘Een inleiding als epiloog’ over Ter Braak en E. du Perron
te lezen staat dat zij ‘voor 1933 niet vrij zijn van het antisemitisme dat zij bestreden.’
Tussen die twee begripsbepalingen is de afstand wel erg groot en ik kan mij niet aan
de indruk onttrekken dat Gomperts bij voltooiing van deze voor hem pijnlijke studie
dit tweede deel aan aanzienlijke correctie zou hebben onderworpen. Ik word daarin
gesterkt door de terughouding die hij betracht ten aanzien van zijn toch meestal met
veel stelligheid gelanceerde uitspraken, die ik aflees uit de opvallend talrijke en bij
hem ongebruikelijke reserves als: ik vind, dunkt me, geloof ik, meen ik, mijns inziens,
neem ik aan, het is aannemelijk.
Ook de uitspraak van de bezorgers dat het antisemitisme het leven van Gomperts
tekende, roept bij mij twijfels op. Wie van zijn generatie heeft
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die pijn niet in hoge mate beziggehouden! Maar uit zijn oeuvre blijkt niet dat deze
dramatiek in zijn leven en zijn schrijverschap overheersend is geweest. Eerder moet
nu gezegd worden dat zijn onvoltooid gebleven essay een treurig afscheid van Ter
Braak inhoudt, eens zijn ‘meester’. En dat overigens aantoont de levendigheid en
onverzettelijk oprechtheid van de grote schrijver die hij was.

Eindnoten:
1 Op vrijdag 24 maart 2000 werd door mevrouw W. Gomperts-Huikeshoven het belangwekkende
archief van wijlen haar echtgenoot, de essayist, criticus en dichter prof. H.A. Gomperts
(1915-1998), aan het Letterkundig Museum overgedragen. Bij die gelegenheid werd tevens
zijn postume, fragmentarisch gebleven beschouwing Een kern van waarheid, ‘een speurtocht
naar het antisemitisme van Ter Braak’, verzorgd door Eep Francken en Herman Verhaar,
gepresenteerd. De redactie vroeg Max Nord, evenals Gomperts jaren lang verbonden aan Het
Parool, in aansluiting op zijn recent verschenen memoires Achterwaarts zijn herinneringen aan
zijn collega op schrift te stellen en zijn mening te geven over Gomperts' postume publicatie.
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Nop Maas
Hij kleedde zijn muze in het hoerenpak1
Tijdgenoten over Jacob van Lennep
In 1839 schreef Jacob van Lennep het volgende grafschrift op zichzelf:
Hier ligt Van Lennep dood,
En rot in 's aardrijks schoot.
De man is Secretaris,
Inspector, Commissaris
En ridder ook geweest
Van 't Nederlandsche beest
Rijks-advocaat daarneven,
En ook tot Lid verheven
Van meen'ge Maatschappy,
Van 't Instituut daarby.
Hy heeft ook veel geschreven,
Zoodat hy by zijn leven
De persen zwoegen liet.
...Professor was hy niet.2

Jacob van Lennep was 37 jaar toen hij dit versje schreef. Hij was een van de
populairste auteurs van die dagen, maar daarnaast had hij al een hele maatschappelijke
carrière achter zich. En er zouden nog heel wat publicaties en functies volgen.
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Maar het was niet alles rozengeur en maneschijn in Van Lenneps leven. Het geciteerde
versje schreef Van Lennep vlak nadat het gewenste professoraat aan het Athenaeum
Illustre te Amsterdam hem onthouden was. Nu kan men natuurlijk zeggen dat iemand
die van zoveel humor, zelfspot en relativeringsvermogen blijk geeft, niet bepaald
geschikt geacht kan worden voor het professoraat. Maar er is meer aan de hand. Ook
meer dan de jaloezie die Van Lenneps kleinzoon bij Van Lenneps bestrijders steeds
te pas brengt in de biografie die hij in 1909 aan zijn grootvader wijdde.

Fles duinwater (1853) met de naam van Jacob van Lennep op het etiket. Als voorzitter van de
Duinwater-Maatschappij had hij zich beijverd voor de aanleg van een waterleiding van de duinen bij
Haarlem naar Amsterdam. (Rijksmuseum, Amsterdam.)

In dit verhaal klinken enkele tegenstemmen van tijdgenoten van Van Lennep. Dat
maakt misschien niet zo'n feestelijke indruk, maar we krijgen zo wel een aardig
inkijkje in de polemische cultuur van de vorige eeuw. Het geeft ons een indruk van
de activiteiten van Van Lennep die bij zijn tijdgenoten opzien baarden. En verder
kan men zich troosten met de overweging dat het niet de slechtste vruchten zijn
waaraan de wespen knagen.
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De belangrijkste bron waaraan ik mijn gegevens ontleen is het weekblad Asmodée
dat vanaf 1854 Nederland onveilig maakte voor autoriteiten, leden van het
koningshuis, oplichters, conservatieve politici en dergelijken. Asmodée was een
schandaalblad, maar ook een strijdschrift. Zijn naam ontleent het weekblad aan die
van een manke duivel, die door muren en daken heen kan kijken en voor wie dus
niets verborgen blijft. De belangrijkste redacteuren waren achtereenvolgens Jan de
Vries, A.H. van Gorcum en A.A.T. Visscher. Het waren personen met verschillende
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opvattingen, maar ze hadden met elkaar gemeen dat ze tegen het Oranjehuis en de
heersende klasse waren en dat ze opkwamen voor de belangen van het volk. Het blad
richtte zich tot de arbeidersklasse en de kleine burgerij en het werd gretig gelezen in
kroegen en koffiehuizen.3 De redacteuren van het blad moesten zich menigmaal voor
de rechter verantwoorden. Wie de kolommen ervan doorneemt, merkt, dat het blad
niet in zijn eerste herhaling gestikt is en attesteert ook alleraardigste inconsequenties.
Niet zelden komt het voor dat iemand getuchtigd wordt voor gedragingen die de
manke duivel zelf uitbundig tentoon spreidt.
Van Lennep wordt door Asmodée bekritiseerd als vaderlander, als plagiator, als
politicus en als schrijver.

De vaderlander
Toen Asmodée in 1854 op het toneel verscheen, leverde Jacob van Lennep meteen
kopij op. Hij publiceerde in die dagen in afleveringen het humoristische werkje
Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands. Daarin werd in woord en beeld een
loopje genomen met de vaderlandse geschiedenis. Normaal gesproken zou Asmodée
waarschijnlijk gesympathiseerd hebben met een dergelijk werkje, maar nu het
geschreven werd door een conservatief Tweede Kamerlid, lag de zaak anders. De
her en der heersende verontwaardiging van humorloze droogstoppels werd flink
opgestookt. Op 17 mei 1854 publiceert Asmodée de bijdrage ‘Een stomp in het oog’
(een allusie op Van Lenneps inleiding bij de Tafereelen, waarin deze het gebruik van
plaatjes verdedigt met de stelling dat een stomp in het oog langer heugt dan een draai
om de oren).
Een voor de hand liggende tactiek om iemand af te breken is een contrast creëren
tussen wat je van hem zou mogen verwachten en wat hij doet. Asmodée tooit Van
Lennep daarom eerst met een aantal kwaliteiten (die voor deze gelegenheid boven
iedere verdenking gesteld worden): Van Lennep heeft zich door zijn werk een
letterkundige naam gemaakt, hij hoort bij de aanzienlijkste inwoners van Neerlands
hoofd stad, hij heeft als volksvertegenwoordiger een plaats in 's lands vergaderzaal.
Het doet zeer, huilt Asmodée met krokodillentranen, om zó
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iemand 'zich te zien verlagen tot de onwaardige taak, de geschiedenis zijns vaderlands
in een bespottelijk daglicht te stellen': 'Wanneer er een ander zich zoo iets vermeten
had, zoude men hem een onverlaat genoemd hebben, die zich niet ontziet aan te
randen wat ieder weldenkenden heilig is; maar thans nu een van Lennep het doet,
bewaart men het stilzwijgen, of men vindt het zelfs aardig, en die het niet aardig
noemen, worden als vitters beschouwd.-'
Als voorbeeld citeert Asmodée de manier waarop Van Lennep de invoering - in
de achtste eeuw - van het christendom in Nederland belachelijk maakt. Het plaatje
vertoont enkele diakens met een pak traktaatjes onder de arm. Van Lenneps versje
luidt:
Geen Fries kon nog A van B onderscheiden
En was niet veel meer dan een blinde Heiden,
Toen Wilfried, Aelbert en anderen meer
De kennis hier brachten der Kristlijke leer.
Lees nu maar braaf traktaatjens
Dan zijn we goeie maatjens.

Aan de hand van andere voorbeelden worden Van Lenneps taal- en stijlkennis en
zijn Oranjelicfde verdacht gemaakt. Het stuk eindigt met de toepassing van twee
regels van Van Lennep op hemzelf en zijn medewerkers:
Maar 't vlaamsche gezegde heeft het waarlijk niet mis
d'een is vuyl boter en d'ander vuyl visch.

Toen Van Lennep in juni 1854 besloot de uitgave van de Tafereelen te staken, was
het weer niet goed. De verontschuldigende verantwoording, waarin hij verklaarde
dat absoluut geen beledigende bedoelingen voorzater, schreef Van Lennep volgens
Asmodée alleen maar als een bedelbrief om tezijnertijd weer herkozen te worden als
kamerlid.
Men blijft in het vervolg bij diverse gelegenheden versjes in de trant
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Diakens met een pak traktaatjes onder de arm. Illustratie uit Tafereelen uit de geschiedenis des
vaderlands (1854) door Jacob van Lennep. (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.)

van Van Lenneps Tafereelen publiceren. Op 22 november 1854 bijvoorbeeld wordt
het Weekblad van den Helder en Nieuwediep geciteerd, dat bij de heroprichting van
het Koninklijk Instituut voorstelde op de eerste medaille als randschrift te zetten het
versje:
Thorbecke op nuttig gebruik van 's lands centen gesteld,
Heeft het koninklijk Instituut ternedergeveld;
Maar lang leef de roijale minister van Reenen,
Die het met 's lands geld weer zet op de beenen...

Van Lennep zelf figureerde in een woordenlijst van Asmodée onder het lemma
‘amphibie’: ‘tweeslachtig wezen; hiermede kan men iemand vergelijken, als Mr. Ko
van Lennep, die zich de koninklijke diners goed laat smaken, in de tweede kamer de
hofkliek voorstaat en eindelijk door allerlei rijmpjes de prinsen uit het huis van Oranje
in een bespottelijk daglicht poogt te stellen, om later te verklaren, dat het “zonder
arg of list”
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geschied was. Eene actrice in mannenkleeren heeft er ook veel van weg.’4
In de gefingeerde beschrijving van een oudejaarsavondpartijtje met politieke
geestverwanten wordt Van Lennep het volgende versje op Willem I in de mond
gelegd:
Toen Willem I te Scheveningen aan kwam landen,
Riep men hem uit tot souvereinen vorst der Nederlanden,
Maar toen men later kwam bij zijne zinnen,
Zag men, dat men zich bedrogen had en toen had Willem de duiten binnen
Nadat hij den boel behoorlijk in het riet had gestuurd,
Is hij getrouwd en heeft hij zijn piek geschuurd.5

De plagiator
Behalve als bezwadderaar van de vaderlandse geschiedenis wordt Van Lennep door
Asmodée weggezet als plagiator.
Nu was het aanwijzen van al dan niet vermeende plagiaten in het werk van Jacob
van Lennep in de negentiende eeuw een populaire sport in intellectuele kringen. Het
begon allemaal in het tijdschrift Braga. J.J.L. ten Kate, zelf ook niet vies van een
navolginkje meer of minder, publiceerde in Braga van 1 januari 1843 het bekende
versje ‘Als’:
Als in het dichtrenrijk de strafwet geldig was,
Die moord en diefstal loon naar werken doet ontfangen,
Wat aaklig tuchthuis wierd de Hollandsche Parnas:
Beets werd gegeeseld en Van Lennep werd gehangen.

In maart 1843 vestigde Ten Kate definitief Van Lenneps reputatie als plagiator in de
vermakelijke bijdrage ‘Merkwaardig voorbeeld van litterarischen diefstal, door Robert
Southey aan Mr. Jacob van Lennep gepleegd’. Daarin betoogt hij dat buitenlandse
auteurs als Byron, Hugo, Scott en Heine de geschriften van Van Lennep geplunderd
hebben. Het merkwaardige is, dat zij dat deden al jaren vóórdat Van Lennep zijn
werk schreef en publiceerde.
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Beide Braga-bijdragen werden door Asmodée te pas en te onpas tegen Van Lennep
in stelling gebracht. Het blad spreekt over ‘de werken die hij in het licht gegeven
heeft, - geschreven valt moeijelijk te zeggen’.6 Het plagiëren is ook besmettelijk. Als
de Amsterdamsche Courant van Van Lenneps vriend A.J. de Bull zonder
bronvermelding een hoofdartikel overneemt uit het Journal des Débats, wordt dat
toegeschreven aan geestverwantschap tussen Van Lennep en de dichterlijke redactie
van die krant.7 De Pleegzoon wordt als een navolging van Scott en Ferdinand Huijck
als een dito van Dickens gekleineerd.8
Van Lenneps kleinzoon schrijft in zijn biografie dat Jacob van Lennep van
jongsafaan een driftig lezer was, die een uitmuntend geheugen paarde aan de
onbedwingbare lust om het gelezene na te bootsen.9 Zelf koos Van Lennep in 1858
voor de vlucht naar voren door op een congres provocerend te verklaren: ‘Sedert
byna veertig jaren heb ik voornamelijk geleefd van roof en diefstal’10. Kwaadwilligen,
zoals de manke duivel Asmodée, maakten zich meester van die bekentenis onder
weglating van de nuancerende toevoeging, dat het het goed recht van een dichter is
om zich het werk van anderen toe te eigenen, als hij er maar een eigen schepping
van maakt. Asmodée wil niet weten van het verschil tussen navolging en plagiaat. In
de door het weekblad uitgegeven almanak wordt Van Lennep opgevoerd in discussie
met een collega over letterdieverij. Ik plagieer niet, maar volg na, zegt Van Lennep.
Waarop zijn collega riposteert: Ja, jij volgt de dieven na.11
Met genoegen debiteerde Asmodée de volgende anecdote: Jacob van Lennep heeft
een zoon die vrij lang is. De altijd geestige vader zei een keer toen die jongen
binnenkwam: ‘Mijne heeren, ik stel je, zoo niet het beste, zeker het langste mijner
werken voor.’ Waarop de zoon, enigszins geraakt, maar niet ongeestig antwoordde:
‘Het is zoo, papa; doch betwist men u daarvan het autheurschap even als van de
andere?’12
Asmodée is overigens niet het enige blad dat wees op Van Lenneps vrije omgang
met andermans literaire goed. Zo meldt De Banier bijvoorbeeld dat Van Lennep
passages uit Ferdinand Huijck ontleende aan de Hollandsche Spectator van Justus
van Effen13; en nog in 1890 dacht het Humoristisch Album te kunnen scoren met het
volgende grafschrift op Van Lennep:
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Had Walter Scott zijn historische romans niet geschreven,
De mijnen waren waarschijnlijk ook altijd in de pen gebleven.14

Van Lennep werd trouwens zelf ook bestolen. De Vondel-uitgave die Johannes van
Vloten in 1863 bezorgde vertoonde kennelijk erg veel overeenkomst met die van
Van Lennep.15

De paskwillenschrijver
De politieke strijd in de negentiende eeuw werd niet altijd op de meest fijnzinnige
wijze gestreden. Menig schotschrift permitteerde zich onder dekking van de
anonimiteit dubieuze insinuaties ten opzichte van tegenstanders. Het heeft er alle
schijn van dat ook Van Lennep zelf zich daaraan heeft schuldig gemaakt.
In mei 1854 verschenen enkele afleveringen van De Klok, een tijdschriftje waarin
diverse liberale politici in een kwaad daglicht werden gesteld. Hoewel het definitieve
bewijs van zijn auteurschap, geloof ik, nooit geleverd is, werd algemeen aangenomen
dat Van Lennep de auteur of één van de auteurs van De Klok was. Onder andere
werd in het blad gesuggereerd dat het liberale kamerlid W.R. van Hoëvell zich in
zijn studententijd zelf niet bepaald zo zedelijk gedragen had als deze politicus van
de in Delft op te leiden Indische ambtenaren eiste. Op 14 juni 1854 ontmaskerde
Asmodée Van Lennep als een van de auteurs van De Klok. Met een heuse jij-bak
drukte het blad een bijdrage af onder de kop ‘Een goed verstaander heeft maar een
half woord noodig’, beginnend met:
De klok...Bom, bam!.
Mr. J. van Lennep!...
RINGELING!
Leijdschegracht bij de Heerengracht
Stoomboot te Rotterdam.
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Dat sloeg op een affaire uit 1834. Van Lennep was toen tien jaar gehuwd en vader
van zes kinderen (van wie één overleden) en ging toen bijna De Schoolmeester
achterna naar Engeland. Hij was verliefd geraakt op zijn buurmeisje Doortje Ringeling
en was met haar heimelijk op de vlucht naar het buitenland. In Rotterdam wist de
familie het stel te achterhalen. Waarschijnlijk is deze affaire een belangrijke factor
geweest in het afwijzen van Van Lennep als hoogleraar.

Jacob van Lennep, 1866 (NIWI, Amsterdam.)

Jacob van Lennep, 1866 (NIWI, Amsterdam.)

De politicus
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Zonder twijfel de belangrijkste reden waarom Asmodée zo gebeten was op Van
Lennep was zijn optreden in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 1853 werd
Van Lennep - ook tot zijn eigen verbazing namens het district Steenwijk afgevaardigd.
Aangezien hij het conservatieve gedachtengoed vertegenwoordigde, hoorde hij voor
Asmodée in

Jaarboek Letterkundig Museum 9

20
het kamp van de vijand.
Op 18 oktober 1854 gispte het weekblad Van Lenneps tussenkomst in de Kamer
waarin hij stelde dat gezanten een goede kok moesten hebben, het schone geslacht
voor zich moesten innemen, mooie dochters moesten hebben en goud moesten kunnen
uitgeven om de belangen van het land voor te staan. Asmodée vraagt vraagt meteen
maar om een standbeeld voor Kootje van Lennep.
Enkele weken later16 kwam Asmodée naar aanleiding van de begrotingsdebatten
nog eens terug op de zaak. Volgens Van Lennep moest de staat eerst vragen wat
nodig was voor zijn eer en waardigheid en zich daarna pas afvragen hoe de uitgaven
gedekt moesten worden. Van Lennep, aldus Asmodée, zou een slechte huishoudster
zijn. Volgens het weekblad probeerde Van Lennep de diplomatie zo aan zich te
verplichten dat ze bij geen diner zouden verzuimen hem uit te nodigen: ‘[Van Lennep]
is huiverig om aan eenige afschaffing van belasting zijne stem te geven; doch
geenszints om aan de diplomatieke diners meer luister bij te zetten en ettelijke
duizende guldens meer voor buitenlandsche zaken toe te staan, ja zelfs die verhooging
te provoceeren...[...] O gij grooten en magtigen der aarde! Waarom kent gij den
toestand niet van onze zo arme bevolking? - Neen, gijlieden weet niet hoe zuur, hoe
bitter zuur dikwerf, het eerlijke penningsken verdiend wordt, dat door den nijveren
ambachtsman door den vlijtigen arbeider, door de arme weduwe, naar het kantoor
wordt gebragt van 's rijks ontvanger!’
Gesuggereerd werd ook dat Van Lennep als kamerlid uit baatzucht het
conservatieve ministerie van Hall ondersteunde. Hij heeft zijn zoon het baantje van
rijksadvocaat bezorgd17, maar daar blijft het niet bij. Op 20 december 1854 schetst
Asmodée het volgende scenario:
‘Amsterdam is hoofdeloos en vriend Ko is gehuwd met eene juffrouw
Roëll...Zekere heer Roëll is dit postje toegedacht en vriend Ko kan dit bewijs van
welwillendheid niet onaangenaam zijn...Maar ook voor hem zelven moet iets gedaan
worden want hij heeft in 1848 bij zeker faillissement...18 veel geld verloren, waarom
men hem dan ook in alle mogelijke ondernemingen gewikkeld ziet, ten einde zijn
vermogen te herstellen...De komieke historieschrijver moet niet afkeerig zijn van
eene
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ministeriëele portefeuille...Men zou er daarom op bedacht zijn den heer Pahud, als
gouverneur generaal naar Oost-Indiën te zenden, - vriend Rochussen, die van
Vlissingen naar Oost-Indiën gevaren is om met den Land-mail te retourneeren en
dus nog al tamelijk iets van de marine afweten moet, met de portefeuille van dat
departement te belasten en amice Ko zijnen intrek te doen nemen in het
mat-glazen-huis van koloniën...’
Dat is allemaal niet doorgegaan, maar als dat wèl het geval was geweest, dan had
Multatuli niet Rochussen, maar Van Lennep als minister van koloniën getroffen en
wie weet of we dan ooit de Max Havelaar onder ogen gekregen hadden.
In hetzelfde stuk van Asmodée wordt gesuggereerd dat de ministerraad dan erg
gezellig zou worden, omdat Van Hall, Van Lennep en Rochussen de behandeling
van ernstige zaken konden vervrolijken met ‘geestige kwinkslagen van den koddigen
historieschrijver of in de herinnering aan de vriendschappelijke feestpartijtjes bij
deze of gene flamme van dien tijd...en o, die herinnering is zoo rijk!...’ Even later
valt uiteraard weer de naam Ringeling.
Op 27 december 1854 ging Asmodée er eens rustig voor zitten. Hij had een patroon
ontdekt in de werkzaamheid van Van Lennep, namelijk dat hij voortdurend van zich
wilde doen spreken. Zo ging het met zijn letterkundige activiteiten; zo werkt hij ook
in de politiek. Bij de begrotingsdebatten was bijna iedereen van mening dat de
begroting te hoog was. Zo niet Van Lennep. Om de aandacht op zich te vestigen riep
die dat de begrotingssom juist te laag was gesteld:
‘De Kamer vond deze woorden van Ko zoo komiek dat zij lachtte...
Dit was Ko op eene grove manier in zijn fatsoen getast, en in zijne
verontwaardiging ontdekt hij aan de kamer eene gave te bezitten, die hij tot hiertoe
geheim gehouden had.
De gaaf der profetie!!!
Ja, Ko is niets meer of minder dan een profeet, het gekst van de historie is echter,
dat niemand gelooft aan zijne profetie, maar hem uitlacht...Ko zegt het zelf en
vergelijkt zich bij Cassandra, - een jonge
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dame die van Apollo de gaaf der profetie ontvangen had, maar met het onzalig
voorbehoud, dat niemand haar ooit gelooven zou...
Na deze vergelijking zij het Asmodée vergun[d] Mr. J. van Lennep voortaan Ko
Cassandra te noemen.
Ko Cassandra verklaart zich tegen de afschaffing van de belasting op het gemaal
en op de brandstoffen. Volgens zijn oordeel zouden er de levensmiddelen toch niet
goedkooper om worden, en waarom ook goedkooper levensmiddelen?
Ko Cassandra ziet als profeet een oorlog tegemoet, en luister nu eens wat Cassandra
No. 2 zegt.
De soldaten hoeven om te vechten volstrekt niet sterk en goed doorvoed te zijn.
Neen, het vet moet ze niet in den weg zitten, hoe magerder hoe beter; wilt gij er een
bewijs van? En nu komt Ko Cassandra met zijne historische kennis weder voor den
dag en zegt: waren het krachtvolle wel doorvoedde lieden, waren het niet levende
geraamten, die de Spanjaarden van voor de wallen van Haarlem en Leijden
afstietten?!! Dus vechten, volgens Ko Cassandra, levende geraamten het best, en is
een leger van levende geraamten het zekerst de overwinning te behalen...
Hij heeft gelijk...Het vette der aarde behoort aan de rijken der aarde. De armen
kunnen het doen met de beenderen, die de grooten afgekluifd hebben, opdat zij geen
hinder krijgen van het vet...
Asmodée dweept met die levende geraamten...Dikke, vette ambassadeurs en dood
magere soldaten!!! - Men moet er een Ko Cassandra voor wezen om zulke dikke en
magere denkbeelden te vormen...
Als eens die toestand, zoo wenschelijk voorgesteld door den man, die heet het
volk te vertegenwoordigen, zal ingetreden zijn, dan, ô gelukkig Nederland, dan rigt
een standbeeld op voor Ko Cassandra van Lennep en maak gebruik van dit opschrift:
Om ons vaderland goed te representeeren,
Moeten de ambassadeurs heel veel geld verteren;
Maar soldaten vechten en kunnen het best weêrstand biên,
Wanneer ze zoo mager zijn, dat men door hen heen kan zien...
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Dit heeft Ko van Lennep in de kamer klaar en duidelijk bewezen.
Verhongere dus het volk dan heeft men van geen vijand iets te vreezen.’

Zoals steeds borduurde Asmodée langdurig voort op Van Lenneps gewraakte
uitspraken. De opmerking over de magere soldaten wordt gepresenteerd als een
eye-opener in de vaderlandse geschiedenis. Zo blijkt nu dat de Leidse burgemeester
Van der Werf, toen hij tijdens de belegering door de Spanjaarden zijn eigen lichaam
ter consumptie aan zijn burgers aanbood, geen ander oogmerk had dan de benarde
mensen eens goed aan het lachen te maken. Als dapperste Leidenaar moet Van der
Werf de magerste der mageren geweest zijn. Dat hij zijn vlees aanbood was een
grapje.
Volgens Asmodée bracht Van Lennep niets zinnigs tot stand in de Kamer. Hij beet
zich wel vast in de kwestie van de staatsloterij, maar hij kon zelf niets bedenken.
Vandaar dat hij - typisch Van Lennepiaans - het plan van iemand anders tot het zijne
te maken. Maar ja, zijn opzet viel in het water: ‘Ergo heeft Mr. van Lennep thans
nog niets verrigt om zich het lidmaatschap der kamer waardig te maken...En het zal
ook wel bij dat niets blijven, want reeds in Junij a.s. is zijne beurt van aftreding en
de kiezers van Steenwijk zullen wel niet dol genoeg zijn om eenen man te herkiezen,
die drie jaren lang zulk een allerbespottelijkst figuur in de kamer heeft gemaakt...Men
heeft toch in die kamer geen narren noodig...’19
Bij gelegenheid van de eventuele herverkiezing van Van Lennep gaf Asmodée op
18 juni 1856 een heschrijving van zijn staatkundige loopbaan, gesteld in bijbelse taal
en geïllustreerd in de stijl van de Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands. Die
loopbaan komt kort samengevat hierop neer: Toen Van Lennep de tijding van zijn
verkiezing kreeg, ging hij op weg naar Steenwijk om de kiezers te bedanken. In
Hasselt nam hij zijn intrek in de herberg De Schoone Herderin. Vandaar liet hij zich
in een rijtuig naar Steenwijk voeren. De Steenwijkers waren blij met zijn komst.
Hoewel het midden in de week was, zetten ze allemaal een schone slaapmuts op.
Vervolgens toog Van Lennep naar de hofstad. In de Kamer zon hij op een middel
om zich staande te houden
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Karikatuur van Jacob van Lennep geplaatst in Asmodée van 18 juni 1856. (Koninklijke Bibliotheek,
Den Haag.)

en besloot toen zich op te stellen als de komiek van de volksvertegenwoordiging.
De Steenwijkers echter trokken steeds langere gezichten, terwijl men in de Kamer
lachte. Temeer omdat Van Lennep zich verzette tegen de door hen gewenste
afschaffing van de accijns op het gemaal en op de brandstoffen. Toen Van Lennep
tenslotte nog een lofzang hield op het tot de verbeelding sprekende drankgebruik
van de roemrijke voorvaderen, werd hij tot de harlekijn van de Kamer. Voor de
herverkiezing begaf Van Lennep zich weer naar Steenwijk. Maar de ontvangst was
lauw. De Steenwijkers kozen een ander en een vertegenwoordiger van Asmodée gaf
Van Lennep een stomp in de ogen en een draai om de oren.
Van Lennep zelf kon wel om zijn mislukte herverkiezing lachen. In de door hem
geredigeerde almanak Holland rijmde hij erover:
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De kiespijn heerscht weêr, die als dol
De zwakke hoofden brengt op hol;
Terwijl het dagbladschrijversgild
Zijn inkt en pijlen dapper spilt.
De groote dag, de dag der keur
Is eindlijk daar; de Redakteur
Van Holland, mijn intiemste vriend
Krijgt zijn congé - 't was wel verdiend20

De toneelschrijver
Niet alleen de politicus, maar ook de letterkundige van Lennep werd door Asmodée
onder handen genomen. Van het toneelwerk van Van Lennep moet het blad niets
hebben. Het bevat tal van sneren op Het Dorp aan de Grenzen, het stuk dat zijn
ontstaan te danken had aan wat Asmodée ‘de tiendaagsche rusie’ met België noemt.
Het is een stuk, luidt de samenvatting van de manke duivel, waarin Van Lennep, ‘om
den heldenmoed der schutters eens regt te doen uitkomen een twintigtal goed
gewapende schutters, op een stuk of zes bijna niet gewapende Belgen eene
schitterende overwinning doet behalen’21 Toen het stuk begin 1855 weer eens
opgevoerd werd door onderofficieren te Meppel donderde Asmodée dat het een prul
was, dat alleen maar opgang maakte toen de natie met blindheid geslagen was en
aan de leiband van Willem I liep, een koning die het ongeluk van land en volk is
geweest. Het is stuitend dat dit stuk wordt opgevoerd nu de betrekkingen tussen
Nederland en België goed zijn, want het is niets anders ‘dan een zamenweefsel van
haat, hoon en smaad tegen de Belgen, die daarin steeds eervergetene plunderaars,
snoode muiters en oproermakers genoemd worden...’
Op 12 september 1860 maakte Asmodée zich vrolijk omdat uitgerekend Van
Lennep zich had laten benoemen tot ridder in de Leopoldsorde en dus een lintje had
aangepakt van de hoofdman van de zogenaamde muiters. Drie weken later putte
Asmodée zich uit in een lofzang op de Belgen die volkomen gelijk hadden de
stijfhoofdige Willem I te verjagen. De geschiedenis heeft de opstand volkomen
gerechtvaardigd. In
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ruil voor dat lintje schreef Van Lennep nu een gedicht op de bandieten en bierbuiken
die hij vroeger uitschold.

De pornograaf
Ook de dichter Van Lennep kon niet altijd Asmodée's hoge goedkeuring wegdragen.
Op 5 november 1856 berichtte het blad over een leesbeurt die Van Lennep op 27
september in Alkmaar vervulde in de rederijkerskamer Bilderdijk. Hij las daar zijn
gedicht ‘De dochteren van Pretus’: ‘In plaats van te lagchen, waren al de toehoorders
ten zeerste verontwaardigd over de schaamteloosheid, waarmede Ko van Lennep
een der onzedelijkste, vuilste pruldichten, welke ooit vervaardigd zijn, durfde
voordragen, in tegenwoordigheid zelfs van verscheidene dames, die hij door zijne
onkiesche rijmelarij menigen schaamteblos op de wangen joeg...Kootje van Lennep
schijnt nu ook nog een tweeden Boddaert te willen worden...’
Ter toelichting moge dienen dat Pieter Boddaert gedurende de hele negentiende
eeuw gold als hèt voorbeeld van een lichtzinnige dichter, zowel wat zijn leven als
wat zijn geschriften aangaat. Nu, zo erg was dit gedicht van Van Lennep niet. Het
werd in de almanak Aurora opgenomen en herdrukt in deel VII van de Poëtische
Werken.22 Het gaat over een stel ijdele koningsdochters die door toedoen van de godin
Juno betoverd worden en naakt het paleis uit stormen om zich in de wei als koeien
te gedragen. De dienaressen en de dochteren van den lande volgen het voorbeeld van
de prinsessen. Het verwijt van Boddaertschap is overigens wat merkwaardig. In de
kolommen van Asmodée werd met een herdruk van Boddaerts proza en poëzie druk
geadverteerd. De redacteur en de uitgever van Asmodée waren dezelfde persoon die
de herdruk van Boddaert op de markt bracht.
In 1859 of 1860 bereikte Asmodée een voorlopig hoogtepunt in de Van
Lennep-bestrijding. De uitgever van het blad liet een bundeltje erotische gedichten
verschijnen: Offeranden op het altaar van Amor en Venus, door Ko Cassandra.23 In
het weekblad werd week in week uit voor het werkje geadverteerd. Het is natuurlijk
mogelijk dat het auteurschap van
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Van Lennep een mystificatie is, maar het is waarschijnlijker dat de versjes wel degelijk
door Van Lennep vervaardigd zijn en dat ze - bijvoorbeeld door toedoen van
onvoorzichtige vrienden - in handen gevallen zijn van onbevoegden. Om een indruk
te geven van deze poëzie citeer ik twee strofen uit de ‘Voorzang aan alle schoonen’:
Blijven ook uw' poez'le dijtjes,
Even mollig, even zacht!
't Is zoo prettig voor de bijtjes,
Die ge in 't heiligdom verwacht!
Wordt steeds teerder! wordt steeds schooner!
Wordt steeds liever dóór en dóór!
Spiegelt elken aardbewooner,
Al den glans der houri's voor!
Neem' uw teeder wierookvaatje,
Steeds in schoon, als 't roosje, toe!
Komt een bijtjen in zijn gaatje,
't Sluit zich dan, als 't roosje, toe...
't Bijtje huist dan in een woning,
Als gevoerd met hermelijn;
En het eet en drinkt haar honing,
En het schenkt er witte wijn!

Een ander versje heet ‘Het vinkje’:
‘Mijn Lise, 'k heb een vinkje;
Ei plaats het in uw kooi!...
Daarin slechts wil het fluiten,
Maar 't slaat dan, ô zoo mooi!’
En lagchend gaf het meisje,
Fiat op deze beê,
En 't vinkje sloeg zoo lustig,
Als ooit een vinkje deê!...
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Daar riep de maagd: ‘Uw vinkje
Heeft wel een teêr bestaan,
Wijl het, na luttel slagen,
Reeds moet aan 't spuwen gaan!’

Men zoekt in de recenserende dagbladen en maandwerken uiteraard tevergeefs naar
besprekingen van deze verzen.

Advertentie voor Offeranden op het Altaar van Amor en Venus door Ko Cassandra, geplaatst in
Asmodée van 30 mei 1860. (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.)
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Klaasje Zevenster
Toen Van Lenneps politieke rol was uitgespeeld, was er voor Asmodée niet zo veel
reden meer om hem te bestrijden. In het begin van de jaren zestig liet het blad zich
zelfs tweemaal zeer positief over Van Lennep uit. Eerst in 1862 in het geschil tussen
Multatuli en Van Lennep over het kopijrecht van Max Havelaar. Hoewel geneigd
om het voor de zwakkere partij op te nemen, moet Asmodée toch concluderen dat
het gelijk geheel aan de kant van Van Lennep is. Van Lennep komt uit de discussie
tevoorschijn als een edelmoedig en voortreffelijk mens.24 Een jaar later oogstte Van
Lennep zo mogelijk nog meer adhesie in de kwestie over de herdenking van Neerlands
herstelling in 1813. Toen Den Haag het nationale gedenkteken aan zich wilde trekken
(men kan het nog steeds bewonderen op het Plein 1813), betoogde Van Lennep dat
Amsterdam en niet Den Haag aanspraak kon maken op het monument, omdat de
hoofdstad het kernpunt van de omwenteling van 1813 was geweest. Van Lennep
stapte op uit de vergadering. Hij vertolkte precies de opinie van Asmodée, schreef
het vrolijke weekblad. Van Lenneps optreden herinnerde hem aan ‘den ouden Coo’,
alsof die ‘oude Coo’ niet voortdurend beschimpt was. Ineens was Van Lennep ‘een
man van eer en karakter, - die zijne meening, zonder aanziens des persoons, durft
uitspreken en kenbaar te maken aan geheel de natie’.
Lang duurde deze positieve houding ten opzichte van Van Lennep niet. In 1865
deed een oude vijand van Van Lennep zijn intrede in de redactie van het blad: A.A.T.
Visscher, de zoon van een Nederlandse hoogleraar, die zich naar zijn geboorteplaats
‘A. van Brussel’ noemde. Van Lennep had Visscher een dozijn keren voor de raad
van discipline gehad, toen Visscher nog advokaat was25. Deze Visscher, die we verder
Van Brussel zullen noemen, zou zich onder andere manifesteren in het rumoer rond
Van Lenneps geruchtmakendste roman, De lotgevallen van Klaasje Zevenster die in
1865 begon te verschijnen.
In 1866 brak een rel uit toen in het derde deel van de roman de titelheldin in een
bordeel verzeild raakte en daar bijna verkracht werd door een wellustige baron.
Misschien was het allemaal wat minder een probleem geweest zonder Van Lenneps
verleden. Maar men had de indruk
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Brochure door A. van Brussel. (Koninklijke Bibliotheek. Den Haag.)

dat de beschrijvingen te veel hun realistische gehalte ontleenden aan eigen ervaringen
van de auteur. Misschien was het ook allemaal minder een probleem geweest als
Van Lennep aan het begin van de roman niet expliciet verklaard had dat er niets in
zou voorkomen dat het gevoel van meisjes en vrouwen zou beledigen. Pauwels
Foreestier, het alter ego van J.A. Alberdingk Thijm, schreef: ‘Indien er voor Klaasje
Zevenster maar twee namen waren: een zedelijk boek of een onzedelijk boek - dan
zoû ik geen oogenblik aarzelen het den eersten titel waard te keuren; evenmin er
aesthetische verdiensten in te huldigen [...]: ik veroordeel alleen de meening, dat het
boek geschikt zoû wezen voor de klassen en leeftijden, waar romans voor geschreven
worden, voor de jonge meisjes, die het NB. op het goede pad zoû moeten houden.’26

Jaarboek Letterkundig Museum 9

31
Een van de felste bestrijders van de roman wordt A. van Brussel. Op 8 maart 1866
heeft de redacteur van Asmodée het derde deel nog niet gelezen, maar hij rapporteert
alvast dat de Nieuwe Utrechtsche Courant klaagt dat Van Lennep zich in de eerste
hoofdstukken daarvan wat te veel bloot heeft gegeven aan de kritiek van ‘vaders, die
hunne dochters het rood niet op de wangen willen jagen.’ Asmodée zou niet verbaasd
zijn als die kritiek terecht was, want: ‘Lubriciteit en grijze haren gaan bij sommige
lieden hand in hand.’
Op 19 april 1866 schrijft Asmodée dat Van Lennep ziekte voorwendde om niet
aan een diner aan het hof te verschijnen, omdat hij niet durfde. ‘De “groote romancier”
heeft den moed niet gehad om onder de oogen der koningin te komen, na de ergernis
welke ook ten hove is opgewekt door zekere scènes in Klaasje Zevenster, een roman
welke men de onbeschaamdheid had aan H.M. toetezenden en waarin tooneelen
geschilderd worden uit bordeelen en redenz-vous, gelijk Paul de Kock of Sue die
niet op het papier zouden durven, wat zeg ik, willen brengen.
Men sprak in der tijd over de indignatie, welke ten hove opwekte een stuk van
Busken Huet27, welnu ik kan u verzekeren, dat die indignatie niets was in vergelijking
met de verontwaardiging over dit geschrijf van mr. van Lennep. En ziedaar waarom
de dichter niet ten hove verscheen, ziedaar waarom de dichter ziek is.’
Op diezelfde 19de april adverteerde Asmodée dat 23 april Van Brussels brochure
Een bestraffend woord aan Mr. J. van Lennep over ‘Klaasje Zevenster’ verzonden
zou worden. Enkele fragmenten daaruit:
‘Van Lennep, wiens geschriften ieder echtgenoot en vader tot heden vrij aan zijn
vrouw of dochteren kon in handen geven [kennelijk was Van Brussel “De dochteren
van Pretus” en de Offeranden van Ko Cassandra vergeten], van Lennep heeft een
boek gepubliceerd dat elk man van eer en karakter, elk man van gevoel en
betamelijkheid moet ten vure doemen, als hij 't op de tafel vindt van zijn kind of de
vrouw zijner keuze. Van Lennep heeft een boek geschreven verderfelijker dan de
zedelooste roman, welke ons immer ter hand kwam...Honderdmaal gevaarlijker dan
alle geschriften van Pigault le Brun te samen. Dubbel
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gevaarlijk, omdat men op den naam des schrijvers afgaande niet aarzelt er de eerste
deelen van in handen te geven aan allen, welke natuurlijk ook het derde deel verlangen
- en dat derde deel het is een leerschool voor de laagste onzedelijkheid, een
handleiding tot de kennis van het bordeel-wezen en de dierlijkste impudiciteit...’ (p.
6-7) Van Brussel siddert bij de gedachte dat hij zijn vrouw of dochter dit boek zou
hebben aangeboden. Hij houdt namelijk van zijn dochter en haar laten kennisnemen
van dit boek zou een zedelijke moord zijn. Vervolgens gaat Van Brussel uitgebreid
in op het onoorspronkelijke van veel van Van Lenneps werk. Maar tot zijn lof kon
men toch zeggen dat hij nooit iets onzedelijks uitgegeven had. Wat weer niet wilde
zeggen dat Van Lennep een man van strenge moraliteit was. In bedekte bewoordingen
herinnert Van Brussel eraan dat de affaire Ringeling Van Lennep het hoogleraarschap
aan het Athenaeum gekost had. Weliswaar schreef Van Lennep in de jaren dertig
samen met Adriaan van der Hoop een bundel lubrieke verzen, maar die had hij nooit
willen uitgeven (misschien was deze bundel de bron voor de Offeranden op het altaar
van Amor en Venus). Nu, aan het eind van zijn carrière maakt hij zich in Klaasje
Zevenster schuldig aan bordeeltaal en vuige liederlijkheid. Een onervaren jongeling
en een zestienjarig meisje die dit boek uitlezen, ‘zullen gedemoraliseerd zijn tot in
't merg van hun gebeente.’ En men zou een auteur met de positie van Van Lennep
niet terecht mogen wijzen? ‘Neen, ik vat van Lennep bij het oor, sleep hem zonder
omwegen voor het voetlicht en geef hem dan een schop op die plaats, waar de rug
een andere benaming krijgt, als een rechtmatige straf voor de schandelijke daad die
hij verrichtte, terwijl ik allen die de hand uitslaan naar dit verderfelijk boek
waarschuwend toeroep: hier liggen voet-angels en klemmen!’ (p. 13)
Van Lenneps literaire roem is een strovuur; zijn boeken worden niet gelezen. In
een laatste poging om effect te maken, zoekt hij het nu in het schilderen van lubrieke
scènes. Het gerekte en langdradige zit nu eenmaal in Van Lenneps natuur, evenals
het lubrieke, dat men op zijn gelaat, in de plooien van zijn gezicht kan lezen. De
jeugd en bepaalde ouderen zijn dol op zedeloze geschriften. Als
boekverkopersspeculatie is Klaasje dus een geslaagd boek. Maat het geld dat Van
Lennep ermee
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verdient is zoiets als de opbrengst van een hoerenkast. Trouwens, ook in Klaasje
Zevenster toont Van Lennep zich weer de plagiator die hij altijd geweest is. Men
vindt diverse scènes terug bij Paul de Kock, zij het dat De Kock zich terecht beledigd
zou achten als hij met Van Lennep vergeleken zou worden. Van Brussel besluit zijn
Bestraffend woord met een strafdicht, waarin hij Van Lennep een groothandelaar in
slijk noemt, die zijn muze in het hoerenpak kleedde en die de lezer naar het bordeel
drijft.
Op 31 mei 1866 becommentarieerde Asmodée het gegeven dat de eerste druk van
1000 exemplaren van Klaasje was uitverkocht. Dit bewijst dat hij wie het om geld
te doen is niet beter speculeren kan dan op de liederlijkheid van de mensen: ‘Mooie
triumf voor een schrijver als Van Lennep, die met al zijn tobben op dat terrein toch
de vlag moet strijken voor wijlen Piet Boddaert, zedeloozer gedachtenis, van wiens
verachtelijken bundel meer dan zestien oplagen werden verkocht.’ Ook Van Brussel
had geen klagen: in drie weken tijd werden 1600 exemplaren van zijn brochure
verkocht. Enkele maanden later waren er 3000 verkocht en was een nieuwe druk
opgelegd.28
Op het verwijt dat Asmodée stelselmatig probeerde Van Lennep ‘in minachting te
brengen bij de natie’, reageerde het blad op 16 augustus 1866 met een ontkenning:
‘wij bestrijden mr. van Lennep niet stelselmatig, wij bestrijden hem slechts als hij
de zedelijkheid in 't aangezicht slaat, de kunst schoffeert, of zich bespottelijk maakt
op politiek terrein; en zelfs daarbij handelen wij met gematigdheid.’
Velen namen het overigens voor Van Lennep op. Van Lenneps kleinzoon citeert
in zijn biografie met name getuigenissen van dankbare dames. De populariteit van
de roman moet zeer groot zijn geweest. Er ontstond een hele industrie rond het boek.
Er werden diverse vervolgen op de roman geschreven, er werden drie
toneelbewerkingen gemaakt. Afgaande op karikaturen in De Hollandsche Illustratie
ontwikkelden de dansmeesters een ‘pas de Nicolette’, verkochten de koekverkopers
‘Klaasjesmoppen’, was er een ‘dorstige Pleiadelikeur’ beschikbaar, kon men zich
een ‘Zevensterkapsel’ laten aanmeten en bestond er een
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‘Klaasje Zevenster-wals’.29 Het Humoristisch Album voegde daaraan nog toe de
‘Klaasjezevenstersigaren’ en de ‘Klaasjezevensterantiruma-tiekewatten’.30 Voor in
de familiekring was er het Klaasje Zevenster ganzenbord. Sommige van deze dingen
zijn misschien verzonnen, maar het tekent wel de sfeer van een hype.
Asmodée bleef intussen morren. In de aflevering van 27 september 1866 was hij
ontevreden omdat de uitgevers van Klaasje in de krant hadden laten zetten dat ze
David Bles opdracht gegeven hadden een tafereel uit het boek te schilderen, om dat
aan de gevierde auteur cadeau te doen. Asmodée vindt het onbeleefd om een geschenk
zo aan te kondigen en heeft de stellige indruk dat het erom te doen is nog eens de
aandacht op de roman te vestigen. Hij herinnert eraan dat Piet Boddaert indertijd ook
een schilderij cadeau kreeg van een uitgever van zijn vuile liederen.

