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Inleiding

Willem Frederik Hermans in 1950
Foto: Jet Goldstein

Rob Delvigne, Willem Frederik Hermans in de prijzen

7
HERMANS' EERSTE KENNISMAKING met een prijsuitreiking was meteen een
jammerlijke. Als dertienjarige nam hij deel aan een voordrachtwedstrijd op zijn
school, het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Eigenlijk was het een wedstrijd
voor hogere-klassers, maar de tweede-klasser Wim Hermans werd goedgunstig
toegestaan mee te doen. ‘Ik had mijn zondagse donkerblauwe pak aan’ herinnerde
hij zich (Waarom schrijven?, 1983, p. 30; De laatste roker, 1991, p. 208). Dat kwam
goed uit, want het wás ook op een zondag, 12 mei 1935, dat hij zijn voordracht over
Johan de Witt hield. Maar Hermans viel niet in de prijzen. ‘Toen de prijsuitreiking
afgelopen was, zat ik te snikken [...]. Nu was het immers wel bewezen dat ik geen
wonderkind was.’ Hier oordeelde Hermans wel heel hardvochtig over zijn jongere
ik, want het schoolblad had juist een pluim voor hem. ‘Voor een tweede klasser een
zeer goede voordracht, die echter door de gelijke beoordeling van verschillende
klassen geen prijs verwierf’ (Suum cuique, 1 juni 1935).
Hermans revancheerde zich snel. Tweemaal deed hij mee aan de wedstrijd in
welsprekendheid op het jaarlijkse FAMOS-toernooi voor Amsterdamse middelbare
scholen. Tweemaal won hij de eerste prijs, maar beide keren ontving hij geen hard
bewijs: geen diploma, geen medaille. Na de tweede wedstrijd zou hij de medaille
alsnog overhandigd krijgen. ‘Je begrijpt wel, die heb ik nooit gehad. Dat was de
eerste keer dat ik met zulke praktijken kennis heb gemaakt’ vertelde Hermans in
1962 aan Hans van Straten (Ze zullen eikels zaaien op mijn graf, 1995, pp. 52-53).
Van de eerste prijs die hij in 1939 in een opstelwedstrijd van de letterkundige
schoolvereniging won, bestaat wel een bewijs: Hermans stond als winnaar in de
schoolkrant genoemd. Dertig jaar later nam hij het manuscript van het opstel zelfs
nog op in zijn Fotobiografie (1969), inclusief een vermelding van zijn uitverkiezing.
DIT BOEKJE DOCUMENTEERT de literaire prijzen en prijsvragen die Willem Frederik
Hermans heeft gewonnen, geweigerd of verloren. Ik ga daarom voorbij aan de prijs
die Hermans in de jaren zeventig won bij een wedstrijd voor personeelsleden van de
Rijksuniversiteit Groningen. Dit was een prijs voor beeldend werk; Hermans won
met een collage (Hans Renders, Verijdelde dromen, 1989, p. 160).
In het prijzenoverzicht valt een duidelijke tweedeling waar te nemen. Tot en met
1953 deed Hermans echt moeite om een prijs te winnen. Hij nam deel aan wedstrijden
waarbij een prestatie moest worden geleverd in de vorm van een nog ongepubliceerde
inzending. Na 1953 heeft hij niet meer op deze manier naar prijzen gedongen. De
prijzen die hem in deze tweede periode werden toegekend of waarvoor hij
genomineerd werd, waren bestemd voor al gepubliceerd werk.
De twee perioden worden, niet toevallig, gekenmerkt door volstrekt verschillende
materiële omstandigheden. Tot 1952 probeerde Hermans van de pen te leven, wat
hem maar ‘kleine bate’ opleverde. Daarna, van eind 1952 tot eind 1973, had hij een
betrekking aan de Groningse universiteit en was hij voor zijn inkomen niet meer van
zijn schrijverschap en daarmee dus ook van het winnen van prijzen afhankelijk. Toen
hij na 1973 opnieuw uitsluitend van zijn schrijverschap ging leven was hij inmiddels
een gevestigd en goedbetaald auteur geworden.
In de jaren 1954 en 1955 heeft Hermans zijn houding tegenover literaire prijzen
bepaald. In een brochure uit 1955 over de veelgelauwerde schrijver J.B. Charles
maakte hij onderscheid tussen twee soorten prijzen: de eerste krijgt men ‘zomaar’,
de tweede na een prijsvraag (Mandarijnen op zwavelzuur, 1963, p. 192). Bij de eerste
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soort prijs is de naam van de auteur aan de jury bekend en ligt het gevaar van
vriendjespolitiek op de loer. Dit was het soort prijzen dat Charles won. Bij prijsvragen
van de tweede categorie is bevooroordeeldheid van de jury uitgesloten. ‘De auteurs
[zenden] een manuscript in onder motto en zij mogen hun naam niet bekend maken,
dikwijls zelfs hun eigen adres niet als correspondentie-
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adres gebruiken. [...] In dergelijke prijsvragen heb ik tweemaal een prijs gewonnen
(prettig, hoor) en eenmaal een reistoelage’ schreef Hermans in 1955. Hij doelde
daarmee op de essayprijs van de gemeente Amsterdam uit 1948, de eenakterprijsvraag
van de CPNB van 1953 en de reistoelage 1950 van het ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen.
Maar: ‘Het betekent [...] niet dat het de enige moeite is, die W.F. Hermans zich
op dit gebied heeft getroost’, vermoedde Adriaan Morriën al (De gruwelkamer van
W.F. Hermans, 1955, p. 9; Ik heb nu weer de tijd, 1993, pp. 228-229). En Morriën
vervolgde: ‘Hij is er alleen de jongen niet naar om een ander over zijn doen en laten
in te lichten. [...] Hij had nu eenmaal een ziekelijke neiging om alles geheim te
houden.’ Door de manier waarop de wedstrijden in elkaar waren gestoken hoefde
Hermans' deelname ook niet bekend te worden zolang hij niet in de prijzen viel. De
envelop met de naam van de verliezende inzender werd dan niet geopend en diens
bijdrage werd geretourneerd aan het neutrale correspondentie-adres.
VOOR DE PERIODE 1946-1953 vond ik acht prijsvragen terug waaraan Hermans
meedeed. Enkele leverden Hermans financieel gewin op zonder dat er verder een
niet-materiële prijs aan was verbonden. In 1946 won hij in de Ad Interim-prijsvraag
publicatie van zijn inzending, maar tegen het gangbare honorarium. Met zijn in
opdracht geschreven verhaal voor de Amsterdamse prozaprijs voor 1951 verdiende
hij weliswaar tweehonderdvijftig gulden, maar hij won er verder geen prijs mee.
Overigens stond de honorering van Hermans' inspanning in schril contrast met wat
de juryleden opstreken. Voor het lezen van drie inzendingen en het meeschrijven
aan het juryrapport kon ieder tweehonderd gulden toucheren. ‘Eens te meer geldt de
waarheid dat je beter jurylid kunt zijn, dan een goed boek schrijven’ oordeelde
Hermans niet zonder reden bij een andere gelegenheid (Door gevaarlijke gekken
omringd, 1988, p. 273).
Prijzen kwamen, volgens Hermans, ook wel bij de verkeerde personen terecht.
Charles won in 1954 een romanprijs met een boek dat geen roman was (Volg het
spoor terug). En een ander geval dat Hermans stak: in het jaar dat hij een reistoelage
van driehonderd gulden won, ging een reisbeurs van tweeduizend gulden naar Eric
van der Steen. ‘De heer Van der Steen, directie-secretaris van Het Parool, besteedde
zijn reisbeurs aan het maken van een reportage die dit florerende dagblad ook wel
uit eigen zak had kunnen betalen. Zo werd het een subsidie aan de dagbladindustrie
i.p.v. aan de literatuur’ (Mandarijnen, p. 206). Van der Steens reportages verschenen
niet in Het Parool, maar in juli en augustus 1951 in Vrij Nederland, een blad dat
door zijn stellingname in het Indonesië-conflict noodlijdend was geworden. De
reisbeurs voor Van der Steen had weinig aandacht gekregen door het publicitaire
rumoer rond de geweigerde reisbeurs voor ‘Gijsbert Kornelis van het Reve’, zo
schreef Vrij Nederland op 23 juni 1951 misnoegd (en lichtelijk abuis) in de
aankondiging van zijn serie reisindrukken.
Er waren ook organisaties die misbruik maakten van de argeloosheid van het
literaire kunstenaars-volkje. In 1953 schreef de KLM een besloten literaire prijsvraag
uit waarbij enkele vliegreizen te winnen waren. Hermans was een van de vijfentwintig
genodigden, maar was er niet blij mee. Het vliegticket was maar voor één persoon
bestemd en bovendien ontbrak een tegemoetkoming in de verblijfkosten.
Daartegenover kreeg de KLM een groot aantal advertenties in de vorm van
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gepubliceerde inzendingen in de schoot geworpen. Hermans schreef een giftig stukje
(opgenomen in Mandarijnen, pp. 95-99) over de gehaaidheid van de KLM en de
naïviteit van de juryleden onder wie Victor E. van Vriesland, die met zulke
schaamteloze voorwaarden akkoord waren gegaan.1
De moeder aller prijzen, de Nobelprijs, heeft Hermans zozeer beziggehouden dat
hij er in 1975 een hele roman aan wijdde: Onder professoren. De hoofdpersoon,
gemodelleerd naar de schrijver zelf, krijgt de Nobelprijs voor scheikunde toegekend.
In

