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Inleiding
Dankzij de samenwerking tussen de dichter en criticus Ed. Hoornik en de uitgever
A.A.M. Stols kreeg eind jaren dertig een nieuwe generatie dichters de mogelijkheid
hun werk te publiceren. Hoornik en Stols hebben een belangrijke rol gespeeld bij
de opkomst van de Criterium-generatie, de dichters die vlak voor de oorlog aan het
woord kwamen. Spreekbuis van deze dichters was het tijdschrift Werk en zijn
opvolger Criterium, en de reeks poëziebundels die Stols onder de reekstitel Helikon
uitgaf. Hoornik was zowel bij de redactie van beide tijdschriften als bij Helikon
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betrokken. In zijn hoedanigheid als redacteur van Helikon vormde Hoornik een
belangrijke schakel tussen deze nieuwe generatie dichters en uitgever A.A.M. Stols.
Maar Hoornik was in die jaren niet alleen intermediair bij de vorming van Stols'
poëziefonds; hij was daarnaast zelf ook als dichter en essayist productief in Stols'
fonds. Stols zou in de periode van 1938 tot 1956 twaalf uitgaven van Hoornik
verzorgen: maar liefst tien dichtbundels (waaronder in 1950 een verzameleditie),
de programmatische essaybundel Tafelronde. Studies over jonge dichters en de
door Hoornik samengestelde bloemlezing Twee lentes. De beste gedichten uit ‘Werk’
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1939 en ‘Criterium’ 1940. Verder vervulde Hoornik nog een bescheiden rol als
promotor van Stols' fonds. Als redacteur van de tijdschriften Werk en Criterium, als
journalist bij het Algemeen Handelsblad, en na de oorlog als redacteur van het
cultureel supplement van het weekblad Vrij Nederland, bracht hij vele Stols-uitgaven
onder de aandacht van de lezers.
De briefwisseling tussen Hoornik en Stols was aanvankelijk formeel van toon, maar
werd na een persoonlijke kennismaking al snel vriendschappelijk.
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Ed. Hoornik. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)
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Het contact had volgens Hoornik ‘een minder zakelijk karakter [...] dan gewoonlijk
tusschen uitgever en auteur het geval’ was (br. 200). Ze hadden veel waardering
voor elkaar; Stols voelde veel voor de poëzie van Hoornik en Hoornik had veel
vertrouwen in Stols als uitgever. Er viel wel eens een onvertogen woord - meestal
als gevolg van een financiële aangelegenheid, zoals een afgewezen verzoek om
voorschot of een onjuiste honorarium-afrekening - maar vooral in het begin stond
dit de goede verstandhouding niet in de weg. Door de oorlogsomstandigheden trad
er een verkoeling in hun verhouding op. De oorzaak was gelegen in de slechte
financiële situatie van zowel Hoornik als Stols. Hoornik, die in die jaren krap bij kas
zat en bovendien een gezin moest onderhouden, vroeg geregeld om voorschotten.
Maar Stols kon of wilde niet altijd aan Hoorniks verzoeken voldoen. Er ontstonden
over en weer irritaties en de vriendschappelijke toon verdween uit de
correspondentie, om plaats te maken voor een overwegend zakelijke briefwisseling.
Ook na de oorlog bleef deze verwijdering voelbaar. Het contact was minder intensief
en de hartelijke toon die de brieven uit de eerste jaren zo kenmerkte, ontbrak.
Toen Eduard Jozef Antonie Marie Hoornik (1910-1970) in 1938 met Stols in contact
kwam, begon hij als dichter net enige faam te verwerven. Negen jaar eerder, in april
1929, was zijn eerste gedicht in druk verschenen in het Leidse Roomsch
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Studentenblad. Omdat Hoornik zich meer aangetrokken voelde tot de journalistiek
en de literatuur, gaf hij in september 1929 zijn studie medicijnen in Leiden op, om
in Amsterdam journalist bij het rooms-katholieke dagblad De Tijd te worden. Vanaf
1933 was hij als redacteur Binnenland verbonden aan het Algemeen Handelsblad.
Toen Hoornik in 1938 als gevolg van de bekroning van zijn dat jaar als cahier van
De Vrije Bladen bij H.P. Leopold's Uitgevers-Mij. te Den Haag verschenen epische
gedicht Mattheus in de belangstelling kwam te staan, waren van hem al twee
dichtbundels verschenen: als cahier van De Vrije Bladen Het keerpunt (1936) en
bij Bigot & Van Rossum te Amsterdam Dichterlijke diagnose (1937). Daarnaast had
hij in een groot aantal tijdschriften gedichten gepubliceerd, zoals in het weekblad
De Nieuwe Eeuw en de maandbladen De Gemeenschap, Het Venster, Forum,
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Helikon, Groot Nederland, De Gids en Opwaartsche Wegen. Hoornik schreef in
die jaren voornamelijk realistische verzen over de maatschappelijke wantoestanden
van de crisistijd. Zijn debuutbundel Het keerpunt droeg dan ook de ondertitel Sociale
en andere verzen. Deze sociaal bewogen anekdotische poëzie in parlando en met
traditionele versvorm was niet alleen kenmerkend voor het dichterschap van Hoornik.
Zijn verzen werden in verband gebracht met de gedichten van Jac. van Hattum en
Gerard den Brabander. Hoornik had Gerard den Brabander (pseud. van Jan Gerardus
Jofriet, 1900-1968) rond 1930 leren kennen in het milieu van de raden-communisten
in Amsterdam. Hij bewonderde de tien jaar oudere dichter zeer, vooral om diens
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vakmanschap, techniek en muzikaliteit. Den Brabander had zijn sociaal-politieke
anekdotische gedichten onder meer gepubliceerd in de bundels Cynische portretten
(1934), Gebroken lier (1937) en Opus 5 (1937). Ook Jac. van Hattum (1900-1981),
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die in Amsterdam als onderwijzer werkzaam was, schreef socialistische verzen. Hij
had Den Brabander en Hoornik in de literaire cafés aan het Leidseplein ontmoet.
In 1932 debuteerde hij met de bundel Baanbrekertjes, gevolgd door De pothoofdplant
(1936) en Frisia non cantat (1938).
Anton van Duinkerken introduceerde voor de drie dichters de term ‘Amsterdamse
School’, een benaming die vervolgens door veel critici werd overgenomen. Hij
schreef: ‘Waar Hoornik echter slaagt - en dit is in vele fragmenten [van Mattheus,
AH] het geval - overtroeft hij al het werk der nieuwe Amsterdamsche school, waartoe
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hij met Van Hattum en Den Brabander behoort.’ Door Hoorniks generatiegenoot
Pierre H. Dubois werd de term als volgt omschreven: ‘De Amsterdamse School is
[...] een aparte groepering in onze moderne poëzie. Zij bestaat uit een aantal jongere
dichters, maar representeert zich het meest en het belangrijkst in de drie direkt
aaneengesloten jongeren, Den Brabander, Van Hattum en Hoornik. Deze dichters
zijn niet geheel lyrisch, evenmin geheel episch, hun onderwerp is min of meer
7
geobjectiveerd tot aan wat men sociale poëzie zou willen noemen.’ Tot de
Amsterdamse School werden verder nog de dichters Han G. Hoekstra, Maurits Mok
en Eric van der Steen gerekend.