Het Nieuw Gezelschaps-spel Klaasje Zevenster. Uitgegeven door Hk. Vleck, Amsterdam.
(Gemeentearchief Amsterdam.)

Jaarboek Letterkundig Museum 9

35

Postuum
Nadat Asmodée op 13 augustus 1868 Van Lennep al kinds verklaard had, kon hij op
3 september het overlijden van zijn oude vijand aankondigen. Volgens Van Lenneps
kleinzoon roemde bij Van Lenneps overlijden iedereen, zonder onderscheid, zijn
voortreffelijke eigenschappen van hoofd en hart.31 Maar dan heeft hij toch buiten de
manke duivel gerekend. Zijn necrologie luidde:
‘Ik zal geen woord spreken over Mr. J. van Lennep, bij gelegenheid van zijn
sterven.
Bij een oprechte waardeering zijner veelvuldige talenten, behoorde ik nimmer tot
zijn onbepaalde bewonderaars, of geloofde ik dat hij op zoo'n hoog voetstuk paste,
als waarop camaraderie hem stelde. Maar om die meening behoorlijk toe te lichten,
acht ik thands niet het geschikte oogenblik. Aan den voet van een pas gesloten graf
vindt men zelden een onbevangen gehoor. Later zal ik wel gelegenheid hebben, om
op dat onderwerp terug te komen en van Lennep te schetsen zoo als hij was, niet zoo
als de vriendschap hem voorstelde, want ook voor hem moet gelden: de mortuis nil
nisi vere. Van de dooden slechts waarheid!’
Een half jaar later32 vond Van Brussel het een teken van gezond verstand dat de
natie zich niet door vrienden van Van Lennep had laten opwinden om een groot
mounument voor hem op te richten. Hij noemt Van Lennep een rijk man, ‘wiens
talent men voor genie verkoopen wilde’. Van Brussel geeft een interessant antwoord
op de vraag waarom hij zo onverzoenlijk blijft tegenover van Lennep: ‘Van Lennep
heeft mij eenmaal onverdiend, schandelijk en karakterloos gegriefd. Wat hij zich
tegenover mij vermeette was lafhartig van zijn standpunt, - nog erger, 't was meer
dan oneerlijk. Van Lennep wist, dat ik de middelen in handen had, om hem zedelijk
te vermoorden, doch daar hij de overtuiging bekomen had, dat ik mij in spijt der
schoonste aanbiedingen, deze wapenen niet uit de hand wilde laten nemen, trachtte
hij mij weerloos te maken, vóór hij, van Lennep zelf, in aller schatting was vermoord
en met eerlijke wapenen vermoord. Ziedaar mijn positie tegenover Co van Lennep,
die ik van zijn piedestal zal rukken, met bewijsstukken in de hand. Maar ik heb
eerbied voor zijn betrekkingen of liever medelijden met lie-
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den aan zijne handelingen onschuldig, en daarom zullen eerst in mijn Gedenkschriften
de feiten worden meêgedeeld, die ik tegen Co van Lennep heb aan te voeren. Die
Gedenkschriften, waaraan ik rusteloos arbeid en welke den sluier zullen opheffen
over vele gebeurtenissen, wensch ik echter nog niet uit-te-geven. Tandem bona causa
triumphat.’
De gedenkschriften van A. van Brussel zijn nooit in druk verschenen. We blijven
daarom zitten met de vraag of er in inderdaad een geheim in Van Lenneps leven was
en van welke aard dat was. De affaire-Ringeling kan het niet geweest zijn, want die
was bekend en daar werd in Asmodée aan gerefereerd. Het zal ook niet te maken
hebben met de disreputabele dame Fie Fiedeldeij, want ook haar naam wordt enkele
malen door Asmodée in zijn kolommen opgevoerd. Of was het toch bluf van Van
Brussel? Wat is er eigenlijk gebeurd met zijn papieren, toen van Brussel zich in 1881
in zijn geboorteplaats een kogel door het hoofd joeg?33 Het idee, dat ergens op een
Brusselse zolder nog het manuscript van zijn rusteloos neegeschreven memoires zou
liggen, is zeer opwindend.
Het laatste woord dat Van Brussel bij mijn weten over Van Lennep publiceerde
dateert van 19 december 1872, toen hij zich verzette tegen het voornemen om in
Amsterdam een straat te vernoemen naar Van Lennep:
‘Wat heeft van Lennep gedaan, om zijn naam aldus te verheerlijken?
Vreemde letterkundigen geplunderd en de kroon op al zijn arbeid gezet door
Klaasje Zevenster, een roman, waaruit het vuilst cynisme spreekt; dubbel verachtelijk,
omdat dat cynisme vloeit uit den mond van een grijsaard. Neen, over van Lennep
zullen onze kinderen niet meer spreken, tenzij om hem de hulde te brengen, welke
eens aan Pigault le Brun, of Piet Bodddaert te beurt vielen.’ In dat laatste heeft Van
Brussel zich in ieder geval vergist. De kritiek van Asmodée heeft de reputatie van
Van Lennep niet klein gekregen.
Jacob van Lennep was een bijzonder veelzijdig en dus ook omstreden man, die
schreef, die van innemende humor en zelfspot blijk gaf, die Vondel uitgaf, de
brievenbus propageerde, de duinwaterleiding mogelijk maakte, standbeelden oprichtte
en die, zoals zijn kleinzoon meedeelde, op hoge leeftijd nog in staat was zijn hoed
met de voet van het hoofd te lichten.34 Volgens dezelfde zegsman werd in huize Van
Lennep slecht
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gegeten, werd er een bijzonder zure wijn geschonken, rookte de dichter inferieure
sigaren en ging hij schier in lompen gekleed.35 Van Lennep was dus een echte
Nederlandse schrijver.
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Lenneptentoonstelling in het Letterkundig Museum op 28 april 2000. Een aantal gegevens werd
eerder opgenomen in een bijdrage over Asmodée in De Parelduiker 3 (1998) 2 (juli), p. 38-45.
2 M.F. van Lennep, Het leven van Mr. Jacob van Lennep. Amsterdam 1909. Eerste deel, p. 259.
3 Jacques Giele, ‘De oppositie der “volksmannen” (1850-1869)’, in: Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenis nr 2 (september 1975), p. 171-218. Citaat p. 184.
4 Asmodée van 7 november 1855.
5 Asmodée van 31 december 1856.
6 Asmodée van 15 mei 1854.
7 Asmodée van 13 december 1854. Met een ietwat voor de hand liggende naamgrap op de
hoofdredacteur werd de Amsterdamsche Courant in Asmodée aangeduid als de Amsterdamsche
Koerant.
8 Asmodée van 27 december 1854.
9 M.F. van Lennep, A.w., Eerste deel, p. 6, 21, 47.
10 M.F. van Lennep, A.w., Eerste deel, p. 331.
11 Asmodée. Geïllustreerde Almanak (1870), p. 45.
12 Asmodée van 15 februari 1866.
13 De Banier (1879) 1, p. 373.
14 Humoristisch Album 38 (1890-1891), p. 50.
15 M.F. van Lennep, A.w., Tweede deel, p. 113.
16 Asmodée van 29 november 1854.
17 Asmodée van 14 juni 1854.
18 Het faillissement van Carp & Co (zie M.F. van Lennep, A.w., Tweede deel, p. 1-2).
19 Asmodée van 12 maart 1856.
20 Geciteerd uit M.F. van Lennep, A.w., Tweede deel, p. 113.
21 Asmodée van 27 december 1854.
22 Poëtische werken VII, p. 245-263.
23 Ik citeer dit bundeltje uit een door J.H. Moesman in 1987 vervaardigde herdruk, die bewaard
wordt in de universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Het bundeltje zou verschenen zijn in 1859,
maar advertenties ervoor verschijnen pas vanaf 30 mei 1860 in Asmodée.
24 Asmodée van 12 februari 1862.
25 M.F. van Lennep, A.w., Tweede deel, p. 235.
26 Dietsche Warande 7 (1866-1868), p. 596.
27 ‘Een avond aan het hof’, in januari 1865 in De Gids gepubliceerd.
28 Zie resp. Asmodée van 9 augustus 1866 en een advertentie in Asmodée Almanak 1867.
29 Hollandsche Illustratie 3 (1866-1867), p. 269.
30 Humoristisch Album (1867), p. 100.
31 ‘allen, zonder onderscheid, ook zij die hem bij zijn leven het felst hebben bestreden, roemden
thans om strijd zijne voortreffelijke eigenschappen van hoofd en hart’ (M.F. van Lennep, A.w.,
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Jessica Voeten
't Dunkt mij zoo eene décadence van mij
Brieven van Lucie Broedelet aan Annette Versluys-Poelman, 1892-1895
Het moet een bijzondere bijeenkomst zijn geweest, de dag dat Lucie Broedelet
eindelijk de man ontmoette die haar had voorzien van het wufte pseudoniem Stella
Violantilla.
‘Lieve Mevrouw, Nog wel hartelijk bedank ik u voor de heerlijke prettige dagen
bij u doorgebracht. Al eerder had ik willen schrijven, maar steeds kwam er iets
tusschen beiden. 't Was mij een groot genot bij u te zijn’, schrijft zij vanuit Den Haag
- het jaar 1894 is een maand op streek - aan de gastvrouwe in Amsterdam.1 En ze
vervolgt: ‘Blijde ben ik kennis gemaakt te hebben met u en u allen, met den heer
Kloos en verdere medewerkers der Nieuwe Gids. Ik hoop maar dat ik u niet te veel
drukte heb veroorzaakt. 't Was anders wel zeer vermoeiend voor u. Mijnheer2 bedank
ik nog wel voor 't corrigeeren, ik heb Viola3 maar aan Mijnheers adres teruggezonden,
dat is zeker wel goed?’
Lucie schreef verzen en dramatische teksten en ze was onder de indruk van de
dichter Willem Kloos, ‘die men steeds hooger leert stellen naarmate men meer van
hem leest en hoort’, zoals ze vóór de ontmoeting had laten weten in een brief4 aan
dezelfde correspondente, de uitgeversechtgenote Annette Versluys-Poelman. Ze
vroeg of ze ‘eene nacht’ kon komen logeren, want ze wilde op zaterdagavond 30
december 1893 ‘gaarne den heer Royaards verzen hooren voordragen.’
Eerder die maand had de toneelspeler Willem Royaards, toen 26,5 aan de componist
Alphons Diepenbrock6 bericht van zijn kennismaking
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met ‘dat geniale kind, dat in de laatste afleveringen van de N.G. debuteert, met Stella
Violantilla, als Kloos haar genoemd heeft. Heel aardige familie, een lieve mama,
ook de papa niet onfrisch. Zij een brunette, met pracht oogen, waarachter je een
eeuwige zomer droomt.’
Ook Willem Kloos blijkt gecharmeerd van zijn ‘Stella’, want na hun ontmoeting
beschrijft hij de 18-jarige dichteres in een brief aan de schilder Willem Witsen:
‘Donderdag hebben Hein en ik een bezoek op de koffie gehad van Stella,
gechapronneerd door Menheer en Mevrouw Versluys. Stella is een heerlijk meisje,
zonder de minste pretentie of aanstellerij’.7
Gechaperonneerd door haar ouders of door het echtpaar Versluys zal Lucie weinig
kans hebben gezien in te gaan op vleierijen. Maar ongevoelig was zij er niet voor.
Alleen zijn aanblik heeft weder
Mijn binnenste binnen naar buiten gebracht;
Oude wonden vloeien rijkelijk.
Wonden, die sinds lang geheeld ik dacht.

Zo luidt de eerste strofe van een van haar verzen die in De Nieuwe Gids werden
opgenomen.8 Twee drama's en vele pagina's poëzie vol onzegbare smarten en dolende
zielepijn heeft zij als Stella Violantilla bijgedragen in de tweede helft van 1893.
Zeventien, achttien jaar9 en al medewerkster van het belangrijkste literaire tijdschrift
van het moment, het podium van de Tachtigers. Een opmerkelijke prestatie.
Wat bewoog Willem Kloos het mediocre werk van een adolescente dichteres in
zijn geesteskind op te nemen? Hij had Lucie toen nog niet gezien - de kennismaking
doet zich pas een half jaar na het debuut voor. Was hij verleid door haar jonge leeftijd?
Hij neemt terzelfdertijd de eerste verzen op van Henriëtte van der Schalk10 en J.H.
Leopold11, twintigers die naam zullen maken. Voelde hij zich gestreeld door het
epigonisme in haar poëzie? Met zijn werk als glossarium voor de aankomend dichter
put zij kwistig uit het vocabulaire van de meester, maar ze mist zijn taalgevoel en
kracht.
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Hoe Lucie Broedelet alias Stella Violantilla haar entree maakte in de kring der
Tachtigers en hoe het haar verging, is te volgen aan de hand van een toevallig bewaard
gebleven dossier brieven uit de periode 1892-1895. Van kattebelletjes van Willem
Kloos of Hein Boeken die een visite aankondigen tot weeklachten van Pet Tideman
of Elisabeth Witsen-Van Vloten, zijn de brieven, zo'n dertig stuks, allemaal gericht
aan Annette Versluys-Poelman.12
Op 3 mei 1892, drie dagen voor zijn drieëndertigste verjaardag, stuurt Willem
Kloos het volgende briefje aan haar.
‘Waarde Mevrouw,
Wil 't mij s.v.p. niet kwalijk nemen, dat ik niet onmiddellijk op uw zoo
vriendelijk schrijven geantwoord heb. Ik heb zoo veel te doen gehad met
het weghalen van den inboedel. Dit is nu gelukkig gedaan. 't Is heel
vriendelijk van u, dat u mij voorstelt bij u te komen eten, maar ik had al
afspraak gemaakt met Boeken en Witsen, dat we te zamen zouden blijven
eten. Gaarne wil ik uw raad aannemen, wat over de aanschaffing van
nieuwe huishoud - dingen. Excuseer dit gekrabbel.
Hoogachtend
Uw W. Kloos’
Het echtpaar Versluys woont met hun vier zonen in de nieuwe Amsterdamse woonwijk
‘buiten de Muiderpoort’ aan het Oosterpark in aanleg, een blok verwijderd van Kloos'
goede vriend en hoeder de schilder Willem Witsen.13 Versluys, die samen met zijn
broer Jan14 de florerende uitgeverij van voornamelijk literaire- en leerboeken leidt,
geeft De Nieuwe Gids sedert de oprichting in 1885 uit. De zaak bevindt zich een
tuinlengte achter het huis in wat dan nog de Tweede Parkstraat heet.15
Willem Kloos kent huize Versluys goed. Hij heeft er gebivakkeerd en hij komt
er, getuige deze en andere briefjes, nog regelmatig. Meestal met zijn trouwe paladijn
in de literatuur en de drank, Hein Boeken: ‘[(] Nu hopen K[loos]. en ik zeker morgen
avond bij u te komen. We hopen dat U dat gelegen komt, en zonder tegenbericht,
zullen we er maar op rekenen dat U dan thuis bent. Met vriendelijke groeten ook aan
den heer V.
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ook van Kloos’, meldt ‘Hoogachtend Uw dw. d. HJ Boeken’ aan Annette.
Onder de datumregel, 24 april [1892] heeft hij ‘2de Jvd Heydenstraat 87’ gezet,
de straat is net omgenummerd. Volgens de Amsterdamse woningboeken16 uit die
periode huurde Boeken (‘student’) er sinds augustus 1889 een kamer op de begane
grond. Kloos (onder de kolom BEROEP wordt niets vermeld en onder de kolom
GODSDIENST staat een demonstratief ‘geen’) liet zich in december van datzelfde
jaar inschrijven op de eerste etage.
De straat uit, rechtsaf langs de Amstel, de Ceintuurbaanbrug over naar het
Oosterpark, is het een wandeling van een kwartier. Misschien

Lucie Broedelet. (Foto Willem Witsen: collectie Letterkundig Museum.)
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langer, als onderweg een hartversterker lonkt.
Niet alleen Kloos en Boeken frequenteren huize Versluys, voor een maaltijd, de
behaaglijkheid van het gezinsleven en, ongetwijfeld, gesprekken omtrent de
actualiteiten van kunst en politiek. Op het moment dat dit overgebleven dossier
brieven aan Annette Versluys-Poelman aanvangt, voorjaar 1892, heeft zij alle
kopstukken uit de beweging van Tachtig meer dan eens op haar gastvrijheid onthaald.
Buurtgenoot Willem Witsen uiteraard en zijn companen George Breitner en Isaac
Israëls die op hetzelfde adres atelier houden. Vanzelfsprekend auteurs van de uitgeverij
als Frederik van Eeden, Frans Erens, Herman Gorter en tal van overige medewerkers
aan De Nieuwe Gids, onder wie Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey.
Naarmate Kloos zich door hooglopende conflicten vervreemdt van de kopstukken
laat hij zich de adoratie aanleunen van nieuwe discipelen en aspirant-dichters. Onder
hen de student Pieter ‘Pet’ Tideman17 uit Haarlem, die zich in de buurtgemeente
Sloten vestigt. En de nog jongere Lucie Broedelet. Alleen of met aanhang, familie
en vrienden ontmoeten zij elkaar in het uitgevershuis. En schrijven zij aan de
gastvrouw.
De 33 brieven aan de Groningse predikantendochter Annette Versluys-Poelman
nemen ons mee naar het fin-de-siècle van de negentiende eeuw. Achter de
gepassioneerde kunstopvattingen van de Tachtigers gaan huishoudelijke besognes
en persoonlijke misères schuil, liefdesperikelen en financiële kwesties,
gezondheidsproblemen en de nodige Weltschmerz.
Ofschoon we Annette's stem niet bij de hand hebben, blijkt uit de brieven die aan
haar zijn gericht hoezeer zij zich de strubbelingen van haar correspondenten aantrekt,
hen raadt en troost en waar nodig handelend optreedt.18
In krap drie jaar, van voorjaar 1892 tot begin 1895, ontrolt zich in de vriendenkring
de ene na de andere droeve gebeurtenis. De brieven, onregelmatig verspreid over die
periode, getuigen ervan.
Zoals op 21 oktober 1892, als Kloos reageert op een kennelijk indringend gesprek
met Annette van een paar dagen tevoren.
‘[(]Wat ik u zeide, was mijne levenservaring van twee jaren, en ik ben

Jaarboek Letterkundig Museum 9

44
in dien tijd reeds zoovele malen door oogenblikkelijke stemmingen van Mej. P. in
de war gebracht en daarvoor door haar zelf weder in 't gelijk gesteld, dat ik volkomen
in mijn recht meen te zijn, nu ik ná deze ervaring - ik heb u de feiten verteld - te
wachten in deze totdat Mej. P hare misvatting in zal zien.’
Het valt hier niet uit op te maken wat ‘deze ervaring’ inhoudt, maar bekend is wel
dat kinderboekenschrijfster ‘Mieb’ Pijnappel19 niet accepteert, dat Kloos hun verloving
had verbroken en hem, zoals hij impliceert, bestookt met brieven. Hij heeft ze ‘in de
u bekende reden niet beantwoord’. Mej. P. moet Annette Versluys-Poelman om hulp
gevraagd hebben; Kloos blijkbaar om tegenovergestelde reden eveneens. Hij vraagt
haar ‘verschooning voor den moeite die ik u mocht veroorzaakt hebben’ en zegt in
het postscriptum: ‘Bij gelegenheid - ik ben twee dagen ongesteld geweest en vandaag
nog niet erg flink - hoop ik weer eens gezellig bij u te komen. Wilt u nog s.v.p. aan
Mijnheer zeggen dat de aflevering Maandagochtend komt.’
Die aflevering van De Nieuwe Gids verschijnt december 1892. Zijn indispositie Kloos had van jongsaf een zwak gestel en leed vaak aan door overmatig drankgebruik
aangewakkerde instortingen - verergert in de wintermaanden. ‘Zou niet een van u
beiden eens eventjes bij mij kunnen komen, dat ik weêr eens een menselijk wezen
zie en spreek. Misschien kan een van U nog wel van middag uitslippen. U zou mij
geen grooter grooter kunnen doen’, schrijft hij - zonder zijn kattebelletje te
corrigeren.20
Versluys en Witsen bekostigen in het vroege voorjaar van 1893 voor Kloos en Boeken
een reis naar Italië en als de reisgezellen terugkeren komen ze bij Witsen aan het
Oosterpark te wonen. De schilder, op 4 mei in het huwelijk getreden met zijn vriendin
Betsy van Vloten21, verhuist naar Ede, naar zijn kleine villa Zonneberg.
In het volgende nummer van De Nieuwe Gids debuteert Lucie Broedelet.
Het kan zijn dat de vader voorwerk voor de dochter heeft gedaan. Een ongedateerd
verzoekje uit 1893 van Willem Kloos aan Annette Versluys-Poelman luidt namelijk:
‘Ik kan den heer Broedelet onmogelijk
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ontvangen: ik zit tot over mijn ooren in het werk. Het spijt mij zeer.’ Hij sluit af met
het haastig postscriptum: ‘Wilt u zoo goed zijn bijgaand briefje aan den heer B. te
geven?’
Ging het over Lucie? Vast wel. In haar eerste brief aan Annette, van 26 december
1893, schrijft Lucie immers: ‘De brief dien de heer Kloos aan pa zond bereidde mij
natuurlijk eene groote vreugde.’
Het Haagse adressenboek van 1893/1894, de periode waarin Lucie met Kloos in
contact kwam, vermeldt: ‘J.S. Broedelet, gep. kapt. der genie, comm. en direct. der
Cult. Maatschap Bandjar-Redjo, Bankastraat 56.’ Jacobus Salomon Broedelet, op
15 januari 1844 in Voorburg geboren, trouwde volgens een huwelijksannonce op 15
juli 1871 in Padang-Pandjang met de 9-jaar jongere Adriana Kervel, geboren op
Sumatra.22 Een krantenbericht, waarin zijn militaire loopbaan bij het KNIL de revue
passeert, wijst uit dat hij zich naast de handelsonderneming ook met kunstzinniger
zaken bezig hield: in 1876, het jaar na Lucie's geboorte, publiceerde Broedelet een
‘metrische vertolking’ van Theodor Korners treurspel Rosamunda, ‘met een woord
tot inleiding van J.A. Alberdingk Thijm’ (de vader van Karel Alberdingk Thijm,
later Lodewijk van Deyssel).23
Het dichten zat dus in de familie. Ongetwijfeld verkeerden de Broedelets wel eens
in het artistieke circuit, gezien het verslagje van Royaards, die bevriend was met
medewerkers aan De Nieuwe Gids. Ze hebben het tijdschrift beslist gelezen, want
de eerste bundel ‘Verzen’ van Lucie's idool Willem Kloos verscheen pas in juli 1894
in boekvorm, eveneens bij Versluys.
Het is goed mogelijk dat Lucie Broedelet zèlf haar versjes had opgestuurd. Ze neemt
immers ook het initiatief om na hun kennismaking - ‘U begrijpt, den eersten keer
was ik nog erg verlegen’24 - bij de Versluysen te gaan logeren. Daardoor krijgt ze
Kloos te zien, ongetwijfeld samen met de onafscheidelijke Hein Boeken. En de
Haarlemse student Pieter ‘Pet’ Tideman, naar wie ze in haar bedankbrief van 29
januari 1894 bezorgd informeert: ‘Als u wat naders hoort van den heer Tideman, dan
wilt u mij dat zeker wel schrijven. Ik hoop zoo voor hem, dat
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alles goed mag afloopen. 't Zou wel verschrikkelijk wezen. Ik kan nog niet begrijpen
hoe de menschen zoo kunnen wezen. Hij zoo'n geniale jongen.’
Kloos' nieuwe paladijn, die met zijn driftige polemieken de eerste generatie
Tachtigers van het tijdschrift heeft vervreemd, zit in de problemen. Hij wordt beticht
van antisemitische uitlatingen en om een proces te voorkomen, wil dominee Tideman
zijn zoon krankzinnig laten verklaren. Bovendien heeft Pet zijn minderjarige vriendin
Betsy Eman bezwangerd.
Of Lucie daar al weet van heeft, blijkt niet. Zou ze wel op de hoogte zijn van de
financiële moeilijkheden waarin De Nieuwe Gids verkeert? Annette heeft er kennelijk
aan Willem Witsen over geschreven, want hij antwoordt haar vanuit Ede: ‘[(]Wat
de daling betreft van het aantal abonnées van de N.G. dat was wel te voorzien en ik
voor mij vind het niet erg zoolang hij kan blijven bestaan en Kloos er van leven.
Maar dat is nu juist de kwestie, zult u zeggen. Nu, dan, ja dan moet er maar gebeuren
wat moet - ik voor mij geloof er heel sterk in in ieder geval, wat er ook gebeurt, het
zal altijd goed zijn zooals het is.’25
Lucie rept er in elk geval niet over. Vóór alles worstelt zij met haar literaire werk
en haar ‘twijfelingen’ erover bekent ze Annette op 4 maart 1894, na de publicatie
van het smartelijke drama Viola: ‘[(] Prachtig werk staat er toch in den laatsten Gids
van Tideman. Wat een verbazende kracht straalt er in door. Ik kan hem die benijden
steeds voel ik twijfel in mij, na elk werk meer, vooral na Viola een twijfel als nooit
te voren. 't Dunkt mij zoo eene décadence van mij, eene uitbloeiing. Dit stemde mij
natuurlijk wel droef, want de heerlijkste momenten zijn die oogenblikken, waarin
men zich zoo gansch kan geven, momenten van heerlijk alles vergeten aan wat is
rondom.’
Als Lucie op het toneel verschijnt is Annette Versluys-Poelman veertig. Dochter van
een vooruitstrevend Gronings predikant en parlementslid, bestiert ze het huishouden
van haar grote gezin, speelt ze een rol in de uitgeverij en streeft ze daarnaast, juist
in deze fase van haar leven, een belangwekkend doel na: Annette houdt zich actief
bezig met de oprich-
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Brief van Lucie Broedelet aan Annette Versluys-Poelman, 29 januari 1894. (Letterkundig Museum.)

ting van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.26
In een lange brief feliciteert Lucie haar eind maart 1894: ‘[(] Lieve mevrouw u
schreef mij zoo dat 't mij niet interesseeren zou, 't onderwerp omtrent
vrouwenkiesrecht. Eerstens moet ik u nog veel geluk wenschen met uw
presidentschap, en dan zou ik u nog willen vragen, 't belang, 't nut er van. Ik weet er
zoo niets van en u zoudt mij zoo goed op de hoogte kunnen brengen. Zoo gaarne zou
ik weten, of 't werkelijk ingrijpende veranderingen ten goede zou kunnen brengen.
Maar ik kan niet eens trachten mijzelf een antwoord daarop te geven daar ik zoo
totaal onwetend ben op dat punt.’
Ook uit de rest van de brief valt op te maken, dat Annette een enigszins naiëve,
maar openhartige correspondente aan Lucie heeft. Om de slechte recensies over haar
drama bekommert ze zich niet: ‘U moet toch niet denken, dat mijn downzijn te wijten
was aan critiek. Ik lees wat wellicht erg dom is nooit couranten. Als Kloos het goed
vindt niet waar
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mevrouw?’27 Nee, haar ‘downzijn’ heeft een andere oorzaak. Ze kreeg ‘schokken’
te verduren ‘die mij veel van mijn vertrouwen benamen, zoowel in mijzelf als in de
mannen.’ En ze vervolgt: ‘[(] 't was een innerlijke twijfel, ook veel te wijten aan
mijnen toestand. Een tijd leefde ik in voortdurende strijd met mijzelf en mijne
denkbeelden omtrent 't leven en kunst. Nu is mij alles klaar nu 't voorbij is. Toen ik
streed, wist ik nauwelijks dat ik 't deed en niet waarom. Korten tijd is er iemand
geweest in mijn leven, dien ik dacht te denken gelijk als ik. Maar nu 't gansch voorbij
is, ben ik pas tot volle besef gekomen, hoe wij twee geheel tegengestelde krachten
waren in onze levensopvattingen, in kunst. Dit heeft mij natuurlijk erg afgemat. 't
Waren droeve gedachten steeds over datzelfde en ik dacht dikwijls of 't niet slecht
was van mij of mijn levensopvatting [niet] slecht was. Maar nu de toestanden klaar
en helder voor mij staan, weet ik dat 't niet anders kon zijn. Gelooft u ook niet dat
men zich in sommige gevallen door zijn gevoel moet laten leiden?’

Van links naar rechts Willem Versluys, Hein Boeken, Annette Versluys-Poelman, Charles van
Deventer, Mieb Pijnappel en Willem Kloos. (Foto Willem Witsen; collectie Letterkundig Museum.)
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Toch vraagt ze nu om het adres van Hein Boeken, van wie Annette een bemoedigend
woord over haar werk doorstuurde. En voorts schaamt Lucie zich dat ze ‘zoo zonder
eenige Ahnung ervan kan voortleven als iemand, voor wien ik zooveel eerbied en
liefde koester als voor Kloos, zoo ernstig ziek is. Dat niet een zeker gevoel in je je
onrust geeft. Maar ik leefde zoo onbewust voort. U ziet, ik kan onmogelijk buiten
uw brieven en ben blijde, dat u mij zoo op de hoogte houdt van de jongens en allen,
die ik bij u leerde kennen.’
Nu is Kloos wel vaker ziek, maar wat staat te gebeuren, tart alles wat de kring - zijn
weldoeners Witsen en het echtpaar Versluys voorop - tot dan toe met de bodemdriftige
dichter heeft meegemaakt.
Kloos' ineenstorting is niet het enige dat 1894 in een rampjaar verandert voor
vrijwel alle correspondenten van Annette. Ook Huize Versluys krijgt het zwaar te
verduren. Om te beginnen raakt de uitgeverij in moeilijkheden doordat Jan Versluys
zich uit de zaak heeft teruggetrokken. Over de oorzaak van de onmin tussen de twee
broers valt slechts te gissen, maar dat Willems oudere broer bij zijn vertrek ook zijn
financiële aandeel in de zaak opeiste, is duidelijk geworden uit correspondentie die
Annette onderhield met familie en vrienden.28 Het zal de teloorgang van De Nieuwe
Gids hebben versneld.
Maar er is meer. Terwijl Lucie met haar schilderende broer André29 in Parijs vertoeft
‘Niet grootsch of indrukwekkend, maar heel vroolijk en licht met zijne blauwe Seine,
drukke boulevards en groene squares’30, stuurt Pet Tideman een briefje aan Annette.
Met de hoogzwangere Betsy heeft hij zijn intrek genomen in ‘Meer en Vaart’ in de
buurtgemeente Sloterdijk.
‘Waarde Mevrouw,
Met groote vreugde werd uwe vriendelijke bezending door mijne vrouw ontvangen,
& dankbaar laat zij u weten dat zij ook zeer gaarne gebruik maakt van uw aanbod,
uw wiegje tijdelijk voor ons kindje af te staan.
Mijne vrouw wilde de flanellen & andere instrumenten waarover gij schreef, zelf
maken, zoudt gij voor haar het goed willen koopen en mis-
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schien wilt gij het bedrag van dien inkoop vereffenen bij uw eerstvolgend bezoek te
Sloterdijk?
De poëten zijn juist hier geärriveerd en beginnen de aandacht van dit dorpske nu
ganschelijk bezig te houden.[(]’31
Het moet dan en daar zijn geweest dat Kloos een onfortuinlijke beslissing neemt,
die een maand later wordt vastgelegd op de geboorteakte van een onwettig kind.
Op 19 mei 1894 bevalt Betsy Eman van ‘Pieter’.32 De 22-jarige vader heeft als
beroep opgegeven: ‘redacteur van den Nieuwen Gids’. Kloos, die vanaf oktober 1893
het tijdschrift alleen leidde, heeft Tideman en Boeken benoemd tot redacteuren.33
Het is een nieuwsfeit waar het literaire wereldje knarsetandend op reageert.
Het kindje is ongelukkig, bericht Pet Tideman later in mei aan Annette.
‘In een oogenblik van verademing van droefenis neem ik de vrijheid u nog eens
goed dank te zeggen van de vriendelijke zorgen door u aan het welzijn van mijne
vrouw en mijn zoo ongelukkig kind besteed. Wij zijn op dit oogenblik berustend en
denken met veel dankbaarheid aan de verschillende bewijzen van genegenheid, die
wij ontvangen. [(] Wij hebben een teere en vriendelijke steun van Lucie Broedelet,
die bij ons verblijf houdt na een bezoek jl. Maandag bij ons gebracht. Zij is innig lief
voor Betsy en dat zelve een jong meisje is, doet in haar omgang met Betsy deze de
smart om haar kindje dikwijls vergeten.’34
Veel tijd om zich met haar literatuur bezig te houden, zal Lucie niet hebben gehad.
Maar wie zou hebben besloten dat ze voortaan onder haar eigen naam publiceert?
En is een van Lucie's verzen in het meinummer de weerslag van de ‘schokken’ die
zij eerder ondervond?
Bruten die durft loochnen al hoog vrouwelijk zijn, die met uw schennend woord
Ontluistert, ontkuischt al 't reine, ik zou u willen kastijden.
Mocht mijn trots slaan met wreede hoonende striemen uw vunze lijven. Gij
Met uw leege breinen, die slechts kent slechte gedachten en lage ijdelheid.
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Brief van Willem Kloos aan Annie Versluys-Poelman. (Letterkundig Museum.)

Ondanks de schampere pers kan ze ongehinderd voortgaan, daar Tideman haar
rangschikt bij de medewerkers die van hem mogen blijven. Het staat in een vlugschrift
tegen de oude garde dat in juni bij Versluys verschijnt en waarvan fragmenten staan
afgedrukt in hetzelfde meinummer.35
Witsen, met zijn vrouw Betsy en hun drie maanden oude baby in Ede waarschijnlijk
ver verwijderd van het gekrakeel, schrijft aan Annette: ‘De brochure van Tideman
heb ik nog niet gezien, wel besteld, maar niet ontvangen, - ik behoef U wel niet te
zeggen dat ik zeer verlangend ben, evenals ik reikhals naar de volgende aflevering.’36
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Een paar maanden later is hij, door de ambtenaar van de burgelijke stand van Sloten
verhaspeld als Witser, op 18 september een van de getuigen van het huwelijk tussen
Pet Tideman en Betsy Eman.37 Pieter kan nu worden erkend. Wie van de andere
vrienden erbij aanwezig is, blijkt niet uit de brieven. In september verschijnt bij
Versluys het laatste nummer van De Nieuwe Gids, al zal niet iedereen daarvan
doordrongen zijn geweest.
Willem Kloos, die eerst bij Witsen in Ede, dan in huize Versluys en tenslotte op
het atelier aan het Oosterpark verblijft, raakt in een steeds diepere crisis. Hij wordt
verpleegd door Annette Versluys-Poelman en af en toe door Isaac Israëls38. Ook de
schilderes Sara de Swart die met haar vriendin Anna Vis39 op het atelier woont, helpt
waar mogelijk.
Hein Boeken, in Ede bij de Witsens, houdt zich afzijdig. Onverstoorbaar probeert
hij restanten te vergaren uit de Nieuwe Gids-kopij die is blijven liggen. In oktober
stuurt hij een en ander aan Annette toe. ‘[(] Ik heb ongeveer 12 pag vertaling van
Apuleius40 en zal daar nog mede voortgaan een pagina of 12 6 van mijzelf, maar dat
nog niet af is. Dus op ruim een vel van mij kan zeker gerekend worden. Van andere
medewerkers heb ik niet vernomen. Aan Bierens de Haan heb ik niet geschreven
omdat ik nog niet zekers wist. Het zal wel goed zijn als Kloos aan hem schreef, daar
die juist met Tideman heeft onderhandeld en ik er dus zoo vreemd tusschen zou
komen.’ Het veelzeggend postscriptum luidt: ‘Wil u vooral nog niet aan Kloos zeggen
dat ik hier ben?’41 Twee dagen later schrijft hij zelfs: ‘[(] dat ik het ook beter vind
vooreerst eene ontmoeting met Kloos te vermijden, indien het niet bepaald noodig
is. Het is een uitstekend idee van U dat hij nu alleen oo zich nu aanwent alleen voor
zijn zaken te zorgen. Dit is beter zoowel voor hemzelf als voor het nu volgens uw
plan op te richten tijdschrift. Witsen is het geheel met mij hierover eens en kan voor
het oogenblik onmogelijk van huis. Hij wil heel graag wat doen als hij wat doen kan,
maar op het oogenblik ziet hij er niets in, omdat Kloos op 't oogenblik toch niet naar
hem zou luisteren. Witsen moet nu bepaald voor zijn huishouden zorgen, hij heeft
zijn handen vol werk. Als Kloos ziek is of als hij hem bepaald noodig heeft dan zou
Witsen dadelijk komen, maar K heeft nu meer vertrouwen in U
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en [zijn] zorgzame verpleegsters, trouwens zooals het den laatsten tijd gaat, schijnt
het naar aller wensch te gaan.’42
Lucie heeft, een dag erna, iets opgevangen dat moeilijk te controleren valt. Mogelijk
heeft zij het over Anna Vis of Saar de Swart als zij schrijft: ‘U begrijpt dat ik blij
ben dat Kloos nu gelukkig is en als ik er nog iets toe kan bijdragen zal ik dat met al
mijn hart doen. Ik hoop zoo zeer, dat zij eindelijk 't geluk mogen gevonden hebben,
want zijn leven was wel dikwijls droef niet waar. Haar ken ik niet, maar ik hoop veel
van haar te houden.’43 Dat laatste staar er niet erg overtuigend.
Bovendien gaat het in werkelijkheid zo slecht met Kloos, dat hij, na met vrijwel
iedereen ruzie te hebben gemaakt nu zelfs zijn beschermster allerlei lelijks toedicht.
Witsen, nog altijd voor Kloos' ‘materiële behoef-

Willem Versluys en Annie Versluys-Poelman.
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ten in stilte’ zorgend, schrijft Annette in november dat zij het zich niet moet
aantrekken: ‘Daar wantrouwen volgens Dr Jelgersma44 een algemeen ziekte
verschijnsel is in gevallen als dat van Kloos. [(] De bezoeken van vrienden, de
vriendelijke zorgen van U en zijn verpleegsters hebben hem helpen genezen; maar
hoe? Hij wordt beklaagd en verzorgd, hij wordt zich zelf weer, zijn oude trots komt
tetug enz, terwijl het gebeurde een harde les voor hem had behooren te zijn. U plukt
de bittere vruchten van te veel toegevendheid, Mevrouw.’45
Hein Boeken - in november ‘heel plezierig’ verblijvend op het adres van de
Broedelets in de Bankastraat - en Lucie Broedelet brengen elkaars groeten over en
beklagen Annette als haar moeder ‘zoo eensklaps’ is overleden. Geruchten over een
nieuw tijdschrift buiten uitgeverij Versluys om, worden hardnekkiger. Het spijt
Boeken, in december weer in Ede, dat de voortgang van De Nieuwe Gids ‘nu niet
meer met U en den heer Versluys' samenwerking zal zijn.’46
Op diezelfde datum, oudejaarsdag, een jaar na haar begeerde entree in de kring,
schrijft Lucie: ‘U denkt toch niet dat ik meeschrijf in 't nieuwe tijdschrift, na al wat
ik er van hoorde vandaag van Mijnheer [Versluys], die ons vandaag opzocht. 't Is
onbegrijpelijk alles ervan’.
Het jaar 1895 is twee weken oud als Boeken meedeelt niet langer bij de Witsens
te logeren ‘daar het kindje steeds sukkelende is.’47 Betsy Witsen-Van Vloten geeft
Annette een dag later een roerend verslag van het getob om de baby, die ‘zwakke
botjes heeft en nog wel 1/2 of 3/4 jaar moet liggen, zelfs mag ik hem niet op schoot
hebben. Nu is 't goed dat we dat weten, dan handelt men er na. Ofschoon zijn vader
een mooie stoel voor hem getimmerd en gebeeldhouwd heeft, zal die nu toch op hem
moeten wachten maar dat is niets als 't mannetje maar eerst beter is.’48
Uit Zaltbommel bericht Lucie Broedelet eind januari hoe ‘frisch en opgewekt’ ze
zich voelt tussen haar oude vriendinnen. Aleida Beekhuis49, medestrijdster van
Annette, heeft haar uitgenodigd een vergadering bij te wonen ‘wat ik natuurlijk heel
graag wil doen, nu ik u zal hooren spreken. Ik kan dan meteen van Hein vertellen en
al wat u zoudt willen weten.[(] Dag liefste mevrouw, ik hoop dat ik u niet al te zeer
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verveeld heb zoo steeds over mijzelf te praten. Na mijne hartelijkste groeten aan
allen en eene liefh. kus aan u, uwe Lucie.’
Abrupt eindigt hiermee het dossier. Het gezin Broedelet verhuist in mei 1895 naar
Hilversum. De contacten zullen na het verdwijnen bij Versluys van De Nieuwe Gids
zijn verwaterd, al maakt Witsen twee jaar later nog een serie portretten van de
‘brunette met de pracht oogen’, die haar tonen zoals de mannen van Tachtig haar
zagen ‘een heerlijk meisje zonder de minste pretentie’. In 1898 verscheen bij Van
Looy een uitgave van Lucie's dramatische tekst ‘Idylle’, die in 1894 in De Nieuwe
Gids had gestaan. Het exemplaar van de kleine, zachtgroene bundel met goudstempel
op het omslag op de afdeling oude handschriften van de Universiteitsbibliotheek in
Amsterdam is niet opengesneden.50
Op het adres in Den Haag waar vandaan Lucie haar brieven stuurde en waar Boeken
logeerde, is een apotheek gevestigd. De sierlijke koperen brievenbus aan de deur van
het woonhuis ernaast doet niet langer dienst. In het voormalige uitgevershuis in de
Tweede Oosterparkstraat 221-223 in Amsterdam bevindt zich nu een kindercrèche.
De poëzie is sinds lang vervlogen. Of ze moest zijn overgedragen aan een ver
familielid van Lucie. Maar desgevraagd weet Remco Campert zich niets meer te
herinneren van zijn oudtante Lucie (de tante van zijn moeder, de actrice Joekie
Broedelet), die hij slechts een enkele keer heeft ontmoet. Zij is, als laatste van de
kring rond Annette Versluys-Poelman, in 1969 op hoge leeftijd overleden.
Dit is een uitgebreide versie van het artikel dat april 2000 verscheen in het Cultureel
Supplement van NRC Handelsblad.