1

Uiteindelijk zorgde de Vereniging van Letterkundigen ervoor dat er prijzen toegekend zouden
worden in de orde van grootte van vierhonderd en tweehonderd gulden. Nog in 1965 maakte
Van het Reve zich boos over deze lage bedragen (Nader tot U, 1969, pp. 109-110).
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de tijd dat Hermans internationaal leek door te breken, had hij een smoesje bedacht
voor het geval hij naast de Nobelprijs zou grijpen. ‘Nobel heeft in zijn testament
bepaald dat de prijs bestemd is voor opbouwende auteurs [...], schrijvers die het beste
met de mensheid voorhebben. Ik acht het in overeenstemming met zijn bedoeling
dat ik de prijs niet gekregen heb. Leefde hij nog, de dynamiet-fabrikant zou mij alleen
maar als een concurrent hebben beschouwd’ (Podium, april 1963, p. 46). Of Hermans
inderdaad ooit kandidaat is geweest voor de Nobelprijs voor literatuur, is niet met
zekerheid vast te stellen: documenten over de kandidaten worden door de Zweedse
Academie pas vijftig jaar na overlijden vrijgegeven. Op 16 oktober 1968 verscheen
er in het Zweedse dagblad Kvällsposten een artikel van Rolf Yrlid, ‘Nobelpris till
Holland’, waarin gesuggereerd werd dat Hermans voor de Nobelprijs was
genomineerd. Dat jaar was Nooit meer slapen in het Zweeds verschenen en Artur
Lundkvist lid van de Academie geworden die de Zweedse vertaling van Paranoia
lovend had besproken (in Stockholmstidningen, 23 augustus 1965). Aan de andere
kant kon in 1996 geconstateerd worden dat Hermans met elf Nederlandstalige werken
en maar één Zweedse vertaling (van de drie, De donkere kamer van Damokles
verscheen als Mörkrummet in 1962) in de Nobelbibliotheek vertegenwoordigd was;
van Vestdijk waren er tweeëntwintig Nederlandse, een Deense, twee Engelse, twee
Franse, drie Zweedse en zes Duitse titels aanwezig.2 Dat duidde niet op grote
belangstelling van de kant van de Svenska Akademien voor Hermans.
In wezen was Willem Frederik Hermans tegen het hele prijzenstelsel, hij is ook
nooit lid geweest van een literaire jury. Al in 1948 pleitte hij voor schrijverssubsidie
(‘Leven voor de literatuur’, Criterium van juni 1948), maar zolang die er niet was
maakte prijzengeld een noodzakelijk deel uit van het inkomen van wie van de pen
wilde leven. Zodra Hermans niet meer financieel afhankelijk was van zijn
schrijverschap, kon hij zich een principiële houding tegenover het prijsverschijnsel
veroorloven. In 1955 maakte hij bekend: ‘Ik zal geen enkele literaire prijs, subsidie
of reisbeurs aanvaarden, nooit meer’ (Podium, november-december 1955, p. 364).
‘Hermans heeft sindsdien alle litteraire prijzen die hem zowel openbaar als achter
de schermen geregeld worden aangeboden, geweigerd’ schreef hij over zichzelf.3
Bij bundeling van het Podium-artikel in de Mandarijnen voegde hij er in 1963,
opmerkelijk genoeg, een voetnoot aan toe dat hij zijn embargo op prijzen had
opgeheven, ‘maar nier onvoorwaardelijk natuurlijk! We zullen zien!’ (p. 225). Jury's
die Hermans een prijs wilden toekennen, deden er voortaan goed aan hem eerst te
polsen. De prijs moest wel meer dan een prijsje zijn. Hermans bepleitte een ‘minstens
tienvoudige verhoging van de bestaande literaire prijzen en toelagen’ (Hollands
maandblad, 17 januari 1963). De hoogste staatsprijs leverde in die tijd drieduizend
gulden op. Hermans' pleidooi mocht hemzelf niet meer baten. Toen hij in 1971
eindelijk voor de P.C. Hooftprijs in aanmerking kwam, bedroeg die nog maar
achtduizend gulden en de allerhoogste staatsprijs, de Prijs der Nederlandse Letteren,
leverde hem in 1977 achttienduizend gulden op. ‘De literaire prijsstijging’ zoals hij
dat in 1987 noemde (Elsevier, 6 juni 1987, Door gevaarlijke gekken omringd, pp.
265-269) kwam voor hem te laat. Aan het eind van zijn schrijverschap zijn er door
2
3

Ingrid Wikén Bonde, Was hat uns dieser Gast wohl zu erzählen?, 1997, p. 107
In een brief van 10 december 1960 aan het Haags letterkundig genootschap Oefening Kweekt
Kennis waarin hij het onderwerp van een lezing doorgaf en enkele personalia vermeldde
(archief OKK, Letterkundig Museum Den Haag)
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particulier initiatief literaire prijzen in het leven geroepen waaraan op dit moment
een ton is verbonden. Ook de P.C. Hooftprijs is inmiddels tot die orde van grootte
opgetrokken. Helaas voor Hermans waren de staatsprijzen hem in zuiniger tijden
toegekend en ging de enige grote particuliere prijs waarvoor hij genomineerd werd
(de AKO-prijs ter waarde van vijftigduizend gulden) in 1988 aan zijn neus voorbij.
Zo is Hermans' werk als een Prisma-boekje: laaggeprijsd maar hooggeprezen.
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1938 Opstelprijsvraag van DVS

Hermans (tweede van links) in maart 1942 als reünist op een diner van de letterkundige vereniging
van het Barlaeus Gymnasium DVS in De Silveren Spiegel, Kattengat 4 in Amsterdam

Fragment uit het manuscript van het verhaal ‘Uitvinder’ met (links, in de marge) een latere toevoeging
van de jonge schrijver
Uit: Fotobiografie (1969)
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Fragment uit het schoolblad van het Barlaeus Gymnasium Suum cuique van 28 januari 1939

In 1938 werd Wim Hermans (1921) na ballotage lid van Disciplina Vitae Scipio
(DVS), de letterkundige vereniging van het Barlaeus Gymnasium die in blauw pak
vergaderde zoals Hermans in zijn Fotobiografie schreef. Een blauw pak had hij nog
wel in de klerenkast hangen. Voor de nieuwe leden schreef DVS een
Kerstopstelwedstrijd uit die door Hermans werd gewonnen met het verhaal
‘Uitvinder’. Trots schreef hij op het manuscript: ‘behaalde den eersten prijs 14 Januari
1939.’ In het schoolblad Suum cuique van 28 januari 1939 stond Hermans als winnaar
vermeld. Hij won er een exemplaar van Kunstgeschiedenis der Nederlanden mee,
ter waarde van ƒ5,90 (als het de luxe-editie was à ƒ6,90).
Hermans stuurde zijn bekroonde verhaal naar verschillende kranten en literaire
bladen (Groot Nederland, De Gids) en kreeg het uiteindelijk op 6 april 1940
gepubliceerd in het Zaterdagavondbijvoegsel van het Algemeen Handelsblad. Het
was zijn eerste publicatie in de ‘grote pers’. Van het honorarium van zestien gulden
moest Wim van zijn vader enkele overhemden betalen die zijn moeder voor hem had
gekocht.
Zonder zijn medeweten of goedvinden had het Handelsblad de titel gewijzigd in
‘En toch.... was de machine goed’. De machine in kwestie was bedoeld om gouderts
zonder verlies te scheiden en was uitgevonden door de voormalige schoolvriend van
de ik-verteller, Gustaaf de Streier. Diens ideaal was niet om er zelf rijk van te worden,
maar om de waarde van goud tot niets te reduceren en zo de ‘gevloekte goudkoorts’
te lessen. De proef met de machine mislukte, De Streier raakte aan lager wal en zo
zag de ik-figuur, inmiddels een ‘geëerd en gezien’ notaris, hem terug.1 De droom
van de ik om ‘een groot literator’ te worden was vervlogen; De Streier was ‘nog
trouw aan zijn idolen. En toch, is niet hij die een dwaalster volgt, gelukkiger dan wie
doelloos rondzwerft?’
In Hermans' oeuvre zou later (het werk van) de notaris vaker voorkomen. In De
zegelring (1984) bijvoorbeeld laat hij notaris Mortel Bloemhoff stomdronken van
zijn paard vallen en overlijden. De Heilige van de horlogerie (1987) moet een
last-bepaling uit een oud Frans testament stipt nakomen. Het notariële werk speelt
ook in Au pair (1989) een aanzienlijke rol. De missie van Paulina loopt niet goed af;
de naam van de notaris die haar instrueert is veelzeggend: Corde, ‘strop’.

1

Hermans had een oom die notaris was in Almelo waar hij als kind jaarlijks logeerde. Vgl.
C.G.J. Piron, ‘De rol van de notaris in proza van Willem Frederik Hermans’. In: WPNR
5978, 27 oktober 1990, pp. 678-681.
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1946 Prijsvraag verhalend proza van Ad Interim
Jury: Bertus Aafjes, C.J. Kelk, Jaap Romijn, Gabriël Smit

Hermans in 1946

Uit: Ad Interim, jrg. III, nr. 3 (maart 1946)
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In maart 1946 schreef het literaire tijdschrift Ad Interim een prijsvraag uit voor een
verhaal of novelle van maximaal zestien pagina's druk. De kopij (‘liefst getypt’)
moest onder motto en vergezeld van een verzegelde enveloppe (met daarin de naam
van de auteur) worden ingestuurd. In het septembernummer publiceerde de redactie
de uitslag: van de honderdnegenenzeventig inzendingen (van honderdvijfenzestig
schrijvers) had zij er twaalf uitgekozen voor publicatie in Ad Interim - tegen de
gebruikelijke honorering. De prijs van tweehonderdvijftig gulden werd gewonnen
door de Vlaming Daan Inghelram.
Willem Frederik Hermans stuurde ‘Een ontvoogding’ in dat in het
februari-maartnummer van 1947 werd gepubliceerd en daar achttien bladzijden
beslaat. Hij had het verhaal, dat blijkens de datering aan het eind in april 1941
geschreven is, al eerder willen publiceren. In 1941 had hij het opgestuurd naar
Criterium. Redacteur Ed. Hoornik en uitgever John Meulenhoff waren enthousiast,
maar tot plaatsing kwam het niet meer: Criterium werd in 1942 opgeheven. Na de
oorlog werd Criterium heropgericht; Hermans had de novelle gepubliceerd kunnen
krijgen, zeker vanaf eind 1946 toen hij in de redactie kwam. Maar tweehonderdvijftig
gulden kon hij goed gebruiken, want hij leefde van de pen. De prijs ging naar de
schrijver van ‘een dichterlijk en sierlijk geschreven verhaal’, Daan Inghelram dus,
en daarin verraadt zich de voorkeur van jurylid Bertus Aafjes.
Hermans' verhaal werd uiteindelijk alsnog door Meulenhoff gepubliceerd, in de
bundel Moedwil en misverstand (1948).