De poëzie van de Amsterdamse School was echter niet nieuw. De neiging tot
cynisme en het anekdotisch realisme was al eerder door onder anderen J. Greshoff
en E. du Perron vertoond. Nadat verschillende critici, en met name S. Vestdijk, in
verband met de Amsterdamse School op Du Perrons invloed hadden gewezen,
besloten Den Brabander, Van Hattum en Hoornik tot de uitgave van de gezamenlijke
dichtbundel Drie op één perron. In een prospectus wordt de reden voor het ontstaan
van de bundel als volgt gemotiveerd: ‘Deze bundel bevat verzen van drie dichters
der jongste generatie. Alle drie wonen te Amsterdam; zij hebben ieder reeds een
of meer afzonderlijke bundels gepubliceerd en ofschoon Den Brabander en Van
Hattum in jaren niet veel schelen met de dichters Marsman, Du Perron en Engelman
zijn zij toch typische vertegenwoordigers van een jongere generatie. In kritieken op
vorige bundels werd aan deze drie dichters vooral invloed van E. du Perron verweten.
Hoewel zij zich daarvan in later werk zeer zeker vrij hebben weten te maken en de
critiek dit toegaf, blijkt toch bij “het publiek” nog den indruk achter dat zij epigonen
van E. du Perron zijn. [...] Zij wenschen door dezen bundel de aandacht te vragen
voor het feit dat zij niet langer op het paspoort van E. du Perron naar den Helikon
reizen. Zij bezitten hun eigen paspoort; in ieder paspoort staan de “bijzondere
kenteekenen” aangeteekend.’ De bundel werd opgedragen aan S. Vestdijk en bevat
als motto: ‘Verwezen naar dit triest en kaal Perron, / zingen er drie bedroefd hun
eigen wijzen... / Ei, ziet der dichtren hairen zorglijk grijzen: / Hoe zal hun ziel na 't
sterven lichtwaarts rijzen? / Als dàt op d'eigen wieken kon’. Du Perron was niet zo
ingenomen met de uitgave, zo blijkt uit een brief van hem aan Stols van 18 september
1938: ‘Drie op één Perron - ik heb er niets tegen, maar is dat geestig volgens die
heeren? Dat ze toch niet véél met het door hen bedoelde perron (dat overigens een
stoep is) te maken hebben, bewijst deze leukheid wel, ik zou me ervoor schamen.
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Overigens: is Perron met Drie Jongeheeren niet geestiger nog, in dezelfde soort?’
Hoornik zou de opzet van Drie op één perron later in een interview met G.H. Wallagh
9
een ‘poëtische Spielerei’ noemen.
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De uitgave van Drie op één perron vormde de aanleiding voor het eerste contact
tussen Hoornik en Stols. De bundel zou in de week van 23 november 1938 in een
oplage van 350 exemplaren bij A.A.M. Stols te Maastricht verschijnen.
Drie op één perron bestaat uit drie afdelingen. De bundel begint met ‘Signes
particuliers’ (p. 7-18), waarin twaalf gedichten van Den Brabander zijn opgenomen;
de afdeling ‘Besondere Kennzeichen’ (p. 23-39) bevat twaalf gedichten van Van
Hattum, en in ‘Special marks’ (p. 43-54) staan dertien gedichten van Hoornik. De
genoemde termen waren ontleend aan het paspoort.
In 1941 zou bij Stols een tweede deel van Drie op één perron verschijnen.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de bundel uit 1938 te herdrukken, maar het
leek Hoornik een beter idee om andere gedichten op te nemen. Alleen Den
Brabander nam in zijn sectie een zevental gedichten op die ook in de eerdere bundel
waren opgenomen. Van Hattums en Hoorniks afdelingen bevatten weliswaar andere
gedichten, maar nieuw waren de gedichten van Hoornik in geen geval. De verzen
in zijn afdeling waren afkomstig uit de bundels De erfgenaam, Geboorte. Een lyrische
cyclus en andere gedichten en Mattheus; en verder waren drie gedichten eerder in
Criterium opgenomen geweest.
Alexander Alphonse Marius Stols (1900-1973) had toen hij in 1938 met Hoornik in
contact kwam al een gevestigde reputatie als uitgever, ook vanwege de uiterlijke
verzorging van zijn uitgaven. Hij behoorde met S.H. de Roos, J.F. van Royen, Jan
van Krimpen en zijn stadgenoot Charles Nypels tot de uitgevers die een belangrijke
rol speelden bij de herleving van de boekdrukkunst in Nederland. Daarnaast had
Stols een zekere naam energie te steken in uitgaven van jonge dichters. Dat hij
belangstelling had voor de bundel Drie op één perron is daarom niet zo verwonderlijk.
De uitgeversloopbaan van Stols begon al op jonge leeftijd. Zijn vader, L.H.A. Stols
(1870-1942), was vanaf 1894 met Hubert Boosten eigenaar van de drukkerij Fa.
Boosten & Stols te Maastricht. Later zou onder invloed van Stols aan de drukkerij
een literaire uitgeverij worden verbonden, die al snel een goede reputatie verwierf.
Hij bezorgde de drukkerij van zijn vader veel opdrachten omdat hij er bijna al zijn
uitgaven liet drukken. Alexander Stols gaf in januari 1922 zijn eerste tekst uit. Een
jaar later kwamen Stols' uitgeefactiviteiten pas goed op gang. Onder zijn uitgaven
bevonden zich vanaf het begin veel buitenlandse teksten. Zelf vertaalde hij werk
van Rainer Maria Rilke, Valery Larbaud en Paul Valéry. In Frankrijk hadden zijn
uitgaven veel succes. Wat betreft de Nederlandse literatuur had Stols ondertussen
ook al een groot aantal boeken op zijn naam staan, onder meer van J.C. Bloem, E.
du Perron, A. Roland Holst, Arthur van Schendel, J. Slauerhoff en Karel van de
Woestijne. Hij was tevens de uitgever van J. Greshoff en Jan van Nijlen, met wie
hij bevriend was en die zijn interesse voor het mooie boek deelden. Met Van Nijlens
De lokstem en andere gedichten startte Stols in 1924 de serie To the Happy Few,
een reeks boekjes die hij in beperkte oplage voor zijn vrienden drukte.
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Na een onafgemaakte rechtenstudie in Amsterdam (1919-1923) en Leiden
(1923-1927) verhuisde hij in 1927 naar Brussel, om zich uitsluitend aan zijn uitgeverij
te wijden. In datzelfde jaar startte Stols een internationale serie kostbare en
bijzondere drukken, onder de imprint De Halcyon Pers. Met deze serie zou Stols
veel bekendheid verwerven bij vooral buitenlandse bibliofielen. Van de Halcyon-serie
gaf Stols acht internationale varianten uit, waaronder The Halcyon Press, À
l'Enseigne de l'Alcyon, Die Halcyon Presse en Oficinas Gráficas Halcyon.