Eindnoten:
1 Brief van 29 januari 1894.
2 Willem Versluys (1851-1937) vestigde zich in 1875 als boekhandelaar en uitgever in Groningen.
Trouwde op 13 maart 1876 in het Groningse Noordbroek met Annette Wiea Luca Poelman
(1853-1914). In 1882 verhuisde het echtpaar met hun drie zonen (Willem, Adriaan en Jan) naar
Amsterdam, waar in 1887 de vierde zoon (Synco) werd geboren.
3 ‘Viola’ is de dramatische tekst van Lucie Broedelet die in De Nieuwe Gids aflevering 3, mei
1894 wordt gepubliceerd onder haar eigen naam, met tussen haakjes de toevoeging van haar
schuilnaam Stella Violantilla.
4 Brief van 26 december 1893.
5 Willem Cornelis Royaards (1867-1929).
6 Alphons Diepenbrock (1862-1921) schreef met regelmaat in De Nieuwe Gids.
7 Brief van 30 januari 1894. Een ongedateerd briefje van Mimi Douwes Dekker, de weduwe van
Multatuli, wellicht uit diezelfde periode aan Annette Versluys-Poelman luidt: ‘Maandagmorgen
Lieve Mevrouw. Nadat [Willem] Paap en ik gister het voorrecht hadden juffr. Broedelet bij U
te ontmoeten, zouden we wel wenschen de kennismaking voort te zetten. Zouden u beiden en
Uw logée ons het genoegen willen doen een van deze dagen bijv. morgen of overmorgen bij
ons te kunnen theedrinken? Het zou ons heel aangenaam zijn. Met vriendschappelijke groeten
Van huis tot huis Uw dw Mimi Douwes Dekker’
8 De Nieuwe Gids, aflevering 2, december 1893.
9 Volgens geboorteakte 3331/1875 uit het Bevolkingsregister Den Haag werd Lucie Jeanne
Broedelet in Den Haag geboren op 13 november 1875 en niet in 1876 zoals abusievelijk wordt

Jaarboek Letterkundig Museum 9

10
11
12

13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24

25
26

vermeld in het Schrijversprentenboek 22 ‘De Beweging van Tachtig’, 1982 p. 107 en ‘Willem
Witsen en zijn vriendenkring’ van Charles Vergeer, 1985 p. 136. Zij was dus 17 jaar toen zij
in het juninummer van De Nieuwe Gids (aflevering 5, 1893) debuteerde met de dramatische
tekst ‘De Radja's’.
Henriëtte van der Schalk (1869-1952) had met zes ‘Verzen’ haar debuut in hetzelfde nummer
als Lucie Broedelet, aflevering 5, juni 1893.
Jan Hendrik Leopold (1865-1925) debuteerde eveneens in het juninummer van 1893 met ‘Zes
Christus-verzen’
De 33 brieven en briefjes aan Annette Versluys-Poelman zijn van Lucie Broedelet (11), Hein
Boeken (8), Willem Witsen (5), Willem Kloos (4), Pieter Tideman (2), Mimi Douwes Dekker
(1), Lodewijk van Deyssel (1) en Elisabeth Witsen-Van Vloten (1). Alle zijn in 1982 in het
bezit gekomen van het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag. De meeste
zijn gedateerd, of kunnen door de inhoud bij benadering worden gedateerd.
Witsen (1860-1923) woonde en werkte op Eerste Parkstraat 438 (later Oosterpark 82), Versluys
woonde op 398 (later 62).
Jan Versluys (1845-1920), leraar wiskunde, auteur van schoolboeken en uitgever.
Nu Tweede Oosterparkstraat. Versluys kocht nummer 223 in 1888 en kocht in 1911 de
aangrenzende etagewoning op 221.
Gemeentearchief Amsterdam.
Pieter Tideman (1871-1943).
De enige brief van Karel Alberdingk Thijm/Lodewijk van Deyssel uit het dossier staat door de
inhoud enigszins apart van de rest, maar hij geeft een beeld van Annette Versluys-Poelman.
Hij antwoordt haar op 31 januari 1893 uit Bergen op Zoom namelijk: ‘Ik dank U zeer voor Uw
vriendelijk schrijven. Met belangstelling heb ik daarin uw opvatting van De Kleine Republiek
gelezen. Het verheugt mij dat het boek U heeft mogen bezighouden en dat U het niet afkeurt.
Ik kan mij best begrijpen dat sommigen iets minder goed met den vorm overweg kunnen, maar
volgens mijn kunstopvatting kon het niet in een anderen vorm geschreven worden. U is trouwens
ook van die meening en ik ben het geheel met U eens.
Ik kan niet zeggen dat ik bepaald bedoeld heb ik dit werk te leggen wat U er in gevonden heeft.
Daarom kan het er echter toch wel zeer goed in aanwezig zijn en op uw vriendelijk gezegde
dat U niet hoopt dat ik deze uwe vondst naar vind, antwoord ik dat ik er veeleer iets aangenaams
in heb bespeurd. Toch ben ik niet in 't algemeen tegen kostscholen. Dit hangt geheel van de
omstandigheden af. In sommige gevallen is het, dunkt mij, goed, dat een jongen een beetje op
zich zelf leert staan vóor het leven hem daartoe misschien in eens zal noodzaken zonder dat hij
voorbereid is.
Ik dank u voor de welwillendheid waarmeê U mij uwe Iogeerkamer in herinnering brengt. Zeer
gaarne zal ik bij gelegenheid van uw heusche uitnoodiging gebruik maken. Ik heb echter een
zwaren zenuwaanval gehad en ben nog niet weêr opstreek. [(]’
Marie Elisabeth Pijnappel (1859-1925). In een ongedateerd briefje over Kloos van Witsen aan
AVP staat: ‘[(] Een brief van Mej. P. zou hem op oogenblik veel kwaad doen, - laat zij toch in
's Hemels naam ons moeilijk werk niet komen bederven: hij mag nú niet van haar hooren.[(]’
Volgens Miriam Everard (‘Annette Versluys-Poelman en haar kring’ in: 6de Jaarboek voor
Vrouwengeschiedenis, 1985) heeft zij gedacht tot 1894 met Kloos verloofd te zijn geweest,
toen is ze opgenomen in een inrichting voor zenuwzieken.
Ongedateerde brief.
Betsy's zusters Martha en Kitty waren getrouwd met respectievelijk Frederik van Eeden en
Albert Verwey.
Gemeentearchief Den Haag.
Verschenen bij Van Cleef, Den Haag 1876 (UBA 691 B35)
Brief van 26 december 1893. Annette Versluys-Poelman heeft haar in een brief kennelijk over
haar gezin verteld, want Lucie Broedelet schrijft: ‘Ik ben erg benieuwd eens kennis te maken
met uw vier zoons en hoop spoedig goede vrienden met hen te worden. 't Trekt mij juist zeer
in hen aan dat zij zoo vrij opgevoed zijn. Bij ons is dit, misschien niet in zoo'n groote mate, ook
't geval. U begrijpt den eersten keer was ik nog erg verlegen. Vreemde menschen spreek ik zeer
weinig en ben dan steeds erg zenuwachtig. Uw schrijven echter heeft mij geheel op mijn gemak
gesteld.’
Brief van 1 januari 1894.
Op de oprichtingsvergadering in maart 1894 wordt zij tot eerste presidente gekozen. Zie Miriam
Everard: ‘Annette Versluys-Poelman en haar kring’ in: 6de Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis,
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1985. De dag na het overlijden van AVP stond op de voorpagina van het Algemeen Handelsblad
(woensdag 11 februari 1914, Avondblad) het volgende bericht: ‘Het hoofdbestuur der
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht heeft gemeend de nagedachtenis der eerste presidente niet
beter te kunnen eeren, dan door de leden te verzoeken in zoo groot mogelijken getale bij de
uitvaart tegenwoordig te zijn en ten teeken van rouw een omfloersten band met het opschrift
“vrouwenkiesrecht” om den arm te dragen. leder die zich opgeeft bij mevrouw W[ilhelmina].
Drukker, Roelof Hartstraat 131, vindt plaats in een der rijtuigen die om één uur Zaterdagmiddag
van het Weesperplein naar het sterfhuis 2e Oosterparkstraat 223 vertrekken. [(]’
Kloos heeft zich in zijn brief van 30 januari 1894 aan Willem Witsen uitgesproken over ‘Viola’:
‘Ook is er een superbe dramaatje van Stella ingekomen.’
Brief van Kee Avis-De Graaf van 23 september 1894 aan AVP: ‘Wat heb je toch al dikwijls
gevreesd dat jan Versluys met al zijn sluwheid Willem tot slachtoffer van zijn hebzucht zou
maken, maar dat hij al zoo mooi op weg was om tot dat doel te geraken kon je niet denken en
is een ellendige ontwikkeling.’
André Victor Broedelet (Batavia 7 augustus 1872 - Leiden 14 februari 1936) was de oudste van
de vier kinderen Broedelet. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den
Haag, werkte enige tijd in Antwerpen en werd vooral bekend vanwege zijn voorstellingen van
kinderen met fluiten en ballonnen. Hij was lid van Pulchri. Trouwde in 1901 in Rotterdam met
de schilderes Hetty Henkes (1878-1966).
Brief van 17 april 1894.
Brief van 21 april 1894.
Gegevens uit het Gemeentearchief Amsterdam. Anna Elisabeth Eman werd op 30 juni 1874 in
Amsterdam geboren als onwettig kind van Anna Elizabeth Goeppinger en de journalist Petrus
Joannes Eman. Na het huwelijk van haar ouders op 15 mei 1879 werd de geboorteakte op 24
mei 1879 aangepast. Datzelfde is gebeurd met de geboorteakte van haar onwettig zoon Pieter.
Vanaf de mei-aflevering 1894.
Datum ontbreekt.
‘Een jongste generatie en De Nieuwe Gids’ door P. Tideman.
Brief van 14 juni 1894.
Tidemans tweede getuige was een andere vriend uit de geslonken Nieuwe Gids-kring: Jan
Hofker (1864-1945) ‘oud dertig jaren, van beroep ambtenaar, wonende te Amsterdam’, aldus
de akte.
Isaac Israëls (1865-1934) betrok in 1888 een atelierruimte aan de Parkstraat (nu het Witsenhuis
aan het Oosterpark) en kwam er af en aan tot 1903.
Sara C. de Swart (1861-1951) en haar vriendin Anna Vis (1860-19??). Kloos heeft in die periode
enige sonnetten gewijd aan het tweetal.
Boeken was in aflevering 4, mei 1894, begonnen met de vertaling van het eerste boek van
Herscheppinge of De gouden ezel van Lucius Apulejus en in afl 5, juli 1894 ging hij er mee
verder.
Brief van 26 oktober 1894.
Brief van 28 oktober 1894.
Brief van 29 oktober 1894. In twee andere brieven uit het dossier wordt aan Sara de Swart
gerefereerd. Boeken schrijft AVP op 22 november 1894: ‘[(] Lucie kreeg gisteren toch reeds
ter haare groote verbazing een brief van Mej. de S. of zij eens hier mocht komen.’ Lucie heeft
het mogelijk over deze brief als zij in januari 1895 aan AVP schrijft: ‘[(] 't Was mij toen erg
verwonderlijk, in die stemming nu een brief van Juffr. de Swarth te krijgen, dat begrijpt u.
Zichzelf in twee verschillende perioden naast elkaar te zien staan, te vergelijken. 't Was in 't
begin zoo 'n botsing van denkbeelden en gevoelens in mij. 't Was toch al een chaos in mij, maar
toen was 't geheel gedaan met mijn evenwicht.’ Wat er precies achter deze woorden schuilt is
moeilijk te achterhalen. Was Lucie Broedelet jaloers op Sara de Swart?
De psychiater dr. Gerbrand J. Jelgersma (1859-1942), een studiegenoot van Frederik van Eeden,
behandelde Kloos. De dichter werd begin 1895 opgenomen in het Sanatorium voor Zenuwlijders
in Velp waar Jelgersma geneesheer-directeur was. Zie: Jan Fontijn Tweespalt. Het leven van
Frederik van Eeden tot 1901, 1990 p. 120 en 239.
Brief van november 1894, geen datum.
Brief van 31 december 1894.
Brief van 13 januari 1895.
Brief van 14 januari 1895.
Aleida Beekhuis (1866-1945).
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Paul van Capelleveen
P.C. Boutens en de band van Stemmen
Een bibliografische voetnoot
Omstreeks 1900 was de vormgeving van de Nederlandse uitgeversband deels
gebaseerd op buitenlandse voorbeelden, waarbij een belangrijke rol werd gespeeld
door The Studio. Dit kunsttijdschrift, dat vanaf 1893 maandelijks verscheen en in
Nederland verwoed werd bestudeerd, besteedde regelmatig en uitvoerig aandacht
aan de decoratieve kunsten. Zo kwam alles waaraan een decorateur zich kon wagen,
van typografie tot porselein en zilverwerk, binnen het bereik van moderne
kunstopvattingen. Het blad stelde zich eerder nieuwsgierig dan kritisch op en richtte
zich zowel op vakmanschap als op vernieuwing. In die geest deed de redactie verslag
van wedstrijden en tentoonstellingen en ook werd werk van professionele en amateur
binders bekend bij een breed publiek en dan ging het zowel over handboekbanden
als uitgeversbanden. Redacteur van het eerste uur, J.W. Gleeson White, publiceerde
nu en dan een beschouwing over de nieuwste stijlen en toegepaste technieken. Zijn
belangrijkste artikel in dit opzicht toonde in 1894 zestien nieuwe boekbanden.1 Van
vier van deze boekbanden zijn inmiddels Nederlandse, Deense of Zweedse imitaties
bekend. Zo werd een band van Charles Ricketts voor In the key of blue and other
prose essays, geschreven door John Addington Symonds, nagemaakt door binderij
Elias P. van Bommel voor een boek over Het rijk der vrouw van baronesse Staffe.
Aangepast aan andere titels, auteursnamen en uitgeversvignetten, vielen de ontwerpen
in Nederland op door
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hun moderne presentatie. Origineel waren ze natuurlijk niet en doordat er enkele
jaren waren verstreken tussen de oorspronkelijke uitgave en de nagemaakte band,
was de verrassing eraf en liepen ze feitelijk al weer achter op de mode. Bovendien
bleef het geïmiteerde ontwerp in de regel kwalitatief ver achter bij het origineel.
Voor Praeludiën van Boutens (1902) is de Engelse band van H. Granville Fell zo
subtiel nagemaakt, dat het lange tijd voor een origineel, maar anoniem Nederlands
ontwerp kon doorgaan, hoewel die band in The Studio bij White's artikel was
afgebeeld.2 Ook voor de band die in dit artikel centraal staat, geldt niet dat er slaafs
of slecht is nagevolgd; het nieuwe ontwerp is even zorgvuldig als het voorbeeld. Van
Stemmen verscheen de eerste uitgave in 1907. Het bandontwerp werd meerdere malen
toegepast voor de dichtbundels van Boutens: een bijna vierkant formaat, met op
voorplat en rug een geometrisch patroon van lijnen en velden, met verschillende
afbeeldingen van distels in goud gedrukt op linnen (de papieren omslagen hebben
afwijkende kleuren). Van deze band is de ontwerper onbekend en dat hoeft niemand
te verwonderen. Om niet voor plagiaris te worden uitgemaakt, zal de ontwerper de
anonimiteit verkozen hebben. De basis van het ontwerp is niet Nederlands, maar
afkomstig uit Duitsland.

Walter Tiemann
De band van Stemmen gaat terug op een ontwerp van Walter Tiemann. Deze Duitse
kunstenaar en typograaf (1876-1951) verzette veel werk voor de uitgeverijen Insel
Verlag en Julius-Zeitler-Verlag en richtte in 1907 met de drukker Carl Ernst Poeschel
(1874-1944) de eerste Duitse particuliere pers op, de Janus-Presse. Tiemann ontwierp
voor de uitgaven van deze pers speciale lettertypes. Poeschel leverde een belangrijke
bijdrage aan de vernieuwing van de Duitse boekkunst met een lezing die in 1904
werd gepubliceerd onder de titel Zeitgemäße Buchdruckkunst. Hij ging daarin verder
dan simpelweg de ideeën over boekkunst van William Morris en Emery Walker te
propageren. Zijn opleiding tot drukker bracht hem erop voorbeelden en praktische
aanbevelingen te geven, die in brede kring werden opgevolgd. Tiemann was meer
graficus
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dan vrij kunstenaar en legde de nadruk op de belettering en de spatiëring. In die tijd,
toen decoratieve elementen de leesbaarheid nog al eens bemoeilijkten, was dat bepaald
welkom. Tiemann nam in 1920 de leiding van de Leipziger Akademie für graphische
Künste und Buchgewerbe op zich, die daarmee een bloeitijd tegemoet ging.3
Op voorspraak van de vertaler Gustav Noll werd Tiemann door Insel-Verlag bij
monde van de toenmalige directeur Rudolf von Pöllnitz gevraagd om de uitgave van
Stephen Phillips' Marpessa te verluchten, ‘mit 3 oder 4 größere Blätter’. Inderdaad
ontwierp Tiemann een titelpagina met bijpassend frontispice in de stijl van William
Morris en Edward Burne-Jones. De correspondentie daarover vond plaats in juni
1904, het boek werd de kunstenaar tenslotte in december van dat jaar toegezonden.4
Tiemann ontwierp ook een geïllustreerde initiaal voor de eerste tekstpagina, waarin
de naakte jongeling Idas, liggend in bed, opkijkt naar de nauw haar naaktheid
verhullende en door hem begeerde figuur van Marpessa. Volgens het gedicht ligt hij
op zijn kussen, maar de illustratie toont golven, wervelingen en wuivende gewaden
die onontwarbaar en abstract zijn. Dezelfde versierende, maar niet illustratieve
wervelingen, zijn op de titelpagina gebruikt in de florale randdecoratie die
auteursnaam, titel- en uitgeversgegevens in getekende letters omgeeft. Op de tegenover
liggende pagina is een identieke randdecoratie afgedrukt, waarbinnen een illustratie
de papaver plukkende figuur van Marpessa toont. Op de achtergrond kijkt de rechtop
in bed zittende, nog steeds naakte Idas naar het tafereel in de tuin van onder een
terzijde geschoven gordijn. De getekende figuren zijn traditioneel. Het gedicht ook.
Maar het gaat ons om de band en die is opmerkelijk. Tiemann gebruikte andere
wervelingen voor het centrale cirkel-ornament en voor de vier hoekdecoraties. Hierin
zijn geen bloemen of bladeren te herkennen; toch maken de ornamenten een florale
indruk. De lijnen en kaders zijn in goud op perkament gedrukt. De auteursnaam is
zowel op de band als op de titelpagina verkeerd gespeld: Stephan, in plaats van
Stephen, Phillips. Het formaat van de band is 155×120 mm. Opvallend is dat de rug
alleen verticaal bedrukt is met titel en auteursnaam en twee kleine decoraties die
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niet strikt logisch aansluiten op het ontwerp van het voorplat.
Anneliese Hübscher schreef over Tiemanns bandontwerp dat het een ingehouden
en strenge indruk maakt: ‘Ein den Buchdeckel in spannungsvolle Rechtecke
unterteilendes Liniensystem umschließt die Schriftzeilen und die zierlichen
Eckornamente - sie wirken wie ein bescheidener Hinweis auf den furios sich
entfaltenden ornamentalen Reichtum der Doppelseite des Innentitels.’5 Na de drukte
van frontispice en titelpagina keert de rust terug met de al beschreven eerste
tekstpagina die voorzien is van een initiaal. Tiemann gebruikte voor zijn commerciële
werk edele materialen en gaf de uitgeversband dezelfde zorg als de handboekband.
Er ontstond een zuiver, eenvoudig, maar indrukwekkend en smaakvol geheel. Alles
was erop gericht de leesbaarheid optimaal te maken en om een middenweg te vinden
tussen noodzaak en versiering, zonder een koket of overspannen resultaat. Hübscher
merkt op dat zijn werk spartaans is, zonder steriel te worden, en dat het speels is,
zonder in wanorde te verzeilen. Dit alles geldt dus indirect ook voor de Nederlandse
imitatie.

Tiemanns ontwerp in Nederland
Marpessa verscheen in december 1904 en een afbeelding was in Nederland al vroeg
bekend. Bij een artikel van Jean Loubier in Het drukkers jaarboek voor 1906 werd
als voorbeeld van ‘De nieuwe boekkunst in Duitschland’ een foto van het voorplat
afgedrukt.6 Het formaat van de band van Stemmen is veel groter dan die van Tiemann,
circa 210×165 mm (dat verschilt per deeloplage: de in perkament gebonden
exemplaren zijn het grootst). Voor deze band zijn nieuwe ornamenten getekend, de
auteur en titel zijn uiteraard anders, het rugontwerp is onlosmakelijk verbonden met
dat van het voorplat en hier is de abstracte werveling verlaten voor naturalistisch
getekende distelbloemen. De belettering is duidelijk van een andere hand dan die
van Tiemann. Is de Boutens-band namaak, dan is het een goede imitatie, waarvan
overigens de auteursnaam op het voorplat opvalt door de plotseling klein en als
superschrift geplaatste ‘o’. Alleen bij de latere bundel Zomerwolken is dat niet
gebeurd, maar daar is de auteursnaam niet uitgelijnd. Dat is waarschijn-
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lijk een gevolg van de langere titel, waarvoor de letters in elkaar geschoven moesten
worden; meer onregelmatigheden zouden het geheel wel erg onrustig hebben gemaakt.
Bij Praeludiën en Sonnetten zijn de onregelmatigheden niet storend. Met andere
woorden: ook over de latere uitgaven en de herdrukken is serieus door een goed
vakman nagedacht. Toch moet gezegd worden, dat die hooggeplaatste ‘o’ een
lichtzinnigheid is, die in het oorspronkelijk klassieke ontwerp niet voorkomt. Een
mogelijkheid zou zijn dat ook het Nederlandse ontwerp door Tiemann is gemaakt.
Dat is echter niet enkel om de aparte belettering onwaarschijnlijk. Ten eerste
ontbreken brieven van Boutens of uitgeverij Van Kampen in het Insel archief en
andersom zijn geen brieven van Tiemann aan Van Kampen of Boutens overgeleverd.
Ten tweede zou Tiemann zijn naam aan het ontwerp verbonden hebben, wat niet is
gebeurd. Er is zelfs geen colofon met gegevens over lettertype, papier, bandontwerper
en binderij; alleen vermeldt de luxe oplage het aantal exemplaren dat op Hollandsch
papier is gedrukt en vermeldt de gewone oplage in plaats daarvan de naam van de
drukkerij. Ten derde was Van Kampen niet genoodzaakt Tiemann zelf in te schakelen,
daar diens ontwerp niet in Nederland beschermd was tegen misbruik, omdat Nederland
de Berner conventie die internationaal het auteurs- en reproductierecht regelde niet
had ondertekend.
Een van de punten ter overweging is de vraag wie uiteindelijk bepaalde dat dit
bandontwerp gebruikt werd. Bij sommige fondsen is dit volstrekt duidelijk en zelfs
goed gedocumenteerd, zoals voor L.J. Veen, die alles in eigen hand hield. Luisterend
naar de adviezen van auteur en binderij, bijvoorbeeld Louis Couperus en J. Brandt
& Zoon, wees hij zelf een ontwerper aan en ook die moest vaak toestaan dat de
uitgever de voorgeschreven kleuren naar eigen inzicht veranderde. Bij minder
kunstzinnige uitgevers zal de binderij eerder met voorbeelden zijn gekomen en hing
de definitieve keus voornamelijk af van de kosten en van de beschikbaarheid van
materiaal. De binderij had tenslotte een groeiend arsenaal aan bandstempels voor
handen, die voor een deel naar willekeur gebruikt konden worden. Ook was de
binderij wellicht beter vertrouwd met de buitenlandse voorbeelden dan haar clientèle.
Fons van
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Auteursnaam- en titelstempeling.

der Linden betoogde dat het primaat in de loop van de negentiende eeuw verschoof
van binderij naar uitgeverij.7 Hij vermeldde wel dat de kunstenaar zich vanaf 1890
ging interesseren voor de boekband, maar niet dat die geleidelijk greep kreeg op het
proces. De zelfstandige kunstenaar kwam in de plaats van de vakman die in dienst
van de binderij was: de meeste binderijen beschikten over binders die zelf hun
stempels konden ontwerpen en maken. Waarom kunstenaars als G.W. Dijsselhof en
Jan Veth zich toen meer manifesteerden als initiatiefnemende kunstenaar dan als
vakman die in opdracht werkte, is een open vraag. Het antwoord lijkt te liggen bij
hun onvrede over het uiterlijk van de toenmalige boeken en vooral de povere
illustraties daarin. Ook auteurs bemoeiden zich vervolgens met het uiterlijk van hun
boeken en dat maakte de situatie rond 1900 complex. Men vond al snel
vanzelfsprekend dat de auteur zijn wensen op dit gebied kenbaar maakte; hij had bij
stimulering van de verkoop financieel belang.8 P.C. Boutens' interesse in de boekkunst
was destijds allerminst een geheim.9 In het artikel over Praeludiën heb ik aannemelijk
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kunnen maken dat de dichter zelf een doorslaggevende rol speelde bij de toepassing
van het Fell-
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ontwerp en minder of niet bij het latere Van Kampen-ontwerp. Voor Stemmen is dat
moeilijker vast te stellen, hoewel we over meer gegevens beschikken: de naam van
de binderij valt te achterhalen. Van Praeludiën was alleen de naam van de drukker
bekend.
We kunnen het volgende overwegen. Zowel Boutens als de uitgever en de binderij
kunnen een afbeelding van de band hebben gezien. Boutens kan de band eerder
hebben willen toepassen voor een van zijn particuliere uitgaven. In 1906 plaatste
Het drukkers jaarboek voor 1906 de afbeelding van deze Tiemann-band.10 In december
1906 verscheen Boutens' vertaling van Vijf gedichten van Dante Gabriel Rossetti,
in maart 1907 volgde een tweede privé uitgave, Verzamelde sonnetten van P.C.
Boutens. P.N. van Kampen publiceerde Stemmen in november 1907. Maar de
vertalingen van Rossetti en de sonnetten van Boutens zelf verschenen niet in een op
Tiemann lijkende band. Het is niet zo, dat Boutens daarvan om financiële redenen
heeft afgezien. Het waren voor hem weliswaar geen jaren van overvloed, maar de
reden lag elders: geen van de boeken die hij in eigen beheer publiceerde, is verschenen
in een Tiemann-achtige band. Ze kregen steeds ongedecoreerde banden, waarop
alleen de auteursnaam en een titel werden gedrukt. Van de meeste van deze boeken
werd een groot gedeelte door de drukker afgeleverd in een papieren omslag.11 Enkele
exemplaren werden in losse katernen aan Boutens gezonden. Een onopgeloste kwestie
is echter of hij deze kleine partij liet binden of dat hij dat overliet aan de verzamelaars
of vrienden die de uitgaven mochten kopen of in het uiterste geval ten geschenke
kregen. Aangezien de variëteit aan banden voor die uitgaven niet erg groot is (heel
perkament, half perkament, linnen), mag inderdaad aangenomen worden dat Boutens
dat misschien op bestelling van zijn verzamelaars in eigen hand hield. Los daarvan
is het niet ondenkbaar dat Boutens met het oog op Stemmen zijn uitgever P.N. van
Kampen wees op de band van Tiemann. Wat meegespeeld kan hebben, is dat het
voor P.N. van Kampen de eerste keer betrof, dat hij met Boutens een uitgave in
voorbereiding had. De gedachten van de binder en de uitgever zijn echter niet
gedocumenteerd. Vooralsnog laten we de verschillende opties open.
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De band van Stemmen
Voor Praeludiën werd niet alleen de oorspronkelijke band van Fell nagevolgd, ook
de inrichting van het boekje lijkt zich aan het origineel te hebben willen spiegelen,
al is de titelpagina heel anders. Het formaat van origineel en imitatie waren exact
gelijk. Bij Stemmen is daarvan geen sprake. Het formaat is veel groter, de indeling
is anders, met het oorspronkelijke boek heeft het alleen het genre, poëzie, en het
ontwerp van het voorplat gemeen.
Het is verhelderend om eerst alle delen met de Nederlandse versie naast elkaar te
leggen. Na Stemmen (1907) werd dit bandontwerp - op het eerste gezicht - tevens
gebruikt voor de herdrukken van die bundel in 1911, 1917, 1920 en 1925. Vervolgens
voor Carmina (1912) en voor de herdrukken van die bundel in 1917, 1920 en 1924.
Ook de herdrukken van Verzen (1914, 1918, 1920, 1925) en de derde tot en met de
vijfde druk van Praeludiën (1916, 1919, 1926) verschenen in die band. Tenslotte
lijken de tweede en derde druk van Sonnetten (1920, 1936) en twee drukken van
Zomerwolken (1922, 1933) in het rijtje te passen. De banden lijken identiek te zijn
bestempeld. Dit zou echter uitsluitend zo hoeven zijn als er van het ontwerp een
platvullende stempeling is vervaardigd en als bij nieuwe toepassingen (hier alleen
een andere titel) op fotografische wijze een nieuwe stempeling werd gemaakt om de
titel te kunnen aanpassen. Het is de vraag of dat het geval was; er is namelijk ook
gewerkt met afzonderlijke stempels.
Als we de bundel Sonnetten naast Stemmen zetten en de ruggen bekijken,
constateren we dat de sonnettenbundel betrekkelijk dun (doorsnede 11 mm) en dat
de oorspronkelijke rugdecoratie daarvoor te breed (17 mm) is. Nu weerhield een te
smalle rug de uitgeverij of binderij er niet van om het oude stempel toch te gebruiken,
zie bijvoorbeeld de vijfde druk van Praeludiën en daarvan de in een papieren omslag
genaaide deeloplage. Het gedeelte van de rugdecoratie dat niet op de rug paste is
verschoven naar het achteromslag. Maar voor de linnen oplage van Sonnetten werd
een andere rugdecoratie samengesteld uit afwijkende distel-ornamenten (de papieren
oplage vermeldt alleen auteursnaam en titel, zonder decoraties).
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We hebben dus te maken met verschillende decoraties. Wat meer is, het zijn separate
stempels. Dat blijkt als we van de reeks de voorplatten naast elkaar leggen. De eerste,
vage indruk is er een van variabelen. De banden geven eenzelfde impressie:
concentreren we ons op de hoekdecoraties, dan zien we kleine verschillen. Dat kan,
als de bindetij over vier hoekstempels beschikte en die niet altijd in dezelfde volgorde
inpaste. Dat is precies wat er is gebeurd. Noemen we de volgorde van de
hoekelementen linksboven, rechtsboven, linksonder en rechtsonder eenvoudig
A-B-C-D, dan zien we dat voor de tweede druk van Stemmen (1911) en de eerste
van Carmina (1912) een andere volgorde geldt: D-C-A-B. Verzen (1914) laat
C-B-A-D zien. Sonnetten (1920) heeft A-B-C-D en ook Zomerwolken (1922) vertoont
dat laatste patroon. Het lijkt niet

Rug van reeks Boutens-uitgaven (deels herdrukken). Tweede van links: bovenste ornament
omgekeerd. Tweede van rechts: Sonnetten met afwijkende ornamenten.

zoveel zin te hebben om alle herdrukken hier de revue te laten passeren; toch is alleen
dan een beleid te herkennen. Niet steeds zijn de verschillende deeloplagen van één
druk, bijvoorbeeld de eerste druk van Carmina, volgens een identiek patroon
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vervaardigd. Daarvan wijken de perkamenten banden van de luxe deeloplage af:
B-A-C-D. De in een papieren omslag genaaide en de in linnen gebonden oplagen
van de derde druk van Stemmen (1917) werden niet in een keer vervaardigd: de
patronen verschillen, D-A-C-B en B-D-C-A. Bij Stemmen en Carmina wijken de
luxe oplagen af. Een complicerende factor is de onzekerheid over het bestaan - bij
een aanvankelijk succesvolle dichter als Boutens
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De vier hoek-ornamenten inde volgorde van Stemmen (luxe editie): D-B-C-A.

van bindoplagen.12 Ik denk dat in de regel de hele oplage in één of twee keer werd
ingenaaid of gebonden om een geleidelijke verkoop op te vangen, maar dat er zelden
losse katernen lange tijd op de plank bleven liggen. Dat zou natuurlijk wel kunnen
gelden voor de uitgaven vanaf circa 1920, toen Boutens afnemende populariteit
herdrukken van zijn latere werk overbodig maakte, wat betekent dat zijn bundels
minder snel uitverkocht raakten, maar in die periode komen de bandvarianten niet
voor.13 Vergelijking van willekeurige exemplaren heeft enkele bindoplagen aan het
licht gebracht. Van de tweede druk van Verzen (1914), gebonden in linnen, zijn
exemplaren met afwijkende patronen gevonden: zowel C-A-B-D als C-B-A-D. Vier
jaar later verscheen een nieuwe druk, dus de varianten zijn hoogstwaarschijnlijk van
voor die tijd en dan lagen de niet gebonden katernen niet lang ongebonden op de
plank. Het is niet zo dat de variant-banden ontstonden doordat de resterende katernen
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samen met de volgende druk werden gebonden - en dus met een daaraan identiek
patroon. Hoewel variant C-B-A-D (tweede druk van Verzen) overeenkomt met het
patroon van de derde druk van Verzen, is van de tweede druk een exemplaar met een
daarvoor te vroege inscriptie bekend.14 Iets dergelijks geldt voor de tweede druk van
Stemmen. Van de in linnen gebonden oplage zijn exemplaren aangetroffen met als
patroon D-C-A-B en B-C-A-D. De derde druk verscheen zes jaar later met een
nieuwer patroon: B-D-C-A (en later: A-B-C-D).
Net als Marpessa is de indeling van de band van Stemmen klassiek. De hoeken
bestaan uit gelijke vierkante ornamenten van 23×23 mm. Tussen deze ornamenten
zijn even brede dubbel omkaderde rechthoeken geplaatst, die door middel van korte
vergulde lijnen aan de hoekornamenten zijn verbonden. De twee horizontale
rechthoeken (23×92 mm) zijn kleiner dan de twee verticale (142×23 mm). In alle
hoeken van deze kaders zijn kleine vierkanten geplaatst tussen de dubbele lijnen
waarmee de velden zijn begrensd. Het middelste kader heeft telkens een pin-achtig
ornament in de hoeken. Hiermee al wijkt de band af van Marpessa, waar de kaders
direct gtenzen aan de hoekornamenten en het centrale kader afgeronde hoeken heeft.
Voor donkere vierkantjes en pinnen is daar geen plaats. Ook liggen de lijnen van de
kaders veel dichter bij elkaar. Tussen de vier kaders ligt een groot middenkader. Bij
Marpessa wederom flauw afgeronde binnenhoeken; bij Stemmen opnieuw de naar
binnen priemende punten. Boven dit kader zijn auteursnaam en titel in getekende
letters afgedrukt: tussen Stephan en Phillips is op halve hoogte een punt gemonteerd.
De titel heeft sierlijke schreven aan de ‘A’. Van de ‘R’ loopt de poot elegant door
tot onder de ‘P’. In Stemmen staan de letters keurig naast elkaar. Voor de auteursnaam
en titel is overigens verhoudingsgewijs iets meer ruimte genomen. Het middenkader
bevat boven het midden een cirkelvormig ornament. De tekening van de
Marpessa-cirkelvulling is abstract en heeft een grotere densiteit. Dat van Stemmen
is helder en naturalistisch met een zijaanzicht van de distel: vier bladeren, een korte
steel, uitmondend in het vruchtbeginsel, waarboven de bloemkroon een halve boog
vormt. Vanuit de bloemkroon reiken de bloemstelen naar de cirkelrand, waar ze zich
aftekenen tegen een
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donkere achtergrond, die ook in de onderste helft als een decoratieve rand is herhaald
(diameter 36 mm).
Het rugontwerp is geheel nieuw en kan dus niet vergeleken worden met Marpessa.
Van boven naar beneden zien we: een vierkant distel-ornament met aanpalend dubbel
gekaderd veld (23×17 mm); de getekende achternaam van de auteur en de titel over
twee regels (in plaats van een verbindingsteken is tweemaal een dubbele punt
gebruikt): BOUTENS STEM: :MEN en daaronder een verticaal geplaatste
rechthoek (116×17 mm), waarin een distelplant met 21 bladeren is afgebeeld, die
bekroond is met een bloem. De bovenste bladeren wijzen hemelwaarts, de onderste
zijn verdord. Speels is de insectenwereld hier geïntroduceerd met een bij (op éénderde,
links), een ander vliegend insect (iets daaronder, rechts), een spin dalend aan een
zelfgesponnen draad (halfverwege, rechts) en een vlindertje (op tweederde, links).
Onder deze decoratie volgen plaats en uitgeversnaam: AMSTERDAM P.N. v.
KAM: PEN & ZN. De rugdecoratie wordt afgesloten door een tweede vierkant
distel-ornament.
De vier hoekornamenten op het voorplat zijn verschillend. Dat was op zich niet
nodig: men had aan de hand van één tekening vier identieke stempels kunnen laten
maken. Dat is niet gebeurd: er is één tekening gemaakt, waarvan de vier
hoekdecoraties verschillen, wat de levendigheid van het voorplat op subtiele wijze
vergroot. In de hoekornamenten wordt de distelbloem van bovenaf bezien: de
bloemkroon schemert als een donker hart in het midden; daaromheen waaieren de
bloemstelen uit. Die geven een goede mogelijkheid de ornamenten te onderscheiden.
Ornament A telt 16 bloemstelen; B heeft er 14, in C worden er 15 geteld en ornament
D heeft er opnieuw 16, maar het centrum van de bloemstelen in A is verbeeld als
een aantal compacte balletjes, terwijl die in ornament D verder van elkaar liggen en
het hart daarvan kleine kale plekken vertoont. De bandtekening is niet een brave
navolging van de Tiemannband. Wel zijn de bloemmotieven een teken des tijds en
is de distel naturalistisch van karakter; niet realistisch overigens, want een exacte
determinatie van de distel ligt door een zekere graad van abstractie niet binnen de
mogelijkheden. Dat ook de insecten (afgebeeld op de rug) moeilijk te duiden zijn,
betekent misschien dat de tekenaar daarvoor weinig

Jaarboek Letterkundig Museum 9

73
interesse kon opbrengen en wellicht tot de mindere goden behoorde. Mogelijk was
de tekenaar in dienst van de firma J. Brandt en Zoon.

De binderij en de clichés
De binderij beschikte voor de band van de luxe deeloplage van Stemmen dus over
meerdere stempels. Van de lengte- en breedtestukken zijn de twee paren onderling
verwisselbaar en de vier hoekornamenten zijn alle even groot en kunnen allicht
verwisseld raken, zeker omdat de onderlinge verschillen minimaal zijn. Niemand
merkte dat, want ze konden makkelijk negentig graden gedraaid worden. Die draaiing
was nodig vanwege de aanhangende kleine lijnen die de verbinding met de kaders
uitmaken: die zouden anders in het ontwerp uitsteken. Overigens kunnen de variaties
opzettelijk zijn aangebracht. Met vier verschillende hoekelementen kunnen 24
verschillende patronen worden gemaakt. Als dat in de bedoeling had gelegen, waren
veel verschillende combinaties beproefd. Striktgenomen waren herhalingen niet
nodig en die zijn er - op de verschillende banden van Boutens' bundels - wel degelijk.
De variaties moeten wel op toeval berusten.
Als alle ornamenten los waren, tellen we tien stempels voor het voorplat en vijf
voor de rug. Nu wil het toeval dat de stempels behouden zijn.15 Het zijn er veel meer
dan vijftien en dat komt omdat ze niet meer in de oorspronkelijke staat verkeren.
Men heeft de messing stempels in stukken gezaagd om ze voor hergebruik op andere
banden in combinatie met andere stempels geschikt te maken. Het gaat om positieve
stempels (het materiaal om het ornament is weggehaald) en alle stempels zijn 6 mm
dik en dragen twee nummers. Doorgekrast is het nummer ‘53’, dat meestal op de
rand of de onderzijde is aangebracht. Op het cirkelornament is het echter links en
rechts van het vruchtbeginsel geplaatst en niet doorgekrast, wat niet zou hebben
gekund zonder het stempel te beschadigen. Op alle stempels is een tweede
(slag?)stempeling zichtbaar: ‘BZ 965’. BZ staat voor Brandt & Zoon. Dat de
nummering later is aangebracht, blijkt uit het feit dat deze nummers ook op de (ruwe)
snijvlakken zijn aangebracht. Beide nummers zijn serienummers voor de
stempelcollectie van Brandt & Zoon, die kennelijk een herschikking hebben onder-
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gaan (een inventaris is niet bewaard).
Stemmen (en de andere Boutens bundels in de distelband) zijn gebonden door de
Amsterdamse firma J. Brandt & Zoon, die niet zelf de stempels vervaardigde. Van
de horizontale kaders heeft er één nog een naam gestanst in het verzonken metaal:
‘Brandt & Co’, en daaronder: ‘Leipzig’. Ook het centrale veld (met het rondeel)
vermeldt deze naam.16 In Leipzig bevond zich destijds een groot aantal binderijen en
stempelmakers: veel van de messing rolstempels voor handboekbinders komen uit
Duitsland en het merendeel uit Leipzig.17 Ook ander boekbindmateriaal werd uit
Duitsland geimporteerd: boekbinderslinnen betrok J. Brandt & Zoon bij de Rheinische
Kaliko Fabrik in Gummersbach. Inkt en albumsloten werden geleverd door Wilhelm
Leo's Nachf. te Stuttgart. Stempels, soms ‘volgens teekening’, werden betrokken bij
Brandt & Co.

De oorspronkelijke stempels. (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.)
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Die naam figureert in alle (bewaard gebleven) Debiteuren/crediteurenboeken van de
firma J. Brandt & Zoon. Vanaf 1900 tot ver in de jaren twintig leverde de Leipziger
firma stempels (waaronder veranderde stempels), letters, vignetten en zaagjes aan
de binderij van Brandt.18
De hoekstempels meten 25×25×6 mm. De lengtestukken (voor de verticale kaders)
meten 150×25×6 mm. De breedtestukken (voor de horizontale kaders) zijn 93×25×6
mm groot. Het middenveld meet 116×91×6 mm. Het cirkelstuk is niet rond, maar
oneffen en meet 38×37×6 mm. Het is uit het middenveld gezaagd. Dat stempel bestaat
nu nog uit een dubbele omlijning en een veld dat de bovenste helft, minus een halve
cirkel, beslaat (52×116×6 mm). Ook dit wijst op hergebruik in een andere constellatie.
Ook de lengtestukken en breedtestukken zijn niet meer zoals ze waren. Men heeft
de uiteinden er nogal ruw van afgezaagd, waardoor één hoek van een breedtestuk is
afgebroken; die hoek is los aanwezig. Zo kon men deze uiteinden in combinatie met
langere of kortere lijnen voor latere banden gebruiken. Een van de twee verticale
stukken is gesloopt: alleen de belijningen en de losse uiteinden resteren. De
rugelementen, ook los, vertonen geen sporen van de zaag. Aangetroffen zijn alleen
het bovenste en onderste rugelement (24×17×6 en 18×17×6 mm). Er is ook een los
stukje, dat identiek is aan de dubbelbelijnde rechthoek onder het bovenste element
op de rug. Het lange middenstuk en het naamstempel van de uitgeverij, alsook de
auteursnaam- en titelstempels van rug en voorplat ontbreken.19 Geen van de stempels
is gesigneerd, anders dan met de naam ‘Brandt & Co Leipzig’. Het messing materiaal
was kostbaar, vandaar dat voor hergebruik werd gekozen als nieuwe boeken in een
mooie band moesten verschijnen en geen geld kon worden gespendeerd aan geheel
nieuwe stempels. Voor de Boutensbundels had men in principe alleen de titelstempels
hoeven te vervangen.
Belangrijk is te weten wanneer de stempels zijn losgezaagd - of waren ze altijd al
los? Dat de naam van de firma Brandt & Co tweemaal te lezen is (op een breedtestuk
en op het stempel voor het centrale veld) betekent dat er twee stempels kunnen zijn
geweest. Niettemin leverde de firma vanuit Leipzig ‘1 stempel Stemmen’ voor Mk
65.80 (inclusief 0.85
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Rug en voorplat Marpessa.

porto), omgerekend ƒ 39,48 (factuur 10 juni 1907). Dezelfde kolom in het
Debiteuren/crediteuren-boek vermeldt wel ‘Div: titels’, ‘Div: stempels’, ‘1 Vignet’,
‘7 letter E’ en andere apart gefactureerde leveranties.20 Hieronder zijn mogelijk
stempels voor Stemmen geweest (bijvoorbeeld de titel- en naam- en rugstempels).
We mogen echter aannemen dat één opdracht (stempels naar een tekening voor
Stemmen) ook tot één factuur leidde en dan is de conclusie gerechtvaardigd dat er
oorspronkelijk één stempel is aangeleverd. De prijs geeft een indicatie van de grootte
van dit stempel. Ter vergelijking: ‘1 Titel Lente’ kostte 2 Marken; 1 of 2 vignetten
kostten 9 Marken en ‘1 Letter’ noteerde 3 Marken. Een stempel voor plat en rug
kostte al gauw 50 of 60 Marken; het genoemde ‘Boutens’-stempel kan op het titelof een rugstempel slaan. Het tweemaal voorkomen van de naam van de leverancier
op de bewaarde stempels kan samenhangen met het gebruikte materiaal, waarin de
naam wellicht van te voren werd gestanst. Ook mogelijk is dat het stempelwerk
secuur werd uitgevoerd in onderdelen die later bij elkaar werden gepast: bijvoorbeeld
één stempel voor de buitenste rand met hoekornamenten en kaders en een tweede
stempel voor het centrale veld met het cirkelorna-
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Rug en voorplat Stemmen (luxe editie).

ment. De rugstempels werden op de factuur meestal apart aangegeven en zullen als
afzonderlijke plaatstempels zijn geleverd.
Wie de luxe editie van Stemmen bekijkt, stelt vast dat de hoekornamenten los zijn
en dat de volgorde ongelijk is aan die van de andere deeloplagen, namelijk D-B-C-A
in plaats van A-B-C-D. Als voor de gewone oplagen hetzelfde stempel is gebruikt,
moet dat gebeurd zijn voordat de luxe editie werd gebonden. Dat blijkt inderdaad zo
te zijn. Op de luxe editie van Stemmen kom ik hierna terug: hij blijkt niet uit 1907
te stammen. Vanaf het moment dat ze in stukken gezaagd zijn, waren er losse
onderdelen die door de binderij tot een geheel werden samengesteld. De perkamenten
band van de luxe Stemmen laat zien dat de lijntjes aan de
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hoekornamenten net niet feilloos aansluiten op de verticale en horizontale kaders
daartussen. Het is met het blote oog goed en met een vergrootglas heel duidelijk te
zien. In de loop der jaren - nadat de onderdelen vaak in en uit elkaar genomen zijn
- werd het moeilijker alle lijntjes en kaders tot een geheel aaneen te krijgen. Al in
1911, bij de tweede druk van Stemmen, was van kaders geen sprake meer: tussen de
lijnen en de hoeken traden goed zichtbare hiaten op. Op een gegeven moment moet
de uitgever hebben besloten dat het zo niet verder kon.
Het geheel van alle drukken en herdrukken overziend valt te concluderen dat de
latere uitgaven, vanaf 1919 steeds hetzelfde patroon van de hoekornamenten vertonen,
namelijk A-B-C-D, en dat dit vaste patroon samenvalt met het niet langer voorkomen
van slechte aansluitingen tussen de onderdelen van het ontwerp. Dit betekent dat er
vanaf 1919 waarschijnlijk een nieuw plaatstempel is vervaardigd voor het voorplat.
Dat stempel is nog niet aangetroffen. Mogelijk is dat al bij de oorspronkelijke
aflevering van de stempels een afgietsel van het geheel is gemaakt, dat pas vanaf
1919 is gebruikt. Het lijkt achteraf logisch te veronderstellen dat die bevredigende
vervanging dan eerder zou zijn ingezet. Echter, het moment waarop het herstelde
patroon intrad, lijkt willekeurig, omdat het niet voor een nieuwe bundel werd gebruikt,
maar voor een zoveelste herdruk. Het kan zijn dat de vier uitgaven in 1920 een
herbezinning op het ontwerp al in 1919 noodzakelijk maakten: onder deze uitgaven
bevond zich ook de tweede druk van Sonnetten (met de afwijkende rugstempeling),
die voor het eerst in deze band verscheen.