Omslag van eerste druk van Moedwil en misverstand (1948) waarin ‘Een ontvoogding’ was opgenomen
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1948 Essayprijs van de gemeente Amsterdam
Jury: S. Dresden, H.A. Gomperts en Martinus Nijhoff
De essayprijs van de gemeente Amsterdam werd in 1948 niet vergeven: geen
enkele inzending kwam voor bekroning in aanmerking. Het bedrag van duizend
gulden werd overgeheveld naar 1949 en de prijsvraag werd opnieuw uitgeschreven
voor een essay ‘in de klassieke betekenis van het woord’ van maximaal zevenduizend
woorden. Hermans stuurde Fenomenologie van de pin-up girl in onder het motto
‘Faces fans dream about’ (een motto dat hij in de boekversie handhaafde) en met als
correspondentieadres: Mr A.E. van Rantwijk, Amstelkade 124, Amsterdam. Van
Rantwijk kende Hermans van Criterium waarvan beiden tot de opheffing van het
tijdschrift eind 1948 redacteur waren. Met het essay stuurde Hermans op 27 juli 1949
desgevraagd een verklaring mee dat het opstel nog niet gepubliceerd was.
Na in haar rapport van 9 december 1949 Jacques den Haan en H. van Galen Last
eervol te hebben vermeld schreef de jury over Hermans: ‘In het voor bekroning
voorgedragen essay waardeerde de jury het - althans voor Nederland - oorspronkelijke
gegeven, dat in een lichtvoetige en tegelijkertijd scherp formulerende stijl is
behandeld. De schrijver toont zich volkomen meester van zijn onderwerp waarvan
hij zowel de sociale als de psychologische aspecten tot hun recht doet komen, terwijl
zijn steeds werkzame humor hem voor de gevaren van filosofische zwaarwichtigheid
heeft behoed.’ Het juryrapport werd geschreven door H.A. Gomperts over wie
Hermans in Mandarijnen op zwavelzuur zei: ‘Als H.A. Gomperts een essay leest
waarvan hij weet dat ik het geschreven heb, beweert hij dat het Nederlands kreupel
is. Dan bezorgt hij mij geen ƒ1.000’ (p. 192). Bij de jurering zullen de namen van
de inzenders dus niet bekend zijn geweest, maar wél tijdens het schrijven van het
rapport; de namen van de gelukkigen staan daarin voluit vermeld.
Toch was Hermans niet onverdeeld gelukkig met de prijs als we zijn verhaal
‘Afscheid van Canada’ letterlijk mogen nemen: ‘De enige keer dat ik een literaire
prijs gekregen heb, ben ik niet door een eerbiedige hoge commissie gelauwerd: alles
wat ik ervan bespeurd heb bestond uit een bericht dat ik plotseling een bankrekening
bezat met duizend gulden erop [...]. Zou ik van nature puritein wezen, ik zou gelukkig
zijn’ (De laatste roker, p. 251; het verhaal dateert van ‘1954 en later’).
Hermans publiceerde het bekroonde essay eerst afzonderlijk bij zijn toenmalige
vaste uitgever G.A. van Oorschot (1950) en daarna in Het sadistische universum
(1964) bij zijn huisuitgever toe zijn dood: De Bezige Bij.

Het motto waaronder Hermans deelnam aan de Essayprijs van de gemeente Amsterdam 1948
rechts
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De sleutel van Hermans tot het motto

Hermans in 1948
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Fragment uit het juryrapport van de Essayprijs. In totaal waren er tweeëndertig inzendingen.

Op 20 december 1949 deelden B&W van Amsterdam Hermans per brief mee dat hij de Essayprijs
had gewonnen.
Omslag van de eerste boekuitgave van Fenomenologie van de pin-up girl (1950). Uitgever G.A. van
Oorschot liet er een buikbandje om leggen: ‘Bekroond met de Essayprijs van de stad Amsterdam.’
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1949 Filmscenarioprijsvraag van het ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen
Jury: Maurits Dekker, J.C. Schuller, F.L.D. Strengholt, E.J. Verschueren, Dick
Vriesman, A.H. Wegerif

Hermans in 1949
Foto: Oey Tjeng Sit

Motto's en bijbehorende deelnemers. In totaal waren er honderdeenen-zeventig inzendingen.
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Fragment uit het juryrapport

Fragment uit Hermans' scenario ‘Ik zoek een kind’
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Oordeel van een jurylid over de inzending van Hermans

In 1949 schreef de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een
filmscenarioprijsvraag uit. Maximaal vier inzenders konden een honorarium van
duizend gulden ontvangen om hun synopsis, dat uiterlijk 31 maart 1950 moest zijn
ingezonden, tot een volledig scenario uit te werken. Een van de honderdeenenzeventig
inzenders was Willem Frederik Hermans. Hij stuurde onder het motto ‘Le réel n'est
jamais beau’ Ik zoek een kind in, dat ongepubliceerd is gebleven. In deze synopsis
beschrijft Hermans hoe een vrouw op 10 mei 1940 haar man en hun pasgeboren baby
verliest: haar man sneuvelt in de strijd om Den Haag en de kraamvrouwenkliniek
krijgt een voltreffer (zoals in werkelijkheid met de kraamkliniek Huize Bethlehem
in Den Haag gebeurde). In 1948 meent de vrouw haar kind in een Amsterdamse
volksbuurt te herkennen. Ze ontvoert het jongetje, dat weet te ontsnappen. De vrouw
wordt naar een inrichting afgevoerd.
Een jurylid was van mening: ‘Van dit gegeven is wel wat te maken, maar de auteur
is niet verder gekomen dan een flauw verhaaltje.’ De jury bracht rapport uit op 5
september 1950. De leden hadden veel inzendingen opzij moeten schuiven van
schrijvers ‘die onvoldoende begrepen dat verhalen, welke op lustmoord, kinderroof
[dat moet op Hermans slaan], echtscheiding, smokkelarij, chantage, zwarte handel
enz. gebaseerd waren, niet aan de bedoeling van prijsvraaguitschrijfster kunnen
voldoen’. Die bedoeling was overigens aan het reglement niet af te lezen. Enig
winnares werd Martha van Brink-Poort met een synopsis over Aletta Jacobs. Het
ministerie had beloofd zich voor de realisatie van het scenario tot film in te spannen
maar dat bleek niet meer dan een toezegging. ‘Aletta had heel fel voor
geboortenbeperking gestreden en dat paste niet in het straatje van het toenmalige
ministerie, met een katholieke staats-secretaris, Cals, en een katholiek hoofd van de
afdeling Kunsten, Vroom’ schreef mevrouw Van Brink in 1995 bij de verfilming
van het leven van Aletta Jacobs naar een ander scenario (Aletta Jacobs, het hoogste
streven, 1995, p. 76).
Meer informatie in: Rob Delvigne, ‘Hermans' scenario's’, in: Literatuur XIV/1
(januari-februari 1997), pp. 13-19
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1950 Boekenweekverhaal
Jury: Hella S. Haasse, Emmy van Lokhorst, Adriaan van der Veen, Victor E. van
Vriesland en drie leden van de Commissie voor de CPNB

Het Boekenweekgeschenk 1950 was geschreven door Marianne Philips.
rechts
In totaal stuurden zevenentwintig schrijvers de CPNB een manuscript voor het Boekenweekgeschenk.

Rob Delvigne, Willem Frederik Hermans in de prijzen

19

Omslag van de eerste druk van Een landingspoging op Newfoundland (1957) waarin ‘Een
veelbelovende jongeman’ was opgenomen