De eerste jaren in Brussel waren voor Stols de voorspoedigste van zijn leven
omdat zijn bibliofiele uitgaven vooral in Frankrijk, Engeland en Duitsland goed werden
verkocht. Maar toen de verkoop van zijn uitgaven als gevolg van de economische
crisis daalde, keerde hij in 1932 naar Nederland terug, waar hij zijn uitgeverij in
Maastricht voortzette. De jaren die daarop volgden waren in economisch opzicht
zeer moeilijk. De belangstelling voor zijn specialiteit, het luxe boek, was nihil en
pogingen om zich op de markt voor het gewone boek een plaats te verwerven,
waren niet bijzonder succesvol. Hij probeerde dit onder meer met de serie
Kaleidoscoop, die goedkope en over het algemeen goed verzorgde uitgaven bevatte.
Stols werkte hard, maar de inkomsten uit zijn uitgeverij waren niet voldoende om
zijn gezin te kunnen onderhouden. Hij was in augustus 1928 in Bussum getrouwd
met Margaretha Wilhelmina Kroesen (geb. 1908) en had twee zoons en een dochter.
Hij was aangewezen op de financiële hulp van zijn schoonvader, de gepensioneerde
KNIL-generaal F.J. Kroesen, die van 1932 tot 1939 zijn dochter een aanzienlijke
maandelijkse bijdrage verstrekte. Ondanks het feit dat zijn uitgeverij niet rendabel
was, wilde Stols niet met hel uitgeven stoppen, omdat dit hem te na aan het hart
lag. Hij zocht betaalde ‘erebaantjes’ om zijn uitgeverij voort te kunnen zetten (br.
2), wat maar ten dele lukte. Stols herinnerde zich: ‘Tijdens mijn laatste periode in
Maastricht had ik het roer al min of meer omgegooid. Tot dan toe had ik vele auteurs
uitgegeven in beperkte bibliofiele oplagen, waarbij ik de er meestal op volgende
handelseditie overliet aan andere uitgevers, die er dan financieel vaak beter
uitsprongen dan ik. Toen ik de zaak anders wilde gaan aanpakken kwam ik al gauw
in contact met de groep van jonge dichters rond Ed. Hoornik. Hoornik zelf is toen
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mijn adviseur voor poëzie geworden.’ Hoornik volgde in zekere zin als zodanig E.
du Perron en J. Greshoff op.
Literaire adviseurs en bemiddelaars waren voor Stols van groot belang voor de
instandhouding van zijn uitgeversbedrijf. Zo wist hij op de hoogte te blijven van wat
er op poëziegebied gebeurde en kwam hij aan nieuw uit te geven werk. In dit opzicht
zijn Greshoff en Du Perron van grote betekenis voor Stols' fonds geweest. Zij gaven
advies over uit te geven werk, brachten schrijvers onder Stols' aandacht en
adviseerden hem op typografisch, redactioneel en financieel gebied. Du Perron
verzorgde verder het uiterlijk van zijn eigen bundels en corrigeerde de manuscripten
en drukproeven van Slauerhoff. Samen met Greshoff hielp hij Stols met het opzetten
en samenstellen van de serie Luchtkasteelen (1928-1932), en met Victor E. van
Vriesland was Du Perron betrokken bij de serie Standpunten en Getuigenissen
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(1931-1933).
Gedurende Stols' hele loopbaan als uitgever, vanaf het begin in 1922 tot in de
jaren vijftig, heeft essayist en dichter J. Greshoff Stols op teksten gewezen en hem
van adviezen bij de keuze van formaat, lettertype, papier-
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soort, omslag, illustraties en dergelijke voorzien. Daarnaast schreef hij voor Stols
prospectussen en inleidingen. Greshoff deelde met Stols de belangstelling voor het
‘schone’ boek. Stols gaf vanaf 1924 bijna alle poëzie van Greshoff uit en ook een
deel van diens proza. Hun vriendschap kwam echter ook veel jonge dichters ten
goede, van wie Stols op voorspraak van Greshoff werk uitgaf. Stols vertelde later:
‘Niemand wellicht meer dan Greshoff heeft met diepere belangstelling elk boek dat
verscheen in mijn fonds gevolgd. Ik heb als uitgever én als vriend heel veel aan
Greshoff te danken. De contacten die hij met een groot aantal auteurs voor mij heeft
gelegd zijn voor mij van onschatbare waarde gebleken. Dankzij Greshoff ben ik er
in de loop van de jaren in geslaagd een fonds op te bouwen, waarin de Nederlandse
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poëzie op haar best vertegenwoordigd is.’
Op 28 juli 1938 schreef Hoornik zijn eerste brief aan Stols. Daarvoor hadden zij al
telefonisch contact met elkaar gehad en bij die gelegenheid gesproken over de
uitgave van Drie op één perron. Wie van de twee het initiatief tot het eerste contact
heeft genomen is niet duidelijk. De prettige correspondentie die hierop volgde, deed
Hoornik op 25 november 1938 besluiten Stols zijn nieuwe bundel Steenen aan te
bieden. Stols, die weliswaar tot uitgave bereid was, stelde als voorwaarde dat Hoornik
in het vervolg àl zijn werk in eerste instantie bij hem zou aanbieden: ‘De zaak is
namelijk, dat ik in den loop der jaren al zoo veel jonge dichters heb helpen
debuteeren, die, als ze meer “loonend” werk voor den uitgever gingen schrijven, mij
met de poëzie lieten zitten, en bv hun romans en wetenschappelijke werken elders
gingen uitgeven. Dit nu wil ik voorkomen. Ik ben steeds bereid om alles voor een
boek te doen wat ik kan [...]. Wie dus in het vervolg bij mij “komt” moet dan ook bij
mij blijven, anders begin ik er liever niet aan. Ik hoop, dat U zult willen besluiten om
in het vervolg al Uw werk bij mij uit te geven; ik voel zelf erg veel voor uw werk, en
wil er graag mijn uiterste best voor doen. [...] Laten we dus de handen ineen slaan
en samenwerken’ (br. 13). Er volgde een vruchtbare samenwerking die tien jaar
zou duren. Stols trad in die tijd op als Hoorniks uitgever en Hoornik zou zich
ontplooien als Stols' poëzie-adviseur.
Omdat Stols wilde dat Hoornik àl zijn werk bij hem onderbracht, wilde hij ook de
rechten voor herdruk van Hoorniks eerste drie uitgaven verwerven. Omdat Hoornik
inmiddels enige bekendheid had verworven, lieten de uitgevers Boucher, Leopold
en Bigot & Van Rossum hem liever niet gaan. Uiteindelijk lukte het Stols toch alle
rechten voor herdruk te bemachtigen. Mattheus werd in 1939 herdrukt in de bundel
Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten. Gedichten uit Het keerpunt
en Dichterlijke diagnose zouden pas worden herdrukt in Hoorniks Verzamelde
gedichten, die in 1950 door Stols zou worden uitgegeven.