Slecht aansluitende stempeling (detail van Stemmen, tweede druk).

De derde druk van Verzen uit 1918 is nog met losgezaagde stempels vervaardigd
(patroon: C-B-A-D), maar vanaf de vierde druk van Praeludiën komt steeds het
patroon A-B-C-D voor, hetzelfde als dat van de eerste druk van Stemmen (in de niet
luxe oplagen). Heeft men naar die
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allereerste uitgave teruggegrepen om de volgende uitgaven van een perfect
bandstempeling te voorzien? Hoe dan ook, daarmee ging niet alle variëteit verloren:
de uitgaven werden sindsdien soms ook gepresenteerd in halflinnen, met papieren
platten; en ook de kleurvariaties namen toe. Niet langer beperkte men zich tot
goudopdruk op een witte ondergrond: er verschenen patronen in brons, in roodbruin
en zelfs in blauw en groen. Tenslotte bleven de rugstempels los (voor de Sonnetten
waren het bovendien afwijkende stempels) en werden de onderdelen soms verkeerd
ingepast.21
Al met al tellen we 10 verschillende patronen van het voorplat: A-B-C-D (Stemmen,
1907); D-B-C-A (Stemmen, luxe editie; Carmina, 1917, papier); D-C-A-B (Stemmen,
1911; Carmina, 1912); B-C-A-D (Stemmen, 1911, variant); B-A-C-D (Carmina,
1912, luxe editie); C-A-B-D (Verzen, 1914); C-B-A-D (Verzen, 1914, variant;
Praeludiën, 1916; Carmina, 1917, linnen; Verzen, 1918); C-B-D-A (Praeludiën,
1916, luxe); D-A-C-B (Stemmen, 1917, papier); B-D-C-A (Stemmen, 1917, linnen).
Van de laatste uitgave is ook de variant A-B-C-D bekend en dat vertrouwde patroon
bleef daarna in gebruik. Voor alle patronen tot 1919 geldt dat ze duidelijk met
losgezaagde stempels zijn vervaardigd, en voor alle stempelingen daarna dat de lijnen
en kaders goed aansluiten en er duidelijk niet met losgezaagde stempels meer is
gewerkt. Intrigerende uitzondering vormt de eerste druk van Stemmen, waarop ik zo
terug kom. Voor de overzichtelijkheid is een schema bijgevoegd, waarin nog enkele
vraagtekens voorkomen, omdat vooral de in papier genaaide exemplaren zeldzaam
geworden zijn. Er kunnen - hoewel ik veel exemplaren heb bekeken - altijd nieuwe
varianten opduiken.
Curieus is dat de stempels vervaardigd zijn in Leipzig, de stad waar ook de
originelen van Tiemann vandaan komen. Het idee dat deze stempels door de
oorspronkelijke eigenaar, de uitgeverij of de binderij van Marpessa, zouden zijn
uitgeleend aan Brandt en Zoon moet verworpen worden: Tiemann zou heel andere
ontwerpen hebben gemaakt, zoals hiervoor is beredeneerd, en de stempels zouden
niet zijn achtergebleven bij Brandt & Zoon, laat staan in stukken gezaagd; de rekening
voor eventuele huur zou dan ook erg hoog zijn geweest (ƒ 39,48). Mogelijk
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blijft dat het bedrijf ze in Leipzig gekocht heeft - kiezend bijvoorbeeld uit aangeboden
stempels die daar gemaakt waren. Aannemelijk is dat niet: het debiteurenboek zou
dan niet zoveel afzonderlijke stempels, gemaakt in opdracht vermelden, maar een
grotere partij aangekochte reeds bestaande stempels. Mogelijk fungeerde Brandt &
Co. te Leipzig eenvoudig als stempelmakerij, niet als ontwerper, voor de Amsterdamse
binderij. Het is ook onwaarschijnlijk, omdat de stempels dan voor een Duitse uitgave
zouden moeten zijn gemaakt. Ik ken zo'n uitgave niet; trouwens, het in Duitsland
zelf zo brutaal navolgen van het Tiemannontwerp, zou niet zonder repercussies
gebleven zijn. Resteert de vraag of de in Leipzig vervaardigde stempels in Leipzig
of in Amsterdam zijn ontworpen. Het meest waarschijnlijke is dat de Amsterdamse
firma Brandt zelf de stempels heeft laten tekenen en dat het maken van de stempels
in Leipzig heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde kennelijk standaard, zie de
uitzonderlijke clausule die Theo Colenbrander in 1905 aanbracht in een opdracht
voor L.J. Veen: ‘Het stempel moet in Nederland worden gesneden en de
stempelsnijder met mij in verbinding worden gebracht.’22 Ook voor Stemmen kan
een Nederlandse tekening (bijvoorbeeld door een werknemer van de firma J. Brandt
& Zoon) als basis hebben gefungeerd.23

Proefdruk van de stempels voor de eerste druk van Stemmen. (Wolfsonian Library, Miami Beach.)
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Hergebruik van de stempels
De firma Brandt & Zoon beschikte behalve over de Boutens-distels nog over andere
distel-stempels. Het cirkelornament voor Boutens werd tenminste voor één andere
Van Kampen uitgave op het voorplat gebruikt (zonder belijning), namelijk voor de
bloemlezing die J.N. van Hall samenstelde onder de titel Dichters van dezen tijd
(1910). De rug van deze uitgave heeft een soortgelijk plaats van uitgave en
uitgeversnaam-stempel als die van Stemmen, maar de andere distel-ornamenten
wijken af.
In 1911 werd voor Boutens' nieuwe bundel Praeludiën niet gekozen voor de
distelband, maar voor het door H.C.A. van Kampen aangepaste ontwerp, gebaseerd
op het Fell-ontwerp van de eerste druk uit 1902. In dit stadium dacht Van Kampen
er kennelijk niet aan om van de toekomstige Boutens-bundels een herkenbare eenheid
te maken.24 In 1911 werd de tweede druk van Stemmen uiteraard wel in dezelfde band
als die van 1907 uitgegeven en vanaf 1912, toen de eerste druk van Carmina
verscheen, ontstond de reeks bundels zoals we die nu kennen.
Een zeer versimpelde serie distel-ornamenten werd gebruikt voor de in roodlinnen
gebonden deeltjes van de zogeheten ‘Holland-Bibliotheek’ waarin Van Kampen
tussen 1913 en 1941 een lange reeks herdrukken van succesvolle romans uitgaf: ‘een
keurverzameling van de beste Nederlandsche literatuur, keurig uitgegeven en gedrukt,
smakelijk gebonden in handig formaat’.25 Behalve Ina Boudier-Bakker, Felix
Timmermans en Augusta de Wit kwamen daarin ook enkele delen van Carry van
Bruggen en Louis Couperus uit. De rugstempeling van deze serie - met ongeveer
dezelfde distel en dezelfde nondescripte insecten - en het centrale cirkelornament
lijken erop te wijzen dat ook deze delen gebonden werden door Brandt & Zoon.
De vlakverdeling van Marpessa en Stemmen is in Nederland voor een groot aantal
uitgaven gevolgd, ook door andere uitgevers, zoals W. de Haan in Utrecht, die in
1925 In den voorhof van Charlotte van Herwaarden uitgaf en in 1928 van John Kooy
Het boek van den hemel. Men was nu eenmaal niet steeds origineel en belust op
vernieuwing.
In de praktijk besliste de uitgever welke ornamenten gebruikt werden, hoewel de
rol van de binderij daarin groot kan zijn geweest. De kosten

Jaarboek Letterkundig Museum 9

82
bleven laag, als, net als met handstempels, door het lossnijden van de persstempels
variaties mogelijk waren. Overigens werden lang niet alle stempels losgezaagd.
Duidelijk, aan de hand van Stemmen, is dat niet iedere nieuwe uitgave ook nieuwe
stempels noodzakelijk maakte. Daarmee is de stelling van Van der Linden (‘voor
elke boekband moesten dus speciale stempels aangemaakt worden’) ontkracht. De
praktijk was grilliger dan de theorie.26

Het bedrog van Boutens
Voor Stemmen en enkele andere bundels - ook bundels die niet bij Van Kampen maar
bij Van Dishoeck verschenen - werd aanvankelijk gekozen voor de Grasset. Deze
letter werd door Eugène Grasset ontworpen en voor de eerste maal toegepast in 1898
voor Les aventures merveilleuses d'Huon de Bordeaux van Gaston Paris, uitgegeven
door Firmin Didot & Cie. Na op de Wereldtentoonstelling van 1900 te zijn
gepresenteerd, bracht de Duitse firma Genzsch & Heyse de letter buiten Frankrijk
in de handel, ook voor de Nederlandse markt. In Nederland werd de Grasset
gepopulariseerd door S.H. de Roos die hem toepaste in 1903 voor de uitgave van
William Morris' Kunst en maatschappij. In 1908, een jaar na de eerste druk van
Stemmen, gaf De Roos te kennen dat de letter hem niet meer rustig genoeg aandeed
en ‘ook constateerde ik bij anderen en bij mij zelf vermoeienis na het lezen van enkele
pagina's’.27
Wellicht dat in een vroeg stadium het boek gezet zou worden uit een door de firma
Enschedé gecompleteerde oude letter van Peter Scheffers. Het bedrijfsarchief bevat
een drukproef van ‘Opdracht van “Narcissus”’, dat in 1907 als ‘Opdracht’ de bundel
Stemmen opent. Boutens heeft zelf verzocht hiervan een proef te laten trekken.
Uitgeverij Van Kampen koos voor de bundel drukkerij Thieme te Nijmegen.
Misschien dat Boutens de Grasset-letter heeft voorgesteld; uit correspondentie met
Van Dishoeck blijkt dat hij lange tijd op die letter gesteld bleef, langer dan De Roos
in elk geval.28
Het zet- en drukproces is verder in nevelen gehuld: archivalia ontbreken. De
ongelimiteerde (niet luxe) deeloplagen, later ingenaaid in papier of gebonden in
linnen danwel perkament, konden in één drukgang ver-
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vaardigd worden. Het papieren omslag van de ingenaaide exemplaren werd meestal
in de drukkerij gemaakt. Ook bij Stemmen is dat zo gegaan: het papieren omslag is
in goudgekleurde inkt bedrukt en niet in goud, zoals de linnen en de perkamenten
oplagen.29 Er zijn overigens twee perkamenten edities. De eerste is op gewoon papier
gedrukt, gebonden in een mindere kwaliteit perkament; daarnaast is er een bijzondere
oplage die het laatst is gedrukt en ook als laatste is gebonden. Voor die acht
genummerde exemplaren, op Hollandsch papier van Van Gelder Zonen, werd eerst
het zetsel aangepast. De pagina met drukkersvermelding werd geheel vervangen door
een colofon-pagina, die wel oplage, papiersoort en exemplaarnummer vermeldt [de
laatste in handschrift, met daaronder de handtekening van de dichter], maar niet meer
de naam van de drukker. De verrassing wil dat deze luxe editie niet in 1907 is gedrukt.
Wie het voorwerk nader bestudeert, ziet dat ook de titelpagina anders is gezet:
spatiëring van auteursnaam en plaatsnaam wijkt af van de gewone titelpagina; het
zetwerk is hier compacter. De franse titel is in de luxe editie juist iets wijder
gespatieerd. Maar niet alleen dit eerste (halve) katern is anders gezet. Het geldt
namelijk voor de gehele bundel! Een willekeurige regel, bijvoorbeeld regel 2 op
pagina 51, is in de gewone editie langer dan in de luxe editie (in het voorbeeld: 21
cicero of 94 mm in plaats van 20 cicero, 6 punten of 91 mm). Nu was het de gewoonte
luxe edities als laatste te drukken, maar het was niet de gewoonte om daarvoor het
zetsel zo ingrijpend te herzien, zeker niet als er maar acht exemplaren met dat zetsel
zouden worden gedrukt.
Het nieuwe zetsel laat een opvallende zetfout zien. Op pagina 30 is in de luxe
editie ‘Als donder tong-ontboeid’ gezet en ook gedrukt in deze vorm: ‘Als donker
tong-ontboeid’. De foute ‘k’ in donker is door Boutens in zijn handschrift doorgehaald
en in de marge gecorrigeerd en geparafeerd met de (onderstreepte) letter ‘B’. Een
even opvallende afwijking is het gereproduceerde auteursportret door Toorop: het
is gedrukt op ander getint papier, onder het portret is ook in facsimile de handtekening
van Boutens aangebracht en het portret is gedrukt in een andere kleur. Deze
afwijkingen van het zetsel en de andere spatiëring zijn ken-
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Correctie in Stemmen, pagina 30 (luxe editie.)

merkend voor de in 1911 verschenen tweede druk van Stemmen. We stoten hiermee
op een zonderling staaltje van Boutens' bibliografisch bedrog! De luxe editie van
acht exemplaren is niet de luxe editie van 1907, maar die van 1911. Echter, ook dat
zetsel is niet zonder meer aangewend voor deze acht speciale exemplaren. De
colofontekst is, zoals boven aangegeven, gewijzigd, maar bovendien is de
drukvermelding ‘Tweede druk’ van de titelpagina verwijderd. Dit moet doelbewust
gebeurd zijn om de aanstaande kopers van de luxe uitgave met een quasi-eerste druk
te verblijden en het initiatief voor de ingreep kan alleen bij Boutens worden gezocht.
Voor de acht genummerde exempla-
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ren zal hij als eerste gegadigden hebben gezocht. Latere bibliografen, zoals A.A.M.
Stols, hebben zijn misleidende omissie van de drukvermelding niet doorzien. Ook
de kopers zullen in 1911 niet hebben gemerkt met een tweede druk te zijn opgezadeld;
ze zullen blij verrast zijn met een speciaal uit een la getoverde luxe exemplaar van
de ‘eerste druk’, in handschrift gecorrigeerd door de dichter. Daarmee was deze luxe
editie geworden wat Boutens voor ogen stond bij zijn dichtbundels: een (bijna) perfect
gedrukt en verzorgd exclusief boek. Van de luxe oplage zijn nooit exemplaren
gevonden met een opdracht uit 1907. De enige, mij bekende opdracht dateert uit
1911. Allicht, kunnen we nu toevoegen. Zou het bedrog van Boutens zo ver zijn
gegaan dat hij exemplaren in handschrift antedateerde? Hij tekende in elk geval in
1926 geen bezwaar aan toen Stols deze luxe editie bij 1907 plaatste.30
Een en ander verklaart ook de afwijkende hoekornamenten van de luxe uitgave.
Voor de deeloplagen van de echte eerste druk geldt dat het voorplat bedrukt is met
één stempel (geen losse onderdelen), met als patroon A-B-C-D. Het stempel werd
vervolgens losgezaagd, zodat de elementen ervan voor andere boekbanden gebruikt
konden worden. Toen in 1911 een tweede druk werd voorbereid, zijn de stempels
weer bij elkaar gelegd en heeft men zo goed en kwaad als het ging met de losgezaagde
stempels de linnen band van de tweede druk bedrukt. Door de losgezaagde stempels
ontstonden niet alleen kleine hiaten in de gouddruk: ook zijn de lijnen op sommige
plekken over elkaar heen gedrukt. Omdat de hoekelementen oorspronkelijk niet
gedacht waren als afzonderlijke stempels, zijn ze niet apart genummerd en konden
ze verwisseld worden. In 1911 had men moeten bedenken dat de hoekstempels
verschilden, maar kennelijk was die wetenschap niet (meer) aanwezig.
Wellicht werden de perkamenten banden apart behandeld, als een kleine, met de
hand gebonden luxe editie. De binderij vervaardigde ook de exemplaren in heel
linnen. Van de eerste druk werden de papieren omslagen in de drukkerij van de zelfde
bandstempeling voorzien. Binderij of drukkerij, het bleef serieproductie. De luxe
editie is eerder als handwerk opgevat: tussentijds zijn de stempels losgemaakt. De
reden was een technische: door de afwijkende doorsnede van de band moest de
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afstand tussen rug- en voorplat-stempel worden vergroot. Daarna werden de
hoekelementen in een andere, toevallige, volgorde aangebracht. Een bijkomende
reden kan zijn geweest, dat het speciale perkament van de gelimiteerde luxe editie
ongeschikt was om gelijkmatig in één keer in goud te bestempelen. Om een betere
afdruk van het geheel te krijgen, zijn alle onderdelen, voor zover nog niet los, alsnog
losgezaagd. Om misverstanden te voorkomen: er zijn geen handvatten aan de stempels
gemaakt, het bleef gaan om plaatstempels die op een pers werden afgedrukt. Nu is
dat echter niet in één drukgang gebeurd, maar op zijn minst in twee drukgangen. De
hiaten zijn zichtbaar aan de hoekelementen, waarvan de aanhangende lijntjes niet
altijd raken aan de naastgelegen kaders - dat gold ook voor de linnen deeloplage van
de tweede druk. Op andere plekken zijn ze er juist overheen gedrukt, wat in één
drukgang onmogelijk is. Het hele ontwerp is ten opzichte van de eerste druk iets
smaller geworden: 143 mm in plaats van 145 mm. Ook de hoogte is daardoor niet
201 maar 200 mm. Deze verschillen zijn niet te wijten aan het krimpen of rekken
van het materiaal. De linnen editie van de tweede druk is bijna gelijk: 201 bij 143
mm. De ‘gewone’ perkamenten editie (gedrukt op gewoon papier) wijkt af van de
linnen editie - het patroon is niet D-C-A-B, maar D-B-C-A (de stempels zijn dus
opnieuw geordend); de band wijkt echter ook af van van de gelimiteerde editie. Het
patroon van de hoekelementen is weliswaar identiek, maar de luxe editie is
zorgvuldiger bedrukt: men heeft getracht de hiaten te vermijden.

Luxe onmacht
Het is vreemd te zien dat de dure perkamenten handelseditie en de banden van de
latere luxe oplagen veel minder mooi zijn bedrukt dan die van de gelimiteerde
Stemmen. De vraag is of ze ooit, door uitgever of dichter en publiek, goed bekeken
zijn voordat in 1919 besloten werd niet meer met de losgezaagde stempels te werken,
maar met een ander stempel, dat waarschijnlijk is gebaseerd op de gewone editie van
de eerste druk van Stemmen: de volgorde van de hoekornamenten is weer als vanouds,
hiaten en over elkaar heen gedrukte lijnen komen daarna niet meer voor. Men kan
daarvoor hebben teruggegrepen op een al die tijd onge-
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bruikt afgietsel of aan de hand van een fotografische reproductie een nieuw stempel
hebben laten maken.
Het ingewikkelde productieproces bij commercieel uitgegeven dichtbundels laat
nauwelijks ruimte aan de auteur om al te kritisch tegen het resultaat aan te kijken.
Hij zou de uitgever er alleen maar mee op kosten jagen en dat zou de relatie niet
verbeteren. Dat een mooi, maar wezenlijk slecht op de band uitgevoerd ontwerp
zoveel jaren heeft kunnen standhouden, geeft niet alleen aan dat de Nederlandse
bibliofilie al gauw tevreden was met glimmende materialen als perkament en
goudopdruk, het geeft ook aan dat de in dit opzicht niet makkelijk te bevredigen
Boutens onmachtig was hierin veel te veranderen. Als Boutens aan de wieg van het
ontwerp stond, zou hij kritischer zijn opgetreden. We kunnen - misschien concluderen dat Boutens het ontwerp niet heeft voorgedragen, ook al, omdat de distel
in het geval van Stemmen geen bijzondere betekenis lijkt uit te dragen. De symboliek
van de distel, in oorsprong religieus, heeft betrekking op smart en erfzonde: de distel
vindt op schilderijen van de kruisiging niet zelden een plek aan de voet van het kruis.
Al plaatste Boutens zich met zijn meer metafysische gedichten onder de weinige
symbolistische dichters van Nederland, het bandontwerp van Stemmen is niet
symbolisch voor de inhoud. Er gaan een overweldigende hoeveelheid ‘bloemen’
voorbij in deze gedichten, waaronder rozen, witte tulpen en koekoeksbloemen, maar
geen distels - en ook de Christelijke symboliek in zijn werk dateert van later. Mogelijk
heeft hij sindsdien de distel als symbool ter harte genomen en is zo de serie bundels
met hetzelfde omslag gesanctioneerd. Maar in beginsel was dat niet het geval: als
boek is Stemmen geen totaal-kunstwerk.
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Bibliografie Stemmen, Eerste en tweede druk
1. Eerste druk, 1907
P.C. BOUTENS
ZOON[.]

STEMMEN

AMSTERDAM

P.N. VAN KAMPEN &

Letter:

Grasset (Genzsch & Heyse), corpsen 6
(drukkersvermelding, koptitels,
ondertitels gedichten, opdrachten, tweede
koptekst inhoudsopgave), 9 (bijschrift
opdracht), 12 (impressum op titelpagina,
afdelingstitels, lopende tekst), 16 (Franse
titel), 20 (auteursnaam op titelpagina), 32
(titel op titelpagina).

Illustraties:

Getekend portret van P.C. Boutens door
J. Toorop, gesigneerd in de tekening: ‘J.
Toorop 11/1905’, in facsimile gedrukt in
zwart als frontispice.

Drukker:

Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J.
Thieme, Nijmegen. Colofon keerzijde
titelpagina

Datum van publicatie:

[november 1907]. [Nieuwsblad voor den
boekhandel; 74 (1907) 105 (31
december), p. 1569, ‘ingekomen werken
bij het Ministerie van Justitie...in de
maand November 1907’].
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1a. Ingenaaid in papier
Oplage:

?

Papier:

Getint papier zonder watermerk;
schutbladen van getint papier met
horizontale kettinglijnen; frontispice
gedrukt op glad wit papier.

Omslag:

Getint glad papier, voorplat bedrukt in
goud met auteursnaam en titel; rug
bedrukt in goud met auteursnaam, titel,
plaats van uitgave en uitgever; voorplat
en rug bedrukt met distel-ornamenten,
alles gebaseerd op het Marpessa-ontwerp
van Walter Tiemann. De
voorplat-stempeling (uit één stuk) meet
201×145 mm. Omslag heeft omgevouwen
flappen, voorin 73 mm en achterin 70 mm
breed.

Collatie:

Groot 8o. π1 λ2 (1λ + χ1) 1-118 126 2π1.
99 bladen: pp. [2], [6], 1-188, [2]. De
schutbladen (π en 2π) en katern λ zijn niet
genaaid, maar gelijmd. De overige
katernen zijn met wit garen genaaid (2
naaigaten, 1 grote binnensteek). Geen
kapitaal. Alle zijden onafgesneden.

Formaat:

Omslag: 209×156 mm; boekblok:
209×154 mm; doorsnede: 17 mm.

Prijs:

ƒ 2,90 [Brinkman, 1901-1910]

Autopsie:

AS; ZB31.

1b. Gebonden in linnen
Oplage:

?

Papier:

Getint papier zonder watermerk;
frontispice gedrukt op glad wit papier;
schutbladen: dun getint papier.

Band:

Heel wit linnen, voorplat bedrukt in goud
met auteursnaam en titel; rug bedrukt in
goud met auteursnaam, titel, plaats van
uitgave en uitgever; voorplat en rug
bedrukt met distelornamenten, alles
gebaseerd op het Marpessa-ontwerp van
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Walter Tiemann. De voorplat-stempeling
(uit één stuk) meet 201×145 mm. Aan de
bovenzijde een aangeplakt wit kapitaal.
Kop afgesneden, buik- en onderzijde niet
afgesneden.
Collatie:

Groot 8o. [Brinkman: Post 8o]. π2 λ2 (1λ
+ χ1) 1-118 126
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2π2. 101 bladen: pp. [4], [6], 1-188, [4].
De schutbladen (π en 2π) en katern λ zijn
niet genaaid, maar gelijmd. De overige
katernen zijn met wit garen genaaid (8
naaigaten, 1 korte, 3 lange binnensteken).
Formaat:

Band: 213×163 mm; boekblok: 208×152
mm; doorsnede: 15 mm, incl. band: 19
mm.

Prijs:

ƒ 3,50 [Brinkman, 1901-1910]

Autopsie:

KB; MvhB; AS.

1c. Gebonden in perkament
Oplage:

?

Papier:

Getint papier zonder watermerk;
schutbladen van getint papier; frontispice
gedrukt op glad wit papier.

Band:

Heel perkament van lichte kwaliteit,
voorplat bedrukt in goud met
auteursnaam en titel; rug bedrukt in goud
met auteursnaam, titel, plaats van uitgave
en uitgever; voorplat en rug bedrukt met
distel-ornamenten, alles gebaseerd op het
Marpessa-ontwerp van Walter Tiemann.
De voorplatstempeling (uit één stuk) meet
201×145 mm. (In sommige exx. lijkt het
stempel, door het niet uitlopen van het
goud op het perkament en door de
kromming van de band een fractie
kleiner: 200 × 144 mm).

Collatie:

Groot 8o. π2 λ2 (1λ + χ1) 1-118 126 2π2.
101 bladen: pp. [4], [6], 1-188, [4]. De
schutbladen (π en 2π) en katern λ zijn niet
genaaid, maar gelijmd. De overige
katernen zijn met wit garen genaaid (8
naaigaten; 4 korte binnensteken). Aan de
bovenzijde een aangeplakt wit kapitaal.
Kop verguld, buik- en onderzijde
onafgesneden. Ook exx. met de kop
afgesneden, maar niet verguld en genaaid
met 2 korte en 2 lange binnensteken.
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Formaat:

Band: 213×164 mm; boekblok: 210×154
mm (of, indien kop verguld: 206×154
mm); doorsnede incl. band: 22 mm.

Prijs:

ƒ 4,50 [Brinkman, 1901-1910]

Autopsie:

AS [ex libris Firmijn van der Loo]; ADS;
JvE; ZB.
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2. Tweede druk, 1911
P.C. BOUTENS STEMMEN
VAN KAMPEN & ZOON[.]

TWEEDE DRUK

AMSTERDAM

P.N.

Letter:

Grasset (Genzsch & Heyse), corpsen 6
(drukkersvermelding, koptitels,
ondertitels gedichten, opdrachten, tweede
koptekst inhoudsopgave), 9 (bijschrift
opdracht), 12 (drukvermelding en
impressum op titelpagina, afdelingstitels,
lopende tekst), 16 (Franse titel), 20
(auteursnaam op titelpagina), 32 (titel op
titelpagina).

Illustraties:

Getekend portret van P.C. Boutens door
J. Toorop, gesigneerd in de tekening: ‘J.
Toorop 11/1905’, met onder het portret
de handtekening van P.C. Boutens, het
geheel gedrukt in bruin in facsimile, als
frontispice.

Drukker:

Boek-, Courant- en Steendrukkerij G.J.
Thieme, Nijmegen. (Colofon, keerzijde
titelpagina.)

Bijzonderheid binnenwerk:

Nieuw zetsel. Op pagina [30] is in regel
8 een zetfout opgetreden.

Datum van publicatie:

[november 1911]. Volgens de
bibliografische kaarten van het
Letterkundig Museum verscheen deze
tweede druk in oktober. In het
Nieuwsblad voor den boekhandel
verschenen echter op 17 en 21 november
1911 advertenties, waarin de uitgever
verklaarde: ‘De TWEEDE DRUK komt vóór
1 December gereed.’ en: ‘Tot de uitgave
leveren wij bij aanbieding op de gewone
voorwaarden.’ De uitgave verscheen
waarschijnlijk eind november 1911.

2a. Ingenaaid in papier
Oplage:

?

Papier:

?

Omslag:

?
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Collatie:

?

Formaat:

?
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Prijs:

ƒ 1.90 [Brinkman, 1911-1915]

Autopsie:

Geen exx. gezien.

2b. Gebonden in linnen
Oplage:

?

Papier:

Geelgetint papier, schutbladen van glad
papier (variant exx.: schutbladen van
zwaarder papier); frontispice op glad en
getint papier.

Band:

Heel linnen, voorplat bedrukt in goud met
auteursnaam en titel; rug bedrukt in goud
met auteursnaam, titel, plaats van uitgave
en uitgever; voorplat en rug bedrukt met
distelornamenten, alles gebaseerd op het
Marpessa-ontwerp van Walter Tiemann.
De voorplat-stempeling (in losse
onderdelen opgebouwd) meet 202×143
mm.

Collatie:

Groot 8o. π2 λ2 (1λ + χ1) 1-118 126 2π2.
101 bladen: pp. [4], [6], 1-188, [4]. De
schutbladen (π en 2π) en katern λ zijn niet
genaaid, maar gelijmd. De overige
katernen zijn met wit garen genaaid (10
naaigaten, 5 korte binnensteken). Aan de
bovenzijde een aangeplakt wit kapitaal.
Kop afgesneden, buik- en onderzijde
onafgesneden.

Formaat:

Band: 214×163 mm; boekblok: 210×153
mm; doorsnede incl. band: 18 mm.
(Variant exx.: boekblok 207×153 mm).

Prijs:

ƒ 2,50 [Brinkman, 1911-1915].

Autopsie:

KB; AS; ZB.

2c. Gebonden in perkament
Oplage:

?

Papier:

Geelgetint papier, schutbladen van
zwaarder papier; frontispice op glad en
getint papier.

Band:

Heel perkament, voorplat bedrukt in goud
met auteursnaam en titel; rug bedrukt in
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goud met auteursnaam, titel, plaats van
uitgave en uitgever; voorplat en rug
bedrukt met distelornamenten, alles
gebaseerd op het Marpessa-ontwerp van
Walter Tiemann. De voorplat-stempeling
(in losse onderde-

Jaarboek Letterkundig Museum 9

93

len opgebouwd) meet 200×143 mm.
Collatie:

Groot 8o. π2 λ2 (1λ + χ1) 1-118 126 2π2.
101 bladen: pp. [4], [6], 1-188, [4]. De
schutbladen (π en 2π) en katern λ zijn niet
genaaid, maar gelijmd. De overige
katernen zijn met wit garen genaaid (10
naaigaten, 5 korte binnensteken). Aan de
bovenzijde een aangeplakt wit kapitaal.
Kop verguld, buiken onderzijde
onafgesneden.

Formaat:

Band: 213×165 mm; boekblok: 208×153
mm; doorsnede incl. band: 20 mm.

Prijs:

ƒ 3,90 [Brinkman, 1911-1915].

Autopsie:

AFH.

2d. Gebonden in perkament/genummerde exemplaren
Oplage:

8 genummerde en gesigneerde
exemplaren.

Bijzonderheid letter:

In het colofon is ‘No’ gezet uit een
onbekende letter.

Papier:

Hollandsch papier, met watermerk ‘Van
Gelder en Zonen’; schutbladen van wit
papier (ex. No. 5 met watermerk van ‘DE
FORTUIN’); frontispice op getint papier.

Colofon op keerzijde titelpagina:

Acht exemplaren werden gedrukt op
Hollandsch papier, van welke dit is No.
[arabisch cijfer ingevuld in zwarte inkt]
[handtekening van P.C. Boutens in
zwarte inkt].

Bijzonderheid binnenwerk:

Op pagina [30] is in regel 8 de zetfout in
handschrift, in zwarte inkt, gecorrigeerd:
de ‘k’ in ‘donker’ is doorgehaald. In de
linkermarge staat: ‘/ d B’.

Band:

Heel perkament, voorplat bedrukt in goud
met auteursnaam en titel; rug bedrukt in
goud met auteursnaam, titel, plaats van
uitgave en uitgever; voorplat en rug
bedrukt met distelornamenten, alles
gebaseerd op het Marpessa-ontwerp van
Walter Tiemann. De voorplat-stempeling
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(in losse onderdelen opgebouwd) meet
200×144 mm. (Ook: 200×143 mm.)
Collatie:

Groot 8o. π2 λ2 (1λ + χ1) 1-118 126 2π2.
101 bladen: pp. [4], [6], 1-188, [4]. De
schutbladen (π en 2π) en katern λ zijn
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niet genaaid, maar gelijmd. De overige
katernen zijn met wit garen genaaid (10
naaigaten, 5 korte binnensteken). Aan de
bovenzijde een aangeplakt wit kapitaal.
Kop verguld, buiken onderzijde
onafgesneden.
Formaat:

Band: 219×171 mm; boekblok: 213×152
mm; doorsnede incl. band: 31 mm. (Ook:
boekblok: 214×157 mm; doorsnede 29
mm).

Prijs:

? [Niet in Brinkman, 1911-1915]

Afgebeeld:

Boutens & Leopold. Catalogus 210.
Amsterdam, Antiquariaat Schuhmacher,
[1983], p. 22.

Autopsie:

PC (No. 2); ZB (No. 5, met naamstempel
‘E. Smit Veere Z.’ op schutblad, met
opdracht op de franse titelpagina: ‘aan
Mevr. J. Smit Snoek van P.C. Boutens
6 Dec. 1911.’).
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Overzicht volgorde hoekstempels32
1

2

1907

1911

Stemmen

Stemmen2

Papier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Perk.

A-B-C-D

Niet los

Papier

?

?

Linnen

D-C-A-B
ook:

3

4

1912

1914

Carmina

Verzen2

B-C-A-D

Los

Perk.

D-B-C-A

Los

Perk./luxe

D-B-C-A

Los

Linnen

D-C-A-B

Los

Perk.

D-C-A-B

Los

Perk./luxe

B-A-C-D

Los

Linnen

C-A-B-D
ook:
C-B-A-D

Los

C-A-B-D

Los

?

?

Linnen

C-B-A-D

Los

Perk./luxe

C-B-D-A

Los

Papier

B-D-C-A

Los

Linnen

C-B-A-D

Los

Papier

D-A-C-B

Los

Linnen

B-D-C-A

Los

ook:

ook:

A-B-C-D

Niet los

-

-

Perk./luxe
5

6

7

1916

1917

1917

Praeludien3 Papier

Carmina2
Stemmen3

Luxe
[ongeb.]
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1918

1919

1920

1920

1920

1920

1922

1924

1925

1925

1926

1933

1936

Papier

?

?

Linnen

C-B-A-D

Los

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Papier

?

?

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Papier

?

?

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Papier

?

?

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Papier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Perk./luxe

A-B-C-D

Niet los

Zomerwolken Papier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Perk./luxe

A-B-C-D

Niet los

Papier

A-B-C-D

Niet los

Halflinnen

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Papier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Papier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Praeludien5 Papier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Zomerwolken2 Papier

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Papier

A-B-C-D

Niet los

Halflinnen

A-B-C-D

Niet los

Linnen

A-B-C-D

Niet los

Luxe

?

?

Verzen3

Praeludien4 Halflinnen
Stemmen4
Carmina3
Verzen4
Sonnetten2

Carmina4

Stemmen5
Verzen5

Sonnetten3

Jaarboek Letterkundig Museum 9

Eindnoten:
1 J.W. Gleeson White, ‘The artistic decoration of cloth book-covers’, in The Studio IV, No. 19
(October 1894), p. 15-23.
2 Paul van Capelleveen, ‘P.C. Boutens en de band van Praeludiën’, in Jaarboek Letterkundig
Museum 7 (1998), p. 59-84. Een kleine aanvulling op dat artikel kan hier volgen. Voor de tweede
druk van Praeludiën, verschenen in 1911, ontwierp H.C.A. van Kampen een band, die
geïnspireerd leek te zijn door de Fell-band. Van Kampens ontwerp bleef daarna niet ongebruikt
op de plank liggen, maar werd door de Amsterdamse uitgeverij P.N. van Kampen & Zoon
opnieuw aangewend in 1926 voor een toneelstuk van Ina Boudier-Bakker, Springvloed, waarvan
ik in de collectie van Rob Aardse een exemplaar zag. Een exemplaar in de Koninklijke
Bibliotheek (signatuur: 2096516) is identiek gebonden in karton, voorplat en rug bedrukt in
goud. Voor de openingspagina's werd een ander ontwerp van H.C.A. van Kampen gebruikt.
Een latere bindoplage heeft het omslagontwerp gedrukt in rood op wit karton, waarbij de tekst
van rug en in het kader op het voorplat opnieuw uit een andere letter is gezet (KB signatuur:
1121 E 94). Voor beide bindoplagen geldt dat de tekst in het kader arbitrair en zonder de originele
ornamenten is geplaatst.
3 Anneliese Hübscher, ‘Walter Tiemann 1876-1951’, in Traditionen Leipziger Buchkunst (ed.
Albert Kapr), Leipzig 1989, p. [66]-113.
4 Gegevens ontleend aan het Archiv des Insel-Verlags in het Goethe- und Schiller Archiv van de
Stiftung Weimarer Klassik te Weimar en mij door Wolfgang Ritschel in een brief van 25 juni
1997 aangereikt.
5 Anneliese Hübscher, ‘Walter Tiemann 1876-1951’ (noot 3), p. 92. Met een afbeelding van
band, frontispice, titelpagina en eerste tekstpagina van Marpessa op p. 73.
6 Jean Loubier, ‘De nieuwe boekkunst in Duitschland’, in Het drukkers jaarboek voor 1906 1
(1906), p. [49]-[100]. Met op p. [100]: ‘Afb. 24. Perkamenten boekband van Walter Tiemann
voor de Insel-Verlag te Leipzig’.
7 Fons van der Linden, In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940,
Veenendaal 1987, p. 63.
8 Loubier meldt in zijn overzicht de invloed van uitgevers, drukkers en auteurs. Voor de laatste
groep, zie: Jean Loubier, ‘De nieuwe boekkunst in Duitschland’ (noot 6), p. 81.
9 In 1902 werd Boutens samen met verzamelaars en uitgevers bedankt voor de medewerking aan
een tentoonstelling die de Rotterdamsche Vereeniging ‘Voor de kunst’ organiseerde. Zie
Tentoonstelling van boekwerken in het gebouw van den ‘Rotterdamschen Kunstkring’, Witte
de Withstraat, Rotterdam [1902], p. 35. Voor Boutens als boekverzorger, zie: S.A.J. van Faassen,
‘“Een zeker amateurisme”, P.C. Boutens als boekverzorger’, in Ik heb iets bijna schoons
aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943 (ed. Jan Nap [et al.]),
Amsterdam-Den Haag 1993, p. 126-149.
10 De verschijningsdatum van het jaarboek lag in elk geval voor die van de recensie in het
Nieuwsblad voor den boekhandel van 19 juni 1906.
11 Zie de rekeningen van Verbeke geciteerd in voetnoot 48 bij S.A.J. van Faassen, ‘“Een zeker
amateurisme”, P.C. Boutens als boekverzorger’ (noot 9), p. 163.
12 We hebben weinig mogelijkheden om dit na te gaan: het Van Kampen archief is grotendeels
verloren gegaan. Overigens, papieren omslagen kunnen ook door binderijen worden bedrukt,
wat niet gebruikelijk was - en hier niet gebeurd is. Zoals meestal zond de binderij het staande
zetsel voor de omslagdecoratie en betiteling (of een cliché daarvan) naar de drukker en ging
het, na het bedrukken van de papieren omslagen, retour binderij. Voor de latere drukken is geen
cliché hergebruikt: ook voor in papier genaaide edities zijn tot 1919 de losgezaagde stempels
gebruikt.
13 Over de tanende populariteit van Boutens: Jan Nap en Joost van der Vleuten, ‘“Slechts voor
zeer weinigen”. Een documentaire over de receptie van P.C. Boutens' poëzie’, in Ik heb iets
bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1943 (ed. Jan Nap [et
al.]), Amsterdam-Den Haag 1993, p. 119.
14 Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg (signatuur: 1112 H 47).
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15 De stempels bevinden zich in doos 14 van het Proost en Brandt stempelarchief in de Koninklijke
Bibliotheek (bruikleen). Deze collectie is nog niet toegankelijk. De handstempels zijn wel
geordend, zie P.A. Goddijn, Boekbandstempels. Catalogus van het geornamenteerde
handstempelmateriaal uit de collectie verguldgereedschap van de firma Proost en Brandt te
Amsterdam, Den Haag 1989. (Scriptie).
16 Over de relaties met J. Brandt & Co. te Leipzig valt niets te lezen in de Proost en Brandt
literatuur. De firma behoorde niet tot de regelmatige adverteerders in de diverse (Nederlandse
en Duitse) boekbinderstijdschriften, maar in 1925 verscheen een advertentie in het Archiv für
Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik 62 (1925) 1 1/12: ‘Brandt & Co. Gegründet 1888 Leipzig
Mittelstr. 7 Gravuren-Schriften’, waarboven een pijl met de tekst ‘Das Zeichen für Wertarbeit’
wijst op het beeldmerk van de firma: een adelaarskop voor een rijzende halve zon, met de
afkorting ‘BUCO’. De ‘Graveuranstalt Brandt & Co.’, Handelsregister-Nr. A-1222 (oud),
overleefde de Tweede Wereldoorlog, aanvankelijk nog gevestigd in de Mittelstraße 7, later in
de Hans-Poeche-Straße 7, Leipzig Cl, en ging in 1972 op in de Bandstahlwerkzeuge Leipzig
VEB, waarover na 1978 geen gegevens beschikbaar zijn. (Informatie over de naoorlogse
geschiedenis van de firma zijn verstrekt door de Industrie- und Handelskammer zu Leipzig,
juli 2000).
17 In 1907 waren 110.793 arbeiders in dienst van Duitse boekbinderijen en de papierindustrie:
Ernst-Peter Biesalski, ‘Die Mechanisierung der deutschen Buchbinderei 1850-1900’, in Archiv
für Geschichte des Buchwesens 36 (1991), p. 76. In 1911 waren er in Leipzig 4500 werknemers
in boekbinderijen en aanverwante bedrijven. Berlijn kwam op de tweede plaats met 3000
werknemers; Stuttgart volgde met 1000. Vergelijk F. Laméris, ‘Mededeeling uit Leipzig’, in
Magnus 2, No. 14 (15 augustus 1911). p. 108-109.
18 Debiteuren/crediteuren-boeken van de firma J. Brandt & Zoon (D&C, Gemeentearchief
Amsterdam, archief 1246). Het archief bevat 7 delen Debiteuren/crediteuren (1852-1915 en
1920-1926). Ander materiaal heeft de papierhandel tot onderwerp, met uitzondering van:
Inkoopboeken J.B.Z. (1900-1906, 1913-1916), Orderboeken Binderij (1914, 1930, 1940) en
een Verkoopboek Binderij (1920), Specificatie balansposten Brandt 1850-1920 (1 per 5 jaar
bewaard) en Balansen Brandt (1852-1907). Deze boeken maken deel uit van de ‘Historisch
financiële boeken’. Correspondentie van de binderij uit deze periode is niet bewaard, ook niet
bij de andere partijen: het archief van uitgeverij Van Kampen ging verloren (op enkele ontwerpen
na, die nu in het Rijksprentenkabinet Amsterdam bewaard worden) en het archief van drukkerij
Thieme is in de Tweede Wereldoorlog verbrand.
19 Stempelcollectie Proost en Brandt, Koninklijke Bibliotheek. De andere stempels kunnen in een
van de vele dozen alsnog voor de dag komen. Overigens werden niet alle stempels bewaard.
Over de zogeheten ‘Juliana Bijbel’, gebonden door firma J. Brandt & Zoon en aangeboden aan
koningin Wilhelmina en de (zeer jonge) prinses Juliana schreef Stokkink: ‘De versiering van
den band, geheel in handvergulding en blinddruk; alléén het lettergedeelte, het gestyleerde
wapen en het monogram P.J. (Prinses Juliana), zijn met de pers gedrukt en de stempels daarvan,
ter meerdere waarde van den Bijbel, direct na 't gebruik vernietigd.’ (S. [G. Stokkink], ‘De
Juliana Bijbel’, in Magnus 1, No. 11 (1 juli 1910), p. 124.) Misschien verdwenen om die reden
niet alleen persstempels, maar ook handstempels; P.A. Goddijn constateerde dat de
handstempelcollectie niet compleet is overgeleverd (P.A. Goddijn (noot 14), deel 1, p. 54-55).
Het ontbrekende naamstempel kan overeenkomen met ‘1 Monogram P.N.v.K & Zn’, dat 18.35
Mk inclusief 0.85 porto kostte, ofwel ƒ 11,01 (D&C 1900 tot 1907 [is: 1905-1907], no. 2348,
factuur 13 juni 1907, Gemeentearchief Amsterdam, archief Proost en Brandt, no. 1246).
20 D&C 1900 tot 1907 [is: 1905-1907], no. 2161, factuur 10 juni 1907, Gemeentearchief
Amsterdam, archief Proost en Brandt, no. 1246.
21 Van Stemmen (derde druk, 1917) is een exemplaar bekend waarvan het onderste rugstempel
ondersteboven is geplaatst. (KB, signatuur: 2291 B 13). Van Carmina (derde druk, 1920) is
een exemplaar bekend waarvan het bovenste stempel - het distelornament mèt de aanhangende
dubbel bekaderde rechthoek - ondersteboven is geplaatst (KB, signatuur: 2291 B 12).
22 Brief, gedateerd 22 februari 1905, in het archief-Veen. Geciteerd naar H.T.M. van Vliet,
Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925],
Amsterdam-Antwerpen 2000, p. 32.
23 Een cliché-druk (patroon: A-B-C-D), met opgeplakte auteursnaam- en titelafdruk bevinden zich
in de door D. Veeze bijeengebrachte collectie Nederlandse boekkunst in de Wolfsonian Library,
Miami Beach, Florida [Veeze XA 1993.3026].
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24 De reden hiervoor is onbekend, maar het kan zijn dat hieraan een late overname van deze titel
van de oorspronkelijke uitgever, Maison Blok, ten grondslag ligt.
25 Reeksoverzicht in Ina Boudier-Bakker, Armoede, vijfde druk, Amsterdam [1917].
26 Fons van der Linden, In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940
(noot 7), p. 63.
27 S.H. de Roos, ‘De tegenwoordige drukletter’, in Onze kunst 7 (1908) 1 (januari), p. 34-35. Zie
ook Anne Murray-Robertson, Grasset, pionnier de l'Art Nouveau, Paris 1981, p. 85-88, en J.W.
Enschedé, De Grassetletter, Amsterdam 1904.
28 De drukproef is afgebeeld en besproken in S.A.J. van Faassen, ‘“Een zeker amateurisme”, P.C.
Boutens als boekverzorger’ (noot 9), p. 134 en 143. Over de letter van Grasset, idem, p. 148.
29 Het omslag werd in de binderij gedrukt, soms met aanvullende teksten, zoals in het geval van
de tweede druk van Carmina: op het achteromslag adverteert de uitgeverij voor Stemmen
(tweede druk) en Praeludiën (tweede druk) uit 1911. [Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg
(signatuur: 1121 N 46).]
30 A.A.M. Stols, Bibliographie van het werk van P.C. Boutens 1894-1924. Maastricht 1925, p. 8.
31 Gebruikte afkortingen voor locaties: ADS (Antiquariaat De Slegte, Den Haag); AFH
(Antiquariaat Fokas Holthuis); AS (Antiquariaat Schuhmacher); JvE (Jaap van Eesteren); KB
(Koninklijke Bibliotheek); MvhB (Museum van het Boek); PC (Particuliere collectie); ZB
(Zeeuwse Bibliotheek).
32 Voor hun bereidwillige medewerking ben ik dank verschuldigd aan Antiquariaat Schuhmacher
te Amsterdam en aan Ronald Rijkse van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Zowel te
Amsterdam als te Middelburg heb ik stapels Boutensbundels kunnen bestuderen. Ook wil ik
voor hun aanwijzingen en correcties enkele verzamelaars en specialisten dank betuigen: Rob
Aardse, Jaap van Eesteren, Fokas Holthuis, Ton Leenhouts, Jan Storm van Leeuwen, Albert
Struik en Rens Top.
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Pim de Vroomen
Een paar onbekende schilderijen van Pierre Kemp
Over het lezen van facsimile's
Het Bonnefantenmuseum in Maastricht beschikt sinds 1996 over nagenoeg alle
tekeningen en schilderijen van de Maastrichtse dichter-schilder en
P.C.Hooft-Staatsprijswinnaar Pierre Kemp (1886-1987). Aan de hand van twee
facsimile's uit 1929 die al heel lang geleden gepubliceerd werden, namelijk in 1961
en in 1980, laat ik zien dat er nog steeds aanvullingen mogelijk zijn op het overzicht
van zijn teken- en schilderwerk.