In het Boekenweekgeschenk van 1950 staat W.F. Hermans genoemd als een van
de zevenentwintig schrijvers die een manuscript hadden ingestuurd voor de prijsvraag
van de Commissie voor de collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).
Het verhaal dat door een jury voor het Geschenk werd uitverkoren heette De zaak
Beukenoot en het publiek mocht raden wie de schrijver was aan de hand van het
lijstje schrijversnamen achterin. De auteur bleek Marianne Philips te zijn die voor
haar verhaal tweeduizend gulden ontving. Wat had Hermans ingestuurd en wanneer?
Daarover heeft hijzelf allerlei versies verteld. In een artikel in NRC Handelsblad
van 10 juni 1988 over zijn (slechte) ervaringen met jury's noemde hij Het behouden
huis als zijn inzending voor dit Boekenweekgeschenk. Zijn verhaal werd later veel
geprezen, schreef Hermans, maar had het in de ogen van deze jury moeten afleggen
tegen De porselein tafel van ene Olaf J. de Landell. Maar dat was het
Boekenweekgeschenk van 1951! Bij bundeling van het NRC-artikel in Door
gevaarlijke gekken omringd maakte hij er 1952 van, maar ook dat klopte niet: toen
was Manuel van Loggem de winnaar.
Hermans' laatste versie dateert van 1994: hij had eind 1950 ‘Een veelbelovende
jongeman’ ingestuurd en daarmee verloren van Olaf J. de Landell (Malle Hugo, p.
20).
Voor het Geschenk van 1950 moet Hermans eind 1949 ingestuurd hebben Het
behouden huis is gedateerd ‘sept. '50’; dat valt dus af. ‘Een veelbelovende jongeman’
(opgenomen in Een landingspoging op Newfoundland, 1957) is, volgens de data
achteraan, geschreven tussen ‘okt '48’ en ‘aug. '49’. Alleen dit verhaal komt dus in
aanmerking. Hermans moest het afleggen tegen Marianne Philips. ‘Hooglijk
teleurgesteld was ik en ook wel verbaasd’ schreef hij in 1994. Hij had na de afwijzing
op sociëteit De Kring de voorzitter van de jury, dr. Victor E. van Vriesland, nog
aangeschoten. ‘Jongen, sprak hij met een hoogst bekakt accent, je denkt toch niet
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dat ik alle rotzooi lees die er voor prijsvragen wordt ingezonden’, aldus Hermans in
Malle Hugo.
Meer informatie in: Tonnie Luiken, Dirk Baartse en Bob Polak, Willem Frederik
Hermans en de CPNB 1950-1993, 1993, pp. 10-17
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1950 Reisbeurzen van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen
Jury: Gerrit Kamphuis, Jeanne van Schaik-Willing, Victor E. van Vriesland, A.H.M.
Wijffels, Johan van der Woude
Onder het motto ‘Vae victis’ (‘Wee de overwonnenen’) stuurde Willem Frederik
Hermans Het behouden huis in om mee te dingen naar de (maximaal drie) reisbeurzen
van tweeduizend gulden elk en de reistoelagen van driehonderd gulden die het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor 1950 had uitgeloofd aan
prozaschrijvers ‘teneinde deze in de gelegenheid te stellen in het buitenland indrukken
op te doen welke voor hun letterkundig werk van belang kunnen zijn’. De jury droeg
op 13 maart 1951 de (dan nog anonieme) inzendingen van Gerard Kornelis van het
Reve, Jo Boer en Eric van der Steen voor een reisbeurs voor, en voor een reistoelage:
Hermans, Adriaan van der Veen en A.F. Coenen. ‘Na ontvangst van het jury-rapport
beslist de Minister over het al of niet toekennen der reisbeurzen en reistoelagen,
waarna hij de couverts [met de namen] doet openen’ stelde het reglement.
Staats-secretaris J.M.L. Th. Cals ging akkoord met het juryrapport en de couverts
werden geopend. Toen een van de winnaars Van het Reve bleek te heten, ging Cals
diens verhaal lezen en schrok van een masturbatiescène. De staatssecretaris deelde
de jury mee ‘dat het niet op de weg der Rijksoverheid ligt een aanmoediging,
onderscheiding of goedkeuring uit te spreken ten aanzien van een stuk, tegen welks
inhoud en strekking terecht ernstige bezwaren kunnen worden gemaakt’ (brief van
19 april 1951). In strijd met zijn geheimhoudingsplicht had een jurylid Van het Reve
al van zijn uitverkiezing op de hoogte gesteld. Cals kon de zaak niet meer
binnenskamers regelen, maar moest Van het Reve van de weigering op de hoogte
stellen. Die aarzelde niet om de publiciteit te zoeken. In het tumult dat daarna
ontstond, blies Hermans zijn partijtje mee ten gunste van Reve in Podium en in de
Vereniging van Letterkundigen. Toen Hermans en Reve later niet meer bevriend
waren, wierp Reve Hermans voor de voeten dat deze onsolidair de reistoelage had
aanvaard (Het Parool, 1 oktober 1966). Hermans riposteerde dat hij in 1951 een
ogenblik overwogen had de reistoelage niet te aanvaarden uit solidariteit met Van
het Reve: ‘Maar ik had toen al het vermoeden dat ik mij daarmee alleen maar
belachelijk zou maken en deed het niet’ (ingezonden brief in de Haagse Post, 20
oktober 1966). Wel weigerde Hermans te verschijnen op een receptie die Cals als
curator van de Rijksuniversiteit Groningen in 1963 voor een klein aantal aan deze
universiteit verbonden docenten aanrichtte (Mandarijnen, vanaf de derde druk, pp.
250-251). Met de reistoelage ging Hermans, die zijn kat naar Cals vernoemde, een
maand naar Spanje, maar deze reis heeft in zijn werk nauwelijks sporen achtergelaten
(een reisdagboekje in Het sadistische universum en enkele foto's in Koningin Eenoog,
1986). Een eerdere reis dat jaar, in mei 1951 naar een conferentie van de Duitse
schrijversgroep Gruppe 47 in Bad Dürkheim, kreeg wél een plaats in zijn werk:
indrukken aan het kuuroord met zijn zoutwaterbronnen verwerkte hij alsnog in Het
behouden huis. Tot kort voor publicatie van dit verhaal in de Ultimatumreeks van
De Bezige Bij (‘gezet in de herfst van 1951’) heeft hij eraan geschaafd. Vanaf 1953
was het ook in de bundel Paranoia (G.A. van Oorschot) te lezen.
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Meer informatie over deze en de volgende prijs in: Rob Delvigne, ‘Zalig zijn de
armen van geest’, in: De Parelduiker 11/5 (december 1997), pp. 50-62
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Hermans in mei 1951 bij de Gruppe 47 in Bad Dürkheim. Direct achter hem Heinrich Böll, naast
Hermans Adriaan Morriën, tweede van rechts: Aar van de Werfhorst.
Foto: Hans Franck

Omslag van de eerste druk van Het behouden huis (1952)

Fragment uit het juryrapport: de jury ging ervan uit dat Hermans' novelle zich afspeelde in Hongarije.
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1950 Vijverbergprijs
De Vijverbergprijs voor 1950 werd uitgeloofd ‘voor een roman van een Nederlands
schrijver, verschenen in 1949 of 1950’ (Nieuwsblad voor de boekhandel, 14 december
1950). De jury bestond uit F. Bordewijk, M. Nijhoff en J. Hulsker. Het werk moest
voor 1 februari 1951 worden ingestuurd. Hermans zond De tranen der acacia’s in.
Het Nieuwsblad voor de boekhandel berichtte op 29 november 1951 dat de prijs van
ƒ1500 ging naar Josepha Mendels voor Als wind en rook. Bordewijk heeft beide
boeken lovend besproken in het Utrechtsch Nieuwsblad (te vinden in zijn VW dl.12
p. 445-449 en 511-514), al lijkt hij me toch meer getroffen door Hermans. Het heeft
Hermans niet mogen baten. Misschien speelde de stijl een rol; die van Mendels vond
Bordewijk ‘echt vrouwelijk vlot’ (p. 514).
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1951 Prozaprijs van de gemeente Amsterdam
Jury: Maurits Dekker, Han G. Hoekstra, Ben Stroman

Hermans in 1951
Foto: E. van Moerkerken

Op 14 Januari 1951 berichtte Hermans aan B&W van Amsterdam dat hij de opdracht om een novelle
te schrijven ‘zeer gaarne en onder grote dank’ accepteerde.

Rob Delvigne, Willem Frederik Hermans in de prijzen

Oordeel van de jury over de inzending van Hermans
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Fragment uit Hermans' novelle ‘De schoorsteenveger’

‘Aan G.K. van het Reve, W.F. Hermans, Belcampo, J.J. Klant en Til Brugman
(eventueel aan Lucas van der Land) zal opdracht worden gegeven een verhaal van
12 tot 20.000 woorden te schrijven over Amsterdam, waarvoor zij elk ƒ250,- zullen
ontvangen. De beste inzending aan te wijzen door Stroman, Hoekstra en Dekker, zal
bovendien met ƒ750,- worden gehonoreerd.’ Dit was de vorm waarin de gemeente
Amsterdam de prozaprijs voor 1951 had gegoten. Vóór de sluitingsdatum van 1
november 1951 had Hermans zijn bijdrage ‘De schoorsteenveger’ ingestuurd onder
het motto ‘Beati pauperes spiritu’ (‘Zalig de armen van geest’), een verhaal in
zevenentwintig scènes waarin een dag uit het leven van de bewoners van een pand
aan de Amsterdamse Da Costakade verteld wordt, van het hoertje op zolder tot de
huisbaas op de begane grond. De huisbaas wordt gechanteerd door de
schoorsteenveger die op de hoogte is van de slechte staat waarin het huis verkeert.
Het verhaal eindigt met de instorting van het pand.
Van het Reve haakte door zijn slechte ervaringen begin 1951 met de overheid (in
casu staatssecretaris Cals) af en Belcampo lukte het niet om zijn verhaal op tijd af
te ronden. De jury hoefde ten slotte dus maar drie bijdragen te beoordelen: die van
Hermans, De fiets van J.J. Klant en ‘Kordate Agaat’ van Til Brugman. Het bedrag
van tweehonderd gulden waarmee elk jurylid gehonoreerd werd voor het lezen van
drie verhalen en het gezamenlijk schrijven van een rapport, deed maar weinig onder
voor de tweehonderdvijftig gulden die de inzenders voor hun omvangrijke novellen
ontvingen. De royale betaling stemde de jury niet milder: ze achtte geen inzending
een bekroning waard. ‘De Schoorsteenveger, hoewel van atmosfeer het meest
Amsterdams van de drie inzendingen, bevat nauwelijks enig prijzenswaardig element.
De auteur coquetteert met provocerende brutaliteit en quasi-realistische détails. Voor
het overige blijft dit werk mentaal zelfs bij de schetsen van Justus van Maurik [de
schrijvende sigarenfabrikant van rond de eeuwwisseling] ten achter.’ Het verhaal is
bekroond noch gepubliceerd. Hermans heeft tot het laatst opname in Een
landingspoging op Newfoundland (1957) overwogen, maar zag er definitief van af.
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1953 Eenakterprijsvraag van de CPNB
Jury: Hella S. Haasse, Han G. Hoekstra, Chr. Leeflang, J.J. van Mechelen, J.W.
Schouten
Voor de Boekenweek van 1953 schreef de CPNB een prijsvraag uit met als opgave
een eenakter te schrijven naar aanleiding van het gegeven dat een man na enige
aarzeling een brief in de brievenbus werpt. Het stuk moest ‘de volkomen ommekeer
te zien [geven] die deze brief brengt in een bestaande situatie ter plaatse waar de
brief wordt ontvangen’. Hermans stuurde ‘Het omgekeerde pension’ in (geschreven
of voltooid: november 1952) en zijn toneelstuk werd met drie andere gekozen uit
tweehonderdzesentwintig inzendingen. ‘Het omgekeerde pension’ werd als laatste
gespeeld bij de opening van de Boekenweek op 27 februari 1953 in de Amsterdamse
Stadsschouwburg, waarbij minister Cals de openingstoespraak hield. Vanwege de
Zeeuwse overstromingsramp van begin die maand was er geen Boekenbal na; wel
gaf koningin Juliana met prins Bernhard acte de présence. In de pauze werden de
schrijvers van de bekroonde eenakters (ook: Manuel van Loggem, Tone Brulin en
Ed. Hoornik) aan de koningin voorgesteld. Hermans: ‘Tegen mij sprak Hare Majesteit:
“De goede wil doet ook veel.” De toneelspelers waren namelijk amateurs en dit had
men het staatshoofd blijkbaar ingefluisterd. Dat mijn Omgekeerde pension pas na
de pauze zou worden gespeeld, wist zij geloof ik niet. Toch knikte ik gedwee en
instemmend’ (Door gevaarlijke gekken omringd, p. 22).
De regie van ‘Het omgekeerde pension’ was in handen van het jurylid J.J. van
Mechelen; een van de prille amateurs was de latere toneelcriticus en Hermans' zwarte
schaap Hans van den Bergh. Een toneelcriticus van dat moment (en ook al een bête
noire), H.A. Gomperts, was zeer over Hermans' toneelstuk te spreken: ‘Ik vond
Hermans' eenacter het enige dichterlijke van wat deze avond geboden werd’ (Het
Parool, 28 februari 1953). Zijn recensie siert de achterkant van Drie drama's (1962)
waarin ‘Het omgekeerde pension’ is opgenomen.
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Omslag van Briefgeheim (1953) waarin ‘Het omgekeerde pension’ met drie andere bekroonde eenakters
was opgenomen

