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Biografie
1905
31 januari: geboren te Rotterdam, Oosteinde 30 (later 34c), als oudste van de drie
kinderen van Pieter Jacob Vrugt, rijwielhandelaar, en Johanna Karolina Wessels.
13 maart: verhuist naar Vredenoordplein 15.
26 april: verhuist naar Taborstraat 59.

1906
14 maart: verhuist naar Aert van Nesstraat 22.
27 oktober: verhuist naar Schoutenstraat 77.

1907
13 maart: verhuist naar Crooswijkseweg 134 (later 138a).
11 november: verhuist naar Oosteinde 85.

1908
30 maart: verhuist naar Zomerhofstraat 31 (later 33a en 33b).

1911
April: ingeschreven als leerlinge van de Openbare Lagere School aan de Robert
Fruinstraat.

1917
15 januari: overlijden van haar vader aan een hartkwaal.
15 november: verhuist naar 1e Middellandstraat 41b.

1918
3 december: verhuist naar Weste Wagenstraat 82.
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1920
Ingeschreven als leerlinge aan de Rijksnormaalschool, Persoonshaven 23, Rotterdam.

1922
Als kwekelinge werkzaam aan de lagere school, Kortekade, tot 30 januari 1924;
daarna aan de lagere school in de Boekhorststraat. Geeft vervolgens les aan een
industrieschool.

1924
27 juni: behaalt de akte voor onderwijzeres.
2 december: is gedurende verschillende tijdvakken werkzaam als onderwijzeres
in tijdelijke dienst aan 55 openbare lagere scholen te Rotterdam, tot en met 23
december 1933.

1926
23 augustus: behaalt de hoofdakte.

1927
2 februari: verhuist naar Graaf Florisstraat 103a.

1928
21 april: verhuist naar De Vliegerstraat 50a.

1929
Ingeschreven aan de School voor Taal- en Letterkunde, te Den Haag, voor M.O.
Nederlands. Schrijft haar eerste roman Peter Minne, die door L.J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij N.V. te Rotterdam zal worden uitgegeven, maar later door
haar wordt ingetrokken.
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1935
2 november t/m 30 april 1936: werkzaam als schrijfster in tijdelijke dienst bij het
Gemeentelijk Gasbedrijf; van 30 mei t/m 25 juli 1936 bij het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrijf en van 26 juli t/m 14 april 1937 bij de Gemeentelijke
Telefoondienst.

1936
Ernstig ziek, opgenomen in het ziekenhuis Bergweg te Rotterdam, later als opgegeven
naar huis gestuurd.

1939
April: debuteert met de novelle Romance in het letterkundig jongerentijdschrift Werk.
Medewerking aan Werk, Helicon, In aanbouw en Criterium.

1940
September: ingeschreven aan de School voor Taalen Letterkunde te Den Haag voor
Frans M.O.B.

1941
Verschijning van Vrouw en vriend.

1943
Verschijning van Ontmoeting met Selma in de Schildpadreeks, clandestiene uitgave
onder redactie van Jaap Romijn.

1945
December: slaagt voor de akte Frans M.O.

1948
Verschijning van Eenzaam avontuur.
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Regeringsopdracht tot het schrijven van een novelle.

1949
8 februari: ‘Boekentribunaal’, schijnproces over Eenzaam avontuur in de Blauwe
Zaal te Rotterdam. Toekenning van de Van der Hoogtprijs voor Eenzaam avontuur.
Door haar geweigerd.
Romanprijs der Gemeente Amsterdam voor Eenzaam avontuur.

1950
Reisbeurs voor de novelle Avond bij Rosnak, (later opgenomen in Ram Horna onder
de titel Feestavond).
11 februari: eerste opvoering door het Rotterdams Toneel van Vuile handen door
Jean-Paul Sartre in de vertaling van Anna Blaman en op 14 oktober van haar vertaling
van De vrek door Molière.

1951
24 januari: eerste opvoering door het Rotterdams Toneel van haar vertaling van
Moeder Courage door Bertolt Brecht.
Lid van de jury voor de Reina Prinsen Geerligsprijs, tot aan haar dood.
29 oktober: mede-oprichtster en voorzitster van de Rotterdamse Kring van Auteurs.
Trekt zich later om gezondheidsredenen als voorzitster terug, maar blijft bestuurslid
tot aan haar overlijden.
November: verblijf in Parijs. Schrijft samen met Josepha Mendels het begin van
een nooit-voltooide roman.
Verschijning van Ram Horna, en andere verhalen.