Het facsimile ‘December 1929’
Ter gelegenheid van Pierre Kemp's 75e verjaardag verscheen in 1961 het Schrijvers
Prentenboek. Hoewel het, na bijna veertig jaar, wel aan enige revisie toe is, moet
gezegd worden dat het nog steeds een rijke bron van allerhande informatie is. Zo
staan er heel wat verspreide gegevens in over PK als schilder: op het omslag de
gedeeltelijke reproductie van een schilderij, iets in de ‘Inleiding’, een paar
kindertekeningen, keramische en mode-ontwerpen, landschapstekeningen, het bekende
Zelfportret in Rode Conté uit 1911, het (piepklein afgedrukte) vignet van PK's eerste
bundel Het wondere lied en een foto van zijn schilderspalet met het gedicht ‘Staking’.
Op bladzijde 20 staat ook nog het facsimile afgedrukt van een kladhandschrift van
Pierre Kemp. Het draagt de titel ‘December 1929’. De redactie deelt mee dat het is
afkomstig is uit het ‘Prestatiecahier
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Facsimile A: ‘December 1929’, gepubliceerd in 1961
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Schilderwerk’ waarin PK dagelijks het aantal beschilderde vierkante centimeters
aantekende.
Als we dit facsimile, dat bij deze bijdrage nog eens wordt afgedrukt als Facsimile
A, niet alleen als een plaatje beschouwen maar het ook echt lezen, levert het de titels
op van vijf schilderijen die PK in december 1929 vervaardigde. Het zijn: (1) Zielen
en Cigaretten; (2) X.X. luistert naar de bloemen; (3) Gebed voor de Hereeniging der
Kerken; (4) Tekst Ruysbroeck, zie Jouve; en (5) Christus bedaart > doet den Storm
bedaren.
De titels van het tweede en derde schilderij zijn duidelijk doorgehaald. Voor X.X.
luistert naar de bloemen geldt dat zeker, maar bij Gebed voor de Heereniging der
Kerken is de doorhaling door middel van onderstippeling weer ongedaan gemaakt.
Daar heeft Pierre Kemp nog aan toegevoegd dat hij het onderste stuk in januari 1930
heeft geretoucheerd.
Dit facsimile levert dus de titels op van vier, mogelijk vijf schilderijen, waarvan,
we mogen aannemen dat ze echt bestaan (hebben). Van twee ervan is dat evident,
want de schilderijen Gebed voor de Hereeniging der Kerken en Zielen en Cigaretten
zijn in zwart-wit afgebeeld in hetzelfde Schrijvers Prentenboek.
Het facsimile biedt echter meer. PK geeft de formaten van de schilderijen en rekent
het oppervlak in cm2 uit (de berekeningen staan erbij). Bij de laatste twee schilderijen
smokkelt hij één centimeter, zodat het oppervlak iets groter wordt. Daarna telt hij
het aantal cm2 op: de uitkomst over december 1929 is 5520 beschilderde cm2. Hij
heeft in december 1929 dus iets meer dan een halve vierkante meter geschilderd!
Het is niet duidelijk, waarom PK het aantal vierkante centimeters vervolgens deelt
door zeven, terwijl het toch maar om vier schilderijen gaat (of hoogstens vijf, als we
het doorgestreepte schilderij nog even meetellen). Ik kom daar straks op terug. Maar
de som zelf klopt wel: 5520 cm2 gedeeld door zeven levert een gemiddeld oppervlak
van 788 cm2 op. Pierre Kemp rondt naar beneden af.
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De schilderijen-boekhouding ‘Productie 1929’.

Het facsimile ‘Productie 1929’
In Man in het zwart, heer van het groen, de eveneens nog steeds alleraardigste door
Molin en Morel bezorgde in 1980 aan Pierre Kemp gewijde aflevering van De
Engelbewaarder, maar toch ook al weer twintig jaar oud, vinden we op blz. 64-65
nòg een reproductie van een facsimile over Pierre Kemps schilderkunst. Ging facsimile
A alleen over december 1929, hier gaat het om de schilderijen-boekhouding van het
hele jaar 1929. Ook dit facsmile wordt hier nog eens afgedrukt als Facsimile B.
Het jaaroverzicht geeft per maand zeer gedetaileerde informatie van
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Facsimile B: ‘Productie 1929’, gepubliceerd in 1980.

allerhande aard. Ik loop de kolommen even na. Pierre Kemp maakte in 1929 in totaal
33 schilderijen (kolom 2) in 75 dagen (kolom 3), samen was dat 56.335 cm2 (kolom
5). Hij maakte dus 0,44 schilderij (kolom 4) of 751 cm2 (kolom 6) per schilderdag.
Over productie gesproken!
De uitgaven voor alle 33 in 1929 geproduceerde schilderijen, inclusief lijsten,
bedragen in totaal ƒ 162,64, of ƒ 4,92 per stuk. Per geschilderde dm2 (kolom 5) komt
dat neer op ƒ 0,29 (laatste kolom). Voor het echte schilder-‘handwerk’ wil Pierre
Kemp ƒ 1,33 per dm2 verdienen.
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De verkoopprijs van de schilderijen inclusief materiaalkosten zal dus tenminste ƒ
1,62 per dm2 moeten gaan bedragen.
Onder het kopje ‘Formaten’ zijn de 33 schilderijen verdeeld naar productiemaanden
en formaten. Zo is te zien dat augustus 1929 een topmaand was met 10 schilderijen,
waarvan één van 100 × 70 cm. Bij acht schilderijen zet PK kleine voetnoot-eentjes,
bijv. bij het grote schilderij uit augustus. Ze zijn niet zo duidelijk, maar als je eenmaal
weet dat ze er zijn dan vind je ze ook. De acht voetnootjes corresponderen, althans
in aantal, met de acht schilderijen die links linksonderin worden genoemd: zeven
werden er verkocht, één weggegeven. De acht schilderijen dragen de volgende titels:
(1) Mythologie; (2) Gele stad; (3) Jongleur; (4) Heiligenlegende; (5) Enterrement;
(6) Ontmoeting; (7) O.L.Vr. van 't Koren en (8) Ruysbroeck.
In dit het overzicht herkennen we de loonboekhouder Kemp die overdag werkte
op het bureau van de mijn Julia. Door de scrupuleuze nauwgezetheid heeft het
overzicht, enigszins op zijn Barbarbers, toch iets poëtisch.

Samenvoeging van de gegevens
Aan de hand van de gezamenlijke gegevens uit facsimile A en B kunnen we om te
beginnen het vreemde getal ‘zeven’ verklaren dat bij facsimile A ter sprake kwam.
In B staat immers dat PK in december vier schilderijen maakte (kolom 2). Dit
betekent dat het doorgehaalde schilderij (X.X. Luistert naar de bloemen) uit A
inderdaad niet meetelt. Daarna laat de derde kolom het onverklaarbare getal 7 in het
slot vallen: de deling door ‘zeven’ hangt niet af van het aantal in december gemaakte
schilderijen (4, kolom 2), maar van het aantal schilderdagen (7, kolom 3). Kemp
vervaardigde in december 1929 dus iets meer dan 0,57 schilderij (kolom 4) of 788
cm2 (kolom 6) per schilderdag. In vergelijking met de andere maanden een heel
behoorlijk resultaat: boven het jaargemiddelde!
De twee facsimile's leveren samen de titels op van dertien schilderijen. Maar als
we het doorgestreepte X.X. luistert naar de bloemen niet meetellen en als we Tekst
Ruysbroeck - zie Jouve (uit A) gelijkstellen aan ‘Ruysbroeck’ (uit B), dan houden
we elf schilderijen over. Ik behan-

Jaarboek Letterkundig Museum 9

107
del ze hieronder per groep. Vijf schilderijen zijn intussen bekend geraakt, vier kunnen
we thuisbrengen op een tentoonstelling van november-december 1929 en dan blijven
er nog drie over (waarvan een verworpen).

Pierre Kemp, 1924. (Letterkundig Museum.)
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Vijf oude bekenden
Vier van de elf schilderijen zijn intussen terecht gekomen in het Bonnefantenmuseum.
Eén werd beschreven in de Catalogus van het Bonnefantenmuseum Maastricht (1958)
en drie door Fred van Leeuwen in zijn overzichtsartikel voor De Engelbewaarder
(1980). De bestaande beschrijvingen kunnen hier en daar worden aangepast. Het
laatste schilderij in deze groep, Gebed voor de Hereniging der Kerken, is al zo lang
bekend dat het aan deze groep wordt toegevoegd.

1 Christus Bedaart de Storm (1929)
In een sterk gebogen ruimte (als via een glimmende bol of schaal) zien we van boven
naar beneden. Bovenin in het schilderij bevinden zich aan weerszijden groene
palmbladeren. De gele hemel daartussen gaat naar beneden toe over in een rood
landschap, waarin zich een blauw meer en (waarschijnlijk) een berg bevinden. In
het relatief kleine meer bevindt zich een sterrelicht dat Christus moet aanduiden.
Links onderin staan drie vrouwen naar het stormspektakel te kijken.
Olieverf/Karton, 32,2 × 24,1 cm.
Gemerkt en gedateerd r.o. ‘P. Kemp 1929’ (ws. op 29 december 1929).
Collectie: Maastricht, Bonnefantenmuseum (inv. no 171).
Herkomst: Aangekocht van de kunstenaar (1950).
Exposities: Brussel 1966 nr 10; Utrecht 1988 nr 8; Maastricht 1996 nr
24.
Literatuur: Facs. A en B; Cat. Bonnefantenmuseum 1958; Van der Elsen
1988; De Vries 1990; Wesseling 1996.
Commentaar:
Ook: Christus doet den Storm bedaren (A). Ontstaansdatum 29 dec. 1929 (A). De
titel, het koepelvormige licht en de sterk gebogen ruimte, nog vermeerderd met het
sterrelicht dat Christus moet aanduiden, doen sterk denken aan het gelijknamige
olieverfschilderij uit 1891 van James
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Ensor (Museum voor Schone Kunsten, Oostende). Ensor stond in 1929 officieel zeer
in de aandacht door zijn grote tentoonstelling in het Palais des Beaux-Arts te Brussel
en door zijn verheffing in de adelstand.

Christus bedaart de storm (1929) door Pierre Kemp. (Bonnefantenmuseum, Maastricht.)
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2 Le Jongleur de Notre Dame (1929)
In het midden van een ovale gele stralenkrans, die het gehele staande beeld vult,
bevindt zich links Notre Dame. Zij draagt een geel-bruine sleepmantel met
pauweveerpatronen en wordt ter rechterzijde ondersteund door de jongleur die een
groen-blauw kostuum draagt, versierd met rode banen. Zij verwijderen zich samen
naar de diepte van het doek.
Olieverf op karton, 99,6 × 70 cm
Gesigneerd en gedateerd ‘P. Kemp 1929’ (ws. op 29 augustus 1929).
Collectie: Maastricht, Bonnefantenmuseum (inv nr 1391).
Herkomst: Hr. Donkers, Maastricht (maart 1930, ƒ 50);
Bonnefantenmuseum Maastricht (1962).
Exposities: Utrecht 1988 nr 4, Maastricht 1996 nr 26.
Literatuur: Facs. B; Van Leeuwen 1980; Van der Elsen 1988.

Le jongleur de Notre Dame (1929) door Pierre Kemp. (Bonnefantenmuseum, Maastricht.)

Commentaar:
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PK heeft dit schilderij in maart 1930 voor ƒ 50 verkocht aan de heer Donkers te
Maastricht. Deze verkocht het in 1962 als ‘Jongleur de Notre Dame’ aan het
Bonnefanten Museum. Omdat we sinds de museale beschrijving (Van Leeuwen
1980) ook het formaat kennen, namelijk 99,6 × 70 cm, kan het schilderij nauwkeuriger
gedateerd worden op augustus 1929 (B). Een kleurenfoto van het schilderij is ingeplakt
in Van der Elsen 1988.
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Ontmoeting / Bruidsnacht / Minnend paar in landschap (1929) door Pierre Kemp.
(Bonnefantenmuseum, Maastricht.)

3 Ontmoeting

Bruidsnacht

Minnend Paar in landschap (1929)

In een heldere nacht, waarin veel sterren aan de blauwe hemel staan en waarin het
landschap-met-struiken wordt verlicht door de maan (die niet in beeld is), komen
een man en een vrouw elkaar tegen. De in het wit gesluierde vrouw en de eveneens
in het wit geklede man houden elkaars hand vast. Zij worden omgeven door nog
meer sterren. Hij heeft zijn rieten zomerhoed over een struik achter zich gehangen.
Olieverf op karton, 19,5 × 26,3 cm.
Signatuur onbekend, ws. op 9 juni 1929.
Collectie: Maastricht, Bonnefantenmuseum (inv. nr 1578).
Herkomst: Mathias Kemp (juli 1930, f 10), An Kemp-Dassen;
Bonnefantenmuseum (1969).
Exposities: Utrecht 1988 nr 1, Maastricht 1996 nr 27
Literatuur: Facs B; Van Leeuwen 1980; Van der Elsen 1988.
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Zielen en sigaretten (1929) door Pierre Kemp. (Bonnefantenmuseum, Maastricht.)

Commentaar:
PK heeft dit schilderij in juli 1930 als Ontmoeting voor ƒ 10 verkocht aan zijn
broer Mathias. Het schilderij wordt in PK's aantekeningen daarna ook wel Bruidsnacht
genoemd. In 1969 heeft de weduwe van Mathias, mevrouw An Kemp-Dassen, het
als ‘Minnend paar in landschap’ gelegateerd aan het Bonnefantenmuseum. Omdat
toen o.a. het formaat bekend was (Van Leeuwen 1980) kunnen we de ontstaansdatum
bepalen op juni 1929 (facs B).

4 Zielen en Sigaretten (1929)
Een groot aantal sigaretten rokende personen, vooral vrouwen, kijkt in de richting
van de toeschouwer naar een met veel licht omgeven vlam op het middenplan. Op
diverse plaatsen op het schilderij kringelt de
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rook uit de sigaretten recht omhoog. Links voorin bevindt zich een beschaduwde
persoon tussen de toeschouwer en het licht.
Olieverf op karton, 44 × 33,3 cm.
Gesigneerd en gedateerd r.o. ‘P. Kemp 1929’ (1 december 1929).
Collectie: Maastricht, Bonnefantenmuseum (inv. nr 4477).
Exposities: Maastricht 1930 nr 44; Maastricht 1996 nr 42.
Literatuur: Nedermaas 1930; Gregoor 1956; Prentenboek 1961; Van
Leeuwen 1980; Maas 1996
Commentaar:
Dit schilderij is ontstaan op 1 december 1929 (A). Op de tentoonstelling in
Maastricht 1930 zakte de prijs van ƒ 60 naar ƒ 50 (Tent. cat. 1930). De menigte is
wellicht ‘opeengepakt in een café’ (Maas 1996). PK gebruikt in zijn gedichten
meermaals het woord ‘zielen’ om ‘mensen’ of ‘personen’ aan te duiden.

5 Gebed voor de Hereniging der Kerken (1929, 1930)
Een gouden koepel en minaretten en kerktorens (in rood, oranje, groen) tekenen zich
tegen een goudgele hemel af. Op het middenplan staan, aan een drukbereden autoweg
en achter zes zeer flinke bomen, diverse donkerblauwe wolkenkrabbers. De autoweg
bevindt zich vóór de wolkenkrabbers en verdwijnt, iets links van het midden, tussen
de wolkenkrabbers door naar de verte. De helderwitte wijzerplaat van de middelste
wolkenkrabber bevindt zich precies in het middelpunt van het schilderij. De voorgrond
is gevuld met donkere massa's mensen.
Olieverf op karton, 54 × 46 cm.
Signatuur: ‘P.Kemp 1929’ (22 december 1929).
Collectie: J. Boost, Gouda (januari 1930).
Herkomst: Geschenk van de kunstenaar.
Exposities: Maastricht 1995 nr. 24.
Literatuur: Prentenboek 1961; Van Leeuwen 1980; Van der Elsen 1988
(nagenoeg identiek bij Dickhaut 1995).
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Commentaar:
Over de voorstellling zegt PK: ‘De hemel is in het algemeen goudgeel. De torens
oranje, rood en roode doodekop, vandaar zoo donker; de wolkenkrabbers en de
menigte op den voorgrond met blauwen en paarsen en grijzen.’ (PK aan Karel
Reijnders, brief van 25 jan. 1948, ongepubliceerd). Het schilderij is ontstaan op 22
december 1929, maar PK heeft eind januari 1930 het onderste vijfde deel
geretoucheerd (A). Het meet 54 × 46 cm (A). ‘Het origineel werd door mijn
echtgenoote met mijn instemming cadeau gedaan aan een geestelijke, die hier uit de
parochie vertrok en bevindt zich naar beste weten nog ergens in een kapelanie van
een der voorsteden van Roermond (PK aan Karel Reijnders, brief van 25 jan 1948,
ongepubliceerd.). Dit is waarschijnlijk em.

Gebed voor de hereniging der kerken (1929, 1930) door Pierre Kemp (Particuliere collectie.)
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pastoor J. Boost te Gouda (Van Leeuwen 1980). Mogelijk werd PK aangetrokken
door het idee van eenheid van alle godsdiensten. Dergelijke verbindingen van
symbolen uit oosterse en westerse religies komen vaak voor in de symbolistische
kunst (Van der Elsen 1988; nagenoeg identiek bij Dickhaut 1995).

Vier schilderijen van de expositie 1929
Eind 1929 deed PK mee aan de Tentoonstelling van werken der werkende leden der
van den Limburgschen Kunstkring. De tentoonstelling vond plaats in het Stedelijk
Museum Maastricht en duurde van 23 november tot en met 8 december 1929. Over
de contemporaine receptie van o.a. deze tentoonstelling schreef ik een kort stukje in
de afscheidsbundel van Harry G.M. Prick (1988). Pierre Kemp bracht daar vier
werken in die wij nu tegenkomen in de twee facsimile's (gecursiveerd): (65) Zwart
en geel-goud, ƒ 120: (66) De Droogte, ƒ 60; (67) Salomé, ƒ 65; (68) Gele stad, ƒ 60;
(69) Mythologie, ƒ 40; (70) Tapisserie d'un amour malheureux ƒ 45; (71) Hittegolf
ƒ 40; (72) Verleid door ultramarijn, ƒ 50; (73) Heiligenlegende, ƒ 35; (74) Folklore,
ƒ 35; (75) O.L. Vr. van 't koren, ƒ 35 en (76) Carnaval, eigendom.

1 Gele stad (1929)
De voorstelling is niet bekend, maar heeft wellicht iets te maken met de heuvelachtige
stad die voorkomt in ‘Het gele land’ uit PK's grote ongepubliceerde gedicht ‘De
Tocht’
Olieverf op karton, ws. 40 × 50 cm.
Ontstaansdatum: 23 november 1929 pqn (ws. 3 november 1929).
Collectie: W.J.B. Schweitzer, Heerlen (december 1929, ƒ 51); huidige
verblijfplaats onbekend.
Exposities: Maastricht 1929 nr 68.
Literatuur: Meeuwesse 1961; Reijnders 1988.
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Commentaar:
Dit schilderij is ontstaan vóór 23 november 1929, omdat het vanaf die datum werd
geëxposeerd in Maastricht. Het formaat is waarschijnlijk 40 × 50 cm, in welk geval
de vroegste datum 3 november 1929 zou kunnen zijn. In december 1929 werd het
voor ƒ 51 verkocht aan Directeur W.J.B. Schweitzer te Heerlen. Zoon N.M.J.
Schweitzer heeft het schilderij thuis nooit gezien. Hij veronderstelt dat zijn vader
het schilderij heeft gekocht en het vervolgens aan iemand cadeau heeft gedaan; dat
gebeurde vaker.
Schweitzer (1880-1962), aanvankelijk boekhouder bij de mijn Oranje Nassau, was
in 1929 enig en algemeen directeur van de mijn Laura in Eijgelshoven. Zes à zeven
jaar eerder, in de periode december 1922-april 1923, had PK hem, toen hij nog
commercieel directeur van de Laura was, in totaal vier zangen van het grote gedicht
De Tocht toegezonden (Reijnders 1988). In dit grote werk komt niet een ‘Gele stad’
voor maar wel ‘Het gele land’, waarover Meeuwesse meldt: ‘Maar dan ontwaren ze
eindelijk in de verte een heuvelachtig gelegen stad, een silhouet van slanke torens
en ivoren minaretten. Het jezuïtisch Kathedraal-paleis [van Zang I] lijkt
getransponeerd in de Oriënt. Weer staat de symbolistische poëet voor een poort,
ditmaal in een geel licht’ (Meeuwesse 1961). Als deze voorstelling iets te maken
heeft met het onderhavige schilderij, dan doen de torens en minaretten denken aan
het schilderij ‘Gebed voor de hereniging der kerken’ dat hierboven ter sprake kwam.
(Uit gegevens die ik in dit artikel niet kan behandelen zou het overgens ook om een
rivierlandschap kunnen gaan.)

2 Mythologie (1929)
De voorstellling van dit schilderij is niet bekend.
Olieverf op karton, ws. 35 × 27 cm.
Ontstaansdatum: 23 november 1929 pqn (ws. augustus 1929).
Collectie: Ir. Vos, Maastricht (december 1929, ƒ 34).
Exposities: Maastricht 1929 nr 69
Literatuur: Facsimile B.
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Commentaar:
Dit schilderij moet dateren van vóór 23 november 1929, omdat het vanaf die datum
werd geëxposeerd in Maastricht. In december 1929 werd het voor ƒ 34 verkocht aan
Ir. Vos te Maastricht. Het formaat is wellicht 35 × 27 cm. In dat geval zou de vroegste
datum augustus 1929 kunnen zijn.

3 Heiligenlegende (1929)
De voorstelling is niet bekend. ‘Toch kan een feëerie als zijn “Heiligenlegende”
gevoelige naturen wel aanspreken, juist om het sensitieve, verbeeldingrijke ervan.’
(Limburger Koerier 1929)
Olieverf op karton, formaat niet bekend (wellicht 27 × 21 cm).
Ontstaansdatum: 23 november 1929 pqn (wellicht juni 1929).
Collectie: Mej. Jeanne Mulder, Maastricht (mei 1930, ƒ 25,50).
Exposities: Maastricht 1929 nr 73.
Literatuur: Facs. B; Limburger Koerier 1929.
Commentaar:
Het schilderij dateert van vóór 23 nov. 1929 omdat het vanaf die datum werd
geëxposeerd in Maastricht. Vijf maanden na de tentoonstelling, in mei 1930, verkocht
PK het voor ƒ 25,50 aan Mej. Jeanne Mulder te Maastricht. Gezien de prijs is het
niet zo'n groot schilderij. Als het formaat 27 × 21 xm is, dan is het schilderij
waarschijnlijk van juni 1929.

4 Onze Lieve Vrouw van 't Koren (1929)
In een korenveld (met de horizon hoog bovenin) verschijnt rechts, in een soort ovaal,
Onze Lieve Vrouw.
Olieverf op karton, formaat onbekend (wellicht 30 × 32 cm).
Ontstaansdatum: 23 november 1929 pqn (wellicht maart 1929).
Collectie: mr Frans Jongen, Maastricht (sept. 1930, ƒ 25,50).
Exposities: Maastricht 1929 nr 75.
Literatuur: Nedermaas 1930.
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Commentaar:
De beschrijving hierboven van de voorstelling in gebaseerd op een onduidelijke
illustratie uit 1930 in De Nedermaas. Het schilderij dateert van vóór 23 nov. 1929,
want het werd vanaf die datum geëxposeerd in Maastricht. Negen maanden na de
tentoonstelling, in september 1930, verkocht PK het voor ƒ 25,50 aan mr Frans
Jongen te Maastricht. Gezien de prijs is het niet zo'n groot schilderij. Als het 30 ×
32 cm is, dan is het schilderij wellicht van maart 1929.

Drie overige (waarvan een verworpen)
1 Enterrement (1929)
De voorstelling van dit schilderij is niet bekend.
Het schilderij is gemaakt in 1929.
Collectie: Maastricht, Raadskelder (juli 1930, ƒ 170).
Commentaar:
Dit schilderij is gemaakt in 1929 en in juli 1930 voor ƒ 170 verkocht aan de
Raadskelder te Maastricht (B).

2 Tekst Ruybroeck - zie Jouve (1929)
De voorstelling is niet bekend.
Olieverf op karton, 32 × 24 cm.
Ontstaansdatum 26 december 1929
Collectie: Ir. Edixhoven, Eindhoven (januari 1930)
Herkomst: Geschenk van de kunstenaar.
Literatuur: Ruusbroec 1926; Facsimile A, B; Reijnders 1970.
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Commentaar:
De ontstaansdatum is 26 december, tweede Kerstdag 1929. Het schilderij meet 33
[32] bij 24 cm, of 792 [768] cm2 (facs. A). Het heet ook Ruysbroek (B). PK heeft
het in januari 1930, dus niet lang nadat hij het geschilderd had, cadeau gegeven aan
Ir. Edixhoven te E[hove]n. (Op grond van bepaalde gegevens die ik in het bestek
van dit artikel niet kan behandelen, zou dit schilderij overigens ook wel eens L'ami
et l'enfant kunnen heten.)
Bij dit schilderij heeft mogelijk een rol gespeeld de in 1926 door dr L. Reypens
S.J. bij Nypels in Maastricht bezorgde editie van Ruusbroec's Van den hemelschen
melodyen. Ook noteerde PK in 1928, dus juist als hij begint met zijn nieuwe gedichten,
boekaankopen van o.a. Pierre-Jean Jouve (Reijnders 1970). Deze surrealist schreef
sterk persoonlijk gekleurde religieuze poëzie waarin hij zoekt naar het verloren
paradijs. Directeur Edixhoven komen wij in het Verzameld Werk tegen in het gedicht
‘Aan directeur Edixhoven’.

3 X.X. luistert naar de bloemen (1929, verworpen)
De voorstelling van dit op 8 december 1929 gemaakte, maar verworpen schilderij
is niet bekend. Het formaat is niet bekend.
Commentaar:
De titel van dit schilderij is doorgehaald (facs. A) en komt in het jaaroverzicht
1929 niet voor (facs. B). Het is gemaakt op 8 december 1929 (facs. A) maar werd
verworpen (facs. A en B). Als PK het karton niét opnieuw heeft gebruikt kan het
zich als ‘Titel onbekend’ in de verzameling van het Bonnefantenmuseum bevinden.
In de gedichten van PK wordt regelmatig naar bloemen geluisterd. De dubbele
‘X’ in de titel doet onmiddellijk denken aan de dubbele ‘N’ in het gedicht ‘Mevrouw
N.N. te zijn’ (van juni 1943), maar in dát gedicht wordt niet naar bloemen geluisterd.
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Literatuur (Chronologisch)
A

Ms. ‘December 1929’, gereproduceerd
in: Pierre Kemp. 's-Gravenhage,
Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, 1961. (Schrijvers
Prentenboek, deel 7.)

B

Ms. ‘Productie 1929’, gereproduceerd in:
Pierre Kemp. Man in het zwart, heer van
het groen. Samengesteld door Rob Molin
en Peter Morel, Amsterdam, De
Engelbewaarder, 1980, blz. 64-65.

1926

Ruusbroec. Van den hemelschen
melodyen. [Editie dr. L. Reypens S.J.]
Maastricht, Nypels, 1926. (Van Laar 31).

1929

Tent. Cat. Tentoonstelling van werken
der werkende leden van den
Limburgschen Kunstkring. Stedelijk
Museum Maastricht van 23 November
tot en met 8 december 192[9], 4 blz.
(Vouwblad).

1929

‘Tentoonstelling Limb. Kunstkring. 11
(slot).’ In: Limburger Koerier, 29
november 1929.

1930

V.H. [Mathias Kemp?]: ‘Limburgsche
portretten. Pierre Kemp.’ In: De
Nedermaas, Limburgsch geillustreerd
maandblad, 7 (1930), juni 1930, blz.
121-122. Hoewel ondertekend met ‘V.H.’
en in de inhoudsopgave vermeld als
geschreven te zijn door ‘A.D.F.’, is dit
artikel zeer waarschijnlijk van Mathias
Kemp.

1956

Nol Gregoor, ‘Dichter in Kemp-land’, in:
Het boek van nu, november 1956.

1958

Catalogus van schilderijen en
Beeldhouwwerken. Limburgs Museum
voor Kunst en Oudheden, Bisschoppelijk
Museum Roermond. Maastricht,
Bonnefantenmuseum, 1958.

1961

Pierre Kemp. 's-Gravenhage, Nederlands
Letterkundig Museum en
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Documentatiecentrum, 1961. (Schrijvers
Prentenboek, deel 7.)
1961

Karel Meeuwesse: ‘Een divina commedia
Kempesca’. In: Roeping, dec. 1961, blz.
483-498. (Pierre Kempnummer.)

1970

Karel Reijnders, Pierre Kemp een
zondagsdichter? Groningen, 1970.
(Voordrachten Gelderse Leergangen,
nummer 28.)

1980

Fred van Leeuwen: ‘Het schilderen van
Pierre Kemp.’ In: Pierre Kemp. Man in
het zwart, heer van het groen.
Samengesteld door Rob Molin en Peter
Morel, Amsterdam, De Engelbewaarder,
1980, blz. 120-145.

1988

Karel Reijnders: ‘Een mijndirecteur naast
twee paters. Pierre Kemp maakt ernst met
zijn talent en met zijn religie.’ In:
Teruggedaan. Eenenvijftig bijdragen voor
Harry G.M. Prick. 's-Gravenhage,
Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, 1988, blz.
299-305.

1988

Pim de Vroomen: ‘Over de
contemporaine beoordelingen van het
schilderwerk van Pierre Kemp.’ In:
Teruggedaan. Eenenvijftig bijdragen voor
Harry G.M. Prick. 's-Gravenhage,
Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, 1988, blz.
341-350.

1988

Marianne van der Elsen: Pierre Kemp en
de schilderkunst. Utrecht, Kunstzaal De
Reiger, mei 1988. (Reigercahier, nummer
6.)

1990

Peter Yvon De Vries: ‘De storm in het
oog’. In: De Tijd, 29 juni 1990, 36-41.

1995

M.F.A. Dickhaut en M.A.H.
Pomerantz-Beks. Gezicht van Maastricht:
Beeldende kunst in Maastricht tussen
1900 en 1940. Maastricht 1995, blz. 56,
59 (afb.), 102-104 (tekst).

1996

Michel Maas: ‘Kemp schilderde weinig
voor de gewone oppervlakkige man’. In:
De Volkskrant, 4 mei 1996.
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Janneke Wesseling: ‘Een vaarwel aan de
grote aardse verfdoos’. In:
NRC/Handelsblad, 25 mei 1996.

Jaarboek Letterkundig Museum 9

121

Jan van der Vegt
Een verjaardagsgeschenk uit de voorgeschiedenis van Vijftig
Een van die merkwaardige roevalligheden waar de biograaf het soms van hebben
moet, overkwam mij in november 1985. Ik was toen nog leraar Nederlands aan het
Zaanlands Lyceum in Zaandam en na een les waarin ik iets had verteld over de
Vijftigers, kwam een van de leerlingen naar mij toe en zei: ‘Die Andreus en Lucebert
waar u het over had, die heeft mijn moeder nog gekend. Ze heeft ook gedichten en
tekeningen van ze.’ Omdat ik in die tijd bezig was materiaal te verzamelen voor de
biografie van Hans Andreus, was ik zeer geïnteresseerd, vooral toen ik hoorde dat
het tekeningen en gedichten uit

Nel Offerman, 1944. (Collectie familie Taanman.)

de oorlogsjaren waren. Over die periode wist ik nog maar weinig. Op 22 november
bezocht ik daarom aan de Herengracht in Zaandam de familie Taanman en toen kreeg
ik een bijzonder document onder ogen uit de verre voorgeschiedenis van Vijftig.
Het was een ouderwets fotoalbum, waarvan de bladen waren beplakt met gedichten
en tekeningen. Daar stonden de namen Wim Kraaykamp, Hans de Jong, Paul
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Veldkamp en Johan Meijer bij, en de initialen B.S., voor Bertus Swaanswijk, de
latere Lucebert. Hans de Jong was de naam die Johan (of Hans) van der Zant toen
wel eens gebruikte; zijn stiefvader heette De Jong. Pas na de oorlog zou hij zich Hans
Andreus noemen. Mevrouw Taanman - Nel Offerman was haar meisjesnaam - had
dit album cadeau gekregen voor haar vijftiende verjaardag, op 31 januari 1942. Niet
alle bijdragen waren uit 1942. Ze had het album in de volgende drie jaren gebruikt
om op de leeg gebleven bladen dingen te plakken die pasten bij het oorspronkelijke
cadeau. Zo was er een gedicht van Bert Swaanswijk met de datering 1944 en een
late bijdrage van Johan Meijer aan het verjaardagsgeschenk (twee tekeningen en een
brief) uit april 1945.

De vriendengroep
Nellie Offerman en haar schoolvriendin Corrie Bakker hadden in 1941 bij het
zaterdagse flaneren door de Kalverstraat en over het Rokin (van de Dam tot het Spui)
twee jongens ontmoet, Bertus Swaanswijk (1924-

Klassefoto HBS met Hans Andreus als tweede van links, 1942. (Letterkundig Museum.)
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1994) en Hans van der Zant (1926-1977), die opvielen door hun artistieke uiterlijk
en hun haar langer droegen dan destijds gebruikelijk was. Ze vormden de vaste kern
van een grote, losse groep vrienden en vriendinnen van ongeveer dezelfde leeftijd,
waarin de meisjes Bakker en Offerman werden opgenomen. Corrie (geb. 1927) werd
de vriendin van Hans, Nellie trok met Bertus op. Heel innige verhoudingen waren
dat niet, maar de meisjes waren verliefd op de knappe en excentrieke jongens.
Hoe Hans en Bertus elkaar al voor de oorlog in Amsterdam hadden leren kennen,
is meer dan eens verteld.1 Ze woonden dicht bij elkaar, Hans aan het Marnixplein en
Bertus in de Eerste Nassaustraat. Voordat de familie De Jong zich in 1938 aan het
Marnixplein had gevestigd, had ze in de Jan van Galenstraat een korte tijd naast de
ouders van Johan Meijer (1924-1985) gewoond, die weer een van de beste vrienden
van Bertus was. Zo kwamen contacten tot stand. Aan het plein raakte Hans bevriend
met een buurjongen, Paul Veldkamp (geb. 1925), die ook door de groep werd
aangetrokken. Wim Kraaykamp (geb. 1922) hoorde er eveneens bij, de oudere broer
van de latere acteur Johnny. Wim schreef toen gedichten in een speelse trant, light
verse; later zou hij cabaretteksten voor zijn broer leveren. Vader Kraaykamp verdiende
de kost als standwerker op Amsterdamse markten. Het was een vrolijk gezin waar
de vrienden altijd terecht konden als ze zelfgeschreven toneelstukken wilden opvoeren.
Hans zorgde vaak voor de teksten. De vriendengroep had allerlei activiteiten. Ze
gingen fietsen naar het Amsterdamse Bos of de Gooise heide en in de winter werd
er geschaatst, maar er was vooral een behoefte zich cultureel te ontwikkelen en in
die sombere oorlogsjaren een eigen idealisme hoog te houden. Dat Hans van der
Zant toen al schriften vol gedichten produceerde en Bertus Swaanswijk volop bezig
was zich als beeldend kunstenaar te ontwikkelen, maakte hen tot de creatieve kern
van de groep. Er werd over kunst, literatuur en films gepraat, er werden boeken
gelezen en besproken. Bertus had de ULO-school in de Van Oldenbarneveldtstraat
doorlopen, waar zijn leraar Duits hem liefde voor het werk van Hölderlin, Goethe
en Nietzsche had bijgebracht. Daar werd over gepraat, de meisjes Bakker en Offerman
hadden op dezelfde school gezeten. Op Hans na, die de HBS aan de Keizersgracht
bezocht,

Jaarboek Letterkundig Museum 9

124
kwamen ze allemaal van de ULO. Niet iedereen in de groep deed aan alles mee, maar
Hans en Bertus hoorden bij degenen die af en toe op bezoek gingen bij de familie
Geerlings in de Laplacestraat, waar ze bekend raakten met de beginselen van de
theosofie.2
Bij de groep hoorden ook de zusjes Hijkamp uit de Kinkerstraat, Albertine (geb.
1924) en Hendrika (1926-1943). De oudste werd Babs genoemd en de jongste Puck.
Puck Hijkamp was een vrolijk, vlinderachtig kind, dat met alle jongens flirtte. Terwijl
er een band groeide tussen Johan Meijer en Babs Hijkamp, werd Puck - naast Corrie
Bakker - de vriendin van Hans. Hij was niet eenkennig in die dagen. ‘Zij zou jong
sterven’ schreef hij als Hans Andreus ruim tien jaar later in een gedicht uit zijn bundel
Schilderkunst.3 In juli 1943 werd ze ziek. De vertrouwde joodse huisarts van het
gezin was weggevoerd en zijn onervaren opvolger stelde niet tijdig de juiste diagnose.
Op 17 juli stierf Puck aan difterie.
De oorlog had de vriendengroep toen al uit elkaar doen vallen. Enkele jongens
waren naar Duitsland gegaan, gedwongen of vrijwillig. In de feestroes bij de
bevrijding kwamen ze elkaar opnieuw tegen in Amsterdam, maar al handhaafden
sommige vriendschappen zich, ze bleven niet meer als groep met elkaar omgaan.
Over het enthousiasme van die eerdere jaren, waarvan zich iets weerspiegelt in het
album van Nel Offerman, waren ze heengegroeid.

De inhoud van het album
Het fotoalbum, in de rug gebonden door een koord met een kwast eraan, bestaat uit
vijfentwintig donkerbruine bladen, die alleen recto beplakt of beschreven zijn.
Opschriften op het bruine papier zijn in witte inkt aangebracht en in blokschrift. Het
eerste blad geeft de opdracht: ‘Onze Lieve Vriendin Nellie’. Op de volgende drie
bladen zijn drie gedichten van Wim Kraaykamp geplakt, waarvan het eerste de enige
bijdrage is die in 1942 voor de gelegenheid geschreven is. Het is een versje in de
trant van de traditionele ‘poëziealbum’-rijmpjes, gericht tot ‘Goedelie’, zoals Nellie
werd genoemd. De beide volgende gedichten, ‘Van vijf soldaatjes’ en ‘Ik spreek een
taal, die vele vreemd is’ horen ook bij het lichtere genre.
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Lucebert, 1942. (Bruikleen familie Taanman; collectie Letterkundig Museum.)