Ook al deed hij met Hoornik hetzelfde ten opzichte van zijn collega's, het heeft
Stols altijd gehinderd dat auteurs, die bij hem hadden gedebuteerd, zodra ze
succesvol bleken aantrekkelijke aanbiedingen van andere uitgevers ontvingen en
hem verlieten. Hij zou zich er in de correspondentie herhaaldelijk over

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

8
beklagen dat auteurs bij hem wegliepen, zoals in zijn brief van 14 november 1940,
toen Gerrit Achterberg zijn bundel Osmose aan uitgeverij Daamen had aangeboden:
‘Ik zou het nu evenwel bedonderd vinden, als weer een auteur, waarvoor je je best
hebt gedaan, en waarvoor in de kringen, die ervoor in aanmerking komen,
propaganda is gemaakt, zou wegloopen. Op die manier zou ik ertoe overgaan om
nu ook maar ineens de heele hedendaagsche poezie te laten doodvallen. Laten de
heeren dan maar zien waar ze terecht komen. Ik blijf dan doorgaan met Jany [...],
jou en mijn doode vrienden’ (br. 152). In een interview verklaarde Stols eens: ‘Weet
u - vaak ging het bij mij zo: de eerste boekjes van de schrijvers werden bij mij een
succes, en dan draafden sommigen gauw naar een grote uitgeverij. Ik heb het altijd
moeten hebben van de kleinere successen.’ Over het feit, dat hij veel jonge dichters
had helpen debuteren, zei Stols in datzelfde gesprek: ‘Het is een feit dat ik altijd
heel veel heb opgeofferd om jonge dichters te kunnen uitgeven, te helpen. Met
betrekkelijk weinig uitzonderingen heb ik vroeger alle dichters van betekenis gebracht,
van Boutens tot en met Vinkenoog. Misschien kan dat als mijn verdienste voor de
13
literatuur worden beschouwd.’ Het uitgeven van poëzie was dan ook geen lucratieve
bezigheid. In een brief aan F.W. van Heerikhuizen van 17 januari 1941 schrijft Stols
over deze problematiek: ‘Ik heb als uitgever, speciaal van poëzie, een ervaring van
10 jaar. Die ervaring had er mij al lang toe moeten brengen om, zooals mijn collega's
doen, alleen dan nog dichters uit te geven, als zij een belangrijk debiet hebben. Ik
zou mij dan, voor mijn geval, beperken tot mijn oude vrienden. Van Nijlen, Holst en
Greshoff en de jongere auteurs Clara Eggink en Hoornik. Verder zal op den duur
Aafjes wel succes krijgen [...] en wellicht Vasalis, wier bundeltje waarschijnlijk deze
maand nog verschijnt. Daarnaast zijn alle dichters voor mij financieel gesproken
een strop; vooral Mok en Franquinet blijken onverkoopbaar. Dat ik deze bundels
en ook “Helikon” nog uitgeef komt alleen voort uit mijn enthousiasme voor de
hedendaagsche poëzie en ook doordat ik als uitgever meen nog een culturele taak
te hebben. Met het uitgeven dezer jonge poëzie kan ik alleen doorgaan dankzij de
overschotten, die ik op ander werk maak. Ik wil U wel mededeelen, dal ik al jaren
lang geen centiem in de uitgeverij verdiend heb. [...] Wat nu de hedendaagsche
poëzie betreft, waarvan ik een soort toevluchtsoord ben geworden, dat men zoo
gauw mogelijk verlaat [...] zoodra een andere uitgever (die mij met liefde het eerste
risico en de propaganda laat maken) met enkele rijksdaalders rammelt [...].’
Stols kon van poëzie alleen niet bestaan en had dringend behoefte aan goed
proza. Daarom vroeg hij Hoornik regelmatig naar namen van prozaschrijvers en
auteurs van niet-letterkundig werk. Hij wilde graag boeken uitgeven die beter zouden
verkopen dan poëziebundels doorgaans deden. Want: ‘Met dat al zal ik wel nooit
aan mijn trekken komen wat poëzie betreft, maar dat behoeft ook niet. En de eenige
voorwaarde die ik stel is, dat ik er plezier van zal beleven. Geld verdienen zal ik er
nooit aan’ (br. 202). Met enkele successen moest hij weer veel stroppen goedmaken.
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Stols had Hoornik al snel ingeschakeld om zijn contacten in dienst te stellen van
zijn uitgeverij. Hoornik was namelijk gezien zijn literaire activiteiten dè aangewezen
persoon om Stols van advies te voorzien en als bemiddelaar op te treden. Als één
van de oprichters en redacteur van het jongerentijdschrift Werk had hij contact met
nagenoeg alle jonge dichters.
In januari 1939 verscheen het eerste nummer van het letterkundige maandschrift
Werk, dat onder redactie stond van Hoornik, Adriaan van der Veen en de Vlamingen
Johan Daisne en Jan Schepens. Werk had zich ten doel gesteld de nieuwe generatie
Zuid- en Noord-Nederlandse jongeren gelegenheid te geven tot bredere ontplooiing
dan tot dan toe het geval was. Het initiatief tot de oprichting van een
jongerentijdschrift was afkomstig van Greshoff, die na het einde van Forum in 1936
geprobeerd had met zijn tijdschrift Groot Nederland de jongste generatie schrijvers
14
een podium te bieden. Groot Nederland werd overspoeld met inzendingen van
jong talent, terwijl dit tijdschrift niet voldoende ruimte aan jongeren kon bieden. Werk
wilde geen programmatisch tijdschrift zijn. ‘De afwezigheid van een principe bewaart
ons voor slavernij aan dit principe. Ons eenige criterium is kwaliteit. Wat de jongeren
op het oogenblik gemeen hebben, en hen mettertijd wellicht zou kunnen vereenigen,
is hun wantrouwen in en hun afkeer van groote woorden, holle phrasen en massaal
hoera geroep, waarmede men thans het intellect tot zwijgen poogt te brengen en
het zuiver gevoel tracht te verwarren: dit een leidend idee te noemen ware
overdreven, het is slechts een antipathie, die door het meerendeel gewild wordt’,
stond in de inleiding van de eerste aflevering in januari 1939. Het tijdschrift zou maar
één jaargang verschijnen. De belangrijkste redenen voor de opheffing waren de
slechte samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse redacteuren en de
twijfelachtige kwaliteit van de door Daisne en Schepens in Werk gepubliceerde
15
bijdragen. Ook speelde de slechte verkoop een rol bij de beslissing het tijdschrift
16
op te heffen.
Toen Hoornik in een brief aan Greshoff op 12 december 1939 schreef dat hij uit
de redactie van Werk zou treden, had uitgeverij J.M. Meulenhoff in Amsterdam al
contact met hem gezocht voor de uitgave van het tijdschrift Criterium, dat na de
opheffing van Werk de functie van jongerentijdschrift op zich zou nemen. Hoornik
vormde samen met Cola Debrot en Han G. Hoekstra de redactie van het blad. Het
eerste nummer verscheen op 25 maart 1940. Criterium werd van 1940 tot en met
medio 1942 het voornaamste verzamelpunt van wat aan nieuw talent tevoorschijn
kwam. In het prospectus van Criterium 1940 stond de doelstelling als volgt verwoord:
‘De laatste jaren heeft de jongste dichters- en schrijversgeneratie in de Nederlandse
literatuur, die men gedurende vele jaren afwezig meende, meer van zich doen
hooren; hare uitingen hebben een vastere vorm aangenomen en verschillende
“jongeren en jongsten” hebben in breede kring reeds een bekendheid verworven.