1952
Mei: reis door Zuid-Frankrijk.
September: mede-oprichtster van de Rotterdamse Comedie, waaraan zij tot de
opheffing in september 1954 als dramaturge verbonden blijft.
Doceert, tot aan haar overlijden, Franse letterkunde aan de Opleidingscursus voor
Bibliotheekassistenten te Rotterdam.

1953
25 maart: eerste opvoering door het Rotterdams Toneel van Barrabas door Michel
de Ghelderode, in de vertaling van Anna Blaman.
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Reis naar Marokko.

1954
1 januari: eerste opvoering door het Rotterdams Toneel van Sebastiaan door Henri
Troyat, in de vertaling van Anna Blaman.
Verschijning van Op leven en dood.
April: ernstig ziek, hartinfarct.
Benoemd tot lid van de Rijkscommissie van advies inzake de toneelschrijfkunst
1954.

1955-1960
Verscheidene reizen door Frankrijk en Italië. Houdt lezingen over o.a. Simone de
Beauvoir, Albert Camus, De absurditeit, Erotiek in de literatuur, De burger en de
kunst en over eigen werk.

1956
Romanprijs der Gemeente Amsterdam voor Op leven en dood.

1957
Verschijning van Overdag en andere verhalen. Ontvangt de P.C. Hooftprijs voor
haar gehele oeuvre.

1959
December: regeringsopdracht tot het schrijven van een roman.

1960
13 juli: overlijdt te Rotterdam aan een hersenembolie.
Oktober: verschijning van haar laatste, onvoltooide, roman De verliezers.
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2
Van links naar rechts: haar tante Louise, Anna Blaman, haar moeder, haar vader, haar grootmoeder,
haar broertje Piet en de knecht.

3
‘Vrouw en vriend’, blz. 1.
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4
Gedichtje in poëzie-album van haar tante Mina.

5
‘Liefde laat zich niet dwingen’, Het Vrije Volk, 16 maart 1957.

6
Met haar ouders en haar broertje Piet.

7
‘Op leven en dood’, blz. 73.

8
Met v.l.n.r.: haar broertje Piet, haar grootmoeder en een buur-jongetje.
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9
Met een vriendinnetje.

10
‘Twee meisjes’, Het Vrije Volk, 19 februari 1958.

11
Op ca. 12-jarige leeftijd.

12
‘Ram Horna’, blz. 59.
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13
Met haar zuster Corrie.

14
Op ca. 18-jarige leeftijd.

15
‘Mijn eigen zelf’, Het Vrije Volk, 15 april 1957.
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16
Uit het dankwoord bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs.

17
Eerste blad van de onuitgegeven eerste roman ‘Peter Minne’.

18
Brief van de uitgever Willy Brusse.
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19
Handschrift van een ongepubliceerd gedicht.

20
Dankwoord bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs.
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21
Uit de bloemlezing ‘In aanbouw’.