Op het vijfde blad is een tekening in inkt en potlood geplakt waarop twee
menselijke figuren zijn te herkennen, misschien iets van een vlag linksboven en iets
van een zwaard rechtsonder. De titel is ‘Verrukking der dubbelgangers’ en de naam
Paul Veldkamp staat er bij.
Op het zesde blad staat ter aankondiging van de bijdrage van Hans de Jong een
motto geschreven: ‘Ons leven is een kleine vlam / van het onein dig-grote, laaiende
vuur’, wat herinnert aan de theosofische ideeenwereld waarmee hij in die tijd
kennismaakte. Dan volgen vijf gedichten, verdeeld over zeven bladen: ‘De kleine
fluitspeler’, ‘Witte mantel over zwart’, ‘De knaap’, ‘De vreugdelozen’ en ‘Paljazzo’.
Blad 14 is getooid met een kleine schildering getiteld ‘Ontwakende
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Puck Hijkamp. (Collectie A. Bauer-Hijkamp.)

vrijheid’ en gesigneerd B.S. Het is de eerste van een reeks bijdragen van Bertus
Swaanswijk. Tegen een donkere achtergrond van wat lijkt op zuilen en tempels, zit
een naakte knaap die uit een vuur waarschijnlijk een feniks ziet verrijzen. Zowel
vanuit zijn opgeheven hand als vanuit de kop van de vaag aangeduide vogel schieten
felgele stralen. Het volgende blad toont een tekening in pastelkleuren, van een moeder
met een kind op haar schoot. Boven haar hoofd zweeft iets wat op een lotusbloem
lijkt, als middelpunt van een stralenkrans. Dan volgt een tekening die niet gesigneerd
is: een Christuskop, met een zegenend opgeheven hand en boven het hoofd een ster
in een stralenkrans. De pentekening op het zeventiende blad is wel weer met B.S.
gesigneerd: twee naakte figuren, man en vrouw, in een mediterraan landschap.
Hierna volgt op blad 18 een vreemde tekening in heel lichtbruin pastelkrijt: een
rond, schimmig hoofd met grote expressieloze ogen. Linksonder staat in geschreven
en rechtsonder het jaartal 1941, in een handschrift dat niet van Bertus Swaanswijk
is. De tekening herinnert ook in haar stijl niet aan zijn werk, maar haar plaats in het
album suggereert dat ze van hem afkomstig is. De tekening op het volgende blad is
wel duidelijk van Bertus Swaanswijk, al is ze niet gesigneerd: een heroïsch
geïdealiseerde mannenkop, geflankeerd door twee adelaarskoppen.
Op het twintigste blad is een gedicht geplakt, in rode inkt geschreven, in het
handschrift van Swaanswijk, met als onderschrift ‘1944 B.S.’ Het is getiteld: ‘Uit
het Requiem voor Puck Hykamp’. Vervolgens zijn er twee schetsboekbladen met
potloodtekeningen van Bertus Swaanswijk.
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Terwijl het tweede alleen maar is gevuld met studies van een hand, verrast het eerste
met een goed gelijkend zelfportret. Onderaan staat een citaat geschreven: ‘Die Malerei
stellt auf, was der Mens sehen möchte und sollte, nicht was er gewohnlich sieht
(Goethe).’ Deze schetsboekbladen zijn ook aan de keerzijde gebruikt. Op het eerste
blad staan daar studies van koppen, op het tweede tekeningen in oost-indische inkt,
getiteld ‘Rembrandt met de bijbel’ en ‘Sint-Franciscus voor zijn vader’; met wat
probeersels eromheen.
De laatste drie bladen van het album zijn gevuld met de bijdragen die Johan Meijer
in april 1945 aan het album toevoegde. Allereerst een teke-

Gedicht van Wim Kraaykamp. (Bruikleen familie Taanman; collectie Letterkundig Museum.)
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De tekening Verrukking der dubbelgangers die Hans Andreus aan zijn buurjongen Paul Veldkamp
toeschreef. (Bruikleen familie Taanman; collectie Letterkundig Museum.)

ning in oost-indische inkt, waarop links een soort monnik die een graf heeft gedolven.
Daarvoor ligt, achter een doodskop, een steen in de vorm van een opengeslagen boek
met de naam Goedelie. De tekening zal daarom speciaal voor haar gemaakt zijn, al
is de suggestie die van dat graf uitgaat, niet zo opwekkend. Uit de zandhoop naast
de kuil rijst in een wolk het beroemde beeld van Nefertiti op. Rechts staat een naakte
mannenfiguur van het antieke soort, met een uil in de hand. Dit beladen tafereel kreeg
een onderschrift mee over de herinneringen die als as door de ziel stuiven en die men
tevergeefs wil verzamelen. De wat hoogdravende brief die (na een kleine
maskerachtige tekening) op het laatste blad van het album is geplakt, beweert dat de
inmiddels achttienjarige Nel zo veranderd is dat ze voor Johan een vreemde is
geworden.
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De samenstelling van het album
Van wie het idee kwam om Nel Offerman een dergelijk liber amicorum cadeau te
geven, is niet bekend. Toen ik op 16 april 1993 Lucebert een fotokopie ervan liet
zien, was hij stomverbaasd. Hij kon zich onmogelijk voorstellen hoe zijn bijdragen
daarin terecht waren gekomen en herinnerde zich dat werk ook niet meer. Alleen bij
de tekening van de mannenkop met de adelaars gaf hij het commentaar dat hij zich
in die tijd erg bezig hield met de monumentale stijl van de schilder W. van
Konijnenburg. Lucebert had geen flauw idee meer wie Nel Offerman was. Dat het
allemaal uit zijn geheugen was gewist, maakt een actieve rol bij de samenstelling
erg onwaarschijnlijk, al was het album ook voor zijn toenmalige vriendinnetje
bestemd.
De inhoud bestaat uit twee helften: het oorspronkelijke cadeau en wat Nel Offerman
daar in de volgende jaren zelf aan heeft toegevoegd. De eerste negentien bladen
moeten het originele geschenk gevormd hebben en waarschijnlijk is dat samengesteld
door Hans van der Zant. Zijn gedichten en die van Wim Kraaykamp zijn geschreven
in hetzelfde blokschrift in kapitalen, en het is onaannemelijk dat Hans dat aan iemand
anders heeft overgelaten. Het is heel goed mogelijk dat het album, initiatief en
uitvoering, een soloactie van hem is geweest, misschien in overleg met Corrie Bakker.
Het redigeren ervan gaf hem de gelegenheid zijn eigen bijdrage, geïntroduceerd door
een blad met een hooggestemd motto, een centrale plaats en een literaire allure te
geven. De vijftienjarige dichter was niet geneigd zijn talent verborgen te houden, hij
droeg zijn gedichten voor op school, gaf afschriften aan vrienden en het
verjaardagscadeau voor Nel Offerman was voor hem een prachtige gelegenheid om
te ‘publiceren’. Zelfs met een tekening.
Toen ik in 1987 aan Paul Veldkamp de tekening ‘Verrukking der dubbelgangers’
voorlegde, verzekerde hij mij dat ze niet van hem was. Hij was volstrekt oncreatief,
en was als jongen niet zo in kunst en letteren geïnteresseerd. Veldkamp kon zich van
het album volstrekt niets herinneren en wist zeker dat hij Hans niet gevraagd had
hem op die manier mee te laten doen. Van wie zou de tekening dan anders kunnen
zijn dan van Hans van der Zant? De stijl is zeer zeker niet die van Bertus
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Gedichten van Hans Andreus. (Bruikleen familie Taanman; collectie Letterkundig Museum.)

Swaanswijk, en sommige latere tekeningen die van Hans Andreus bekend zijn,
vertonen eveneens het mengsel van expressiviteit en slordigheid, een achteloos
amateurisme dat zich hier openbaart in de manier waarop het midden van de tekening
gevuld is. Corrie Bakker herinnerde zich dat Hans in die tijd hevig geinteresseerd
was in onderwerpen als tweelingen en dubbelgangers, wat gezien de latere
ontwikkeling van Andreus heel opmerkelijk is. Wilde Hans de indruk voorkomen
dat hij met Bertus ging concurreren? Hans had maar één levensdoel voor ogen: hij
wilde dichter worden en Bertus bekwaamde zich op professionele wijze als beeldend
kunstenaar, al had hij bovendien de aspiratie om romans of verhalen te schrijven.4
Er was tussen hen een vriendschappelijke rivaliteit en als Hans nu een tekening in
dit album plaatste, zou hij zich op het werkterrein van zijn vriend wagen. Door deze
tekening aan de onartistieke Veldkamp toe te schrijven, voorkwam hij dat.
Nel Offerman vulde het album aan met werk van Bertus Swaanswijk dat ze bij
een andere gelegenheid had gekregen: de twee schetsboekbla-
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den. Toen ze in het laatste oorlogsjaar het gedicht kreeg dat Bertus Swaanswijk had
geschreven onder de indruk van de dood van Puck Hijkamp, heeft ze iets anders van
blad 20 verwijderd en daarvoor in de plaats het gedicht geplakt; oude lijmresten zijn
nog zichtbaar.

De waarde van het album
Het album ontleent zijn waarde als literair en kunsthistorisch document aan de
bijdragen van de vrienden die zich als Hans Andreus en Lucebert hebben ontpopt.
Van de jeugdpoëzie van Andreus is het een en ander bewaard gebleven, maar van
de vijf gedichten die hij aan het album bijdroeg, was er slechts één uit een ander
handschrift bekend (‘Witte mantel over zwart’) zodat zijn aandeel een aardige
aanvulling geeft van het beeld dat er al was. Het is jeugdpoëzie waarin een werkelijk
dichterschap zich aankondigt in het zoeken naar expressieve beelden en het zich
wagen aan moeilijke vormen als het sonnet, al hangt de schaduw van Marsman er
zwaar overheen en is ze vol van de melancholie van de adolescentie. ‘Witte mantel
over zwart’ illustreert het eerste, ‘De vreugdelozen’ het tweede.

Tekening van Lucebert. (Bruikleen familie Taanman; collectie Letterkundig Museum.)
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Tekening van Lucebert. rechts onderaan gesigneerd met B.S. (Bruikleen familie Taanman; collectie
Letterkundig Museum.)

Ook het beeld van de vroege ontwikkeling van Lucebert als kunstenaar wordt door
het album verbreed. Zijn vriend Hans lijkt niet een willekeurige greep uit Bertus’
werk gedaan te hebben, want allerlei thema's komen tot hun recht: het zoeken naar
een verjongend idealisme in het feniksbeeld, de idealisering van het moederschap,
de toeneiging tot religieuze of mystieke symboliek in vooral katholieke geest, met
misschien de schimmige tekening als het zoeken naar een uiterste vergeestelijking
die de tegenhanger is van het heroïsche in de kop met adelaars en van de amper
bedwongen passie in het beeld van de twee naakte figuren.
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Belichaamt de vrouw met haar hier de poezie? Dat ook het verloren paradijs en het
terugvinden ervan een onderwerp was dat Bertus Swaanswijk bezighield, blijkt uit
wat verreweg de belangrijkste bijdrage aan het album is: het gedicht ‘Uit het Requiem
voor Puck Hykamp’. (Of er nog meer fragmenten zijn geweest, is niet bekend.)
Toen Bertus Swaanswijk in 1944, ontkomen aan de verplichte tewerkstelling in
Duitsland die hij als een verschrikking had ervaren, in Amsterdam terug was, moet
het nieuws van de dood van het meisje een schok zijn geweest, al is nergens uit
gebleken dat hij een band met haar had. Dat Johan Meijer de vriend van Babs Hijkamp
was, verklaart de

Schetsen van Lucebert uit ca 1941-1942, met zelfportret. (Bruikleen familie Taanman; collectie
Letterkundig Museum.)
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Gedicht van Lucebert uit 1944. (Bruikleen familie Taanman: collectie Letterkundig Museum.)
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emotionele uitwerking van het bericht.
De Vijftigers zijn als dichter doorgaans in een nogal traditionele stijl begonnen
en op het eerste gezicht maakt Lucebert daarop geen uitzondering. Maar al is het een
gedicht in rijmende strofen, het laat een taalgebruik zien dat autentiek lucebertiaans
is: hij is hier al de dichter die de taal krachtdadig naar zijn hand zet, haar woorden
ontwringt waar ze zelf niet opgekomen was. Een vondst als de ‘hongeren nood’ van
de dood, heeft een expressieve kracht die de latere Lucebert aankondigt. Inhoudelijk
laat het gedicht zien dat Bertus Swaanswijk zich door het hoogste poëtische niveau
liet inspireren, en evenals bij zijn tekenwerk gebeurde dit in katholieke geest.5 De
drie regels bovenaan herinneren aan Marsmans ‘Paradise Regained’, maar hebben
ook betrekking op Dantes Purgatorio. De strofen van het ‘Requiem’ zijn koorliederen
die klinken bij voortschrijden over de Louteringsberg. Als er sprake is van de ‘slanke
/ maagdlijke vrouw’ naar wie de zielen verlangend uitkijken, dan herinnert dit aan
Canto XXVIII, waar Dante een dansende en zingende jonge vrouw ontmoet in het
Aardse Paradijs, dat zich op de top van de Louteringsberg bevindt. Zij is niet de
ernstige Beatrice die Dantes geestelijke leidsvrouwe wordt bij de verdere tocht, maar
haar voorbode, en zij wijst Dante op de fontana salda e certa (124), de onuitputtelijke
bron waarvan het water de ziel kan verlossen van de kwelling die de herinnering aan
boze daden is. Als ‘den koelen Adamischen bron’ lijkt deze als beeld van verlossing
in de slotregel van Swaanswijks ‘Requiem’ terug te keren.
Meer dan met de dood van Puck heeft het gedicht te maken met Luceberts eigen
opgang uit de poelen van de onderwereld (de oorlogservaringen) naar de verlossing
van het schuldloze paradijs, gesymboliseerd in de gestalte van een geïdealiseerd
meisje.
Als het album niet aan het licht was gekomen, zouden we niet geweten hebben
dat het dichterschap van Lucebert een gedocumenteerd begin in 1944 had. Dat andere
vroege verzen van hem ook uit de oorlogsjaren zijn, blijft natuurlijk goed mogelijk,
maar dit gedicht is gedateerd. Merkwaardig is dat er nooit een ander afschrift van is
opgedoken, terwijl toch aan te nemen is dat Bertus Swaanswijk het niet alleen voor
Nel Offerman heeft opgeschreven.
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Besluit
Nel Offerman heeft na de oorlog haar vrienden Bertus en Hans niet teruggezien, al
heeft ze in de loop der jaren wel gevolgd hoe Lucebert en Hans Andreus een
prominente plaats kregen in poëzie en kunst. Ze trouwde, werd mevrouw Taanman
en kreeg kinderen van wie mijn leerling Peter de jongste was, die ik nog altijd
dankbaar ben voor de opmerking die hij zo terloops na de les kwam maken. Nel
Taanman bewaarde het album zuinig en af en toe keek ze het eens door om de
herinneringen aan haar jeugd op te halen. Ik mocht het van haar fotokopiëren en heb
met haar nog een paar keer over die tijd gepraat. Door haar mededelingen kwam ik
andere vrienden op het spoor en werd mijn beeld van die jaren scherper en vollediger.
Zij verzekerde mij dat ze niet wilde dat het album later op een veiling terecht zou
komen en toen ze in 1995 overleed, kreeg haar zoon Peter het in beheer. Hij heeft
twee jaar later besloten om het, handelend in de geest van zijn moeder, in permanente
bruikleen aan het Letterkundig Museum af te staan.

Eindnoten:
1 In eerste instantie door Lucebert in de radio-uitzending van NCRV-Literama, 12 november
1979. Meer biografische bijzonderheden over deze tijd in: Jan van der Vegt, Hans Andreus.
Biografie, Baarn 1995, p. 47-80.
2 Zie Hans Andreus, Verzamelde gedichten, Amsterdam 1983, p. 77.
3 Idem, p. 120.
4 Zie hierover: Peter Hofman, ‘De geboorte van Lucebert’, in Literatuur 14 (1997) 6, p. 336. In
dit artikel komt ook het album ter sprake.
5 Over de naoorlogse toeneiging tot het rooms-katholicisme: Peter Hofman, ‘Ik heb met de poëzie
gezeuld. Bevrijding van de poëzie 1947-1948’, in: Hans Groenewegen (ed.), Licht is de wind
der duisternis. Over Lucebert, Groningen 1999, p. 101-142.
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Muriël Steegstra Helden op sokken. Een verhaal over schoenen1
Het literaire debuut van Annie Makkink.
Wie het in 1998 verschenen kinderboek Helden op sokken van Annie Makkink (geb.
1941) in handen heeft, zal er direct van onder de indruk zijn. In tegenstelling tot vele
andere boeken voor beginnende lezers, ziet het er uit als een ‘echt’ boek: groot, dik,
gebonden en gedrukt in een mooi, en dus niet extra groot lettertype op hoge kwaliteit
papier. Het is niet, en ook dat is bijzonder voor boeken voor deze doelgroep,
uitgegeven in een speciaal voor beginnende lezers bedoelde en als zodanig herkenbare
reeks, met een gestandaardiseerde vormgeving die wel makkelijk maar vaak weinig
esthetisch is.
Maar het mooiste aan dit boek, de reden dat je het meteen wilt oppakken en
doorbladeren, is de prachtig vormgegeven omslag met een ontroerende illustratie
van Marit Törnqvist van negen angstig kijkende kinderen onder een tot hun neus
opgetrokken deken. En dit is nog maar de eerste van de ruim zestig, regelmatig
paginagrote full-colour illustraties, elk een schilderijtje op zich, die het 116 pagina's
dikke leesboek rijk is.
Een mooi uiterlijk van een boek, hoe belangrijk ook, zeker bij de eerste
kennismaking, is natuurlijk niet genoeg. Bij lezing blijkt ook het verhaal, en vooral
de vorm waarin het verteld wordt, bijzonder en verrassend. Makkink speelt met taal.
De talloze spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen die het verhaal bevat, kunnen
voortdurend, te beginnen bij de titel, zowel letterlijk als figuurlijk worden opgevat.
Ze maakt, met
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Eerste druk (1998).
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groot gevoel voor ritme, veelvuldig gebruik van alliteraties, rijm en herhalingen die
ervoor zorgen dat Helden op sokken meer aan poëzie dan aan proza doet denken.
Een gedachte die wordt versterkt door de opmaak van de tekst in korte zinnen en de
indeling in ‘strofes’. Dit heeft alles te maken met Makkinks opvatting over hoe
kinderen leren lezen, een onderwerp waar ze zich al jaren in verdiept, eerst als
onderwijzeres en later tijdens haar studie onderwijskunde, wat geresulteerd heeft in
De Leesbus, een leesmethode uitgegeven bij Jacob Dijkstra (1989-1994).
Beginnende lezers, aldus Makkink, lezen vanuit het principe ‘What you HEAR is
what you get’. Ze beginnen met het verklanken van de geschreven tekst en lezen als
het ware zichzelf voor. Pas in tweede instantie gaat de aandacht uit naar de betekenis
van hetgeen ze gelezen hebben. Klank, ritme en herhaling, ‘zodat je even kunt
ademhalen: hé, dat ken ik al. “Stil, heel stil op kousenvoeten” bijvoorbeeld. Dat moet
herhaald worden, want dat is haast een bezwering, tovertaal’,2 zijn dus van groot
belang om een verhaal voor beginnende lezers toegankelijk te maken. ‘De taal moet
zingen in die hoofden, ze moeten meedeinen, meedoen’. Opmerkelijk is Makkinks
overtuiging dat het nergens voor nodig is dat kinderen alles begrijpen wat ze lezen,
zeker in het licht van de vele al eerder genoemde speciale reeksen voor beginnende
lezers waarin, opklimmend in niveau, elk deeltje precies is afgestemd op de
(eenlettergrepige) woorden die kinderen volgens de meest gebruikte leesmethodes
in een bepaalde periode hebben geleerd. Het was Makkinks afkeer van juist dit soort
eerste leesboekjes die haar deed besluiten om na haar leesmethode een boek voor
beginnende lezers te schrijven.
Een eerste, hoewel niet persoonlijke uitdaging kwam van Victorine Franken, die
haar afkeer van dergelijke teksten voor beginnende lezers deelt. In het NRC
Handelsblad van 16 oktober 1989 schreef Franken een column met de titel ‘Riskant
leren lezen’ die eindigt met de oproep ‘Wie schrijft het eerste dikke, meeslepende
beginnersboek? Een prijs daarvoor zou nuttiger zijn dan alle griffels en penselen bij
elkaar, want alleen echte boeken transformeren zesjarigen tot leeskinderen. Met het
commando “léés, sneeuwwitje”, lukt het niet’. Makkink las de column,

Jaarboek Letterkundig Museum 9

140
streepte de oproep aan en bewaarde deze in haar archief en inmiddels prijkt hij naast
haar boek in het Kinderboekenmuseum.3 Een paar jaar later, in 1992, ontmoette
Makkink uitgeefster Tine van Buul, die ze opzocht in verband met De
Leesbus-methode. Tijdens dat gesprek kwam het onderwerp weer ter sprake. In
Makkinks ideeenboek stond

Helden op sokken in het Kinderboekenmuseum. (Foto Rob Mostert.)
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onder meer ‘meisje met 10 broers’ en dat leek haar een mooi uitgangspunt voor een
boek voor beginnende lezers. Het duurde nog enige tijd voor ze daadwerkelijk met
schrijven begon, maar vanaf dat moment verzamelde ze al wel bruikbare woorden,
uitdrukkingen, thema's, verwijzingen, beelden en motieven. Schrijven is voor Makkink
een tijdrovend proces: ‘Als ik thuis bezig ben schiet me iedere keer iets te binnen
dat ik voor een verhaal kan gebruiken, en dat noteer ik dan. Later moet ik mij er echt
toe zetten om de teksten te herschrijven en er een lopend verhaal van te maken’.4
Tine van Buul was de eerste die het verhaal las en ze was direct enthousiast, vooral
door het mooie ritme in het verhaal en de wijze waarop Makkink gebruik maakte
van spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Ze voorzag de tekst meerdere malen
van waardevol commentaar voor ze haar aanraadde het op te sturen naar uitgeverij
Querido. ‘Er zat een stuk in waarmee ik niet goed raad wist. Iets met de beer, een
wat flauw versje met “komen, dromen, luisteren, fluisteren”. “Dat moet eruit”, zei
Tine, alsof het een rotte kies was. Een hele opluchting’. Makkink bleef, met twee
vriendinnen en haar kinderen als critici, voortdurend sleutelen. ‘Ik ben ook erg kritisch
op mezelf. Blijf met de zinnen passen en meten, tot het helemaal goed is. Vooral
korte zinnen hebben beperkingen. Er mag geen woord te veel of te weinig in staan.
Als je tachtig procent tevreden bent over het resultaat, heb je een leuk verhaal. Maar
dwing je jezelf nog tot die extra twintig procent, dan krijg je misschien een prachtig
boek’.5
In het Kinderboekenmuseum ligt, gebroederlijk naast het uiteindelijke resultaat,
een bewijs van al dat gesleutel in de vorm van een typoscript.6 Het verhaal, toen nog
met de titel ‘En de kat zegt: “Miauw!”, staat boordevol aantekeningen en, zoals we
later in dit artikel zullen zien, wijkt op een aantal belangrijke punten af van de
definitieve versie die pas gereed was toen Marit Törnqvist (‘Ik [Annie Makkink,
MS] had haar werk gezien en wist meteen: dat is het! Alsof ik haar al jaren kende’)
in de herfst van 1996 begon met illustreren. Törnqvist kreeg het verhaal al in juni
1994 in handen via uitgeverij Querido die had besloten het uit te geven. Ze werd er
direct door gegrepen, maar stond op het
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punt naar Stockholm te vertrekken om te werken aan Junibacken, een museumpark
over het werk van Astrid Lindgren, en kon pas na de opening, ruim twee jaar later,
aan de illustraties beginnen. Een klus die bijna anderhalf jaar in beslag zou nemen.
Het resultaat was het wachten meer dan waard. De illustraties zijn niet alleen
prachtig maar het is alsof tekst en illustraties door een persoon zijn gemaakt. Helden
op sokken is een van die zeldzame boeken waarbij tekst en illustraties elkaar feilloos
aanvullen en versterken. Des te onbegrijpelijker is het dat Makkinks debuut, waarvoor
de auteur in 1999 zeer terecht de Gouden Griffel ontving, niet ook bekroond werd
met het Gouden Penseel.
Helden op sokken is het verhaal over een meisje, haar kat en haar tien broers. In het
eerste hoofdstuk, ‘Er was eens’, worden ze, als historische personages, aan de lezer
voorgesteld.
Lang, heel lang geleden,
toen de worst en het spek aan de zoldering hingen
en de dieren nog wat te vertellen hadden,
woonde er ergens
- niet zo ver hier vandaan een meisje.
Ze had geen vader en geen moeder.
Maar wel een kat.
Die kat was zo zwart als de nacht.
En zo snel als de bliksem.
Hij liep altijd op kousenvoeten.
Want hij had witte sokken aan. [5]
[...] Het meisje had tien broers.
Dat waren stoere jongens, stuk voor stuk.
Ze stonden stevig in hun schoenen,
met beide benen op de grond.
Ze waren voor niemand bang. [6]
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Geen van de kinderen, noch de kat, heeft een naam. De broers hebben een nummer,
van Tien, de oudste, tot Een, de jongste. Het meisje heeft niet eens een nummer, ze
noemen haar gewoon Zus. Na deze introductie schakelt Makkink over naar de
tegenwoordige tijd en neemt het verhaal zijn aanvang.
Iedere morgen trekken de broers erop uit en gaan ze op avontuur.
Dan houden ze wedstrijden:
Wie het hardste kan lopen.
Wie het verste kan springen.
Wie het sterkste is. [10]
Ze zijn allemaal wel ergens het beste in. Ook broer Een. Hij kan kopjeduikelen,
achterover.
Een kan ook het hoogste zingen.
Maar dat telt niet mee.
Het is wel bijzonder,
maar het is niet belangrijk.
Het staat niet stoer. [11]
Zus blijft achter met de kat en zorgt voor het eten. Elke dag hetzelfde, elke dag spek
en bonen. Als de broers thuiskomen schrokken ze hun eten naar binnen en daarna
gaan ze, met hun kleren en schoenen aan, meteen naar bed, want: ‘Morgen komt er
weer een dag. Een dag vol avontuur.’ [15]. Zus ruimt de boel op en laat de kat naar
buiten, ‘in het holst van de nacht. Stil, heel stil. Op kousenvoeten’ [16]. Dan doet ze
haar klompen uit en gaat ze ook naar bed, want: ‘Morgen komt er weer een dag. Een
dag van spek en bonen’ [16]. Het meisje slaapt alleen, op de bank. Onder de dikke
donzen deken die grootmoeder heeft gemaakt.
Zo gaat het altijd.
Dag in dag uit.
Week in week uit.
Jaar in jaar uit.
En zo zal het ook altijd wel blijven. [16]
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Het beeld dat in het eerste deel van het verhaal wordt geschetst, is dat van een
eentonig, statisch leven waarin de verhoudingen vastliggen, de taken duidelijk
verdeeld zijn of, beter gezegd, niet verdeeld zijn en er geen uitzicht is op verandering.
Het leven van Zus en de broers speelt zich grotendeels gescheiden af en verschilt als
dag en nacht: Zus is de huismus en tevens het werkpaard van de familie. Ze dopt
thuis in haar eentje de boontjes voor het hele gezin terwijl de broers, die zich heel
stoer voordoen, erop uittrekken en hun tijd spelend doorbrengen. De jongens slapen
met hun schoenen en kleren aan, waar ze hun stoerheid aan ontlenen, bij elkaar in
bed en het meisje slaapt, nadat ze haar klompen heeft uitgetrokken, alleen op de
bank. Duidelijke tegenstellingen, daar houdt Makkink van: ‘het moet zwart-wit zijn,
niet grijs’.7
Broer Een is de enige die niet helemaal in dit plaatje past. Hij gaat dan wel mee
op met zijn broers op avontuur maar is met zijn kopjeduikelen, achterover, en zijn
voorliefde voor zingen toch het ‘softe’ buitenbeentje van het ‘stoere’ tiental.
Marit Törnqvist maakt met een illustratie van de hoofdpersonen direct duidelijk hoe
de verhoudingen zijn in dit gezin. Links staan, oplopend in lengte en dicht naast
elkaar, de tien broers, allemaal gekleed in dezelfde blauw-grijze pakjes en op hoge
zwarte schoenen. Ze hebben allemaal dezelfde petten op waarvan de klep hun ogen
aan het zicht onttrekt. Alleen bij de kleinste, broer Een, staat de klep omhoog waardoor
zijn ogen en de vrolijk geel-blauw gespikkelde binnenzijde zichtbaar worden. Apart
van de broers staat Zus, even groot als de kleinste broer, op klompen en helemaal
rechts, ver weg van de kinderen, zit de zwarte kat met witte sokken [6/7].
De sfeer van de beschreven gescheiden werelden waarin de kinderen leven, wordt
door middel van contrasterende kleuren feilloos weergegeven. Binnen, waar dag in
dag uit gewerkt wordt, overheersen zwart en grijs en is het donker en somber [4].
Buiten, in het veld waar gespeeld wordt, zijn de kleuren helder en staan fel rode
klaprozen in volle bloei [10/11].
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Illustratie uit Helden op sokken.

Op een dag wil Zus, tot verbazing en ongenoegen van de broers, mee op avontuur.
Nee Zus. Dat kan niet.
De heuvels zijn te hoog.
Het bos is te donker.
De hei is te stil.
Het veld is te vrij.
En het meer is diep.
Onpeilbaar diep.
En vol van gevaar.
Nee Zus. Dat kan niet.
Dat is niets voor jou.
Dat zeggen de broers.
Allemaal, op Een na. [18/19]
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Maar de meeste stemmen gelden en dus blijft het meisje thuis. Net als altijd. Toch
gaan er vanaf dat moment, zonder dat de broers, op Een na, iets in de gaten hebben,
langzaamaan dingen veranderen.
Er is iets bijzonders.
Het zit in de lucht.
Het is een gevoel van flieren en fluiten
van achterstevoren en binnenstebuiten.
Je kunt het niet zien en je kunt het niet horen.
Je voelt het gewoon op je klompen aan. [32]
Het begint wanneer het meisje op een nacht, op uitnodiging van de kat, haar klompen
uit doet en samen met hem mee naar buiten gaat. ‘Over de drempel in het holst van
de nacht. Stil, heel stil. Op kousenvoeten’ [25]. Samen zittend op de omgekeerde
tobbe kijken ze naar de sterren. Het meisje zoekt de Grote Beer en vertelt de kat
verhalen die grootmoeder haar vertelde. Over Roodkapje en de Boze Wolf en over
de Gelaarsde Kat. En de kat laat haar zijn kompas zien. ‘De kat is er heel zuinig op.
Het was van zijn grootvader. Dat was een echte scheepskat’ [26].
De daaropvolgende nacht gaat ook broer Een mee naar buiten.
Hij maakt zijn veters los.
En trekt zijn schoenen uit.
[...]
Dan gaat hij naar buiten.
Over de drempel.
In het holst van de nacht.
Stil, heel stil.
Op kousenvoeten. [36/37]
Die nacht zien Zus, Een en de kat een vallende ster. Een ster die letterlijk uit de hemel
valt in de vorm van een blauwe bal met een zilveren ster. Het meisje doet een stille
wens want ‘Als je het zegt, telt het niet meer’ [41]. Pas veel later in het verhaal blijkt
dat ze gewenst heeft haar naam en die van haar broers, de namen die ze van
grootmoeder hadden gekregen, terug te vinden.

Jaarboek Letterkundig Museum 9

147
Zus probeert in haar eentje de vaste routine van jaren te doorbreken. Ze wil meer
dan meedoen ‘voor spek en bonen’. Ze wil deel uitmaken van de groep en samen
met haar broers op avontuur. En zo hoort het ook, vindt Makkink, ‘Kinderen moeten
hun wereld verkennen door te spelen, risico's te nemen, kortom: het avontuur aan te
gaan.’.8 Maar de broers, op Een na, voelen niks voor die verandering. Ze zeggen dat
het buitenshuis veel te gevaarlijk is voor hun zusje maar eigenlijk vinden ze gewoon
dat ze thuis moet blijven om het werk te doen. Als lezer kun je je niet aan de indruk
onttrekken dat de broers daarnaast bang zijn hun stoere imago te verliezen als hun
zus zou ontdekken dat hun avonturen niet zoveel voorstellen en al helemaal niet
gevaarlijk zijn.
Dankzij de kat ondekt Zus, en daarna ook broer Een, dat wat overdag niet blijkt
te kunnen, 's nachts wel mogelijk is. Dat wil zeggen als ze bereid zijn de starre
discipline te doorbreken en hun klompen c.q. schoenen uit te trekken, met andere
woorden zichzelf te zijn, te vertrouwen op de kat en net als hij op kousenvoeten de
drempel over te gaan. Dan is er tijd en ruimte voor verrassingen, dromen en verhalen
van, en herinneringen aan de tijd met grootmoeder waar Zus zo naar verlangt. Een
verlangen dat zich uit in de wens van Zus om haar naam, haar identiteit, terug te
vinden die ze van grootmoeder heeft gekregen. Het is deze wens die een omslag
betekent in het verhaal.
Evenals in het verhaal, neemt de nacht in de illustraties een belangrijke plaats in.
Buiten is het donker maar, dankzij de gebruikte blauwe tinten, de stralende maan en
sterren, niet somber, zoals binnenshuis. Net als Makkink, maakt ook Törnqvist gebruik
van herhaling. Ze kiest voor haar tekeningen regelmatig dezelfde scènes, als het eten,
het slapen en het ‘er op uit trekken’, maar varieert op zodanig wijze in kleurgebruik
en details dat de ontwikkeling in het verhaal zichtbaar wordt.
Zo herhaalt ze de illustratie waarop de tien broers, in een rij achter elkaar, de
heuvels in trekken [8/33]. Het verschil tussen de tekening in het eerste en in het
tweede deel van het verhaal zit, zoals Makkink schrijft, maar nu letterlijk, in de lucht,
die niet langer bewolkt is maar waar de zon zachtgeel aan de horizon gloort.
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Vanaf de nacht met de vallende ster gaat alles anders dan anders. Op initiatief van
de kat, die blijkt te kunnen spreken, trekt Zus er samen met hem en broer Een op uit,
vergezeld van de bal met de zilveren ster en het kompas. Wanneer ze tijdens hun
avontuur de broers ontmoeten, die onaangenaam verrast zijn, belandt de bal door
een worp van Zus in het meer. De broers blijven dralen, maar Zus doet haar klompen
en sokken uit en duikt in het levensgevaarlijke meer, de bal achterna, waar ze wordt
gegrepen door de Boze Bullebak. De broers wachten zonder daadwerkelijk iets te
ondernemen en als het donker wordt gaan ze, op Een na, naar huis.
Zus redt zich wel.
Die komt vanzelf weer boven water.
Vandaag moet iedereen zijn eigen boontjes doppen. [68]
Een blijft achter, met de kat. Hij doet zijn schoenen uit en wil Zus achterna gaan,
maar dan begint het te onweren en te stormen.
Het water spat en spettert.
Het klatert, klotst en klettert.
Het wordt een woeste wildernis
Met witte schuimkoppen.
En diepe draaikolken. [74]
Als de storm is gaan liggen, spoelt de bal met de zilveren ster weer aan en keren de
andere broers terug. Als ze hun zus niet zien, beginnen ze te huilen.
Ze snikken en snotteren.
Ze janken en jammeren.
Ze huilen tranen met tuiten.
Allemaal. Op Een na.
Een balt zijn vuisten.
Hij stampt met zijn voet en zegt:
‘Hou op!
Dat stomme gejank!
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Daar schiet je geen bal mee op.
We moeten iets bedenken.
Anders loopt het niet goed af’ [82]
Dan komt de kat met een reddingsplan.
‘Steek je handen uit de mouwen.
Trek je schoenen uit.
We gaan een toren bouwen’. [83]
De broers klimmen op elkaars schouders. Bovenop staat Een met de kat, de bal met
de stralende ster en de dikke donzen deken van Zus en hij zingt het hoogste lied, ‘het
allerhoogste’:

Schets van Marit Törnqvist. (Particuliere collectie.)
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Wit zijn de golven.
Zwart is de nacht.
Waar zijn de sterren?
Wie houdt de wacht?
Koud is het water.
Diep is het meer.
Warm is de deken.
Sterk is de beer. [87]

Illustratie uit Helden op sokken.
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Dankzij deze vuurtoren van broers vindt Zus de weg terug en klimt ze veilig op de
kant. Thuisgekomen blijkt dat Zus de Boze Bullebak op de bodem van het meer heeft
betoverd en niet alleen haar eigen naam heeft teruggevonden, Willemijn, maar ook
die van haar broers en de kat.
Vanaf die tijd gaan ze elke dag op stap.
Willemijn met haar broers.
Hun jas binnenstebuiten.
Hun pet achterstevoren.
Hun zakken vol spullen.
[...]
Ze gaan de wijde wereld in.
Flierefluiten, donderjagen en pierewaaien
[...]
Ze leren elkaar Belangrijke Dingen.
Lezen en schrijven
Zwemmen en zeilen.
Veters strikken en verhalen vertellen.
Tellen, toveren en de tafel van tien.
En het verschil tussen links en rechts. [108]
's Avonds, als de kinderen thuiskomen, koken ze om de beurt en elke dag wat anders.
Daarna gaan ze samen naar buiten om naar de sterren te kijken en vertelt Willemijn
een verhaal.
Eindelijk gaan ze naar bed.
Met blote voeten.
Morgen komt er weer een dag.
Een dag vol verrassingen. [114]
Bliks, de kat, dekt de kinderen toe en dan gaat hij naar buiten. ‘Stil, heel stil. Op
kousenvoeten’.
Niemand weet waarheen.
Niemand weet wat hij gaat doen.
Maar hij is altijd op tijd terug.
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De volgende morgen, als de zon opkomt,
zit hij weer voor de deur.
Net als altijd. [114]
Het laatste deel van het verhaal beslaat het avontuur van Zus, haar zoektocht naar
haar naam, haar identiteit, en die van haar broers, en het uiteindelijke vinden daarvan.
Zus wacht niet langer op de goedkeuring van haar broers. Ze besluit, na een duwtje
in de rug van de kat, om zelf, samen met broer Een, de wijde wereld in te trekken.
De ster en het kompas, de herinneringen aan vroeger, wijzen de weg.
De broers worden ontmaskerd wanneer blijkt dat Zus, op blote voeten, steviger in
haar schoenen staat dan alle broers bij elkaar. In tegenstelling tot haar broers, die,
op Een na, een stuk minder stoer blijken te zijn dan ze zich voordeden en bij het
minste of geringste jammeren of wegrennen, durft ze risico te nemen en treedt ze
het griezelige onbekende, verbeeld door de Boze Bullebak, blootsvoets tegemoet.
Met andere woorden, ze durft zichzelf te zijn, en haar vertrouwen in haar eigen kracht
en in de steun van haar broers brengen haar uiteindelijk datgene wat ze heeft gewenst.
Ze weet weer hoe ze heet, wie ze is: Willemijn. Een naam die uitstekend past bij
haar wilskrachtige karakter. Veel beter dan het romantische Rozemarijn, de naam
die ze heeft in het eerder genoemde typoscript.9 De naam Willemijn maakt ook de
grappige verwarring mogelijk wanneer Zus haar pas teruggevonden naam bij broer
Een in zijn oor fluistert en hij niet Willemijn, maar het ook zeer toepasselijke ‘Wilde
meid’ verstaat [97].
Een ander opvallend verschil tussen dit typoscript en het boek is de actieve rol
van de broers in het laatste deel van Helden op sokken. Waar de broers in het
typoscript alleen maar hoeven te zingen om hun zus terug te brengen,10 moeten ze in
het uiteindelijke verhaal net als het meisje haar klompen, hun schoenen uit doen om
letterlijk als helden op sokken een baken te vormen voor hun zus in nood. Een baken
waar de hoogste en belangrijkste plaats wordt ingenomen door een zingende broer
Een. En als de broers dit eenmaal, dankzij een woedende uitval
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van Een en met hulp van de kat, gedaan hebben, is bescherming in de vorm van
schoenen helemaal niet meer nodig. Nu de helden op sokken hun ware aard getoond
hebben hoeven zich niet langer anders, dapperder, voor te doen dan ze zijn. Vanaf
dat moment kan dan ook het gezamenlijke ‘spelende leven’ van Willemijn met haar
broers, beginnen. Een leven waarin iedereen een eigen identiteit heeft, iedereen
zichzelf kan zijn en alles wordt gedeeld en eerlijk, de lusten en de lasten, wordt
verdeeld. Een gezamenlijk leven vol van geborgenheid waarin elke dag een verrassing
is. Een leven, ten slotte, dat, blijkens de herinneringen van Zus, eerder bestaan heeft,
in de periode voor dit verhaal, in de tijd dat grootmoeder en grootvader nog leefden.
De kleuren van de illustraties worden in dit deel van het verhaal, met uitzondering
van de tekeningen van de (storm)nacht aan het meer, langzamerhand lichter en
stralender, en Törnqvist maakt steeds meer gebruik van gele en oranje tinten. Nog
tweemaal herhaalt ze de scène van de broers die de heuvels intrekken [44/109]. De
eerste keer, de broers lopen nog steeds in een keurige rij maar nu zonder broer Een,
met een waterig zonnetje dat nog niet zo hoog aan de hemel staat en een diffuus licht
verspreidt. Maar de laatste maal dat de tekening voorbij komt, is de zon definitief
doorgebroken en is het een prachtige, warme zomerdag. De broers lopen, vergezeld
door Willemijn, op blote voeten en zonder pet, kris kras door elkaar.
Maar gelukkig, en daarmee eindigt het verhaal, verandert niet alles. De kat blijft
doen wat hij altijd al deed en vertegenwoordigt daarmee de continuïteit in dit verhaal.
Want, zo lijkt Makkink te willen zeggen, wil je je veilig en geborgen voelen, dan
zijn er ook constanten nodig. In het typoscript van Helden op sokken staat het heel
expliciet:
Want:
Oost is oost en west is west.
En dat moet ook zo blijven.
Je mag wel wat veranderen,
maar je moet niet overdrijven.11
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Het verhaal is hiermee afgelopen, maar het boek nog niet uit. Makkink eindigt in het
laatste hoofdstuk, ‘Enzovoort’, zoals ze begon, in de verleden tijd. Ze richt zich tot
haar lezers als een vertelster tot haar publiek met de verzekering dat dit een waar
verhaal betreft.
Dat meisje met die kat
en met die tien broers,
dat was de grootmoeder van mijn grootmoeder
Mijn betovergrootmoeder. [116]
Het lijkt te mooi om waar te zijn en, helaas, dat is ook zo. Betover-

Vier illustraties uit Helden op sokken.

Jaarboek Letterkundig Museum 9

155
grootmoeder kunnen we bij Makkink beter lezen als betóvergrootmoeder.12 De enige
‘historie’ waar Makkink bij het schrijven van dit verhaal gebruik van maakte, naast
het feit dat haar kinderen vroeger een kat hadden die, net als de kat in het verhaal,
Bliks heette en er ook zo uit zag, was een foto van haar grootmoeder, dus niet eens
van haar betovergrootmoeder, en haar tien broers. Het was die foto, die vroeger bij
haar ouders thuis stond, die haar op het idee bracht voor het verhaal en haar tijdens
het schrijven als beeld voor ogen stond. Toch gaat het Makkink wel degelijk om ‘de
waarheid’ al is dat geen historische. Zoals ze zelf zegt: ‘alles is verzonnen om de
waarheid te vinden’.
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Het juryrapport van de Gouden Griffel bestempelt Helden op sokken als een sprookje.
‘Het lijkt of dit verhaal altijd al bestond, het bekende sprookje van Zus en haar tien
broers. Het bekende sprookje van spek en bonen. Het sprookje van de kat op avontuur,
het sprookje van de bal met de zilveren ster en van de Boze Bullebak uit het meer.
Alle ingrediënten klinken vaag bekend, maar het is allemaal nieuw’.
Er zijn inderdaad veel elementen in dit verhaal die aan een sprookje doen denken.
Net als een sprookje begint het met ‘Er was eens’, gaan de hoofdrolspelers ‘de wijde
wereld in’ en eindigt het met een lang en gelukkig leven. Maar er is meer. Naast deze
vaste, bekende ‘sprookjesformules’ heeft het verhaal ook inhoudelijk veel
overeenkomsten met een sprookje.
De beginsituatie van het verhaal is verre van ideaal. Zus is een soort van
Assepoester die, helemaal alleen, voor het hele ‘gezin’ de boontjes dopt en de kooltjes
uit het vuur haalt, dag in dag uit, terwijl de broers de hele dag niets anders doen dan
wedstrijdjes hardlopen en verspringen. Zus wordt, als een echte sloof, nooit bedankt,
integendeel, ze wordt volledig genegeerd. Niet eens bewust, dan zou ze nog van
belang zijn, nee, gewoon omdat de broers het te druk hebben met zichzelf. Wanneer
Zus uiteindelijk een poging doet om het vaste patroon te doorbreken, reageren de
broers afwijzend. Maar dan komt er hulp van een echt sprookjesfiguur, de sprekende
kat, die een sleutelrol heeft in dit verhaal. Hij nodigt het meisje uit om mee te gaan
‘in het holst van de nacht’, waar ruimte en tijd is voor verhalen van vroeger, voor
dromen en voor een vallende ster, het begin van de gewenste verandering. Het is de
kat die Zus en haar broer Een aanzet om de touwtjes in handen te nemen en met hem
op avontuur te gaan. Ook is het de kat die, wanneer het bijna misgaat met Zus, en
de broers, op Een na, haar in de steek dreigen te laten, een reddingsplan gereed heeft
en zorgt dat alle broers er aan meedoen.
Sprookjesachtig is ook de Boze Bullebak, het ‘monster’ dat door Zus overwonnen,
betoverd, moet worden om, als een echte sprookjesprinses, haar geluk te vinden.
Niet in een sprookjeshuwelijk of dankzij een berg goud, maar wel in wat ze heeft
gewenst en waarnaar ze heeft verlangd:
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een gelukkig ‘spelend’ leven samen met haar broers.
Het doorslaggevende argument om Helden op sokken als een sprookje te
beschouwen, is echter in het verhaal zelf te vinden. Aan het einde van het boek, als
het gelukkige leven zijn aanvang heeft genomen, wordt hun eigen avontuur
toegevoegd aan de opsomming van de reeds meerdere malen door Zus vertelde
sprookjes:
Willemijn vertelt een verhaal.
Van Roodkapje en de Boze Wolf.
Van de Gelaarsde Kat.
Van Kleinduimpje.
Of van Helden op Sokken. [112]
Dit laatstgenoemde argument biedt echter ook een eerste aanknopingspunt om het
tegendeel te beweren. Want in welk sprookje worden zoveel verhalen verteld? In
welk sprookje wordt door de hoofdpersonen de tijd hiervoor genomen? In sprookjes
draait het om actie, om handelingen, en wordt niet naar de sterren gestaard, worden
geen herinneringen opgehaald en verhalen verteld waarmee de hoofdpersonen, zo
blijkt uit tekst en illustraties, zich ook nog eens identificeren, zoals in dit verhaal.
Want het is niet toevallig dat Makkink juist de sprookjes Roodkapje, de Gelaarsde
Kat en Kleinduimpje door Zus laat vertellen. De kat herkent zichzelf in de Gelaarsde
Kat.
De kat luistert.
Het is griezelig en toch mooi.
Griezelig mooi.
Vooral van de Gelaarsde Kat.
Dat was een echte held.
Een held met laarzen aan.
Die kat ging op reis.
De wijde wereld in.
Dat is zijn lievelingsverhaal.
‘Ik ga ook op reis,’ denkt de kat.
‘De wijde wereld in.