Hermans (geheel rechts) op 27 februari 1953 net voor zijn gesprek met koningin Juliana en de
opvoering van ‘Het omgekeerde pension’
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Titelpagina van Briefgeheim

Fragment uit de recensie van H.A. Gomperts op de achterkant van de eerste druk van Drie drama's
(1962) waarin ‘Het omgekeerde pension’ met twee andere stukken van Hermans was opgenomen

Rob Delvigne, Willem Frederik Hermans in de prijzen

26

1953 Toneelprijs van de gemeente Amsterdam
Jury: W. Bakhuijs Roozeboom, August Defresne, Caro van Eyck, Ben Stroman, E.F.
Verkade-Cartier van Dissel

Omslag van de eerste druk van Drie drama's (1962) waarin ‘Dutch comfort’ met twee andere stukken
van Hermans was opgenomen

Affiche voor de eerste opvoering van ‘Dutch comfort’ (1971)
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De toneelprijs van de gemeente Amsterdam, ook wel de Koepelprijs genoemd,
bedroeg voor 1953 tweeduizend gulden. Toneelstukken geschreven maar niet
gepubliceerd in de jaren 1950 of later, konden vóór 1 maart 1953 ingezonden worden.
Enige potentiële inzenders vroegen vanwege de watersnoodramp om uitstel, maar
de gemeente was onverbiddelijk. Uiteindelijk kwamen er tweeenvijftig inzendingen
binnen, waaronder ‘Dutch comfort; proeve van volkstoneel in een voorspel en twee
bedrijven’. Willem Frederik Hermans was juist op tijd: het Letterkundig Museum
bezit het typoscript ervan en dat is gedateerd op ‘februari 1953’; de datering is bij
bundeling in Drie drama's weggelaten. Hermans had het toneelstuk ingestuurd onder
het motto ‘Thirst knows no season’ (een slagzin van Coca-Cola); als
correspondentieadres gaf hij op: Mej. W. de Neef te 's-Gravenhage. Wies de Neef
was een ver familielid van mevrouw Hermans en komt in Hermans' verhaal ‘Het
grote medelijden’ even voor: ‘toen hij [een Surinaamse zwager van Hermans] op
Java was, werkte in de stad waar hij woonde ook een nicht van hem, een meisje dat
ten gevolge van de wetten van Mendel veel donkerder is uitgevallen dan de rest van
de familie. Wat deed Friso? Hij weigerde haar de toegang tot zijn huis. Want zijn
blanke relaties zouden anders...’ (Een wonderkind of een total loss, 1967, p. 218).
Op 30 september 1953 maakte de gemeente Amsterdam bekend dat niemand voor
de toneelprijs in aanmerking kwam. Het bedrag werd gedeeltelijk gebruikt om Ank
van der Moer en Luisa Treves een opdracht tot het schrijven van een toneelstuk te
geven.
‘Dutch comfort’ werd pas in 1971 voor het eerst opgevoerd. De wereldpremière
vond plaats in Brussel in aanwezigheid van de auteur. Lector W.F. Hermans moest
er wel een tentamen klimatologie voor verzetten. Dat de Rijksuniversiteit Groningen
voor de extra kosten van een gereserveerde tentamenzaal moest opdraaien nam hij
op de koop toe.
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1954 Reisbeurzen van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen
Jaarlijks werden er reisbeurzen en reistoelagen uitgeloofd door het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In 1954 kon men meedingen ‘door het
inzenden van tussen 1 Juli 1952 en 1 Juli 1954 verschenen letterkundig werk’
(Mededelingen van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
september 1954 p. 787). De jury voor de proza-inzendingen bestond uit C. Rijnsdorp
(voorzitter), Hella S. Haasse en Ben Stroman. Hermans stuurde Paranoia in, dat in
november 1953 verschenen was. Hermans wist wat Stroman van deze verhalenbundel
dacht. In het Algemeen Handelsblad van 6 maart 1954 was Stroman lovend over Het
behouden huis en het verhaal Paranoia, maar de andere verhalen vond hij bedenksels.
Stroman was veel meer te spreken over De grote zaal van Jacoba van Velde (‘een
boek van Europees peil’, Algemeen Handelsblad 8 mei 1954) dan over Paranoia.
De jury-uitslag stond in O.K.W. mededelingen van 19 februari 1955 (p. 107): de
reisbeurs van ƒ2000 ging naar Jacoba van Velde voor De grote zaal, Tonny van der
Horst kreeg een reistoelage van ƒ750 voor De levend begraven maagd. Haar verhaal
is niet afzonderlijk verschenen. Omdat nu iedereen natuurlijk alsnog het verhaal wil
gaan lezen dat indertijd onder andere Het behouden huis naar de kroon stak, geef ik
hierbij de vindplaats: Klaverblad van vier (1952, p. 55-86). Een van de andere
verhalen is van Ben Stroman.
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1957 Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945
Jury: Gerrit Borgers, Han G. Hoekstra, A.H. Mulder, Bert Schierbeek
De prijzen van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945, groot duizend gulden,
worden toegekend aan kunstenaars die niet alleen door hun artistieke arbeid op
uitstekende wijze bijdragen aan de ontwikkeling van de kunsten in Nederland, maar
die tevens in hun levenshouding getuigenis afleggen van hun besef voor de
verantwoordelijkheid van de kunstenaar in de samenleving. De prijs voor beeldende
kunst werd in 1957 aan H.M. van der Spoel toegekend, de prijs voor letterkunde aan
Hermans ‘als erkenning van zijn verdiensten op het gebied van het korte verhaal’.
Het was voor het eerst dat Hermans een prijs werd toegekend zonder voorafgaande
wedstrijd, maar hij weigerde op grond van zijn in 1955 verkondigde principiële
afwijzing van literaire prijzen. De jury had rekening gehouden met een weigering
en had het bestuur van de Stichting geadviseerd in dit geval een ander te bekronen.
Maar het bestuur besliste dat de letterkundeprijs niet zou worden uitgereikt. Hermans
was dus niet bij de prijsuitreiking voor beeldende kunst op 8 februari 1958 in het
Stedelijk Museum van Amsterdam waar een andere Groninger, de dichteres M.
Vasalis, de herdenkingsrede hield. Aan de vooravond van de plechtigheid gaf Hermans
een interview aan de Grote Provinciale Dagbladen: ‘Ik houd mij aan de richtlijnen
die ik mijzelf heb gesteld en die ik bovendien publiek heb gemaakt. Wanneer de
overheid dan toch geld te vergeven heeft, lijkt het mij veel gezonder een lijst aan te
leggen van schrijvers, die het verdienen gesubsidieerd te worden en die dan regelmatig
een toelage uit de pot kunnen ontvangen. Dan wordt tenminste al die willekeur van
de verdelende vriendjes enigszins vermeden’ (Nieuwsblad van het Noorden van 7
februari 1958, afgedrukt op p. 224 van Mandarijnen).
Het prijzengeld werd door de Stichting gestort in het Mr. J.F. van Royenfonds dat
zich bekommerde om ‘het verplegen en doen verplegen van kunstenaars en hun
gezinsleden in herstellingsoorden’.
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Uit: Het Vrije Volk van 15 februari 1958, door Willem Hijmans.
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1959 P.C. Hooftprijs
Jury: Anna Blaman, Jacques den Haan, Gerard P.M. Knuvelder, Emmy van Lokhorst,
C.J. Rijnsdorp
Vanaf de eerste beraadslaging op 17 september 1959 sprak de jury van de P.C.
Hooftprijs voornamelijk over Willem Frederik Hermans en zijn roman De donkere
kamer van Damocles die het jaar daarvoor verschenen was. De jury hoefde niet per
se een heel oeuvre te bekronen, een ‘meesterwerk’ was ook goed. Blaman en Den
Haan verdedigden Hermans' kandidatuur. Blaman: ‘toon en allure bij H[ermans]
gaan boven alles uit.’ Verder werden Ina Boudier-Bakker en Anton Koolhaas
genoemd, en vooral Maria Dermoût (Van Lokhorst: ‘weerklank over heel de wereld’).
Van Lokhorst en Rijnsdorp stelden Dermoût boven Hermans. Knuvelder: ‘Damocles
is knap, maar mist warmte.’ Blaman: ‘H[ermans] mag niet worden afgewezen op
moralistische elementen.’ Bij stemming tijdens de tweede vergadering op 12 november
1959 gingen drie stemmen (Knuvelder, Rijnsdorp, Van Lokhorst) naar Dermoût,
twee (Blaman en Den Haan) naar Hermans. In het juryrapport, op 22 december 1959
aangeboden aan staatssecretaris Y. Scholten, werd kandidaat Hermans anoniem
opgevoerd: ‘Bij alle eenstemmige waardering voor het werk van één bepaalde auteur
meende echter een meerderheid der jury, dat dit werk, respectievelijk al de werken
van die auteur, vooralsnog toch niet voor toekenning van deze prijs konden worden
voorgedragen.’ De prijs aan een ander (lees: Dermoût) toekennen die niet als
allereerste in aanmerking kwam maar minder problematisch lag, wilde de jury niet;
zij kwam uiteindelijk maar met het voorstel niemand te bekronen. ‘Hoezeer de jury
dit ook betreurt, zij meent het met haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de
waarde van deze prijs niet overeen te kunnen brengen u een ander advies te geven.’
In Het boek van nu van februari 1960 schreef P.H. D[ubois] een commentaar ‘Bij
de niet-toekenning van de P.C. Hooftprijs 1959’. Hij vond het verbazingwekkend
dat de jury geen kandidaat had kunnen vinden voor de op één na belangrijkste
letterkundige prijs die eens in de drie jaar voor verhalend proza bestemd was.
Misschien lag het aan de samenstelling van de jury, veronderstelde Dubois, waardoor
overeenstemming onmogelijk was geweest. Neem, ‘de kwestie terzijde latend of het
bedoelde werk al of niet in discussie is geweest’, De donkere kamer van Damocles,
‘een roman die door de overgrote meerderheid van de competente kritiek in Nederland
beschouwd en besproken is als een boek van uitzonderlijke kwaliteit. Is het zo vreemd
te veronderstellen dat een werk als dit, bij een jury als deze, op grote moeilijkheden
kan stuiten? [...] De christelijke [Rijnsdorp] en katholieke [Knuvelder] leden [zullen]
hun stem menen te moeten onthouden. Het volstaat dan dat een der andere leden
litteraire bezwaren heeft om de kandidatuur te doen vervallen’. Met dit lid doelde
hij ongetwijfeld op Emmy van Lokhorst. Die had haar verder lovende recensie van
De donkere kamer in De Gids afgesloten met: ‘het gegeven mist eigenschappen, die
voor grote literatuur onmisbaar zijn’ (1959, deel 1). Eerder, in een interview met de
GPD uit 1958, had Hermans zich eens kritisch over haar uitgelaten: ‘Die dame schrijft
kronieken in “De Gids” die eenvoudig lachwekkend zijn’ (niet in alle regionale
bladen overgenomen, wel in Haarlems Dagblad, 7 februari 1958).
Achteraf was voor Hermans, blijkens een interview in Bourgond van 30 maart
1962, Knuvelder de kwaaie pier: ‘ondertussen heeft Knuvelder zich met hand en
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tand verzet toen men mij de P.C. Hooftprijs wilde geven.’ Maar Hermans zou nog
een nieuwe kans krijgen de grootste Nederlandse literaire prijs te winnen.
Het bovenstaande is onder andere gebaseerd op de notulen van de juryvergaderingen
door H.J. Michaël, ambtelijk secretaris, en op het juryrapport, archief Kunsten
1945-1965 van het ministerie van OK&W, inventarisnummer 880.1.
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Brief die ambtelijk secretaris H.J. Michaë op 18 september 1959 aan de leden van de jury stuurde