22
Omslag ‘Helikon’.

23
Brief aan de uitgever A.A.M. Stols.
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24
Debuut in ‘Werk’.
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Inleiding
Onlangs wilde iemand van mij weten hoe het toch kwam, dat het werk van Anna
Blaman, geschreven met zulk een warmte en overtuiging, geheel afgestemd op
levensaanvaarding, niettemin op het hoofdthema is gebouwd van de menselijke
eenzaamheid. Lag daar niet een tegenstrijdigheid in? Afkerig van een vlot antwoord
in de trant van biografisch improviseren, maakte ik er mij met wat vage opmerkingen
van af; toch moest ik er achteraf erkennen, dat de vraag wel degelijk zin had gehad,
in zover er een paradox mee werd aangeroerd, die iets zeer wezenlijks behelst van
wat Anna Blaman tot schrijven moet hebben gedreven.
Niets immers geeft een betere omschijving van de bestaansvoorwaarden van haar
personages dan een eenzaamheid, die op verrassende wijze haar eigen tegendeel
blijkt te zijn. Niet zozeer nog door de drang om een als ondraaglijk ervaren toestand
desnoods geforceerd te doorbreken, - iets dat vaak genoeg in haar boeken geschiedt,
- doch veeleer omdat eenzaamheid geen tastbare vorm aanneemt anders dan in innig
contact met de medemens. Ik ben bijna éen met deze geliefde, of deze vriend, en
doordat ik er zo dicht bij ben, zie ik eerst recht wat mij van het bereiken gescheiden
houdt. De mens zonder bindingen, voor zover hij bestaat, weet misschien theoretisch,
dat hij eenzaam is, maar hij wordt het zich niet bewust in concrete beproevingen.
Hij is eenzaam, maar niet verlaten, en heeft er verder geen last van.
Deze oneenzame eenzaamheid, waarin Anna Blaman een persoonlijke variant
beleefde op een algemeen menselijk grondconflict, heeft literair zeer verschillende
vormen aangenomen, waarbij zich globaal een ontwikkeling laat opmerken van de
overweldigende erotische passie, volstrekte eenwording belovend aan de onervarene,
naar het rustiger verlangen naar wederzijds begrip, dat dan uiteraard onder diezelfde
paradoxale wet komt te vallen van wel en niet, van slagen en mislukken op een en
hetzelfde moment.
In de roman Eenzaam avontuur eenzaamheid genoeg; maar we kunnen dit ook
anders beschouwen, want bij nader inzien zijn de handelende personen zo weinig
eenzaam als het begrip avontuur met al zijn implicaties en bijbetekenissen maar te
raden geeft. Lijden mag hier het individu onder zijn alleen-zijn, in ontgoocheling,
waanzin, op zijn best berustend in menselijke beperktheid, de lezer vergaat het veeleer
zo, dat hij na afloop de impressie behoudt van een overvolle ruimte, waarin de mensen
borst aan borst elkaar door koortsachtig hijgen van hun bestaan en niet te korten
rechten op geluk trachten te overtuigen. Krijgt de hoofdfiguur het te kwaad, fluks
schept hij zich een literair alter ego, niet als schrandere en originele vondst, waarin
wij wel willen geloven, - de in de bres springende detective-story is veeleer de
gekunsteldheid zelf, - maar als een dynamisch gegeven in zijn bestaan, dat er altijd
al geweest schijnt te zijn en op literaire deugden geen aanspraak maakt.
De belangstelling voor de zonderlinge medeminnaar (niet zonder humor in al zijn
vulgariteit neergezet, tot in de achternaam Peps toe, en ook helemaal niet zo'n
weerzinwekkend individu als verontruste critici niet eens nader meenden te hoeven
onderzoeken) ligt in ditzelfde vlak van vertrouwelijkheid tegen wil en dank, in die
eigenaardige symbiose van schrijfster, hoofdpersoon en een soort ondeugende
huisslaaf, die het vuile werk op mag knappen. Wiens geestelijk evenwicht bedreigd
wordt door een gebrek of leemte in zichzelf, in dit geval in zijn liefdeleven, dat al te
ideëel, al te weinig Pepsachtig kleinburgerlijk genotziek, hem de lagen legt, die hij
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hij de levende projectie ervan voor ogen heeft, half plaatsvervanger half zondebok,
die hij verachten kan, tolereren, en vervolgens vergeven en vergeten.
Zulk een wedergeboorte beheerst het slot van haar meeste romans, en doet
misschien wel eens denken aan een opgelucht weglopen uit het boek, doch is in
werkelijkheid de vrucht van een volledige levenservaring, een veelzijdig en door de
schrijfster intelligent geleid bespelen van de klaviatuur der menselijke betrekkingen.
Alleen in het debuut Vrouw en vriend wordt genoegen genomen met een zakelijk
afbakenen van de wederkerige posities der eenzamen, wier noodlot juist door die
wederkerigheid gerelativeerd wordt en verzacht.
In de novelle Engelen en demonen (uit de bundel Ram Horna) is misschien wel
het onnavolgbaarst en met de geringst denkbare nadruk deze grondsituatie aangeduid.
Het is de situatie van twee vrouwen tegenover elkaar, die tegelijk alles van elkaar
begrijpen en helemaal niets, in een raadselachtige psychische halfschemer, die
zwanger gaat van alle misverstanden en alle intuïties. Wat weten deze vrouwen, de
kieskeurige, doch nauwelijks hypocriete deugdzaamheidsengel en de betere
bordeelwaardin, van elkaar? Wat is pose bij deze vluchtige eindafrekening, wat de
beleefde schijn van begrip, het sociale spel, en waarin zijn zij elkaar nadergekomen?
Dat alles speelt mee, en niemand kan het zeggen.
Daar waar een door het toeval bijeengebrachte groep zich onvoorbereid tegenover
de laatste eenzaamheid geplaatst ziet, zoals bij de scheepsramp in de kleinere roman
De kruisvaarder, worden andere middelen aangewend ter neutralisering van het grote
euvel. Elkaar kunnen de mensen niet meer helpen, en vergoeding wordt gezocht in
de ‘blik van God’ - ook niet meer dan dat, want een handelende en almachtige,
feitelijk ingrijpende God zou in een oogwenk de eenzaamheid opheffen, terwijl het
er alleen om gaat de eenzaamheid haar paradoxaal karakter te waarborgen. Deze
fragmentarische God is gemakkelijk te herkennen als een constructie.
Dit is iets waar Anna Blaman nooit tegenop heeft gezien; maar het moet gezegd
worden, dat zij deze vrijmoedige idee zo meesterlijk in het vlees en bloed van het
verhaal heeft doen overgaan, dat niemand van een bedenksel zou willen spreken.
Zonder enig waardeverschil te willen suggereren kan ik niet nalaten erop te wijzen,
dat de overgang van het zakelijk verzwijgen (zoals in Vrouw en vriend) naar een
noemen en beschrijven dat niemand in twijfel laat, gepaard gaat met een toenemende
dialectiek, die zich in de gesprekken in Op leven en dood en het niet geheel voltooide
De verliezers openbaart als een onvermoeid raisonneren over het ontoereikende en
vergeefse in de menselijke existentie. Dat dit conversatie-element, of deze innerlijke
monoloog, zich nergens in abstracties verliest en steeds rekening houdt met de
werkelijke situatie op een bepaald moment, mag evenzeer worden toegeschreven
aan Anna Blamans gezonde benadering van het romanprobleem als aan haar subtiele
en geschakeerde mensenkennis, die het ‘gewone’ in de mens nooit over het hoofd
ziet; en daarom is het geheel aan onze persoonlijke voorkeur overgelaten wat wij het
hoogst wensen te stellen: dit expliciet getuigen rechtstreeks uit het hart of de beeldende
descriptie, waaraan Vrouw en vriend zulke onvergetelijke gestalten te danken heeft.
In de kunstenares was een idealiste verborgen, - en omgekeerd, - en een der
elementen van Anna Blamans grootheid is dat zij met de haar eigen ruimdenkendheid
aan beiden het woord heeft gelaten.
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26
‘Mijn eigen zelf’, Het Vrije Volk, 15 april 1957.