Jaarboek Letterkundig Museum 9

158

Ik ben ook een held.
Een held op sokken.’ [29]
Broer Een, Zus' enige medestander, identificeert zich als jongste en ook kleinste van
de familie logischerwijs met Kleinduimpje.
De jongen luistert.
Het is griezelig en toch mooi.
Griezelig mooi.
Vooral van Kleinduimpje.
Dat was een echte held.
Een held met laarzen aan.
Hij was klein maar dapper.
Dat is zijn lievelingsverhaal.
De jongen denkt:
‘Ik ben ook klein maar dapper.
En niet bang in het donker.
Ik ben ook een held.
Een held op sokken.’ [39]
Het is echt ‘Makkinks’ om deze twee helden op sokken zich te laten herkennen in
twee helden op laarzen. ‘Systematiek, daar hou ik van. En dan dat weer doorbreken’.
Het versterkt wat Makkink wil zeggen: een werkelijke held heeft geen laarzen, lees:
macht, nodig, maar hoeft alleen zichzelf te zijn.
Roodkapje, het derde sprookje dat Zus vertelt, is, hoewel het in het verhaal niet
expliciet gezegd wordt, haar eigen favoriet. Ook dat ligt voor de hand. Net als
Roodkapje niet bang was van de Boze Wolf, laat Zus, vanuit een zelfde naïviteit en
vertrouwen, zich niet afschrikken door de Boze Bullebak. Net als Roodkapje, in de
maag van de Boze Wolf, lijkt Zus verloren, in de oneindige diepte van het meer. En
net als Roodkapje overleeft Zus het gevaar, samen met haar grootmoeder.
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Want met het vinden van haar naam en die van haar broers, komt de tijd van
grootmoeder, waar Zus zo naar verlangde, weer tot leven.
Een belangrijk verschil is wel dat Roodkapje een jager nodig had om zichzelf en
haar grootmoeder te bevrijden en Zus het grootste deel van de klus zelf opknapt. Zus
is eigenlijk een zelfstandige, geëmancipeerde uitvoering van Roodkapje. Dat heeft
te maken met het feit dat Makkink, die zelf als kind een hekel had aan sprookjes en
liever spannende historische verhalen las als De scheepsjongens van Bontekoe van
Fabricius,13 nog steeds haar favoriete kinderboek, zich eigenlijk maar door een
sprookjesfiguur enigszins aangesproken voelde en dat was Grietje, het zusje van
Hans. Zij duwde de heks eigenhandig de oven in en nam daarmee, in tegenstelling
tot vele andere vrouwelijke hoofdpersonen in sprookjes, haar lot in eigen handen.
En het is dan ook een soort Grietje waar Zus, bij aanvang nog een echte Assepoester,
in de loop van het verhaal in transformeert. Waarom is dan Hans en Grietje niet het
favoriete sprookje van Zus? Omdat Zus zichzelf niet ziet als een held, net zomin als
een feministe. Daar streeft ze ook niet naar, en dus identificeert ze zich daar ook niet
mee. Haar enige drijfveer, die indirect leidt tot haar heldendaad, is haar verlangen
naar (de tijd met) haar grootmoeder en dat is wat ze in Roodkapje herkent.
Hiermee komen we bij een volgend argument op basis waarvan betwijfeld kan
worden of Helden op sokken wel tot de sprookjes gerekend moet worden. De
hoofdpersonen in dit verhaal zijn niet alleen goed of alleen slecht, maar hebben,
hoewel geen complexe, toch heel menselijke karakters. Er is geen sprake van een
absolute held en tegelijkertijd zijn alle hoofdpersonen helden, helden op sokken.
Zus is een heldin omdat ze de Boze Bullebak verslaat. Maar heel ongebruikelijk
voor een sprookjesheld geeft ze naderhand toe dat ze bang was in de diepte van het
meer:
De jongen kijkt naar het meisje.
Hij legt zijn hand op haar knie.
‘Was je bang?’ vraagt hij.
‘Een beetje wel,’ zegt het meisje. [95]
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Broer Een is een held omdat hij zich, zoals zijn naam betaamt, als enige distantieert
van de groep waar hij deel van uitmaakt en opkomt voor zijn zus. Maar op het moment
suprême laat hij zich door dezelfde groep weerhouden en springt niet, zoals zijn Zus,
het meer in om de bal met de ster op te halen [65].
Zelfs de overige negen broers zijn helden. Want zij overwinnen uiteindelijk hun
eigen lafheid en laten, als het er werkelijk op aankomt, hun zus niet in de steek.
Het meest menselijke gedrag vertonen de broers als hun zus weer veilig en wel
op de kant gekropen is, en blijkt dat ze geen moment aan haar broers getwijfeld heeft.
Ze krijgen het niet over hun lippen, maar ze schamen zich overduidelijk.
‘Ik wist het wel,’ zegt het meisje.
'k wist wel dat jullie zouden wachten.
Ik hoorde het zingen.
In de verste verte.
Toen zag ik het licht.
Wij laten elkaar niet in de steek.
Nooit ofte nimmer.’
De broers kijken elkaar aan.
Ze trekken gekke bekken.
Ze wiebelen op hun benen.
Ze kijken naar hun voeten.
Ze schamen zich dood. [91/92]
Dit schaamtegevoel is meteen ook de enige ‘straf’ die in het verhaal wordt
‘uitgedeeld’. Geen doodstraffen dus, door levende verbranding, verdrinking, of
anderszins, zoals in sprookjes zo vaak het geval is. Zelfs de Boze Bullebak wordt
alleen ‘betoverd’. Meer is ook niet nodig, want dit monster, dat staat voor al het
onbekende, en daardoor griezelige, waar je als opgroeiend kind mee te maken krijgt,
verdwijnt vanzelf als je jezelf overwint, het onbekende vol (zelf)vertrouwen tegemoet
treedt.
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Helden op sokken heeft daarnaast, en ook dat is niet eigen aan een sprookje, een, in
de woorden van Makkink, ‘wiskundige’ structuur die, heel toepasselijk voor een
verhaal waarin iedereen ‘op avontuur’ gaat en ‘de wijde wereld’ in trekt, gebaseerd
is op het kompas. De auteur koos hiervoor omdat ‘het kompas ruimte, vrijheid en
beweging suggereert, verandering in tegenstelling tot starheid’ en tevens alle ruimte
biedt aan haar eerder genoemde voorliefde voor duidelijke tegenstellingen.
Aan elke windrichting verbond Makkink een van de vier elementen (17). Het
oosten, vuur, is de ‘binnenwereld’ die staat voor ‘de eigen haard’, de leefwereld van
Zus thuis, en alle plichten die daarbij horen. Het westen, aarde, is de ‘buitenwereld’.
Dit is ‘De wijde wereld’ waar de broers ‘op avontuur gaan’ en hun wedstrijden
houden. De grens tussen oost en west, tussen binnen en buiten, wordt verbeeld door
de drempel van het huis. Het noorden, lucht, is de ‘bovenwereld’. De wereld van
dromen, wensen en van de Grote Beer. Het zuiden, tot slot, de richting die Zus en
Een kiezen als ze, op avontuur gaan, staat voor de ‘onderwereld’, het water, de
verblijfplaats van het grote gevaar, de Boze Bullebak. De scheiding tussen noord en
zuid, tussen de boven- en de onderwereld is het wateroppervlak, de spiegel. Letterlijk
een spiegel, zo blijkt in het verhaal.
Wanneer broer Een met de kat aan het meer zit en wacht op zijn zus, begint het
te onweren en horen ze een harde klap.
BENGGG!
Een denderende dreun.
Een klap van jewelste.
Een donderslag. [95/96]
Achteraf blijkt dat Zus, op hetzelfde moment met een zelfde, want in exact gelijke
bewoording beschreven klap, de Boze Bullebak in de diepte van het meer heeft
betoverd.
Ik heb hem betoverd.
In een klap.
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BENGGG!
Een denderende dreun.
Een klap van jewelste.
Een donderslag. [95/96]
In zes van de zeven liedjes die in het boek gezongen worden, eerst alleen door Een,
aan het eind van het verhaal gezamenlijk, zijn deze windrichtingen en daaraan
verbonden elementen en ‘werelden’ verwerkt. Zo zingt Een, wanneer hij met Zus en
de kat op avontuur gaat:
Wij zeilen met ons schip
over de zeven zeeën.
Wij varen met elkaar
de hele wereld rond.
Oost - West.
Kom uit je nest.
Noord - Zuid.
Trek eropuit. [52]

En samen zingen de kinderen het laatste liedje van het verhaal:
Hoog is de hemel.
Diep is het meer.
Groot is het monster.
Sterk is de beer.
Wijd is de wereld.
Het land en de zee.
De aarde draait rond.
De maan wandelt mee. [113]

Tot slot is er in Helden op sokken, meer dan in een sprookje, aandacht voor de
omgeving en het verloop van de tijd, de seizoenen, zij het in een versneld tempo.

Jaarboek Letterkundig Museum 9

163
Vanaf het moment dat Zus 's nachts met de kat mee naar buiten gaat en zoekt naar
de Grote Beer, is al duidelijk dat het verhaal zich afspeelt op het noordelijk halfrond.
Wanneer Zus vervolgens op avontuur gaat, haar nieuwe leven zijn aanvang neemt,
komt de natuur tot leven en wordt er ineens heel specifiek gesproken over het
fluitenkruid en de vergeetmijnietjes, die samen met de reuzenberenklauw, de
waterlelies, de wilgenkatjes en het wuivend riet langs de waterkant bloeien [52] en
die toch wel heel erg doen denken aan een Hollandse lente. Naast de flora is er ook
aandacht voor de fauna onderweg.
Een kleine veldmuis kijkt uit zijn holletje
en kruipt snel weg als hij de kat ziet.
Een groene kikker duikt in de rivier
en zwemt onder water een eindje mee.
Een blauwe vogel vliegt op.
Scheert rakelings over het water
en strijkt neer tussen het riet.
Op de wal staat een grijze reiger.
Roerloos als een standbeeld. [54]
Een bladzijde verder zijn de aardbeien en vervolgens de bramen en blauwe bessen
rijp, en lijkt de zomer in volle gang. Als we er vanuit gaan dat de blauwe bessen
bosbessen zijn, en dat is niet zo vreemd want ze groeien aan kleine struiken onder
de bomen [55], weten we nog veel meer. Deze bessen komen namelijk in Nederland
vooral voor in Noord-Brabant en Gelderland. Het is geen toeval: Annie Makkink
groeide op in Gelderland en was zich, als dochter uit een boerenfamilie, heel bewust
van het verloop van de seizoenen. Zelf wilde ze eigenlijk ook boer worden, ‘[...]
maar dat was niks voor meisjes. Dus werd ik schooljuffrouw, want nog steeds was
ik nieuwsgierig naar hoe kinderen leren lezen’.14
En daarmee zijn we terug bij waar het Makkink allemaal om begonnen is en waar
ze zo wonderwel in is geslaagd: een ‘echt’, mooi en spannend leesboek te schrijven
voor beginnende lezers. Zij zijn de reden waarom
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Makkink in Helden op sokken gebruik maakt van die bekende, herkenbare,
sprookjeselementen. Ze gebruikt het genre, net als klank, ritme, rijm en herhaling,
om het verhaal voor beginnende lezers toegankelijk te maken. Om de lezers het
gevoel te geven, in de woorden van de griffeljury, ‘alsof het verhaal altijd al bestaan
heeft’.
Deze herkenning, die de (beginnende) lezers een gevoel van veiligheid geeft,
gebruikt ze vervolgens om haar eigen verhaal te vertellen. Een sprookjesachtig
verhaal, een verhaal over schoenen, dat net als een sprookje past in de orale
verteltraditie, maar daarnaast, dat mag inmiddels duidelijk zijn, veel meer te bieden
heeft.

Eindnoten:
1 Met dank aan Annie Makkink, Marit Törnqvist en Tine van Buul.
Geciteerde uitspraken van Makkink die gebruikt worden zonder verwijzing naar een noot, zijn
afkomstig uit diverse gesprekken tussen haar en de auteur van dit artikel.
De cijfers tussen vierkante haken komen overeen met de paginanummers in Helden op sokken
waar het betreffende citaat, of de betreffende illustratie, te vinden is.
2 Jaan van Aken, ‘Taal is iets dat gaat zingen in je hoofd’, in Het Onderwijsblad 1, 15 januari
2000.
3 In een van de vier vitrines in kabinet D ‘Alleen is maar alleen’ van het Kinderboekenmuseum.
Naast het artikel van Franken en het boek Helden op sokken liggen er een typoscript met de
titel En de kat zegt: ‘Miauw!’, een krantenartikel met een verhaal van Makkink dat ze schreef
op negenjarige leeftijd en twee bladzijden met aantekeningen.
4 Alice Plekkenpol, ‘Kinderboekenschrijfster Annie Keuper-Makkink wil duidelijke tegenstellingen
“Taal moet zingen”’, in Rotterdams Dagblad, 25 september 1998.
5 Alice Plekkenpol (noot 4).
6 Op de voorzijde van het typoscript in het museum, met de titel ‘En de kat zegt: “Miauw!”’,
staat, in het handschrift van Makkink, ‘augustus 1994’. Deze datering kan onmogelijk kloppen.
In de eerste plaats staat in dit typoscript nog het genoemde versje dat Tine van Buul, al voordat
Makkink het begin 1994 naar uitgeverij Querido stuurde, had geschrapt. Daarnaast is de versie
van de tekst die Törnqvist, via uitgeverij Querido, in juni 1994 ontving, al in een veel verder
gevorderd stadium. In deze tekst komt bijvoorbeeld, en dit is maar een van de vele grote
verschillen, de toren van broers voor die in het typoscript in het museum nog slechts aanwezig
is in de vorm van een schets in de kantlijn.
7 Alice Plekkenpol (noot 4).
8 Miranda Apeldoorn, ‘Annie Makkink betovert met poetisch kinderboek’, in de Roskam 8
(oktober 1999).
9 Op bladzijde 31 van het typoscript staat het volgende:
‘Heel zachtjes fluistert ze haar naam.
Bijna onhoorbaar

10
11
12
13
14

Iets met O en IJ en A
Met R, M, Z en N en nog een R.
Het klinkt als rozegeur en maneschijn.’
Op bladzijde 29 van het typoscript staat de ‘toren’ al wel door Makkink geschetst in de kantlijn.
Bladzijde 38 van het typoscript.
Miranda Apeldoorn (noot 8).
Jaan van Aken (noot 2).
Documentatie auteurs en illustratoren van jeugdboeken, I, Biografische gegevens, in Knipselkrant
jeugdliteratuur 1999/12.
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Jaarverslag 1999
Voorwoord
Geen wonder dat aan het Letterkundig Museum op 1 december 1999 de culturele
prijs van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond, de Gouden Ganzenveer, werd
uitgereikt. Het ontving die onderscheiding uit handen van de staatssecretaris van
OCenW, dr. F. van der Ploeg voor ‘de bijdrage die het levert aan het stimuleren van
de belangstelling en waardering voor het literaire erfgoed.’ De Gouden Ganzenveer
werd eerder uitgereikt aan onder anderen Lou de Jong, Arthur Lehning, het Cultureel
Supplement en Pierre H. en Simone Dubois.
Het museum slaagde er in 1999 in het bezoekersaantal ten opzichte van het jaar
daarvoor met de helft te doen toenemen tot 41.000. Die toename was met name te
danken aan het Kinderboekenmuseum, dat in de vijf jaar van zijn bestaan is
uitgegroeid tot een attractie die de Efteling moordende concurrentie dreigt te gaan
aandoen. Het aantal kinderpartijtjes steeg eveneens met 50%: ruim 300 jeugdige
jarigen vierden hun verjaardag met een bezoek aan het museum. Ook het aantal
geraadpleegde collecties liet een verheugende toename zien: het steeg met 20% tot
ruim 900. Enkele van de belangrijkste verzamelingen, Marcellus Emants, J.J.
Slauerhoff en De Schone Zakdoek, werden in het kader van het Nationaal Programma
voor Conservering van Bibliotheekmateriaal, het zogenaamde Metamorfoze-project,
op microfilm gezet. Zij dienen er nu weer twee eeuwen tegen te kunnen. Voorstellen
om onder meer de collecties Gerrit Achterberg, Forum, De Gemeenschap, Willem
Kloos, J. van
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Oudshoorn, E. du Perron en Henriette Roland Holst in het project op te nemen,
werden door het Ministerie van OCenW gehonoreerd. Het aantal aanwinsten daalde
weliswaar licht, maar de kwaliteit ervan compenseerde dat. Het museum verwierf
onder meer ongepubliceerde gedichten in handschrift van Theo van Doesburg, een
belangrijke collectie betreffende Jan Elburg/Lotte Ruting, (delen van) de literaire
archieven van Judith Herzberg, Emiel van Moerkerken, J. van Oudshoorn, J.J.
Oversteegen en Els Pelgrom, het zogenaamde Greshoff-exemplaar van E. du Perrons
Het land van herkomst en een groot aantal brieven van Joseph Brodsky aan Kees
Verheul. Het museum komt ook steeds meer in trek als plaats waar anderen terecht
kunnen voor de organisatie van hun literaire activiteiten. Zo werden, naast veel meer,
het laatste deel van het Verzameld werk van Godfried Bomans en de serie
kinderpostzegels (met illustraties van Fiep Westendorp uit het werk van Annie M.G.
Schmidt) er gepresenteerd. Ten slotte zij nog vermeld, dat het ook in financieel
opzicht een voorspoedig jaar is geweest: het negatief saldo van 1998 is omgezet in
een positief saldo. Het gaat dus goed. In het Beleidsplan 2001-2004 werden plannen
ontwikkeld om het nog beter te laten gaan.
In het verslagjaar is het ORS (Online Retrieval System) gereedgekomen. In dit
ORS-bestand - LM-Collecties geheten - zijn alle collectie-onderdelen (archivalia,
iconografisch materiaal, av-materiaal, tijdschriften, vakliteratuur volwassenen en
idem jeugd) geïntegreerd ontsloten. Naast specifieke zoeksleutels per
collectie-onderdeel zijn er ook ‘overall’-zoekmogelijkheden. Op de studiezaal van
het museum kunnen onderzoekers voorts het door het museum beheerde landelijke
Centraal Bestand van Kinderboeken (CBK), de Catalogus Epistularum
Neerlandicarum (CEN) en de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en
Literatuurwetenschap (BNTL) raadplegen. LM-Collecties en CBK zijn ook van
afstand raadpleegbaar via de website van het museum (www.letmus.nl).
Het accres in 1999 bedroeg 26, 1 m' (1998: 97). Tot de verwerkte documenten
behoorden de volgende collecties of onderdelen daarvan: C.S. Adama van Scheltema,
Ad den Besten, J.C. Bloem, Pierre H. Dubois, Marcellus Emants, P.N. van Eyck,
Hella S. Haasse, Herman Heijermans, J.H. Leopold, H. Marsman, Gerard Reve, Karel
van het Reve, J.J. Slauerhoff, J.J. Voskuil en De Schone Zak-
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doek. Vele studenten, wetenschappelijk onderzoekers, tekstbezorgers, journalisten
en scholieren raadpleegden ook dit jaar weer de documentencollectie (659 maal), de
iconografische collectie (146 maal), de knipselcollectie (1889 maal) en de collecties
vakliteratuur jeugd (58 maal) en volwassenen (40 maal). Er werden opnieuw meer
dan 20.000 fotokopieën van recensies en reproducties van documenten aan diverse
gebruikers verstrekt.
In 1999 werden ten behoeve van tentoonstellingen of wetenschappelijk onderzoek
documenten en objecten in bruikleen gegeven aan de volgende instellingen: AMVC
(Antwerpen), onderzoek betreffende Jan van Nijlen; Museum De Lakenhal (Leiden),
tentoonstelling Dageraad van de moderne kunst. Leiden 1890-1940; Louis Couperus
Museum (Den Haag) tentoonstellingen Louis Couperus en Pier Pander en Van Boek
tot stuk. Van oude menschen op het toneel; NAA Omroepmuseum (Hilversum),
tentoonstelling Mediakids; Artoteek (Den Haag), tentoonstelling Dada Den Haag;
Constantijn Huygens Instituut (Den Haag), onderzoek naar J.H. Leopold; Frans
Halsmuseum (Haarlem) en Gemeentemuseum (Helmond), tentoonstelling Jacobus
van Looy (1855-1930). Niets is zoo mooi als zien...; Kunstenaarscentrum Bergen,
tentoonstelling over kinderboeken; Constantijn Huygens Instituut, (Den Haag),
onderzoek door prof. dr. H.T.M. van Vliet voor zijn publicatie Versierde verhalen.
De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk (1884-1925); Koninklijke
Bibliotheek (Den Haag), tentoonstelling Gebiologeerd door zichzelf: het literaire
leven van H. Marsman en E. du Perron.
In het verslagjaar kon voor de voorlaatste keer een beroep worden gedaan op een
deel van het voor de beleidsperiode 1997-2000 toegekend eenmalig extra
aankoopsubsidie. Er konden daarom enkele belangrijke collecties worden aangekocht,
waaronder de collectie Van Moerkerken, een belangrijke verzameling betreffende
Jan G. Elburg, afkomstig uit de nalatenschap van Lotte Ruting, en een serie
schrijversportretten van Frits Marnix Woudstra. Er werden 176 aanwinsten
geregistreerd (1998: 202, 1997: 197, 1996: 184), waarvan er 22 door aankoop werden
verworven. 145 Aanwinsten ontving het museum als schenking, negen als langdurig
bruikleen. Het bestuur is alle schenkers en bruikleengevers bijzonder erkentelijk.
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In alfabetische volgorde volgt hieronder een kleine selectie.
• Brieven aan Cola Debrot van o.a. H. Marsman, E. du Perron, Pyke Koch, W.F.
Hermans, Pierre H. Dubois, Jan Greshoff, S. Vestdijk, J. Engelman en M.
Nijhoff.
• Veertien tot dusver niet gepubliceerde manuscripten van gedichten van Theo
van Doesburg (1883-1931). De veertien gedichten (uit 1915 en 1916) zijn
opgedragen aan Van Doesburgs geliefde Lena Milius. Het is een bijzondere
verzameling liefdesgedichten, waarin Van Doesburg zijn artistieke idealen en
zijn gevoelens voor zijn aanbeden vrouw op bijna religieuze wijze met elkaar
verbindt. De handschriften konden worden verworven dankzij een royale bijdrage
van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In het Jaarboek 8 zijn ze alle in facsimile
gereproduceerd en geplaatst in de context van de relatie tussen van Van Doesburg
en Lena Milius.
• Deel literaire nalatenschap van Henk Drijvers, literair agent en hoofd afdeling
contracten en rechten van de Edicom-groep (voorheen Van Goor Zonen, Den
Haag), o.a. bestaande uit brieven van Koos Schuur en A. Marja aan Henk
Drijvers (tijdens oorlog) en typoscripten van o.a. ‘Marche funèbre, een fantasie’,
diverse documenten, manuscripten en typoscripten met correcties van A. Marja,
waaronder het typoscript van ‘Ode aan Jan Schuur, de jongere’ en het typoscript
en drukproef met aantekeningen van Eenvoudig schilderij, ingelijste foto van
tekening van A. Marja door Evert Musch, dagboeknotities van Henk Beishuizen
(journalist) inzake een expeditie naar Demerara, bundel Gelegenheidsgedichten
t.g.v. eerste lustrum Uitgeverij Kroonder, d.d. 18-12-1945, ingebonden typoscript
Goud en andere vertellingen door Johan van der Woude en een deel van het
typoscript met correcties van ‘De verborgen omgang’ door Hein de Bruin.
• Het ‘gastenboek’ (1942-1948) van Jan Elburg en Lotte Ruting, een
protesttekening en -tekst van Jan Elburg en Lotte Ruting, zes pentekeningen en
een niet gesigneerde collage van Elburg, een figuur in timmerhout (waarschijnlijk
zelfportret) plm. jaren '50, een kopie van typoscript De gelijkenis van de zeekoe
met correcties in handschrift, foto's, brieven, waaronder twee benoemingsbrieven
van Elburg aan de latere Rietveldacademie uit 1951 en 1953, en verscheidene
opdrachtexemplaren van Jan Elburg, waaronder Praatjes kijken in vier stadia
met twee plakproeven met originele tekeningen
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van Lotte Ruting, verschillende portretten van Jan Elburg door Lotte Ruting,
negen groepstekeningen door o.m. Elburg, Ruting, Corneille, Lucebert, Ferdi
en ‘Het uitzicht van de duif’ (nummer 11) van Elburg en Constant.
Originele tekeningen van Friso Henstra (1928), illustrator, grafisch ontwerper,
tot 1986 docent aan de Akademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem en
beeldhouwer te Amsterdam. Henstra maakte omslagen en illustraties voor meer
dan zestig boeken. Hij werkte niet alleen voor Nederlandse uitgevers, maar
sinds 1969 veelvuldig voor Amerikaanse kinderboekenuitgevers. De collectie
bestaat o.a. uit originele tekeningen voor Wait and see, Varken en beer, Waarom
niet?, Malle maffe muis, Historisch tableau, aquarel portret Multatuli voor
omslag Ideën en twaalf originele omslagen voor boeken van Nabokov, Haasse,
Vestdijk, Hamsun, Nolthenius, Van Dullemen, Herman Hesse, Theun de Vries
en Multatuli. Verder omvat de collectie affiches, persoonlijke documenten,
correspondentie met uitgevers, auteurs e.a. van 1960 tot heden, drukproeven,
knipsels en reprodukties.
Deel van het literaire archief van Judith Herzberg o.a bestaande uit diverse
gedichten in manuscript en typoscript, waaronder dat van ‘Het Hooglied’, De
deur stond open en Bijvangst met aantekeningen in handschrift, voorstel voor
omslag voor Wat ze wilde schilderen en knipsels met aantekeningen van
Herzberg, twee rijmprenten, de toneelbewerking van Leedvermaak door Mark
Boode, affiches en correspondentie.
De literaire nalatenschap van prof. dr. Rudie van Lier (1914-1986), waarvan
de correspondentie met Nederlandse auteurs zoals Jan Greshoff, Adriaan
Morriën, Jacques Gans, Arthur van Schendel, Ed. Hoornik en Menno ter Braak
van groot belang is. In de collectie bevinden zich ook handschriften van Van
Lier, een geluidsopname van Ellen Vogel, die Van Liers laatste dichtbundel
Rupturen voordraagt, een drukproef van Mephistophelisch van Ter Braak met
opdracht aan Van Lier, manuscripten van Du Perron en het album met foto's
van de familie Van Schendel in hun toenmalige Italiaanse woonplaats Sestri
Levante.
Collectie brieven en briefkaarten aan Emiel van Moerkerken van de hand van
E. du Perron, S. Vestdijk, M. ter Braak, Chr. van Geel, L.Th. Lehmann, Th. van
Baaren en anderen. Tevens 27 brieven en briefkaarten van de hand van W.F.
Hermans aan Emiel van Moerkerken.
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• Een portret in pastel van Adriaan Morriën door Tonny Holsbergen. Dit portret
werd door de Vrienden van het Letterkundig Museum aangeboden aan het
museum op de Vriendendag 7 november 1999.
• Literair archief van Nel Noordzij, bestaande uit brieven van auteurs zoals Aya
Zikken, Simon Vinkenoog, Wim Zaal, Henriëtte Mooy, A. Viruly, Rudy
Kousbroek, Dick Hillenius, Renate Rubinstein, Adriaan van der Veen, An
Rutgers van der Loeff en Wim Hora Adema, uitgeverscontracten, foto's, brieven,
knipsels, gedichten in manuscript en typoscript met tekeningen, geluidsbanden
van interviews/gesprekken met Nel Noordzij door Van Vriesland (1956), Henk
van Randwijk, Renate Rubinstein, Els Goethals (1981), twee banden Nel
Noordzij over Rilke (1965) en drie 78-toeren platen met gesprekken van Nel
Noordzij en o.a. Victor van Vriesland.
• Wam de Moor, die in 1982 promoveerde op Van Oudshoorn: biografie van de
ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief 1976-1951, schonk een groot deel van de
literaire nalatenschap van J. van Oudshoorn aan het museum. De schenking
omvat naast correspondentie, drukproeven, foto's en persoonlijke documenten
(ook van zijn vrouw Marie Teichner), handschriften van Van Oudshoorns
belangrijkste boeken zoals Het onuitsprekelijke, Herfst, De doolhof, Marionetten,
Laatste reis, Pinksteren, deel I, Verstandhouding, Bezwaarlijk verblijf, Begrip
en plastiek, De idealist, eerste versie van De idealist (later De fantast), Van
Oudshoorns eigen Duitse vertaling van Willem Mertens' levensspiegel, (ontwerp
van) De groote Andries en Ontboezeming en typoscripter met auteurscorrecties
van Het onuitsprekelijke, Achter groene horren, De avond, Pension Mordau
(kopie), Nachtgeest, Doodenakker, Aan zee (doorslagen), Vae soli (met
aantekeningen van Frans Coenen), vertalingen door Van Oudshoorn en de eerste
proeven van Achter groene horren, Verhalen, Zondag, Pinksteren, Tobias en
Louteringen.
• Het literaire archief van de op 7 juli 1999 overleden J.J. Oversteegen. Het
archief bevat vele brieven van bekende schrijvers als Anna Blaman, Hugo Claus,
Johan Daisne, Pierre H. Dubois, T.S. Eliot, F.C. Terborgh, J. Greshoff, W.F.
Hermans, Esther Jansma, Ethel Portnoy, Gerard Reve en M. Vasalis en
documentatie over onder anderen H.C. ten Berge, Jacques Hamelink en Arthur
Lehning. Daarnaast bevat het archief correspondentie en documentatie rond het
tijdschrift Merlyn, waarvan Oversteegen één van de oprich-
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ters was, manuscripten en typoscripten van Bep Vuyk, Tjalie Robinson, Hugo
Raes, Ethel Portnoy en Esther Jansma en documentatie rondom Literair lustrum.
Manuscripten van de kinderboeken De kinderen van het achtste woud, Voor
niets gaat de zon op, De Olifantsberg, De Eikelvreters, Kleine Sofie en Lange
Wapper en Bombaaj van Els Pelgrom die in 1994 de Theo Thijssen-prijs ontving
voor haar gehele oeuvre.
Het zgn. Greshoff-exemplaar van Het land van herkomst in drie banden,
oorspronkelijk door E. du Perron geschonken aan Greshoff in juni 1935. Na
Greshoffs dood werd het door Du Perron geannoteerde exemplaar door zijn
weduwe geschonken aan Pierre H. Dubois. Mevrouw Simone Dubois-de Bruyn
schonk het na de dood van haar man aan het museum. Ter gelegenheid van deze
overdracht op 27 november 1999 werd een tentoonstelling aan Pierre H. Dubois
gewijd onder de titel Ik ging de literatuur in zoals een ander het klooster. Een
foto van één van de bladzijden uit het boek prijkte afgelopen jaar op de
Nieuwjaarskaart van het museum.
Dossiers over Gerard Reve van Ben Hosman, oud-directeur van
Athenaeum-Polak & Van Gennep. De dossiers bevatten o.a. correspondentie
en documenten over De taal der liefde, Een circusjongen, Verzameld Werk, Het
lieve leven, De Avonden, Het zingend hart, Lieve jongens, Onze vrienden, Vier
pleidooien, A prison song in prose, het contract van 1968 en correspondentie
(in kopie) met o.a. Van Oorschot, contract (1978) en correspondentie (1974 tot
1986) met Hosman en Polak, correspondentie over verfilming van Lieve jongens,
correspondentie met Sigma Films (1977), correspondentie met Bert de Groot
van Deltos Elsevier (1977), kopie van brief Reve aan prinses Irene, kopie van
het ‘netschrift’ van Het boek Violet (voltooid 2 december 1977, 16.30 uur),
kopie van handschrift van ‘Bevestiging’, kopieën van dagvaardingen en
correspondentie betreffende roofdrukken, typoscript van feestrede uitgesproken
in Pulchri, 14-12-'74, typoscript van dankwoord bij benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau, 1974, verklaring betreffende correspondentie met
Joseph Cals, kopie van ‘Drie gedichten en een mening’ en kopie van brief aan
‘Mijnheer de Burgermeester’.
Correspondentie van Jan Schepens (1909-1994), Vlaams journalist, onderwijzer,
criticus en letterkundige, die o.a. redacteur was van Pan en Werk en
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redactiesecretaris van De Vlaamse Gids. De correspondentie heeft o.a. betrekking
op het redactiewerk en bestaat uit brieven van diverse Nederlandse letterkundigen
onder wie G. Achterberg, J. Greshoff, Nagel, E. du Perron, S. Vestdijk en V.
Van Vriesland.
• De literaire nalatenschap van Wilfred Smit (1934-1972) o.a. bestaande uit
manuscripten en typoscripten van deels ongepubliceerde gedichten en verhalen,
correspondentie van Smit met o.a. Bert Bakker en S. Vestdijk en drukproeven
van het Verzameld Werk uit 1983.
• 41 Brieven en beschreven ansichtkaarten van Joseph Brodsky aan Kees Verheul,
twee tekeningen van Brodsky plus een handgeschreven gedicht in het Engels
met grafische versieringen, elf typoscripten van gedichten, deels met
handgeschreven titels en correcties, een typoscript met correcties van de bundel
Ostanovka v pustyne, achttien brieven en kaarten van Kees Verheul aan Joseph
Brodsky sinds zijn vertrek uit Rusland in 1972 en door hem bewaard. Het
museum ontvangt kopieën van vijftien brieven van Verheul aan Brodsky
(1968-1971) van de Nationale Bibliotheek in St. Petersburg, het museum op
zijn beurt verstrekt kopieën van de 42 brieven van Brodsky aan Verheul.
• Deel van het letterkundig archief van Babs van Wely o.a. bestaande uit originele
tekeningen voor een reeks van boeken van Hans Andreus, waaronder de
Pompelmoes-serie, Henry de Filmhond en het postuum verschenen Woutertje
Wonderling. Ook de originele illustraties voor de boeken van Jetty Krever en
voor vele boeken van Paul Biegel, waaronder de Vergilius van Tuil-boeken,
bevinden zich in het archief. Het bevat tevens, naast brieven van Hans Andreus,
W.J. Rozendaal en Uitgeverij Holland en werk dat Van Wely maakte voor de
Stichting van het Kind, een getekend dagboekje van Babs van Wely uit het
Tjiapaera-kamp uit 1943, dat in het Jaarboek 1999 is afgebeeld.

Behalve met 13.085 krantenberichten en recensies en 2.207 knipsels met primair
werk van tot de collectie behorende schrijvers die dagelijks geknipt worden uit in
Nederland en Vlaanderen verschijnende dag- en weekbladen (1998: resp. 13.300 en
2.397), groeide de verzameling ook met knipsels van oudere datum en met knipsels
uit buitenlandse kranten, afkomstig uit schenkingen.
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In het verslagjaar werden de belangrijkste uitgezonden literaire programma's
opgenomen. Er werden 126 radio- en 59 televisie-programma's vastgelegd (1998:
130 resp. 80). Door de oprichting van het Nederlands Audiovisueel Archief te
Hilversum kon eind van het verslagjaar de open-net registratie beëindigd worden.
Het museum richt zich in de toekomst uitsluitend op uniek materiaal (waaronder
rest-materiaal van filmers en tv-makers).
Het accres bij deze collectie bedroeg 1682 foto's (1998: 684), 83 getekende of
geschilderde portretten (1998: 340) en 336 illustraties e.d. (1998: 549). De
vakbibliotheek volwassenen werd uitgebreid met III publicaties. Die voor
jeugdliteratuur met 82. Het museum heeft abonnementen op 116 vaktijdschriften,
waarvan 48 specifiek voor jeugdliteratuur. Ook werd de verzameling uitgebreid met
losse afleveringen van diverse tijdschriften uit schenkingen.
Het Letterkundig Museum behaalde in het verslagjaar een recordaantal bezoekers:
41.464, 14.104 meer dan in 1998. Deze stijging van 52% is vooral te danken aan de
grootscheepse acties bij de tentoonstelling over kinderboekenschrijver Jacques Vriens.
Met name in de herfst- en kerstvakantie kwamen veel kinderen naar het museum.
Behalve de expositie over Jacques Vriens trokken het Kinderboekenmuseum, de
tentoonstelling Vier lichte letterheren, de manifestatie Bloem lezen, Bloem zingen
en de docentendagen veel bezoekers. De internetsite van het museum (www.letmus.nl)
wordt steeds beter bezocht. In het laatste halfjaar werd de site door in totaal 5.971
personen geraadpleegd.

Nieuwe tentoonstellingen in 1999 waren:
Op 15 april werd de tentoonstelling Vier lichte letterheren. Godfried Bomans, S.
Carmiggelt, Kees van Kooten en Kees Stip geopend met een optreden van Jeroen
van Merwijk. Kees van Kooten las uit zijn die dag verschenen verhalenbundel
Levensnevel. De tentoonstelling was te zien tot en met 12 september. Daarna was de
expositie, onder de naam Die leichte Kavallerie der niederländischen Literatur, te
bezichtigen in Münster, Duitsland, van 2 tot en met 27 november. Bij de
tentoonstelling verscheen een gelijknamig Schrijversprentenboek.
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De expositie Altijd dit lege hart. De dichter J.C. Bloem werd geopend op 28 mei en
was te zien tot en met 6 november. De opening werd verricht door prof. dr. H.T.M.
van Vliet die de poëzie van Bloem belichtte en door prof. dr. A.L. Sötemann die een
interpretatie gaf van het gedicht ‘Na de bevrijding l’.
Op 18 september opende Wam de Moor de tentoonstelling Schrijversportretten door
Ko van de Ree: Pierre H. Dubois, Willem Jan Otten, S. Vestdijk, Leo Vroman en
Paul de Wispelaere.
De tentoonstelling En de groeten van Jacques Vriens. Schoolverhalen werd op 30
september geopend door de staatssecretaris van OCenW, dr. F. van der Ploeg, gevolgd
door een optreden van Sjoerd en Margje Kuyper, Paul en Hadjidja van Loon en Bies
van Ede.
De tentoonstelling over Berlijn in de Nederlandse literatuur kon wegens
omstandigheden geen doorgang vinden. Het geplande schrijversprentenboek over
hetzelfde thema zal in de loop van 2000 verschijnen. Als vervanging van de expositie
over Berlijn werd op 27 november de expositie Ik ging de literatuur in zoals een
ander het klooster geopend. Deze tentoonstelling is een hommage aan Pierre H.
Dubois (1917-1999). Bij de opening werd het woord gevoerd door Sjoerd van Faassen
en Anton Korteweg.
Het museum organiseerde behalve deze tentoonstellingen, museumlessen en
rondleidingen, diverse andere activiteiten:
Op 12 maart

werd de docentendag Kinderboeken en
de lespraktijk, eerder gehouden op 6
november 1998, wegens succes herhaald.

Op 7 maart

werd Connie Palmen geïnterviewd door
Jeroen Vullings. Daarna las ze voor uit
het nieuwe Boekenweekgeschenk, De
Erfenis.

Op 16 mei

las Kees van Kooten voor uit zijn
nieuwste verhalenbundel, Levensnevel.

Op 30 mei

zongen scholieren uit het voortgezet
onderwijs en conservatoriumstudenten
gedichten van J.C. Bloem op zelfgecom-
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poneerde muziek tijdens de manifestatie
Bloem lezen Bloem zingen. Huub van der
Lubbe zong ‘November’ en droeg voor
uit Bloems werk. Diana Ozon droeg
enkele gedichten van Bloem voor die alle
het thema ‘dood’ hadden. Manon van Lier
zong het speciaal door Ton Scherpenzeel
getoonzette ‘Huiswaarts reizende’.
Op 6 oktober

las Kees van Kooten voor uit zijn eerste
kinderboek Het schaampaard dat een
maand later zou verschijnen.

Op 10 oktober

vertelde Jacques Vriens over zijn leven
als schrijver en las hij fragmenten uit zijn
werk, onder andere uit zijn nieuwste boek
Achtste-groepers huilen niet.

Op 20 oktober

verzorgde Monique Hagen, sinds 1987
het gezicht van het jeugdprogramma Het
Klokhuis, een speels programma met
versjes en activiteiten speciaal voor
kleuters. Zij las uit haar bundels Daar
komt de tijger en Misschien een olifant.

Op 12 november

werd opnieuw een docentendag
gehouden, nu voor docenten Nederlands
en CKVI in het voortgezet onderwijs:
Nederlandse literatuur in het studiehuis.
Het programma werd geopend met een
lezing door Nelleke Noordervliet, een
lezing die naderhand op de internetsite
van het museum is geplaatst.

Op 18 november

vond de première van Het debuut plaats,
uit de reeks Schrijvers in Beeld.
Voorafgaand aan de première lazen Chiel
van Zelst, Ruth Feigenbaum, Marieke
Groen, Adel M. Sulaiman, André Verbart
en Dimitri Verhulst voor uit hun werk.
Vier dagen later werd de documentaire
op televisie vertoond in het
NPS-programma Het uur van de wolf.
Het programma trok 75.000 kijkers.

Op 12 december

las Ronald Giphart, één van de Negen
Negentigers uit Gaan waar de woorden
gaan, voor en beantwoordde hij vragen
uit het publiek.
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(in de kerstvakantie) bracht Jacques
Vriens twee sprookjes op het toneel.
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In het verslagjaar werden in het museum diverse andere literaire activiteiten
georganiseerd:
22 mei

bijeenkomst van het Carmiggelt
Genootschap

19 juni

cursus van de Stichting Schrijfkramp

10 september

presentatie van het laatste deel van het
Verzameld werk van Godfried Bomans.
Uitgeefster Mizzi van der Pluijm van de
Boekerij en de heer J.C. Bangert hielden
een toespraak. Annemarie Feilzer, die het
Verzameld Werk in samenwerking met
Peter van Zonneveld bezorgde, sprak
vervolgens een dankwoord uit.