Fragment uit het juryrapport
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Omslag van de eerste druk van De donkere kamer van Damocles (1958)
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1962 en 1963 Prix International des Éditeurs
Jury 1962: zo'n veertig leden, verdeeld over zeven jury's. Van de Italiaanse jury
maakten onder anderen deel uit: Gianfranco Contini, Carlo Levi, Alberto Moravia,
Elio Vittorini; van de Spaanse Gabriel Ferrater en Juan García Hortelano; van de
Franse Michel Butor, Roger Caillois, François Erval en Michel Mohrt; van de
Amerikaanse James Baldwin, Harvey Breit, Henry Miller en Ruthven Todd; van de
Duitse Beda Allemann, Hans Magnus Enzensberger en Adolf Frisé; van de
Scandinavische Gunnar Brandell en van de Engels-Nederlandse jury Nigel Dennis,
Melvin J. Lasky, Peter Quennell, Angus Wilson, Francis Wyndham en Jacques den
Haan. Jury 1963: teveel om op te noemen

Hermans in 1962
Foto: Philip Mechanicus

Een groep Europese uitgevers (en één Amerikaanse) had in 1960 twee literaire
prijzen in het leven geroepen van tienduizend dollar ieder, die jaarlijks op Mallorca,
in hotel Formentor, zouden worden toegekend. De Prix International des Éditeurs
(later: de la Littérature) werd toegekend door een jury van schrijvers en critici voor
een roman geschreven door een auteur met enige staat van dienst en nog niet aan het
eind van zijn of haar loopbaan. In 1961 werden de prijzen voor het eerst uitgereikt.
De internationale prijs werd door Jorge Luis Borges en Samuel Beckett gedeeld;
tegen dit geweld moest Harry Mulisch het als Nederlandse kandidaat met Het stenen
bruidsbed afleggen.
Directeur D.W. Bloemena van Meulenhoff (de Nederlandse vertegenwoordiger
in de groep uitgevers) en Jacques den Haan besloten voor 1962 De donkere kamer
van Damocles te kandideren dat bij buitenlandse uitgevers hoge ogen gooide, ook
al waren er vóór ‘Formentor’ nog maar twee vertalingen verschenen. De Deense
vertaling was van 1961, de Engelse verscheen eind april 1962, kort voordat de
beraadslagingen op 29 april begonnen. Jacques den Haan maakte als enige
Nederlander deel uit van de gemengd Engels-Nederlandse jury die voorgezeten werd
door Angus Wilson. Ook in de andere jury's hadden schrijvers en critici van naam
zitting genomen, maar Henry Miller lag voornamelijk ziek in bed en James Baldwin
kwam dagen te laat omdat hij op het Witte Huis moest dineren met de Kennedy's.
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In totaal stonden er negenenzeventig titels op de kandidatenlijst die gedurende drie
dagen door alle zeven jury's werden besproken;
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Van links naar rechts: De donkere kamer van Damocles in het Deens (1961), Engels (1962), Zweeds
(1962), Noors (1962), Frans (1962) en Fins (1963)

elke jury moest reageren op de voordracht van de andere. Op de tweede dag
verdedigde Den Haan de kandidatuur van De donkere kamer. Hij had zeven minuten
spreektijd en, zoals The New Yorker van 4 augustus 1962 schreef, ‘the solitary
Dutchman present contented himself with telling the plot [...], safe in the knowledge
that almost nobody else present had read it’. Te pessimistisch gedacht van Alastair
Reid; Den Haan noemde enkele reacties in zijn verslag van Formentor (Het Vaderland,
12 mei 1962; Monnikje Lederzak en andere driestheden, 1968, p. 18; het verslag van
Jean-A. Schalekamp stond op dezelfde dag in het Algemeen Handelsblad). Michel
Mohrt van de Franse jury achtte de verbinding tussen misdaadroman en Kafka-sfeer
niet harmonisch; de Duitser Beda Allemann, die de roman in het Nederlands had
gelezen, vond het boek als detective-verhaal niet geslaagd, het slot was zelfs een
Schönheitsfehler. Gabriel Ferrater vond het maar niks dat de hoofdpersoon het met
een zo lelijk meisje aanlegde; het was ‘een weerzinwekkende roman zonder enige
moraal’. Volgens Contini hoorde het juist ‘in de grote stromingen van de Europese
literatuur thuis’. Wat Den Haan aan deze buitenlandse reacties het meest verbaasde,
was de nadruk die op het detective-achtige in De donkere kamer gelegd werd terwijl
er geen begrip getoond werd voor het aspect verzetsroman. Tot besluit sprak Angus
Wilson in zeer lovende bewoordingen over Hermans' roman die hij met Les caves
du Vatican van André Gide vergeleek. Het resultaat van de overwegingen inzake De
donkere kamer was om met een definitieve beoordeling een jaar te wachten; in die
tijd zouden de aangekondigde andere vertalingen zijn verschenen.
Winnaar van de tienduizend dollar werd Uwe Johnson met Das dritte Buch über
Achim.
In 1963 week men vanwege de Franco-repressie uit naar Korfoe. Intussen waren
de Zweedse, Noorse en Franse vertalingen van De donkere kamer nog in 1962
verschenen, de Finse kwam in 1963 uit. Het boek werd in buitenlandse bladen
besproken en de verfilming door Fons Rademakers als ‘Als twee druppels water’
kende ook een Franse en Engelse roulatie. Het hielp allemaal niet: Den Haan moest
‘een volslagen gebrek aan enige responsie’ vaststellen (Monnikje Lederzak, p. 133).
Uitgever Heinemann had dezelfde ervaring; in de eerste helft van 1963 werden niet
meer dan zeventig exemplaren van The dark room of Damocles verkocht. Voor
Meulenhoff en Den Haan was de non-respons reden om het niet nog een keer met
De donkere kamer te proberen. Nathalie Sarraute won in 1963 de prijs met Les fruits
d'or.
Toch raakte De donkere kamer in het buitenland niet helemaal in de vergetelheid.
Jaren later bracht Angus Wilson de schrijver ervan ter sprake in een interview met
Adriaan van der Veen (NRC Handelsblad, 29 juni 1973): ‘Hoe heet die grote schrijver
van jullie ook weer, je weet wel, die van The dark room [...]. Ik bewonderde die
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Donkere kamer van Damocles zéér. Een van de beste romans over de Eerste
Wereldoorlog.’
Meer informatie in Rob Delvigne, ‘Who the f*** are Hermans and Reve?’, in:
Literatuur XIII/4 (juli-augustus 1996), pp. 223-228
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1966 Vijverberg-prijs
Jury: Gerrit Borgers, Pierre H. Dubois, Gerrit Kamphuis, A. Mout, Adriaan van der
Veen
De Vijverberg-prijs voor 1966 van de Jan Campertstichting werd Hermans
toegekend voor Nooit meer slapen. Hermans had zijn embargo uit 1955 op literaire
prijzen opgeheven blijkens een voetnoot op pagina 225 in Mandarijnen, ‘maar niet
onvoorwaardelijk natuurlijk! We zullen zien! (1963)’. Het bestuur van de Jan
Campertstichting kreeg het als eerste te zien, in de vorm van een brief van 8 maart
1967: ‘Mijne Heren, / Twee door u verzonden telegrammen en een brief, deze laatste
dd 7 maart jl, berichten mij dat uw jury mij een literaire prijs, groot ƒ2500, heeft
toegekend voor mijn roman “Nooit meer slapen”. / Wilt u wel zo goed zijn dit bedragje
even over te schrijven op postgiro 100200 ten name van Eten voor India? / Dit
bespaart mij een hoop rompslomp en vrijwaart mogelijkerwijs een of twee leden van
uw jury voor een slecht geweten. / Ik dank u voor de te nemen moeite. Ik zal een
roman over u schrijven onder de titel “Wel te rusten”. / Met vriendelijke groet’
(geciteerd uit het Algemeen Handelsblad, 10 maart 1967). In de publiciteit werd dit
geïnterpreteerd als een weigering van de prijs, maar Het Vaderland van 11 maart
1967 maakte melding van een mededeling van ‘de schrijver gisteravond tegenover
een lid van het bestuur’ dat hij de prijs aanvaardde, maar het geldbedrag niet voor
zichzelf wilde houden en niet aanwezig zou zijn bij de prijsuitreiking.
Tien jaar later leek duidelijk te worden wat Hermans dwars had gezeten in 1967:
‘als het zo is dat iemand een of ander slecht pamflet schrijft en hij krijgt daarvoor
een romanprijs omdat een aantal van zijn vrienden in de jury zit, terwijl zijn boek
allereerst helemaal geen roman is en ten tweede alleen maar een slecht pamflet, dan
vind ik zoiets schandalig en dan hoef ik zo'n prijs niet meer te hebben (interview van
tien minuten door Rudolf Bakker in een aantal provinciale bladen, 21 oktober 1977).
Hermans' uitval sloeg op J.B. Charles die de extra prijs voor 1953 van dezelfde Jan
Campertstichting had gekregen voor Volg het spoor terug, maar die extra prijs is een
andere prijs dan de Vijverberg-prijs en is bovendien geen romanprijs. Charles had
voor zijn boek wél een romanprijs gewonnen, maar dat was die van de gemeente
Amsterdam (terwijl een echte roman als Ik heb altijd gelijk die prijs niet kreeg, mokte
Hermans nog jaren later in Door gevaarlijke gekken omringd, p. 271). Kortom:
Hermans haalde niet alleen de extra prijs en de Vijverbergprijs door elkaar, maar
ook die extra prijs en de prozaprijs van de gemeente Amsterdam.
In de jury van de Campertstichting hadden toen (1953) en nu (1966) zowel Pierre
H. Dubois als A. Mout zitting. Zij zullen niet geweten hebben waarom zij gevrijwaard
moesten worden ‘voor een slecht geweten’. Behalve zijn tegenzin tegen ‘een hoop
rompslomp’ had Hermans ‘een enorme lijst met redenen waaronder persoonlijke’
om de prijs te weigeren zoals hij Het Parool van 10 maart 1967 vertelde. Hij
ventileerde ze in een interview met de Volkskrant van 14 maart 1967, dat net als het
interview met Bakker in ruzie eindigde, en in een interview met zichzelf in Elsevier
van 27 mei 1967 (beide in Scheppend nihilisme, pp. 123-128). Het ging Hermans
om het volgende:
1. hij luisterde naar zijn eigen romanfiguren. ‘Op pagina 153 van [Nooit meer
slapen] zegt iemand namelijk over de honger in India, dat Europese reizigers in dat
land niets dan honger om zich heen zien, maar zelf gaan ze dineren in het Hilton
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Hotel. Ze zouden hun reisgeld, als ze werkelijk zoveel beter waren dan Hitler of
Himmler, kunnen verdelen onder vierduizend hongerlijders’;
2. de manier waarop zo'n prijs werd uitgereikt was meestal zonder cachet, zonder
fleur. Dat aspect werd niet gecompenseerd door het geldbedrag, want dat was aan
de lage kant;
3. de onzorgvuldigheid waarmee zo'n prijsuitreiking gepaard kan gaan stond hem
tegen. Hermans haalde het voorbeeld aan van een burgemeester die in zijn toespraak
tot een jubilerende schilder diens naam voortdurend verbasterde. In de Haagse Post
van 27 mei 1967 (en eerder al in een ingezonden brief in Het Parool van 1 april
1954) noemde Hermans man en paard: het ging om de Amsterdamse burgemeester
d'Ailly die in 1951 Ger Langeweg op diens zestigste verjaardag met Langedijk
aansprak.
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Uit: Het Binnenhof van 11 maart 1967