27
‘Droom van en over millioenen’, Het Vrije Volk, 30 december 1955.

28
‘Droom van en over millioenen’, Het Vrije Volk, 30 december 1955.

29
‘Ram Horna’, blz. 58.
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30
Vrouw en vriend, 1941.

31
In Oisterwijk, 1941.
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32
‘Marie van Heerland’, uit ‘Vrouw en vriend’.

33
‘Vrouw en vriend’, blz. 7.
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34
Typogram van ‘Vrouw en vriend’.
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35
Verslag over de Criterium-middag.
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Tijdens een lezing.

38
Binnenzijde omslag.

39
Brief van Ed. Hoornik.
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37
‘Ram Horna’, blz. 124.
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40
Met Ed. Hoornik op een Boekenmarkt in de Bijenkorf.

41
Brief aan Ed. Hoornik.
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42
Clandestiene uitgave in de Schildpadreeks, 1943.

43
Portretschilderij door Albert Neuhuys.

44
‘Een mislukt portretje’.

45

Anna Blaman

‘Marja, een vrouw’, ‘Criterium’, jrg. 1945/'46, nr. 2, blz. 70.
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46
‘Ram Horna’, blz. 56-57.

47
Handschrift lessen Frans M.O., met correcties.

48
In 1945.
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49
Eenzaam avontuur, 1948.

50
Portret.
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51
Met drie vriendinnen op reis.

52
‘Eenzaam avontuur’, blz. 172.
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53
‘Eenzaam avontuur’, blz. 7.

54
Eerste twee strofen van een ongepubliceerd gedicht.

55
’Over Eenzaam avontuur’, ‘Maatstaf’, jrg. 1954/'55, nr. 2, blz. 83.

56
Bladzijde uit het handschrift van ‘Eenzaam avontuur’.
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57
Uit Het Parool van 21 juni 1949.