26 september

slotmanifestatie Kinderdichter aan Huis

4 oktober

jaarlijkse diploma-uitreiking van de
Vakopleiding Boekenbranche

4 november

jaarlijks symposium van de Jan
Campertstichting

5 november

cursus van de Stichting Literalinea over
de dichter J.C. Bloem

7 november

jaarlijkse Vriendendag

9 november

presentatie van de Kinderpostzegels

16 december

presentatie van het Jaarboek van de
Historische Kring Die Haghe

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 ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’.
Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954, bezorgd door Anky Hilgersom
(deel 33) en Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman
(1922-1940), bezorgd H.T.M. van Vliet (deel 34). De delen werden verspreid door
uitgeverij Bas Lubberhuizen te Amsterdam. Deel 31, een dossier over de splitsing
tussen de tijdschriften De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap is inmiddels
wegens auteursrechtelijke problemen met
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de erven-Asselbergs van het programma afgevoerd. Als vierde deeltje in de
Pissebed-reeks verscheen Dichter bij het Kinderboekenmuseum, met al gepubliceerde
en nieuwe gedichten door onder anderen Bies van Ede, Hans en Monique Hagen,
Mensje van Keulen, Paul van Loon, Koos Meinderts, Willem Wilmink en Leendert
Witvliet.
Het project Debutanten '99 legt de ontwikkeling van het schrijversschap van veertig
debutanten uit het jaar 1999 op film vast. De veertig auteurs zijn: Clark Accord, Paul
Demets, Peter Drehmanns, Gabi van Driem, Martin-Michael Driessen, Ed van Eeden,
Ruth Feigenbaum, Rebecca Gomperts, Marieke Groen, Arnold Jansen op de Haar,
Janny de Heer, Marijke Hilhorst, Joost Huls, Bram Hulzebos, Yves van Kempen,
Hanneke de Klerck, Jaap Kranenborg, Ramses Meert, Rita Meulwijk, Erwin Mortier,
Ayatollah Musa, Rashid Novaire, Hanneke Paauwe, Margherita Pasquini, Hagar
Peeters, Yves Petry, Bennie Roeters, Lisa de Rooy, Lony Scharenborg, Pauline Slot,
Jan Roelof van der Spoel, Judith van der Stelt, Adel M. Sulaiman, Christophe
Vekeman, André Verbart, Dimitri Verhulst, Lief Vleugels, Henk Weltevreden, Chiel
van Zelst en Annelies Zijlstra. Elke vier jaar wordt op basis van dit materiaal een
documentaire gemaakt, totdat de debutanten uit 1999 ophouden met publiceren.
Kortom, een literaire variant van het Britse programma Seven Years Up. Het project,
naar een idee van redacteur Jessica Swinkels, kwam mede tot stand dankzij een
financiële bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds en het VSB Fonds Den Haag
en Omstreken. In het verslagjaar verscheen de eerste in deze reeks documentaires,
getiteld Het debuut, als aflevering 29 in de reeks Schrijvers in Beeld. In deze film
laat regisseur Jan Louter de lotgevallen zien van Rebecca Gomperts, Erwin Mortier,
Ayatollah Musa, Hagar Peeters, Lisa de Rooy en Pauline Slot. De documentaire is
een coproduktie van het Letterkundig Museum en NPS Televisie.
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Ellen Gloudie m.m.v. Lysbert Bonnema
Nederlandse literaire prijzen 1999 (met aanvullingen uit voorafgaande
jaren)
Anna Bijns-prijs
prijswinnaar: Hélène Nolthenius (1920-2000)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 15.000,jury: Kees Fens, Elisabeth Lockhorn (voorzitter), Mary Michon, Pauline Slot,
Aafke Steenhuis

F. Bordewijk-prijs [Jan Campertstichting]
prijswinnaar: Gijs IJlander (1947)
bekroond werk: Twee harten op een schotel
geldsom: ƒ 10.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Helga Ruebsamen, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent

Bruna Gouden Strop
prijswinnaar: Felix Thijssen (1933)
bekroond werk: Cleopatra
geldsom: ƒ 25.000,jury: Jelle Kuiper, Frans van Schoonderwalt, Aletta Schweigmann, Bert Vuijsje
(voorzitter), Peter Winkels
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
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Charles den Tex (1952) - Deal
Jacob Vis (1940) - Wetland
Peter de Zwaan (1944) - De regels

C.Buddingh'-prijs
prijswinnaar: Ilja Leonard Pfeijffer (1968)
bekroond werk: Van de vierkante man
geldsom: ƒ 2500,jury: Peter de Boer, Gilles Dorleijn, Yra van Dijk
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Paul Demets (1966) - De papegaaienziekte
Jan Lauwereyns (1969) - Nagelaten sonnetten
Paul Marijnis (1946) - Gillette

Busken Huet-prijs [Amsterdams Fonds voor de Kunst]
prijswinnaar: H.L. Wesseling (1937)
bekroond werk: Lopende zaken
geldsom: ƒ 15.000,jury: A. van Deursen, H. Pleij, B. Tromp

Jan Campert-prijs [Jan Campertstichting]
prijswinnaar: Peter van Lier (1960)
bekroond werk: Gegroet o...
geldsom: ƒ 10.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Helga Ruebsamen, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent

Laurens Jansz Coster-prijs
prijswinnaar: Kees Fens (1929)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 5000,jury: Jan Geurt Gaarlandt, Anthony Mertens, Rudi Wester
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Culturele Prijs van de gemeente Ede
prijswinnaar: Jan Siebelink (1938)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 5000,jury: B. Andrée, E. van Gelder, J. van Liere, C. Pfefferkorn, W.M. Roos (voorzitter)

Debutanten-prijs 1999 [Stichting Perspectief Dordrecht]
De prijs wordt door leeskringen toegekend op basis van nominaties, die door een
vakjury beoordeeld worden
prijswinnaar: Mirjam Boelsums (1955)
bekroond werk: Slangen aaien
geldsom: ƒ 10.000,jury: Marijke Arijs, Jan Eijkelboom, Kees van 't Hof, Odile Jansen, Brigitte Raskin
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Peter Bekkers - Een roos opeten
Nausicaa Marbe (1963) - Mândraga
Barber van de Pol (1944) - Er was wat met Meneer Maker & Mevrouw Maker
Jantine Wijnja (1980) - Pancake

Johnny van Doorn-prijs voor de Gesproken Letteren 1999
prijswinnaar: Jules Deelder (1944)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 2500,jury: Freek van Duijn, Frank Tazelaar (voorzitter), Simon Vinkenoog
bijzonderheid: de jury heeft haar keuze voorgelegd aan een Comité van
Aanbeveling bestaande uit Liesbeth Brandt Corstius, Jos Joosten en P. Scholten. Het
Comité heeft het advies van de jury overgenomen

ECI-prijs voor Schrijvers van Nu
prijswinnaar: Arthur Japin (1956)
bekroond werk: De zwarte met het witte hart
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geldsom: ƒ 35.000,jury: Fernand Auwera, Tom van Deel, Adriaan van Dis, Maarten 't Hart, Nelleke
Noordervliet, Monika van Paemel, Ed van Thijn (voorzitter)
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Hafid Bouazza (1970) - De voeten van Abdullah
Hans Maarten van den Brink (1956) - Over het water
Karel Glastra van Loon (1962) - Vannacht is de wereld gek geworden
Geert van Istendael (1947) - Altrapsodie
Frans Kingma (1956) - De cyclus van het mes
Piet Meeuse (1947) - Schermutselingen en andere verhalen
Maria Stahlie (1955) - Honderd deuren

genomineerden voor 2001
Anneke Brassinga (1948) - Hapschaar
Kees 't Hart (1944) - De revue
Bart Plouvier (1951) - Het gemis
Bob Richter (1934) - Langarm
geldsom: ƒ 5000,-

EigenWijsPrijs
Christelijke kinderboekenprijs; kinderen in de leeftijdscategorie van 4-8 jaar en van
9-14 jaar kozen uit zes genomineerde boeken een winnaar

categorie 4-8 jaar
prijswinnaar: Hijltje Vink
bekroond werk: Brenda heeft een draakje in haar bloed
geldsom: ƒ 750,-

categorie 9-14 jaar
prijswinnaar: Bert Wiersema (1959)
bekroond werk: De kluizen van de Titanic
geldsom: ƒ 750,-
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Generale Bank-prijs
prijswinnaar: Karel Glastra van Loon (1962)
bekroond werk: De passievrucht
geldsom: ƒ 100.000,jury: Aad Nuis (voorzitter), Willem Otterspeer, Henk Pröpper, Mark Schaevers,
Aleid Truijens, Johan Vandenbroucke
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Oscar van den Boogaard (1964) - Liefdesdood
Joris Note (1949) - Kindergezang
Maria Stahlie (1955) - Zondagskinderen
Frank Westerman (1964) - De graanrepubliek
Henk van Woerden (1947) - Een mond vol glas

Herman Gorter-prijs [Amsterdams Fonds voor de Kunst]
prijswinnaar: Ben Cami (1920)
bekroond werk: Ten westen van Eden
geldsom: ƒ 15.000,jury: Maarten Doorman, Judith Herzberg, Nachoem Wijnberg

Gouden Ezelsoor
prijswinnaar: Jessica Durlacher (1961)
bekroond werk: Het geweten
geldsom: ƒ 10.000,bijzonderheid: in de eerste zes maanden werden 15.448 exemplaren verkocht

Gouden en Zilveren Griffel
Gouden Griffel
prijswinnaar: Annie Makkink (1941)
bekroond werk: Helden op sokken
geldsom: ƒ 3000,-
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Zilveren Griffel
prijswinnaar: Wolf Erlbruch (1948)
bekroond werk: Leonard
prijswinnaar: Eva Gerlach (1948)
bekroond werk: Hee meneer Eland
prijswinnaar: Joke van Leeuwen (1952)
bekroond werk: Kukel
prijswinnaar: K.Schippers (1936)
bekroond werk: Sok of sprei
prijswinnaar: Toon Tellegen (1941)
bekroond werk: De verjaardag van alle anderen
jury: Rita Baptiste, Annelies Fontijne, Thea de Leeuwen, Nandi Penning, Mick Salet,
Jan Verbart, Marjoleine de Vos (voorzitter)

Gouden en Zilveren Zoen
Gouden Zoen
prijswinnaar: Edward van de Vendel (1964)
bekroond werk: Gijsbrecht
geldsom: ƒ 3000,-

Zilveren Zoen
prijswinnaar: Ted van Lieshout (1955)
bekroond werk: Stil Leven
prijswinnaar: Per Nilsson (1954)
bekroond werk: De geur van melisse
jury: Jacqueline van der Beek, Harry Bekkering (voorzitter), Ingrid Brouwer,
Casper Markesteijn, Christel Ruessen
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G.H. 's Gravesande-prijs [Jan Campertstichting]
prijswinnaar: Gwy Mandelinck (1937)
bekroond werk: De organisatie van de Poëziezomers in Watou
geldsom: ƒ 10.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Helga Ruebsamen, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent

Halewijn Literatuur-prijs van de stad Roermond
prijswinnaar: Esther Jansma (1958)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 2000,jury: Martijn de Bont, Judith Eiselin, Daphne van Paasen

Jan Hanlo Essay-prijs
prijswinnaar: Joke Hermsen (1961)
bekroond werk: Unheimlich mooi: over (ge)welddadige kunst
geldsom: ƒ 2000,jury: Mirjam van Hengel, Barber van de Pol, Hans Renders
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Peter van Lier (1960) - Gedachten onder een Cromwell-helm. Over de
motorrijder Jan Hanlo
Ewout Hoorn (1978) - ‘Where extremes meet’ Over het huwelijk tussen
tegenstellingen in woord en beeld in de poëzie
Het winnende essay is gepubliceerd in Tirade nr. 381, oktober 1999.

Victorine Hefting-Prijs
De Victorine Hefting Prijs stelt zich tot doel vrouwelijk talent, actief op het gebied
van de kunsten, te stimuleren en onder de aandacht te brengen. Jaarlijks wordt met
deze prijs een Haagse kunstenares of een groep kunstenaressen bekroond ter
onderscheiding van de kwaliteit van haar werk. In aanmerking komt ook de vrouw
of de groep vrouwen die niet zozeer zelf creëert maar wel actief is op het gebied van
de kunsten. De
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prijs is ingesteld door de gemeente Den Haag en werd genoemd naar de eerste
Nederlandse vrouwelijke museumdirecteur. In het prijzenoverzicht zullen alleen de
literaire bekroningen worden opgenomen.
jaar: 1997
prijswinnaar: Bibeb
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 5000,jury: Käthy Gosschalk, Anne Hamers, Mieke Lelyveld, Sarah Verroen, Yoka
Voorbach
jaar: 1999
prijswinnaar: Inez van Dullemen (1925)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 5000,jury: Els de Boer, Mieke Lelyveld, Jacqueline Oorthuys, Jenny Troenodikromo,
Sarah Verroen

Nienke van Hichtum-prijs [Jan Campertstichting]
prijswinnaar: Eva Gerlach (1948)
bekroond werk: Hee meneer Eland
geldsom: ƒ 10.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Helga Ruebsamen, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent

P.C.Hooft-prijs
genre: beschouwend proza
prijswinnaar: Arthur Lehning (1900-2000)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: (75.000,jury: A. Bleich, G.J. Dorleijn, M. Februari, A. Meinderts (ambtelijk secretaris),
J.J. Oversteegen, M. Reints (voorzitter)
bijzonderheid: de prijs omvat, naast een oorkonde en een beeldje van
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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: Erik de Gruijter
bekroond werk: Brand
geldsom: ƒ 1000,jury: Tineke van Gorcum, Dirry van de Grampel, Els de Jong-van Gurp, Anne
Nijburg, Nienke Westerbeek
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Henk Koesveld - De houten speelbal
Marianne Witvliet - Verboden voor vogelverschrikkers
Bert Wiersema (1959) - De vergeten strijd '45-'50

Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs [Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde]
prijswinnaar: Erik Menkveld (1959)
bekroond werk: De karpersimulator
geldsom: ƒ 5000,jury: Hugo Brems, Anna Enquist, Kester Freriks, Wiel Kusters

Constantijn Huygens-prijs [Jan Campertstichting]
prijswinnaar: Willem Jan Otten (1951)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 20.000,jury: Harry Bekkering, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis,
Leonore van Prooijen, Helga Ruebsamen, Bart Vervaeck, Ad Zuiderent

Rely Jorritsmapriisfraach
genre: poëzie
prijswinnaar: Pim Roodenboog (1947)
bekroond werk: Ripens
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genre: proza
prijswinnaar: Lida Dykstra (1961)
bekroond werk: De nije seemearmin (verhaal)
prijswinnaar: Willem Schoorstra (1959)
bekroond werk: Trettjin dagen (verhaal)
geldsom: ƒ 10.000,- (1/5 deel voor poëzie en 4/5 deel voor proza)
jury: Jetske Bilker, Margryt Poortstra, Geertrui Visser

Keefman Bokaal [Propria Cures]
prijswinnaar: A. Moonen (1937)
bekroond werk: Levensvreugde
jury: Peter Hoomans, A. Moonen, Rik van Rijswijk, Steven Stol, Jack Wouterse

Frans Kellendonk-prijs [Maatschappij der Nederlandse Letterkunde]
prijswinnaar: Dirk van Weelden (1957)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 10.000,jury: H. Beurskens, R.L.K. Fokkema, E. Groenenboom-Draai

Kinderboekwinkel-prijs
prijswinnaar: J.K Rowling (1965)
bekroond werk: Harry Potter & de Steen der Wijzen
jury: Samenwerkende Kinderboekwinkels

Kolomkompetitie [Propria Cures]
prijswinnaar: Pierre Morgenrood
bekroond werk: zonder titel
geldsom: ƒ 125,jury: René Appel, Cindy Hoetmer, Agnes Hoogstraten, Peter Hoomans, Arjan
Peters, Rik van Rijswijk, Steven Stol
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Libris Literatuur-prijs
prijswinnaar: Harry Mulisch (1927)
bekroond werk: De procedure
jury: Elsbeth Etty, Marcel Janssens, Ruud Lubbers (voorzitter), Frits van Oostrom,
Arjan Peters
geldsom: ƒ 100.000,bijzonderheid: de overige genomineerden waren
H.M. van den Brink (1956) - Over het water
Paul Claes (1943) - De Phoenix
Cees Nooteboom (1933) - Allerzielen
Nanne Tepper (1962) - De vaders van de gedachte
Ernst Timmer (1954) - De stille omgang

Lira-prijs
genre: Nederlandstalig jeugdtelevisiedramawerk
prijswinnaar: Tamara Bos
bekroond werk: Dag juf, tot morgen
geldsom: ƒ 25.000,jury: Marjan Berk, Marjan Buijs, Walter van der Kooi, Wim Koole (voorzitter),
Trees te Nuyl-Brans
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Amir Razi - Een roos uit Afrika
Wanda Reisel (1955) en Theo Nijland - Eine kleine nachtmerrie

Literaire Prijs Provincie Gelderland
genre: theatermonoloog
prijswinnaar: Nick J. Swarth (1959)
bekroond werk: Sterrevink's Kledij
geldsom: ƒ 2500,jury: Kitty Courbois, Carolien Derwael, Marieke Donders, Bert Keizer, Gerardjan
Rijnders, Frank Tazelaar (voorzitter)
bijzonderheid: het thema was het begrip versterving. De winnende monoloog is
op de avond van de prijsuitreiking (15 november 1999) in première gegaan en
vervolgens een week gespeeld in de Arnhemse schouwburg. De monoloog is
gepubliceerd in Parmentier jrg. 9, nr. 2 1999

Jaarboek Letterkundig Museum 9

190

Prijs voor het beste Gelderse debuut
genre: theatermonoloog
prijswinnaar: Florimond Wassenaar (1970)
bekroond werk: De zandloper
geldsom: ƒ 1500,jury: Kitty Courbois, Carolien Derwael, Marieke Donders, Bert Keizer, Gerardjan
Rijnders, Frank Tazelaar (voorzitter)
bijzonderheid: het thema was het begrip versterving. De monoloog is gepubliceerd
in Parmentier jrg. 9, nr. 2 1999

Mediamediaprijs van het Festival van het Ongespeelde Stuk
jaar: 1998
prijswinnaar: Marijke Schermer
bekroond werk: Joppe
geldsom: ƒ 10.000.jury: Dorien Cremers, Ruud van Megen, Mart-Jan Zegers

Meulenhoff Vertalers-prijs
prijswinnaar: Tineke van Dijk
bekroond werk: jarenlange inzet voor de Italiaanse literatuur in Nederland
geldsom: ƒ 5000,jury: Nanda van den Berg, Huub Beurskens, Mariolein Sabarte Belacortu

Multatuli-prijs [Amsterdams Fonds voor de Kunst]
prijswinnaar: Marie Kessels (1954)
bekroond werk: Ongemakkelijke portretten
geldsom: ƒ 15.000,jury: M. Februari, Ariejan Korteweg, Ewald Vanvugt

Martinus Nijhoff-prijs
prijswinnaar: Thérèse Cornips (1926)
bekroond werk: gehele oeuvre
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geldsom: ƒ 100.000,jury: E.F. Hoog, Dr. A.B.M. Naaijkens (voorzitter), R. van der Paardt, Dr. I. van
der Poel, Dr. K. Verheul, Dr. C.M.M. van der Voort

P.C. Onthooft-prijs [Propria Cures]
prijswinnaar: Piet Palingboer jr.
bekroond werk: Inge Diepman
geldsom: ƒ 250,jury: Cees Heuvel, Peter Hoomans, Hans van Maanen, Eva Posthuma de Boer,
Rik van Rijswijk, Danielle Serdijn, Steven Stol

Oolde Pook-pries
prijswinnaar: Jan Koops
bekroond werk: Wi'j heuren ze in oonze eigen tael proaten (Haandelingen 2:11)
geldsom: ƒ 500,jury: Grietje Bosma-Dijkstra, Tineke Steenmeijer-Wielenga (voorzitter), Frits van
der Vinne

E. du Perron-prijs
prijswinnaar: Heleen Volman
bekroond werk: Reizen met eieren (toneel)
geldsom: ƒ 1500,jury: H. Binderhagel, G. Extra (voorzitter), P. Mooren

Plantage Poëzie-prijs
prijswinnaar: Rinke
bekroond werk: Das Boot
prijs: beeldend kunstwerk van Mieke Kleinendorst, getiteld: Herfst
jury: Ko van Geemert, Mies Panneman, Willem van Toorn
bijzonderheid: het thema was ‘Verzet’
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Dr. Obe Postma-priis
prijswinnaar: Jabik Veenbaas (1959)
bekroond werk: Van het Friese land en het Friese leven / Fan it Fryske lân en it
Fryske libben
geldsom: ƒ 2000,jury: Freark Dam, Ad C. de Haan, Hanneke Hoekstra

Prijs van de Jonge Jury
6381 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar hebben hun persoonlijke Top
5 samengesteld uit jeugdboeken die in 1996 en 1997 zijn verschenen
prijswinnaar: Carry Slee (1949)
bekroond werk: Pijnstillers
bijzonderheid: de overige genomineerden krijgen de eretitel ‘getipt door de Jonge
Jury 1999’
Haye van der Heijden (1957) - Vrijen
Theo Hoogstraaten (1948) - Blind date
Gonneke Huizing - Mes op de keel
Simone van der Vlugt (1966) - Bloedgeld

Prijs van de Nederlandse Kinderjury
Ongeveer 50.000 kinderen van 6 t/m 12 jaar hebben deelgenomen aan de Nederlandse
Kinderjury.
Als jury beoordeelden zij boeken die in 1998 voor het eerst verschenen zijn en
gaven op een stemformulier aan welke zij het leukst vonden
categorie 6-9 jaar
prijswinnaar: Carry Slee (1949)
bekroond werk: Meester Paardenpoep
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Hans Hagen (1956) - Jubelientje ontploft
Vivian den Hollander - Kampioenen!
Mieke van Hooft (1956) - Hier waakt de goudvis
Jacques Vriens (1946) - Meester Jaap gaat nooit verloren
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categorie 10-12 jaar
prijswinnaar: Carry Slee (1949)
bekroond werk: Afblijven
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
Mieke van Hooft (1956) - De truc met de doos
Paul van Loon (1946) - De griezelbus 4
Carry Slee (1949) - Klapzoenen en valsspelers
Jacques Vriens (1946) - Meester Jaap gaat nooit verloren

Prijs voor Meesterschap [Maatschappij der Nederlandse Letterkunde]
prijswinnaar: Prof. Dr. W.P.Gerritsen (1935)
prijs: gouden medaille
bekroond werk: gehele oeuvre
jury: Dr. W. van Anroij, Dr. A.A.M. Besamusca, Dr. J.L.A. Heestermans

RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
prijswinnaar: Michael Frijda (1961)
bekroond werk: Tekening
geldsom: ƒ 2500,jury: Siem Bakker, Sjoerd de Jong, Eric Rinckhout
bijzonderheid: Het bekroonde verhaal is gepubliceerd in De Gids jrg. 161, nr. 2
1998

Recensieprijsvraag [Propria Cures]
prijswinnaar: Stan Grevel
bekroond werk: Het Bureau
jury: Ward Ferdinandusse, Peter Hoomans, Rik Lambers, Rik van Rijswijk, Henk
Spaan, Steven Stol

Henriëtte Roland Holst-prijs [Maatschappij der Nederlandse Letterkunde]
prijswinnaar: Geert Mak (1946)
bekroond werk: Hoe God verdween uit Jorwerd
geldsom: ƒ 3000,jury: Frida Balk-Smit Duyzentkunst, Hugo Brems, Anton van der Lem
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Annie Romein-prijs
prijswinnaar: Marga Minco (1920)
bekroond werk: gehele oeuvre
geldsom: ƒ 10.000,jury: Liddie Austin, Elsbeth Etty, Ingrid Hoogervorst, Hermine Landvreugd,
Maaike Meijer

De Schaduw-prijs
prijswinnaar: Isaac West (1954) en Tim Waterman (1962) (West en Waterman)
bekroond werk: De medicijnmakers
geldsom: ƒ 1000,jury: Chris Rippen, Eric Slot, Jac. Toes, Jacob Vis, Marlies van de Voort

Aleida Schot-prijs
prijswinnaar: Arthur Langeveld (1947)
bekroond werk: Vertaling van De biecht van Leo Tolstoj en van andere klassieke
en moderne Russische literatuur
geldsom: ƒ 5000,jury: Y. Bloemen, W.G. Westeijn

Fedde Schurer-prijs
prijswinnaar: Eeltsje Hettinga (1955)
bekroond werk: Akten fan winter
geldsom: ƒ 2000,jury: John te Loo, Eke Poortinga, Goaitsen van der Vliet

SNS Literatuur-prijs (Gorcurn)
prijswinnaar: Bert Grootendorst-Doornekamp (1e prijs)
bekroond werk: Stille week (gedicht)
geldsom: ƒ 300,prijswinnaar: C.H.M. Driessen (2e prijs)
bekroond werk: Vagevuur (verhaal)
geldsom: ƒ 200,-
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prijswinnaar: B.A. Brussen (3e prijs)
bekroond werk: Heaven or hell (verhaal)
geldsom: ƒ 100,jury: Anneke Brobbel, Piets Muilwijk, Drs. Samantha Rodenburg
bijzonderheid: het thema was Hemel en hel

SNS Literatuur-prijs (Nijmegen)
Nieuwe naam voor de Nijmeegse literatuur-prijs
prijswinnaar: Pauline Kalkhove (1e prijs en Publieksprijs)
bekroond werk: Dooie vissen (verhaal)
geldsom: ƒ 1000,prijswinnaar: Marnix Rueman (2e prijs)
bekroond werk: Wanda (verhaal)
geldsom: ƒ 250,prijswinnaar: Erik Betten (3e prijs)
bekroond werk: Dingen die voorbijgaan (verhaal)
geldsom: ƒ 100,jury: Daan Cartens, Liesbeth Eugelink, Victor Vroomkoning

Taalunie Toneelschrijf-prijs
prijswinnaar: Paul Pouvreur (1952)
bekroond werk: Stiefmoeders!!
geldsom: ƒ 20.000,jury: Rinus Knobel, Mirjam Koen, Viviane De Muynck

Trouw Publieks-prijs
prijswinnaar: Yvonne Keuls (1931)
bekroond werk: Mevrouw mijn moeder
geldsom: ƒ 15.000,bijzonderheid: in totaal werden 37.046 stemmen uitgebracht, waarvan 6338 voor
het bekroonde boek
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Mr. H.G. van der Vies-prijs
Met ingang van 1999 wordt de Mr. H.G. van der Viesprijs eens in de drie jaar
toegekend. Het prijsbedrag is verhoogd van ƒ 2000,- naar ƒ 5000,-.
prijswinnaar: Peer Wittenbols (1965)
bekroond werk: Noordeloos
geldsom: ƒ 5000,jury: Hanny Alkema, Pieter Kottman, Pauline Mol

Vondel Translation-Prize 1999
Tweejaarlijkse prijs op initiatief van het Produktiefonds, het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap en de Britse Society of Authors
prijswinnaar: Ina Rilke
bekroond werk: Vertalingen naar het Engels van De virtuoos van Margriet de Moor
en De omweg naar Santiago van Cees Nooteboom
geldsom: ƒ 5000,jury: prof. Theo Hermans, prof. Francis Jones, Anne Chisholm
bijzonderheid: Een eervolle vermelding werd toegekend aan de volgende vertalers
Sam Garrett - De poorten van Damascus en Maliblues van
Lieve Joris
Sherry Marx-MacDonald - Darwin's hofvijver van
Tijs Goldschmidt
Stacy Knecht - Het verlangen van Hugo Claus

VSB Poëzie-prijs
prijswinnaar: Esther Jansma (1958)
bekroond werk: Hier is de tijd
geldsom: ƒ 50.000,jury: Wiljan van den Akker, Kader Abdolah, Anneke van Dijk, Dirk de Geest, Ig
Henneman
bijzonderheid: de overige genomineerden waren
J.Bernlef (1937) - Aambeeld
Anneke Brassinga (1948) - Huisraad
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Esther Jansma (1958) - Hier is de tijd
Peter van Lier (1960) - Gegroet o...
Lidy van Marissing (1942) - Hoe zij zoekt
Willem Jan Otten (1951) - Eindaugustuswind
Ilja Leonard Pfeijffer (1968) - Van de vierkante man

Woutertje Pieterse-prijs
prijswinnaar: Joke van Leeuwen (1952) & Malika Blain
bekroond werk: Bezoekjaren
geldsom: ƒ 25.000,jury: Liesbeth Brandt Corstius (voorzitter), Cornald Maas, Cyrille Offermans,
Koosje Sierman
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Register van prijswinnaars 1999
B

Betten, Erik - SNS Literatuur-prijs (Nijmegen) (3e prijs)
Bibeb - Victorine Hefting-prijs (1997)
Blain, Malika - Woutertje Pieterse-prijs
Boelsums, Mirjam - Debutanten-prijs 1999
Bos, Tamara - Lira-prijs
Brussen, B.A. - SNS Literatuur-prijs (Gorcum) (3e prijs)

C

Cami, Ben - Herman Gorter-prijs
Cornips, Thérèse - Martinus Nijhoff-prijs

D

Deelder, Jules
-

Johnny van
Doorn-prijs
voor de
gesproken
letteren

Dijk, Tineke van - Meulenhoff Vertalers-prijs
Driessen, C.H.M. - SNS Literatuur-prijs (Gorcum) (2e
prijs)
Dullemen, Inez van - Victorine Hefting-prijs (1999)
Durlacher, Jessica - Gouden Ezelsoor
Dykstra, Lida - Rely Jorritsmapriisfraach

E

Erlbruch, Wolf - Zilveren Griffel

F

Fens, Kees - Laurens Jansz Coster-prijs
Frijda, Michael - RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur

G

Gerlach, Eva
-

Zilveren
Griffel

-

Nienke van
Hichtum-prijs
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Gerritsen, W.P. - Prijs voor Meesterschap
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Glastra van Loon, Karel - Generale Bank-prijs
Grevel, Stan - Recensieprijsvraag
Grootendorst-Doornekamp, Bert
-

SNS
Literatuur-prijs
(Gorcum) (1e
prijs)

Gruijter, Erik de - Het Hoogste Woord

H

Hermsen, Joke - Jan Hanlo Essay-prijs
Hettinga, Eeltsje - Fedde Schurer-prijs

I

IJlander, Gijs - F. Bordewijk-prijs

J

Jansma, Esther
-

Halewijn
Literatuur-prijs
van de stad
Roermond

-

VSB
Poëzie-prijs

Japin, Arthur - ECI-prijs voor Schrijvers van Nu

K

Kalkhove, Pauline
-

SNS
Literatuur-prijs
(Nijmegen) (1e
prijs en
Publieksprijs)

Kessels, Marie - Multatuli-prijs
Keuls, Yvonne - Trouw Publieks-prijs
Koops, Jan - Oolde Pook-pries

L

Langeveld, Arthur - Aleida Schot-prijs
Leeuwen, Joke van
-
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Zilveren Griffel

-

Woutertje
Pieterse-prijs

Lehning, Arthur - P.C. Hooft-prijs
Lier, Peter van - Jan Campert-prijs
Lieshout, Ted van - Zilveren Zoen

M

Mak, Geert - Henriëtte Roland Holst-prijs
Makkink, Annie - Gouden Griffel
Mandelinck, Gwy - G.H. 's Gravesande-prijs
Menkveld, Erik - Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Minco, Marga - Annie Romein-prijs
Moonen, A. - Keefman Bokaal
Morgenrood, Pierre - Kolomkompetitie
Mulisch, Harry - Libris Literatuur-prijs

N

Nilsson, Per - Zilveren Zoen
Nolthenius, Hélène - Anna Bijns-prijs

O

Otten, Willem Jan - Constantijn Huygens-prijs
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P

Palingboer jr., Piet - P.C.Onthooft-prijs
Pfeijffer, Ilja Leonard - C.Buddingh'-prijs
Pouvreur, Paul - Taalunie Toneelschrijf-prijs

R

Rilke, Ina - Vondel Tranlation-Prize 1999
Rinke - Plantage poëzie-prijs
Rodenboog, Pim - Rely Jorritsmapriisfraach
Rowling, J.K. - Kinderboekwinkel-prijs
Rueman, Marnix - SNS Literatuur-prijs (Nijmegen) (2e
prijs)

S

Schermer, Marijke
-

Mediamediaprijs
van het Festival
van het
Ongespeelde Stuk

Schippers, K. - Zilveren Griffel
Schoorstra, Willem - Rely Jorritsmapriisfraach
Siebelink, Jan - Culturele Prijs van de gemeente Ede
Slee, Carry
-

Prijs van de
Jonge jury

-

Prijs van de
Nederlandse
Kinderjury
(categorie 6-9
jaar)

-

Prijs van de
Nederlandse
Kinderjury
(categorie 10-12
jaar)

Swarth, Nick J. - Literaire Prijs Provincie Gelderland
T

Tellegen, Toon - Zilveren Griffel
Thijssen, Felix - Bruna Gouden Strop
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Veenbaas, Jabik - Dr. Obe Postma-priis
Vendel, Edward van de - Gouden Zoen
Vink, Hijltje - Eigen Wijs-prijs (categorie 4-8 jaar)
Volman, Heleen - E. du Perron-prijs

W

Wassenaar, Florimond - Prijs voor het beste Gelderse
debuut
Waterman, Tim (West en Waterman) - De
Schaduw-prijs
Weelden, Dirk van - Frans Kellendonk-prijs
Wesseling, H.L. - Busken Huet-prijs
West, Isaac (West en Waterman) - De Schaduw-prijs
Wiersema, Bert - Eigen Wijs-prijs (categorie 9-14 jaar)
Wittenbols, Peer - Mr. H.G. van der Vies-prijs
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Register van juryleden 1999
A

Abdolah, Kader - VSB Poëzie-prijs
Akker, Wiljan van den - VSB Poëzie-prijs
Alkema, Hanny - Mr. H.G. van der Vies-prijs
Andrée, B. - Culturele Prijs van de gemeente Ede
Anroij, W. van - Prijs voor Meesterschap
Appel, René - Kolomkompetitie
Arijs, Marijke - Debutanten-prijs 1999
Austin, Liddie - Annie Romein-prijs
Auwera, Fernand - ECI-prijs voor Schrijvers van Nu

B

Bakker, Siem - RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
Balk
-

Smit
Duyzentkunst,
Frida

-

Henriëtte Roland
Holst-prijs

Baptiste, Rita - Gouden en Zilveren Griffel
Beek, Jacqueline van der - Gouden en Zilveren Zoen
Bekkering, Harry
-

F.
Bordewijk-prijs

-

Jan
Campert-prijs

-

Gouden en
Zilveren Zoen

-

G.H. 's
Gravesande-prijs

-

Nienke van
Hichtum-prijs

-

Constantijn
Huygens-prijs

Berg, Nanda van den - Meulenhoff Vertalers-prijs
Berk, Marjan - Lira-prijs
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Besamusca, A.A.M. - Prijs voor Meesterschap
Beurskens, Huub
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-

Frans
Kellendonk-prijs

-

Meulenhoff
Vertalers-prijs

Bilker, Jetske - Rely Jorritsmapriisfraach
Binderhagel, H. - E. du Perron-prijs
Bleich, A. - P.C.Hooft-prijs
Bloemen, Y. - Aleida Schot-prijs
Boer, Els de - Victorine Hefting-prijs (1999)
Boer, Peter de - C.Buddingh'-prijs
Bont, Martijn de
-

Halewijn
Literatuur-prijs
van de stad
Roermond

Bosma-Dijkstra, Grietje - Oolde Pook-pries
Brandt Corstius, Liesbeth - Woutertje Pieterse-prijs
Brems, Hugo
-

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

-

Henriëtte Roland
Holst-prijs

Brobbel, Anneke - SNS Literatuur-prijs (Gorcum)
Brouwer, Ingrid - Gouden en Zilveren Zoen
Buijs, Marjan - Lira-prijs

C

Cartens, Daan - SNS Literatuur-prijs (Nijmegen)
Chisholm, Anne - Vondel Translation-Prize 1999
Courbois, Kitty
-

Literaire Prijs
Provincie
Gelderland

-

Prijs voor het
beste Gelderse
debuut
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Cremers, Dorien
-

D

Mediamediaprijs
van het Festival
van het
Ongespeelde Stuk

Dam, Freark - Dr. Obe Postma-priis
De Muynck, Viviane - Taalunie Toneelschrijf-prijs
Deel, Tom van - ECI-prijs voor Schrijvers van Nu
Derwael, Carolien
-

Literaire Prijs
Provincie
Gelderland

-

Prijs voor het
beste Gelderse
debuut

Deursen, A. van - Busken Huet-prijs
Dijk, Anneke van - VSB Poëzie-prijs
Dijk, Yra van - C.Buddingh'-prijs
Dis, Adriaan van - ECI-prijs voor Schrijvers van Nu
Donders, Marieke
-

Literaire Prijs
Provincie
Gelderland

-

Prijs voor het
beste Gelderse
debuut

Doorman, Maarten - Herman Gorter-prijs
Dorleijn, Gilles
-
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-

P.C. Hooft-prijs

-

Johnny van
Doorn-prijs
voor de
gesproken
letteren

Duijn, Freek van

E

Eijkelboom, Jan - Debutanten-prijs 1999
Eiselin, Judith
-

Halewijn
Literatuur-prijs
van de stad
Roermond

Enquist, Anna - Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Etty, Elsbeth
-

Libris
Literatuur-prijs

-

Annie
Romein-prijs

Eugelink, Liesbeth - SNS Literatuur-prijs (Nijmegen)
Extra, G. - E. du Perron-prijs

F

Februari, M.
-

P.C. Hooft-prijs

-

Multatuli-prijs

Fens, Kees - Anna Bijns-prijs
Ferdinandusse, Ward - Recensieprijsvraag
Fokkema, R.L.K. - Frans Kellendonk-prijs
Fontijne, Annelies - Gouden en Zilveren Griffel
Freriks, Kester - Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs

G

Gaarlandt, Jan Geurt - Laurens Jansz Coster-prijs
Geemert, Ko van - Plantage poëzie-prijs
Geest, Dirk de - VSB Poëzie-prijs
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Gelder, E. van - Culturele Prijs van de gemeente Ede
Gorcum, Tineke van - Het Hoogste Woord
Gosschalk, Käthy - Victorine Hefting-prijs (1997)
Grampel, Dirry van de - Het Hoogste Woord
Groenenboom-Draai, E. - Frans Kellendonk-prijs

G

Haan, Ad C. de - Dr. Obe Postma-priis
Hamers, Anne - Victorine Hefting-prijs (1997)
Hart, Maarten 't - ECI-prijs voor Schrijvers van Nu
Heestermans, J.L.A. - Prijs voor Meesterschap
Hengel, Mirjam van - Jan Hanlo Essay-prijs
Henneman, Ig - VSB Poëzie-prijs
Hermans, Theo - Vondel Translation-Prize 1999
Herzberg, Judith - Herman Gorter-prijs
Heuvel, Cees - P.C. Onthooft-prijs
Hoekstra, Hanneke - Dr. Obe Postma-priis
Hoetmer, Cindy - Kolomkompetitie
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Hof, Kees van 't - Debutanten-prijs 1999
Holtrop, Aukje
-

F. Bordewijk-prijs

-

Jan Campert-prijs

-

G.H.
's-Gravesande-prijs

-

Nienke van
Hichtum-prijs

-

Constantijn
Huygens-prijs

Hoog, E.F. - Martinus Nijhoff-prijs
Hoogervorst, Ingrid - Annie Romein-prijs
Hoogstraten, Agnes - Kolomkompetitie
Hoomans, Peter

J

-

Keefman Bokaal

-

Kolomkompetitie

-

P.C. Onthooft-prijs

-

Recensieprijsvraag

Jansen, Odile - Debutanten-prijs 1999
Janssens, Marcel - Libris Literatuur-prijs
Jones, Francis - Vondel Translation-Prize 1999
Jong, Sjoerd de - RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
Jong-van Gurp, Els de - Het Hoogste Woord
Joosten, Jos
-

F. Bordewijk-prijs

-

Jan Campert-prijs

-

G.H. 's
Gravesande-prijs

-

Nienke van
Hichtum-prijs

-

Constantijn
Huygens-prijs
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K

Keizer, Bert
-

Literaire Prijs
Provincie
Gelderland

-

Prijs voor het beste
Gelderse debuut

Knobel, Rinus - Taalunie Toneelschrijf-prijs
Koen, Mirjam - Taalunie Toneelschrijf-prijs
Kooi, Walter van der - Lira-prijs
Koole, Wim - Lira-prijs
Korteweg, Anton
-

F. Bordewijk-prijs

-

Jan Campert-prijs

-

G.H.
's-Gravesande-prijs

-

Nienke van
Hichtum-prijs

-

Constantijn
Huygens-prijs

Korteweg, Ariejan - Multatuli-prijs
Kottman, Pieter - Mr. H.G. van der Vies-prijs
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Kuiper, Jelle - Bruna Gouden Strop
Kusters, Wiel - Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
L

Lambers, Rik - Recensieprijsvraag
Landvreugd, Hermine - Annie Romein-prijs
Leeuwen, Thea de - Gouden en Zilveren Griffel
Lelyveld, Mieke
-

Victorine
Hefting-prijs (1997)

-

Victorine
Hefting-prijs (1999)

Lem, Anton van der - Henriëtte Roland Holst-prijs
Liere, J. van - Culturele Prijs van de gemeente Ede
Lockhorn, Elisabeth - Anna Bijns-prijs
Loo, John te - Fedde Schurer-prijs
Lubbers, Ruud - Libris Literatuur-prijs
Luis, Janet

M

-

F. Bordewijk-prijs

-

Jan Campert-prijs

-

G.H.
's-Gravesande-prijs

-

Nienke van
Hichtum-prijs

-

Constantijn
Huygens-prijs

Maanen, Hans van - P.C. Onthooft-prijs
Maas, Cornald - Woutertje Pieterse-prijs
Markesteijn, Casper - Gouden en Zilveren Zoen
Megen, Ruud van - Mediamediaprijs van het Festival
van het Ongespeelde Stuk
Meijer, Maaike - Annie Romein-prijs
Meinderts, A. - P.C. Hooft-prijs
Mertens, Anthony - Laurens Jansz Coster-prijs
Michon, Mary - Anna Bijns-prijs
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Mol, Pauline - Mr. H.G. van der Vies-prijs
Moonen, A. - Keefman Bokaal
Mooren, P. - E. du Perron-prijs
Muilwijk, Piets - SNS Literatuur-prijs (Gorcum)

N

Naaijkens, A.B.M. - Martinus Nijhoff-prijs
Nijburg, Anne - Het Hoogste Woord
Noordervliet, Nelleke - ECI-prijs voor Schrijvers van
Nu
Nuis, Aad - Generale Bank-prijs
Nuyl-Brans, Trees te - Lira-prijs

O

Offermans, Cyrille - Woutertje Pieterse-prijs
Oorthuys, Jacqueline - Victorine Hefting-prijs (1999)
Oostrom, Frits van - Libris Literatuur-prijs
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Otterspeer, Willem - Generale Bank-prijs
Oversteegen, J.J. - P.C. Hooft-prijs

P

Paardt, R. van der - Martinus Nijhoff-prijs
Paasen, Daphne van
-

Halewijn
Literatuur-prijs van
de stad Roermond

Paemel, Monika van - ECI-prijs voor Schrijvers van
Nu
Panneman, Mies - Plantage poëzie-prijs
Penning, Nandi - Gouden en Zilveren Griffel
Peters, Arjan
-

Kolomkompetitie

-

Libris
Literatuur-prijs

Pfefferkorn, C. - Culturele Prijs van de gemeente Ede
Pleij, H. - Busken Huet-prijs
Poel, I van der - Martinus Nijhoff-prijs
Pol, Barber van de - Jan Hanlo Essay-prijs
Poortinga, Eke - Fedde Schurer-prijs
Poortstra, Margry - Rely Jorritsmapriisfraach
Posthuma de Boer, Eva - P.C. Onthooft-prijs
Prooijen, Leonore van
-

F. Bordewijk-prijs

-

Jan Campert-prijs

-

G.H. 's
Gravesande-prijs

-

Nienke van
Hichtum-prijs

-

Constantijn
Huygens-prijs

Pröpper, Henk - Generale Bank-prijs

R

Raskin, Brigitte - Debutanten-prijs 1999
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Reints, M. - P.C.Hooft-prijs
Renders, Hans - Jan Hanlo Essay-prijs
Rijnders, Gerardjan
-

Prijs voor het beste
Gelderse debuut

-

Literaire Prijs
Provincie
Gelderland

-

Keefman Bokaal

-

Kolomkompetitie

-

P.C. Onthooft-prijs

-

Recensieprijsvraag

Rijswijk, Rik van

Rinckhout, Eric - RABO-bank Lenteprijs voor Literatuur
Rippen, Chris - De Schaduw-prijs
Rodenburg, Samantha - SNS Literatuur-prijs (Gorcum)
Roos, W.M. - Culturele Prijs van de gemeente Ede
Ruebsamen, Helga
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-

F. Bordewijk-prijs

-

Jan Campert-prijs

-

G.H.
's-Gravesande-prijs

-

Nienke van
Hichtum-prijs

-

Constantijn
Huygens-prijs

Ruessen, Christel - Gouden en Zilveren Zoen

S

Sabarte Belacortu, Mariolein - Meulenhoff Vertalers-prijs
Salet, Mick - Gouden en Zilveren Griffel
Schaevers, Mark - Generale Bank-prijs
Schoonderwalt, Frans van - Bruna Gouden Strop
Schweigmann, Aletta - Bruna Gouden Strop
Serdijn, Danielle - P.C. Onthooft-prijs
Sierman, Koosje - Woutertje Pieterse-prijs
Slot, Eric - De Schaduw-prijs
Slot, Pauline - Anna Bijns-prijs
Spaan, Henk - Recensieprijsvraag
Steenhuis, Aafke - Anna Bijns-prijs
Steenmeijer-Wielenga, Tineke - Oolde Pook-pries
Stol, Steven

T

-

Keefman Bokaal

-

Kolomkompetitie

-

P.C. Onthooft-prijs

-

Recensieprijsvraag

-

Johnny van
Doorn-prijs voor de
gesproken letteren

-

Literaire Prijs
Provincie
Gelderland

Tazelaar, Frank
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-

Prijs voor het beste
Gelderse debuut

Thijn, Ed van - ECI-prijs voor Schrijvers van Nu
Toes, Jac. - De Schaduw-prijs
Toorn, Willem van - Plantage poëzie-prijs
Troenodikromo, Jenny - Victorine Hefting-prijs (1999)
Tromp, B - Busken Huet-prijs
Truijens, Aleid - Generale Bank-prijs

V

Vandenbroucke, Johan - Generale Bank-prijs
Vanvugt, Ewald - Multatuli-prijs
Verbart, Jan - Gouden en Zilveren Griffel
Verheul, K. - Martinus Nijhoff-prijs
Verroen, Sarah
-

Victorine
Hefting-prijs (1997)

-

Victorine
Hefting-prijs (1999)
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Vervaeck, Bart
-

F. Bordewijk-prijs

-

Jan Campert-prijs

-

G.H.
's-Gravesande-prijs

-

Nienke van
Hichtum-prijs

-

Constantijn
Huygens-prijs

-

Johnny van
Doorn-prijs voor de
gesproken letteren

Vinkenoog, Simon

Vinne, Frits van der - Oolde Pook-pries
Vis, Jacob - De Schaduw-prijs
Visser, Geertrui - Rely Jorritsmapriisfraach
Vliet, Goaitsen van der - Fedde Schurer-prijs
Voorbach, Yoka - Victorine Hefting-prijs (1997)
Voort, C.M.M. van der - Martinus Nijhoff-prijs
Voort, Marlies van de - De Schaduw-prijs
Vos, Marjoleine de - Gouden en Zilveren Griffel
Vroomkoning, Victor - SNS Literatuur-prijs (Nijmegen)
Vuijsje, Bert - Bruna Gouden Strop

W

Westeijn, W.G. - Aleida Schot-prijs
Wester, Rudi - Laurens Jansz Coster-prijs
Westerbeek, Nienke - Het Hoogste Woord
Wijnberg, Nachoem - Herman Gorter-prijs
Winkels, Peter - Bruna Gouden Strop
Wouterse, Jack - Keefman Bokaal

Z

Zegers, Mart-Jan
-

Mediamediaprijs van het
Festival van het Ongespeelde
Stuk
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Zuiderent, Ad
-

F. Bordewijk-prijs

-

Jan Campert-prijs

-

G.H.
's-Gravesande-prijs

-

Nienke van
Hichtum-prijs

-

Constantijn
Huygens-prijs
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