Naarmate deze nieuwe generatie zich ontwikkelt en haar stem doet hooren, stijgt
de behoefte aan een eigen orgaan, waarin zij zich onbeïnvloed op haar eigen wijze
kan uiten en waardoor zij, in gemeenschappelijke concentratie, een actief element
van leven en vernieuwing in de Nederlandsche letteren kan vormen. Voldeed in het
afgeloopen jaar het thans opgeheven tijdschrift “Werk” in zeker opzicht aan deze
behoefte, de wensch bleef bestaan naar een selectiever orgaan, dat een
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Ed. Hoornik en zijn latere vrouw Liesel, Bad Ems 1929. (Collectie Letterkundig Museum,
Den Haag.)

scherper omlijnd standpunt zou innemen en op critisch terrein een positieve waarde
zou vertegenwoordigen.’ Criterium was in de eerste oorlogsjaren het enige literaire
orgaan met een eigen gezicht, dat een jonge, niet-Nieuwe Orde gezinde literatuur
vertegenwoordigde. Niet alleen jongeren kwamen in Criterium aan het woord, ook
de ouderen. In hun ervaring van de weinig verheffende en niet inspirerende actualiteit,
17
vonden zij elkaar. De uitgave van Criterium werd gestaakt in verband met de
instelling van de Kultuurkamer. Op 23 maart 1942 zegde Hoornik in een brief aan
John Meulenhoff zijn redacteurschap van Criterium op, omdat het leiden van een
onafhankelijk tijdschrift een fictie bleek te zijn.
Toen Hoornik op 21 juni 1939 voor zijn Mattheus de C.W. van der Hoogt-prijs, een
aanmoedigingsprijs voor jonge auteurs, kreeg toegekend, werd zijn reputatie als
toonaangevende dichter van de jongste generatie bevestigd. Maar het besluit Hoornik
de prijs toe te kennen, was niet zonder problemen tot stand gekomen. Hoornik
verkeerde aanvankelijk in de veronderstelling dat hij de enige kandidaat voor de
prijs was, zo blijkt uit zijn brief van 26 mei 1939 aan Stols (br. 54). Er werd echter
nog een andere kandidaat voorgedragen: Clara Eggink werd genomineerd voor
haar bij L.J.C. Boucher te Den Haag gepubliceerde bundel Het schiereiland (1938).
In de Commissie voor Schoone Letteren (J.C. Bloem, Anton van Duinkerken, Jo
van Dullemen-de Wit, Jan
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Engelman, W.A.P. Smit en Victor E. van Vriesland), die de prijs moest toekennen,
gingen evenveel stemmen naar Hoornik als naar Eggink. Bloem, de voormalige
echtgenoot van Eggink die voorzitter van de commissie was, loste het probleem
door middel van een loting op. Deze gang van zaken bracht nogal wat opschudding
teweeg. Ook Hoornik zelf was er niet bepaald gelukkig mee dat hij op deze manier
voor de prijs in aanmerking was gekomen. Daarom schreef hij op de dag van de
bekroning een hekeldicht ‘De nederlaag’ op Bloem, dat in juli werd gepubliceerd in
Werk: ‘... Toen zei een stem: “Beslisse 't lot!” / De Muze week ontzet ter zijde: /
Stompzinnig keek de dobbelpot. // “Geef mij de beker”, zei hij bot, / “opdat ik werpe
voor hen beiden.” / De steenen tuimelden... Hij schrok. // Ik gaf den prijs, kon ik
vermijden, / dat hij de nederlaag moest lijden: / mijn naam kwam moeilijk uit zijn
strot.’ Met deze publicatie lokte Hoornik een literaire rel uit. Hij kreeg veel kritiek,
18
onder meer van Han G. Hoekstra, die het vers ‘schunnig’ noemde. Een maand
later betuigde Hoornik in Werk zijn spijt over het gedicht, hoewel hij Greshoff in een
brief van 15 juli 1939 schreef van mening te blijven dal Bloem in een te intieme
verhouding met Clara Eggink stond om objectief te kunnen stemmen. Clara Eggink
zou in 1940 voor haar bundel Het schiereiland de prijs alsnog in ontvangst mogen
nemen.
Door zijn redacteurschap van Werk en de toekenning van de Van der Hoogt-prijs
was Hoornik een gezaghebbende stem geworden onder de jonge dichters. Verder
hadden zijn essays hem de naam bezorgd een soort theoretisch woordvoerder van
de nieuwe generatie te zijn. In 1939 gaf hij zijn ideeën over literatuur gestalte in
Groot Nederland, waar hij maandelijks de kroniek ‘Nieuwe Poëzie’ verzorgde. De
twaalf poëzie-kronieken die Hoornik gedurende dat jaar schreef, werden gebundeld
en door Stols uitgegeven onder de titel Tafelronde. Studies over jonge dichters. De
bundel was in mei 1940 gedrukt, maar de publicatie liep door de Duitse inval
vertraging op en zou pas in de week van 4 september 1940 in gewijzigde vorm
verschijnen. Om veiligheidsredenen werden tekstgedeelten met concrete
toespelingen op het opkomende nationaal-socialisme verwijderd. Zeven bladen
moesten worden vervangen door nieuwe met een aangepaste tekst. De schrappingen
vonden plaats in de hoofdstukken over Forum, Maurits Mok, Adriaan Morriën en
19
Robert Franquinet. De bundel opent met het artikel ‘“Forum” voorbij’ (p. 9-18),
waarin Hoornik zijn visie geeft op de nieuwe poëzie waar behalve voor de realiteit
ook weer aandacht is voor het romantisch verlangen.
Vanaf 1940 verschenen Hoorniks beschouwingen over dichtkunst in Criterium.
Ook in zijn inleiding op de door hem samengestelde bloemlezing van gedichten uit
Werk en Criterium, getiteld Twee lentes, zette Hoornik zijn opvattingen over de
nieuwe generatie uiteen. ‘Zelden vertoonde een generatie van dichters zooveel
aspecten als de tegenwoordige, die, nauwelijks tot een groep geformeerd, uiteen
viel in een aantal meer of minder belangwekkende persoonlijkheden met eigen
opvattingen en meer door een bepaalde psychische constellatie dan door een literair
20
programma verwant.’
Hoornik was goed geïnformeerd over wat er op het gebied van de poëzie in
Nederland aan de gang was.
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Door zijn onbegrensde nieuwsgierigheid, zijn voortdurend speuren naar nieuwe
dichters en literair werk en zijn vermogen om anderen te stimuleren door te gaan
met schrijven, was hij een uitstekend tijdschriftleider en een belangrijk organisator
van het literaire leven. ‘Weinig zaken in het leven konden hem meer verheugen dan
het ontdekken van nieuw talent of het constateren van groei in dichters en schrijvers
die al eerder zijn aandacht hadden getrokken. [...] Het zó, zonder enige naijver
bewonderen van anderen [...] stimuleerde zijn vermogen tot organiseren en
21
redigeren.’ ‘Met een legendarische speurzin spoorde hij overal dichters op en
bracht hun werk aan het licht. Hij rook eenvoudig waar dichters verzen schreven
22
[...] het leek wel of hij eerder bij diens werk was dan de maker zelf.’ Daarbij
beschikte hij ook over de ambitie een leidende rol in de nieuwe dichtergeneratie te
spelen en over de tactische en diplomatieke bekwaamheden die daarvoor
23
onontbeerlijk zijn.