58
Brief aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

59
‘Over Eenzaam avontuur’, ‘Maatstaf’, jrg. 1954/'55, nr. 2, blz. 86-87.
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60
Brief van Albert Helman.

61
Het ‘proces’ over ‘Eenzaam avontuur’. V.l.n.r.: Mej. Mr. P.G. Prins, Jaap Buys jr., Jacques den Haan,
Johan van der Woude en Albert Helman.

62
Als 59, blz. 86/87.

63
Uitreiking van de Amsterdamse Romanprijs door Wethouder Mr. A. de Roos.
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64
Als 59, blz. 87.
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65
Op een Boekenbal met Max Dendermonde.

66
‘Feesten’, Het Vrije Volk, 22 november 1956.

67
Bij de uitreiking van de Reina Prinsen Geerligs-prijs aan J.J. Blokker, 24 november 1950.

68
Voor de aanvang van een Boekenmarkt in de Bijenkorf. Aan middentafel, 3de v.r.: Anna Blaman;
aan achtertafel, 3de v.l.: Josepha Mendels.

69
‘Ram Horna’, blz. 135.
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Op een Boekenmarkt in de Bijenkorf.
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71
Aantekeningen voor een lezing.
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72
De kruisvaarder, 1950.

73
Op het balkon van haar kamer in Rotterdam.

74
Dankwoord bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs.

75
Met haar uitgever, J.M. Meulenhoff.
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In Marrâkesj, 1953.

77
‘Twee herinneringen - één leugen’, Het Vrije Volk, 14 maart 1956.
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78
Ram Horna, 1951.

79
Portret.

80
‘Het geheim en het bewijs’, ‘Overdag’, blz. 54/55.

81
Met Jo Boer in Frankrijk.
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82
Met Ellen Warmond in Menton.

83
Uit het dankwoord bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs.
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84
Op leven en dood, 1954.

85
Met haar moeder.

86
Opvoeringen van de door haar voor het Rotterdams Toneel vertaalde stukken ‘De vrek’ (87) van
Molière, ‘Vuile handen’ (86) van J.P. Sartre en ‘Moeder Courage’ (88) van Brecht.
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87
Opvoeringen van de door haar voor het Rotterdams Toneel vertaalde stukken ‘De vrek’ (87) van
Molière, ‘Vuile handen’ (86) van J.P. Sartre en ‘Moeder Courage’ (88) van Brecht.

88
Opvoeringen van de door haar voor het Rotterdams Toneel vertaalde stukken ‘De vrek’ (87) van
Molière, ‘Vuile handen’ (86) van J.P. Sartre en ‘Moeder Courage’ (88) van Brecht.

89
Opvoering van haar wagenspel ‘In duizend vrezen’, 30 april 1960.
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90
Uit een reisverslag aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

91
Met H.M. Koningin Juliana in de pauze van het Boekenbal, 1958.

92
Met Mies Bouhuys aan de zetkast in Drukkerij Bosch te Utrecht.
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93
In Parijs.

94
Knipsel uit Het Parool van 3 mei 1955.

95
Wandelend in Rotterdam.

96
‘Ten geleide’ voor een niet-verschenen Rotterdams jaarboekje.
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97
Uit een brief aan Josepha Mendels van augustus 1951.

98
Slot van een brief aan Josepha Mendels.

99
Typogram van een nooit-voltooide roman, in samenwerking met Josepha Mendels.
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100
Overdag, 1957.

101
Bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs.

102
Programma van een literair cabaret, opgevoerd in de Boekenweek van 1956.
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103
Literair Cabaret te Rotterdam; met W.A. Wagener en Alfred Kossmann.
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104
Uitreiking van de P.C. Hooftprijs in het Muiderslot door Mr. H.J. Reinink, 29 mei 1957.

105
‘Over Eenzaam avontuur’, ‘Maatstaf’, jrg. 1954/'55, nr. 2, blz. 84.

106
Affiche van het forum ‘De fatsoensnorm in de literatuur’, gehouden op 3 maart 1956 te Den Haag.
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107
De verliezers, 1960.

108
‘Twee herinneringen - één leugen’, Het Vrije Volk, 14 maart 1956.

109
Portret.
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110
‘Eenzaam avontuur’, blz. 253.
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111
Bladzijde uit het handschrift van ‘De verliezers’.
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112
Laatste bladzijde uit het handschrift van ‘De verliezers’.

113
‘Winter’, ‘Criterium’, november 1940, blz. 703.
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