Fragment uit het juryrapport
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Omslag van de eerste druk van Nooit meer slapen (1966)

Rob Delvigne, Willem Frederik Hermans in de prijzen

36

1971 P.C. Hooftprijs
Jury: H.C. ten Berge, Clara Eggink, Margaretha Ferguson, Jan Willem Hofstra,
Elisabeth Keesing, K.L. Poll, Helga Ruebsamen

Hermans in 1971
Foto: Philip Mechanicus

Fragmenten uit het juryrapport
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In 1959 was Willem Frederik Hermans ‘vooralsnog’ niet voor de P.C. Hooftprijs in
aanmerking gekomen. Hoe verging het hem daarna?
In 1965 werd de prijs niet toegekend omdat de jury het niet eens kon worden over
de genomineerden: G.K. van het Reve, Harry Mulisch en Anton Koolhaas. Reve
kreeg maar drie van de zeven stemmen, terwijl er vijf nodig waren. Hermans' naam
was niet gevallen, volgens H.U. Jessurun d'Oliveira in Merlyn 4 (1966). ‘Het is
bekend, dut men sinds jaar en dag W.F. Hermans niet in aanmerking neemt, omdat
hij de prijs toch zou weigeren en dat geeft maar soesa, en een ander zou het geld zo
goed kunnen gebruiken’ (p. 420). Op 3 maart 1969 werd het reglement van de P.C.
Hooftprijs gewijzigd waardoor de vier stemmen op Reve van de jury voor de
prozaprijs-1968 op 16 juni 1969 net voldoende waren om hem dit keer wél in de
prijzen te laten vallen. Hermans was blij voor Reve: ‘Dat heeft mij - er was aarzeling
of ik hem zou krijgen òf Van het Reve - enorm veel onaangename publiciteit bespaard.
Ik ben daarvoor zeer dankbaar’ (De Telegraaf, 28 oktober 1969).
In 1972 was het voor Hermans zover. Op 22 december 1972 stuurde minister P.J.
Engels van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Hermans een vertrouwelijke
brief om mee te delen dat hem op unaniem advies van de jury de ‘Staatsprijs
letterkunde 1971’ was toegekend voor zijn hele oeuvre, waaraan ‘een geldbedrag
van ƒ1800,-’ verbonden was (in facsimile in Mandarijnen op zwavelzuur, vanaf de
vierde druk, p. [259]). Na enig rondvragen kwam Hermans er achter dat er geen
Staatsprijs van achttienduizend gulden bestond, maar dat de P.C. Hooftprijs moest
zijn bedoeld ter waarde van achtduizend gulden. Dat lag ook voor de hand omdat in
de brief van Engels sprake was van een prijsuitreiking op het Muiderslot. Hermans
liet de minister op 3 januari 1973 weten het geldbedrag en de prijs graag te
aanvaarden. ‘Aangezien ik echter op een dergelijke hoogtijdag mij ongaarne met
geldzaken bezighoud en daar ook principiële bezwaren tegen koester, zou ik u in alle
eerbied willen verzoeken het geldbedrag van ƒ18000,- (dat is achttienduizend gulden)
van te voren te doen overmaken op mijn postgiro.’ Voor alle zekerheid stuurde hij
een fotokopie van het ministeriële schrijven mee.
Hermans was van plan, vertelde hij De Telegraaf van 25 januari 1973, om het geld
aan een goed doel te besteden, ‘Amnesty International of zo’. Volgens een tweede
brief van Engels, van 11 januari 1973 (Mandarijnen, p. [260]), was er in zijn eerste
brief een tikfout geslopen. In de concept-tekst stond eerst: ‘Het ligt in mijn voornemen
u deze prijs, ten bedrage van ƒ8.000,- binnenkort uit te reiken.’ Een hoge ambtenaar
vond deze formulering niet gelukkig - de prijs bestond niet alleen uit een geldbedrag
- en had de tekst met potlood veranderd: ‘de prijs, waaraan een geldbedrag van fl
8000,- verbonden is.’ De typiste had ‘fl’ gelezen als ‘f 1’, niet geremd door het bedrag
genoemd in het standaardhokje bovenaan de minuut: ‘Geldelijk bezwaar ƒ8000.’ Op
14 januari schreef Hermans de minister terug: ‘Men kan nauwelijks verwachten dat
een schrijver zich bijzonder vereerd zal voelen wanneer hij bekroond wordt door een
minister wiens handtekening van de ene dag op de andere ƒ10.000 in waarde daalt.
Ik heb daarom besloten geen prijs te aanvaarden’ (Mandarijnen, p. [261]).
Uiteindelijk werd de achtduizend gulden door CRM besteed aan de aankoop van
Hermans' literair werk ter verspreiding onder Nederlandse instellingen van wetenschap
en cultuur in het buitenland. Aan het binnenland had ook wel mogen worden gedacht.
Zo had toentertijd het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam geen
exemplaar van De laatste resten tropisch Nederland (1969) in zijn bibliotheek.
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Ik raadpleegde de dossiers van de P.C. Hooftprijs 1968 (inventarisnummer 1445,
dossiernummer 65266) en van 1971 (inventarisnummer 2716, dossiernummer 65265)
van het ministerie van CRM. Notulen van juryvergaderingen ontbraken.

Rob Delvigne, Willem Frederik Hermans in de prijzen

38

Rob Delvigne, Willem Frederik Hermans in de prijzen

Concept-brief aan Hermans met toelichting voor minister P.J. Engels opgesteld door ambtenaaar H.J.
Michaël
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Op 3 januari 1973 schreef Hermans aan minister Engels dat hij de ‘Staatsprijs 1971 Letterkunde’
‘gaarne’ aanvaardde. Hij vroeg de ‘excellentie’ het geldbedrag van ƒ18000, - over te maken op zijn
postgirorekening 810042.
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Op 14 januari 1973 berichtte Hermans de minister dat hij de P.C. Hooftprijs niet aanvaardde.
Uit. Mandarijnen op zwavelzuur
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1977 Prijs der Nederlandse Letteren
Jury: Bert Decorte, Marnix Gijsen, Jacques Hamelink, A.L. Sötemann, H.A. Wage,
Albert Westerlinck