Dankzij deze eigenschappen werd Hoornik als leverancier van auteurs voor Stols
van onschatbare waarde. Een belangrijk deel van Stols' poëziefonds kwam rond
1940 door Hoorniks bemiddeling tot stand. Als dichter was Hoornik voor Stols van
veel minder betekenis. Na een aanvankelijke hausse begon de verkoop van zijn
bundels al in 1941 te tanen. Medio 1941 zou Stols schrijven: ‘Vergeet niet, dat de
verkoop van je bundels al eenigen tijd zoo goed als stil staat’ (br. 202). Toch heeft
Stols een aantal betrekkelijk succesvolle bundels van Hoornik uitgebracht: van
Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten verzorgde Stols maar liefst
vijf drukken (waaronder twee clandestiene oorlogsdrukken), De erfgenaam beleefde
na de eerste bibliofiele druk nog drie drukken en de bundel Steenen werd tweemaal
herdrukt.
Eind 1939 werd Hoornik door uitgeverij Em. Querido benaderd met het aanbod om
de leiding op zich te nemen van een serie dichtbundels, die Querido naast de
Salamander-romanreeks wilde gaan uitgeven. Uit financieel oogpunt was het aanbod
voor Hoornik erg aantrekkelijk, maar hij ging niet meteen op het aanbod in en vroeg
eerst Stols' advies. Want zou hij met Querido in zee gaan dan betekende dit dat hij
Stols ging beconcurreren. ‘Daar onze verhouding een andere is dan die van uitgever
en auteur, meer een persoonlijke, een vriendschappelijke, breng ik je Querido's
voorstel over’ (br. 73). Stols reageerde afkeurend op het voorstel van Querido: ‘[...]
het is de gewone truc. Hij “gebruikt” je om hem relaties te bezorgen met alle mogelijke
jonge auteurs, waar hij zichzelf niet durft te presenteeren’ (br. 74). Samen besloten
ze dat Hoornik niet op Querido's voorstel zou ingaan. Omdat Stols Hoornik als
adviseur voor moderne poëzie aan zich wilde binden, nam hij het idee van de
poëziereeks vervolgens onbeschaamd over. Zijn plan was om met ingang van 1940
een serie poëziebundels onder de titel Zwanenreeks uit te geven, die onder redactie
van Ed. Hoornik zou komen te staan. Het toeval wilde dat in diezelfde tijd Stols'
Helikon op hield te bestaan.
Vanaf januari 1931 verscheen bij Stols Helikon, Tijdschrift voor Poëzie, dat bijna
uitsluitend onuitgegeven gedichten opnam. Hel tijdschrift was aanvankelijk door
Stols zelf uitgegeven, maar vanaf 1933 door Stols'
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familiedrukkerij Boosten & Stols te Maastricht. Het verscheen tienmaal per jaar.
Toen Boosten & Stols begin 1935 om financiële redenen de uitgave dreigde te
staken, was de dichteres Jo Landheer bereid om geld in het tijdschrift te stoppen.
Met haar jaarlijkse bijdrage van ƒ 150 waren de exploitatiekosten van Helikon gedekt.
Helikon werd vanaf toen een tweemaandelijkse periodiek. De vijfde jaargang werd
nog door A.A.M. Stols en Jo Landheer samen geredigeerd, maar met ingang van
1936 trok Stols zich uit het tijdschrift terug en voerde Jo Landheer alleen de redactie.
Veel belangrijke dichters publiceerden in de eerste jaargangen van Helikon, maar
later zouden wegens het geringe aanbod van goede verzen steeds meer bijdragen
van dichters van het tweede plan worden opgenomen. Toen Jo Landheer de firma
Boosten & Stols geschreven had dat zij niet langer in staat was financieel bij te
dragen aan het noodlijdende blad, reageerde de uitgever direct met stopzetting van
24
Helikon. Stols speelde slim in op de ontstane situatie door de uitgave van het
tijdschrift weer op zich te nemen en de naam Helikon, Tijdschrift voor Poëzie met
ingang van 1940 te verbinden aan de reeks cahiers voor poëzie die aanvankelijk
De Zwanenreeks zou gaan heten. Met ingang van 1940 zou Helikon dus niet meer
als tijdschrift verschijnen, maar als reeks dichtbundels onder redactie van Ed.
Hoornik. De titel Helikon, Tijdschrift voor Poëzie bleef gehandhaafd en ook de
jaargangnummering werd voortgezet, hoewel de reeks naar opzet en uitvoering niet
bepaald als een voortzetting van het tijdschrift kon worden beschouwd. Het voordeel
van deze constructie was, dat het abonneebestand van het tijdschrift kon worden
overgenomen. In een advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 10
januari 1940 kondigde Stols de Helikon-reeks aan als een voortzetting van het
gelijknamige tijdschrift voor poëzie. De opzet verantwoordde hij als volgt: ‘In de
laatste jaren werden zeer vaak geheele nummers met werk van een enkelen dichter
gevuld. Deze formule blijkt de door de lezers gewenschte te zijn. De nieuwe redacteur
van Helikon heeft dan ook besloten om op dezen weg door te gaan. Ieder nummer
zal dus een afzonderlijken “dichtbundel” vormen, en zal uitsluitend gebonden (in
een elegant door Piet Worm ontworpen bandje) verkrijgbaar worden gesteld. [...]
Helikon zal in 1940 tien maal verschijnen (maandelijks, behalve in Juli en Augustus).
Prijs van den jaargang, via Bestelhuis, fl. 12.50, per post fl. 14.-. Prijs der losse
nummers, via Bestelhuis, fl. 1,90, per post fl. 2.05’. De naam Zwanenserie kwam in
de advertentie niet meer voor; alleen het bandontwerp van Piet Worm herinnerde
nog aan de oorspronkelijke naam. (Zie ill. p. 157.)
Met ingang van de tiende jaargang stond Helikon dus onder redactie van Ed.
Hoornik, die voortvarend aan de slag ging. Hij zond voor de reeks van 1940
uitnodigingen aan M. Nijhoff, H. Marsman, Hendrik de Vries, Pierre Kemp, Vestdijk,
Jan Prins (pseud. van C.L. Schepp), Van Hattum, Den Brabander, M. Vasalis (pseud.
van M. Leenmans), Achterberg, L.Th. Lehmann, Morriën, Top Naeff, Freek van
Leeuwen en Franquinet. Later zou hij Greshoff en kort voor diens dood Du Perron
ook nog om hun medewerking vragen. Door Hoorniks toedoen werden de jaargangen
1940 en 1941 een groot succes. Klinkende namen zouden de reeks sieren en 1940
zou de debuutbundels van Lehmann, Bertus Aafjes, Vasalis en Nes Tergast bevatten.
Ook voor 1941 had Hoornik een uitgelezen keuze gemaakt, met bundels van Du
Perron, Jan Campert,
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N.A. Donkersloot (onder het pseudoniem Aart van der Alm), Achterberg en wederom
Aafjes. Aan de hand van de correspondentie valt nauwkeurig te reconstrueren hoe
Hoornik gestalte gaf aan de reeks Helikon. Hij schreef Stols met welke dichters hij
contact had, welke bundels hij samenstelde om op te nemen in de reeks, welke
dichters hij afwees en op welke gronden deze bundels geen plaats verdienden in
Helikon. De brieven van Hoornik en Stols uit die jaren hebben voor het belangrijkste
deel de samenstelling van de serie Helikon tot onderwerp.
De eerste vier deeltjes van Helikon verschenen net voor het uitbreken van de oorlog
en de zes overige afleveringen van 1940 verschenen ondanks de
oorlogsomstandigheden zonder noemenswaardige problemen. Pas eind 1941
trachtte de bezetter het culturele leven aan banden te leggen, onder meer door de
instelling van de Kultuurkamer. Tot die tijd kon het literaire leven tamelijk ongestoord
zijn gang gaan. Vanaf november 1940 werd er gesproken over een te vormen
Kultuurkamer naar Duits model, opgedeeld in gilden voor diverse sectoren. Maar
pas op 25 november 1941 verscheen in het Verordeninqenblad voor het Bezette
Nederlandsche Gebied verordening no. 211 waarin de oprichting van de
Nederlandsche Kultuurkamer onder leiding van de Nederlandse nationaal-socialist
dr. T. Goedewaagen werd aangekondigd. De Kultuurkamer pretendeerde een
beroepsorganisatie te zijn, maar was in feite een controlerende organisatie die in
de kunstsector de nationaal-socialistische gedachte propageerde. Voor 1 april 1942
dienden alle kunstenaars zich te hebben aangemeld bij de gilden; Joden werden
van het lidmaatschap uitgestoten. Voor auteurs die zich niet hadden opgegeven
gold na 1 april 1942 een publicatieverbod. Omdat de meeste schrijvers weigerden
lid te worden van het Letterengilde, dat onder leiding van de Leidse hoogleraar dr.
Jan de Vries stond, werd het een mislukking. Het waren hoofdzakelijk auteurs van
weinig betekenis die zich bij het gilde hadden aangemeld.
Wellicht nog meer dan door de Kultuurkamer werd het culturele leven beknot door
het in november 1940 opgerichte Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
Secretaris-generaal van dit departement was eveneens Goedewaagen. In de loop
van 1941 werd ten departemente een vergunningenstelsel ontworpen voor
papiertoewijzing. De toezichthoudende afdeling Boekwezen (die op haar beurt weer
door het Referat Schrifttum van de Duitse bezettingsautoriteiten werd gecontroleerd)
had tot taak uitgevers toestemming te geven voor het drukken of herdrukken van
uitgaven van niet-wetenschappelijke aard; het al dan niet verlenen van een
vergunning geschiedde op ideologische gronden. Uitgevers hadden de verplichting
manuscripten van nieuwe boeken of herdrukken te zenden naar het departement,
waar het Bureau Lectoraat de inhoud ervan keurde op met name de politieke
tendens. Uitgevers moesten vaak maanden wachten op een beslissing. En als
uiteindelijk de vereiste toestemming tot publicatie werd verleend, moest de uitgever
bij het Rijksbureau voor Papier, Papierverwerkende en Grafische Industrie nog een
aanvraag voor papiertoewijzing indienen. Dit Rijksbureau had de verantwoordelijkheid
over de papierdistributie.
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Een andere beperkende maatregel van het Rijksbureau voor Papier,
Papierverwerkende en Grafische Industrie hield in dat drukkers elke maand hun
papiervoorraden aan deze instelling dienden op te geven. Deze regel, in combinatie
met een strenge regulering van de papierdistributie, was voor de bezetter een veel
effectievere methode om greep te krijgen op de literatuur dan de Kultuurkamer.
Ondanks deze strenge maatregelen verschenen toch nog boeken waarvoor geen
toestemming van het departement was verkregen. De uitgevers wisten de regels
te ontduiken met de truc om nieuwe uitgaven geantedateerd te laten verschijnen
en herdrukken uit te geven zonder jaartal, aangeduid met de eufemistische code
‘van de binder ontvangen’. Een aantal uitgevers gebruikte hun winsten voor de
financiering van nieuwe clandestiene uitgaven.
Stols was, als alle uitgevers, lid van de Kultuurkamer geworden om zijn legale
publicaties veilig te stellen. Maar na verloop van tijd zagen bij hem steeds meer
clandestiene titels het licht. Met zijn 62 titels was Stols, na De Bezige Bij, de grootste
producent van clandestien drukwerk. Onder deze uitgaven bevonden zich veel
buitenlandse werken, maar ook werk van Nederlandse auteurs, zoals van Anna
Blaman (pseud. van J.P. Vrugt), P.N. van Eyck en A. Roland Holst. De meeste
clandestiene uitgaven waren bibliofiel. Naast deze activiteiten bleef Stols ook legaal
uitgeven. Net als de meeste uitgevers produceerde hij vooral veel semiillegale
uitgaven. Dit gebeurde vooral op ‘verzwegen’ papier, waarbij hij gebruik maakte van
de methode van het antedateren. Op deze wijze werden van de reeks Helikon de
deeltjes Gevecht met de muze en Het zanduur van de dood van Aafjes in de identieke
vorm clandestien herdrukt, evenals Nijhoffs Het uur U, gevolgd door Een idylle.
Vasalis' Parken en woestijnen was na de Helikon-uitgave al vier keer legaal als
afzonderlijke bundel buiten de serie herdrukt. Tot in 1943 is met herdrukken
doorgegaan tot een totaal van tien drukken, alle geantedateerd op 1941.
Stols was vanaf 1 januari 1941 als freelance typografisch adviseur verbonden aan
de in Den Haag gevestigde N.V. Drukkerij Trio. Op 1 september 1941 werd hij
benoemd tot adjunct-directeur en per 1 januari 1943 tot lid van de Raad van Beheer.
Dit betekende dat Stols naast F. Kerdijk mededirecteur van de drukkerij was, met
de bedoeling dat hij na de pensionering van Kerdijk, vanaf 1 april 1944 alleen de
directie van Trio zou voeren. Dit gebeurde niet; wegens onenigheid met Kerdijk nam
Stols ontslag en verliet Trio formeel per 15 september 1944. Maar hij zou nog tot
september 1945 als typografisch adviseur aan Trio verbonden blijven. Bij zijn
indiensttreding bij Trio had Stols moeten beloven zich niet langer, of slechts zijdelings,
te bemoeien met zijn uitgeverij. In een circulaire die hij eind 1942 aan zijn auteurs
stuurde, vroeg hij hen ermee akkoord te gaan dat hun bij Stols uitgegeven publicaties
naar een andere uitgever zouden overgaan. En in 1943 meldde hij in een tweede
circulaire dat zijn broers zijn fonds gingen voortzetten. Uiteindelijk bleek de in de
brief voorgespiegelde situatie fictief te zijn. Het zou er op neerkomen dat Stols niet
zijn fonds bij zijn broers onderbracht, maar dat hij vanaf 1943 ook de exploitatie van
Fa. Boosten & Stols ter hand nam. Reden hiervoor was dat zijn eigen fonds
uitverkocht
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raakte en de voorraden van Boosten & Stols werkloos lagen opgeslagen.
Eind 1939 kocht Stols in Rijswijk voor zijn gezin een huis en liet ook zijn kantoor,
dat in Maastricht was gevestigd, overkomen.