Hermans en koning Boudewijn op 4 november 1977
Foto: Agentschap Belga

Op 4 november 1977 kreeg Willem Frederik Hermans dan toch een prijs van
achttienduizend gulden: de driejaarlijkse Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn
hele oeuvre. Het feit dat de prijs voor maar de helft Nederlands was en deze keer
door de koning van België in Brussel zou worden uitgereikt trok hem over de streep.
‘De Belgen weten hoe je zoiets moet opzetten’ (interview met Paul van 't Veer, Het
Parool, 15 oktober 1977).
Het is de best gedocumenteerde prijs uit dit boekje. Alles is wel ergens gepubliceerd
of druk becommentarieerd:
- de openingstoespraak door Garmt Stuiveling (‘deze prijs een symbool van de
eenheid van het Nederlandse taalgebied’ etc.);
- het rapport van de jury, voorgelezen door voorzitter Guus Sötemann (‘het
dagelijks taalgebruik biedt geen mogelijkheid tot contact’);
- de hulde-speech van koning Boudewijn (‘in krampachtig uitgesproken
Nederlands’, Frank van Dijl, Schrijvers op de rand van '80, 1979, p. 207);
- de uitreiking van de oorkonde, gevat in een omslag van plastic (‘Twee dubbeltjes
in de Hema’ volgens Hermans);
- het dankwoord van Hermans (‘het zijn degenen die de taal gebruiken om er
nieuwe gedachten in vast te leggen [...], die de taal in leven houden en die zich dus
goed dienen te bezinnen over welke woorden en uitdrukkingen ze gebruiken zullen
en welke niet’);
- de overhandiging van Bijzondere tekens door Hermans aan Boudewijn;
- het diner na afloop waarbij Hermans het gesprek bracht op een passage uit Jessica!
van Hugo Claus dat de avond ervoor in Brussel in première was gegaan: ‘Wat ritselt
in de schichten van de aarde.’
Hermans en de aanzittende Vlaamse taalgeleerden was het een raadsel wat Claus
bedoelde. Hermans vroeg er Claus naar na afloop van het toneelstuk. ‘Ik dacht kom
je daarom op de piemière?’ vertelde Claus aan Bibeb, Vrij Nederland, 14 januari
1978, ‘ik voel het als schichten, bevroren bliksem in de aarde. Ik schrijf Nederlands
door Vlaams beïnvloed... dan krijg je een rijkere taal’.
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Een interview na afloop van de prijsuitreiking met reporters van De Tijd, Vrij
Nederland en de Haagse Post werd door Hermans geweigerd; eerst moesten die
weekbladen excuses aanbieden voor de manier waarop zij tijdens de Weinreb-affaire
Bep Turksma hadden behandeld. Maar ook zonder deze interviews valt de summiere
belangstelling op van de pers voor deze voor Hermans ‘uitzonderlijk vreugdevolle
dag’. Het NOS-journaal had een interview met Hermans van ‘nauwelijks een minuut’,
NRC Handelsblad besteedde er twintig regels aan en de Volkskrant tien, zo telde
Jeroen Brouwers na in Het aardigste volk ter wereld (1996, pp. 83 en 88). Die
benadering paste meer bij de manier waarop Hermans tussen 1955 en 1963 literaire
prijzen tegemoet trad.
In Literama van november 1977 zijn het juryrapport, het toespraakje van koning
Boudewijn en Hermans' dankwoord afgedrukt. Het welkomstwoord van Garmt
Stuiveling is te vinden in Gedeeld domein nummer 31 (december 1977). Daar, en in
onder andere De Tijd van 11 november 1977, is het dankwood van de laureaat ook
gepubliceerd. Uiteindelijk is het met kleine wijzigingen opgenomen in Houten leeuwen
en leeuwen van goud, pp. 114-118. Jeroen Brouwers schreef in Het aardigste volk
ter wereld uitvoerig (pp. 65-89) over de prijsuitreiking. In Alles is iets (Feuilletons,
lente 1998) kwam Brouwers er opnieuw op terug.
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Affiche van Hermans' uitgeverij De Bezige Bij

Opdracht van Hermans voor koning Boudewijn in Bijzondere tekens

Colofon in het exemplaar van Bijzondere tekens dat koning Boudewijn van Hermans ontving
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1988 AKO-literatuurprijs
Jury: Hedy d'Ancona, J. Bernlef, Frans Boenders, Doeschka Meijsing, J.J. Oversteegen
Pas na elf jaar kwam Hermans, inmiddels een zeer gerenommeerd en gerespecteerd
auteur, weer in aanmerking voor een literaire prijs. In 1988 was hij met Een heilige
van de horlogerie een van de zes genomineerden voor de (particuliere) AKO-prijs,
groot vijftigduizend gulden. In totaal waren er honderdvierenveertig titels ingezonden,
waarvan er maar vijfentwintig de eerste selectie overleefden. Vooraf werd er in de
media druk gespeculeerd over de vraag wie de prijs zou winnen. Op 19 mei 1988
werd de winnaar bekendgemaakt tijdens een banket in het Amstel Hotel in
Amsterdam; de televisie zond de bekendmaking rechtstreeks uit. Het publicitaire
circus rondom de toekenning speelt in twee romans een belangrijke rol. De
uiteindelijke winnaar van de prijs, Geerten Meijsing, broer van jurylid Doeschka
Meijsing, beschreef in De grachtengordel (1992) de schrijverscarrière van Erik
Provenier. Het hoofdstuk ‘19 mei 1988 (avondkleding gewenst)’ is gewijd aan de
bekendmaking van de ‘Grote Literatuurprijs’-winnaar in het Amstel Hotel. ‘De
uitgever van Hermans is gesignaleerd met twee grote koffers. Daar zit natuurlijk het
ondergoed van de maître in. Zelf schijnt hij in een taxi om het blok te cirkelen, om
op het juiste moment in triomf te kunnen binnenschrijden’ (p. 342). In werkelijkheid
was Hermans die avond niet in Amsterdam maar in Leiden waar hij de nieuwe
vestiging van boekhandel Kooyker opende.
De bewonderde schrijver in Het infrarood en het ultraviolet (1997) van Wilfried
Hendrickx is naar Hermans gemodelleerd. Maximiliaan Malbrain (= Hermans) is
genomineerd voor de Prins Willem-Alexanderprijs van tweehonderdvijftigduizend
gulden. Voorzitter van de jury is zijn vriend Felix van Praet, een combinatie van
Frans Boenders en Freddy de Vree. De bekendmakingsbijeenkomst wordt geleid
door Aad Zilver (Adriaan van Dis). Van Praet leest het juryrapport voor, maar
Malbrain wordt daarin niet eens genoemd. ‘De regisseur zoomt in op het tot een
grimas vertrokken gezicht van Malbrain. De grootste nog levende Nederlandse
schrijver wordt vernederd voor het oog van het hele land’ (p. 166). Na afloop schrijft
Van Praet Malbrain een brief. ‘Felix wringt zich in alle bochten om bij zijn schrijver
in een goed blaadje te blijven. Malbrain is door dit kontdraaien zo boos geworden,
dat hij zelf een Antwoord aan Felix van Praet naar de NRC heeft gestuurd’ (p. 170).
De echte ‘Open brief aan Frans Boenders’ van Hermans stond op 10 juni 1988 in
NRC Handelsblad en werd later gebundeld in Door gevaarlijke gekken omringd.
Het was Hermans' publieke reactie op een persoonlijke brief aan hem van jurylid
Boenders waarin deze zijn argumenten vóór Geerten Meijsing en tegen Een heilige
van de horlogerie (‘teveel sjablonen’) verwoordde.
Hermans zal verwacht hebben dat Boenders meer voor zijn roman had gelobbyd.
Kort daarvoor hadden Boenders en Hermans in Brussel een openbaar gesprek gevoerd
over de hedendaagse roman waarbij Boenders had gesteld dat ‘ideeën in de
Nederlandse romanpraduktie schaars geworden zijn’ (De Standaard, 18 april 1988).
Ideeën genoeg (teveel misschien) in Hermans' roman en daarmee op maat gesneden
voor Boenders. Medejurylid Bernlef was niet te spreken over Boenders' kijkje in de
keuken van het juryberaad en schreef in een ingezonden brief over Boenders' gedrag:
‘Boenders bij Hermans te biecht, zich verontschuldigend dat de grote schrijver de
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prijs niet kreeg. Een larmoyante vertoning.’ (NRC, 1 juli 1988, Door gevaarlijke
gekken omringd, p. 616).

Omslag van de eerste druk van Een heilige van de horlogerie (1987)
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Uit: NRC Handelsblad van 7 mei 1988

Hermans in NRC Handelsblad van 10 juni 1988
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De persoonlijke brief van Frans Boenders, waarop Hermans reageerde (NRC Handelsblad van 24
juni 1988)
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1991 en 1992 Aristeion-prijs voor oorspronkelijk werk

Omslag van de eerste druk van Au pair (1989)

Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan een schrijver die een belangrijke bijdrage
tot de hedendaagse Europese letterkunde heeft geleverd. De prijs wordt toegekend
voor één enkel werk dat tot ongeacht welk literair genre mag behoren en dat in de
afgelopen drie jaar moet zijn gepubliceerd. De prijs bedraagt twintigduizend ecu (de
voorloper van de euro), waarbij nog eens vijfentwintigduizend ecu beschikbaar wordt
gesteld aan uitgeverssubsidie om het bekroonde werk in andere talen van de Europese
Unie te vertalen. Elk EU-land mag drie werken voordragen die door een Europese
jury van negen leden worden beoordeeld in de Europese Culturele Hoofdstad van
dat jaar.
In 1991 droeg de nominatiecommissie van de Raad voor de Kunst Au pair voor
samen met De lichtjager van Marja Brouwers en Een man uit het dal van Spoleto
van Hélène Nolthenius. Au pair drong niet door tot de short list van zes titels (anders
dan Eric de Kuyper voor België met De hoed van tante Jeannot). In Dublin werd
uiteindelijk een Italiaanse dichtbundel bekroond.
In 1992 droeg de raad opnieuw Au pair voor; Hermans' roman ‘wordt beschouwd
als de beste roman die de afgelopen jaren in Nederland is verschenen’. Hermans
verkeerde nu in het gezelschap van S. Dresden (Vervolging, vernietiging, literatuur)
en Gerrit Kouwenaar (Een geur van verbrande veren) Rudi van der Paardt zat voor
Nederland in de Europese jury. De Rand voor de Kunst had zorggedragen voor een
Engelse vertaling van het begin van Au pair. Dit keer behoorde Willem Frederik
Hermans wél tot de zes genomineerden. Andere kanshebbers waren Fiama Hasse
Pais Brandão uit Portugal met Obra breve, de Griek Jórgos Chimónas met O échthros
toú piití, de Duitse Brigitte Kronauer met Die Frau in den Kissen en de Ier William
Trevor met Reading Turgenev. Ten slotte koos de jury, onder voorzitterschap van
de Spanjaard Rafael Conte, in Madrid Manuel Vázquez Montalbán uit Spanje tot
winnaar met Galíndez.
De beste roman die de afgelopen jaren in Nederland is verschenen, zo prees de
Raad voor de Kunst Au pair aan. Toch won Hermans er de AKO-prijs niet mee. Toen
op 5 april 1900 de zes nominaties voor de AKO-literatuurprijs 1990 werden
bekendgemaakt, zat Au pair er niet bij. Ook internationaal succes was voor Hermans
niet weggelegd. De studie van Dresden werd in het Engels, Duits en Frans vertaald,
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de dichtbundel van Kouwenaar in het Duits. En ook al kwam Hermans in de
Aristeion-wedstrijd verder dan deze twee, een vertaling van Au pair zat er niet in.

Rob Delvigne, Willem Frederik Hermans in de prijzen

45

Uit: Staatscourant van 17 mei 1991
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Uit: Brabants Dagblad van 4 september 1991
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Uit: De Telegraaf van 22 mei 1992
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Willem Frederik Hermans in 1991
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