Stols ontving in september 1941 een bericht van het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten, waarin hem werd meegedeeld dat de losse relatie
met de redacteur van Helikon moest worden omgezet in een arbeidsovereenkomst.
Bovendien werd de pers per 1 oktober 1941 in verband met de papierbeperking
grondig gereorganiseerd: het Rijksbureau voor Papier, Papierverwerkende en
Grafische Industrie stelde met ingang van 1942 voor een groot aantal tijdschriften
geen papier meer beschikbaar. In december 1941 ontving Stols van de
Rijkscommissaris het bericht dat de Helikon-reeks in verband met de
papierbezuinigingen als periodiek tijdschrift diende te verdwijnen. Stols berichtte
het Departement dal de elfde jaargang van Helikon zojuist was voltooid en dat hij
daarmee de uitgave van het ‘Tijdschrift voor Poëzie’ beëindigde. Toen Hoornik zich
gekwetst toonde, omdat hij niet in de besluitvorming was gekend, besloot Stols met
ingang van 1942 een monografieënreeks op te zetten en Hoornik als redacteur te
benoemen. De reeks zou al naar gelang er bruikbare kopij voorhanden was
verschijnen, omdat voor een dergelijke reeks niet het voorschrift gold redacteuren
aan te stellen op basis van een arbeidscontract. Zo zag Stols kans om in 1942 en
1943 de serie voort te zetten onder de naam Atlantis. In feite veranderde niets; de
andere naam dekte dezelfde lading. Atlantis zou net als Helikon een reeks
gedichtenbundels worden, gekozen en samengesteld door Ed. Hoornik.
In een circulaire stelde Stols de abonnees van Helikon op de hoogte van het
verdwijnen van de reeks en trachtte ze te binden aan de nieuwe serie Atlantis:
‘Vermoedelijk is U door publicatie in de dagbladen reeds bekend, dat Helikon,
Tijdschrift voor Poëzie onder leiding van Ed. Hoornik, door een besluit van
overheidswege, heeft opgehouden te bestaan. [...] Hiermede is het eenige tijdschrift
voor poëzie, dat ons land kende, verdwenen. [...] De dichtkunst, dit levende deel
van ons letterkundig leven, zal zich evenwel blijven manifesteeren. Naast een groot
aantal dichtbundels, die als afzonderlijke uitgaven zullen verschijnen, heb ik in het
najaar van 1941 een serie bundels opgezet, die den naam Atlantis-reeks zal dragen.
[...] Om nu de trouwe lezers van Helikon, die dit tijdschrift gedurende een reeks van
jaren met hun abonnement gesteund hebben, de mogelijkheid te verschaffen, zich
op de hoogte te blijven houden van de hedendaagsche poëzie, heb ik besloten om
den inteekenprijs van 10 opeenvolgende deelen der Atlantis-Reeks te stellen op ƒ
12.50, dus op den abonnementsprijs van Helikon, zooals die in 1940 en 1941 was.
Wie dus zijn abonnement op Helikon niet heeft opgezegd, zal in 1941/1942 10
deelen der Atlantis-Reeks ontvangen. [...] Onze dichtkunst, een der kostbaarste
manifestaties van onze beschaving, zal alleen dan kunnen worden uitgegeven,
indien de boekhandel en de liefhebbers der poëzie mijn streven steunen. Slechts
in uiterst geringe mate profiteeren onze dichters van de verhoogde belangstelling,
die voor het Nederlandsche Boek sedert twee winters
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bestaat. Meer dan ooit zijn wij in dezen tijd verplicht onze dichters te steunen. Indien
ieder abonné op Helikon slechts één nieuw abonné op de Atlantis-Reeks aanbrengt,
is het bestaan van deze reeks, die een goede traditie wil voortzetten, verzekerd.
Mag ik op Uw steun en vooral op de voortzetting van Uw steun, door in plaats van
Uw abonnement op Helikon een inteekening op de Atlantis-Reeks te nemen,
rekenen?’
Hoewel de reeks op slimme wijze kon worden voortgezet, leverde de samenstelling
problemen op. De meeste auteurs mochten na maart 1942 niet meer publiceren,
omdat ze zich niet bij het Letterengilde hadden aangesloten. En ook Hoornik wilde
zijn naam niet aan de nieuwe serie verbinden. Maar hoewel hij eind 1941 officieel
afstand deed van het redacteurschap van de reeks, bleef hij Stols tot ver in 1942
adviseren en de eerste vijf delen van de serie Atlantis kwamen dan ook door zijn
toedoen tot stand.
Vanaf medio 1941 was Hoornik werkzaam op de kunstredactie van het Algemeen
Handelsblad, dat vanaf juli 1941 onder nazistische leiding stond. Hij kwam in de
loop van 1941 voor een steeds groter wordend dilemma te staan. Aan de ene kant
wilde hij als kroniekschrijver van de Nederlandse literatuur geen rekening houden
met de wensen van de bezetter. Maar anderzijds was hij afhankelijk van zijn
journalistieke bezigheden omdat hij een gezin had te onderhouden. Hoornik was in
1934 in Dierdorf (Duitsland) gehuwd met Elisabet Theodore (Liesel) Nussbaum. Zij
kregen drie dochters: in 1935 Marianne Ingrid en in 1937 een tweeling Eva Maria
en Erika Maria. D.A.M. Binnendijk herinnerde zich over Hoorniks moeilijke positie:
‘Hij wilde zo eerlijk mogelijk en zonder rekening te houden met het censurerende
toezicht zo lang mogelijk zich handhaven ter wille van de verantwoordelijkheid die
hij tegenover zijn gezin gevoelde [...] met grote zorgvuldigheid onderzocht hij binnen
25
welke grenzen hij zijn oordeel volkomen zou kunnen blijven verantwoorden.’ Hoornik
verklaarde later zelf: ‘Zolang het kon, redigeerde, schreef en publiceerde ik onder
de bezetting door, tot het ogenblik aanbrak waarop het doen van verdere concessies
het verlies van zelfrespect zou hebben betekend.’ ‘En de stemming, ook op de
andere redacties, werd steeds vijandiger. Bij sommigen was het gewoon jaloezie,
die niet eens met politiek te maken had: het succes dat mijn bundels hadden gehad,
succes bij vrouwen, een vriendenkring waar ze eigenlijk zelf graag bij hadden
gehoord. Eén woord kon je dan al noodlottig worden. Maar wat moest ik? Ik had
26
dat gezien, Liesel die het toch al niet aankon. Zolang het nog ging, slikte ik het...’
Maar Hoornik had zekere consequenties te aanvaarden wilde hij niet aan de dijk
der brodeloosheid komen te staan. Hoewel hij zich niet bij de Kultuurkamer aansloot,
moest hij als journalist wel toetreden tot het Verbond van Nederlandsche Journalisten.
Om dit te voorkomen was hij op zoek naar een betrekking elders en verzocht Stols
dringend te overwegen hem een positie in zijn uitgeverij te verschaffen (br. 221).
De steeds nijpender wordende situatie en de te drukke werkzaamheden zouden
Hoornik uiteindelijk te veel worden. De spanningen van het werk op de krant waar
de stemming steeds vijandiger werd en de activiteiten daarnaast - drie jaar lang
Werk, Criterium, Helikon, literaire kritiek, journalistiek en eigen poëzie -
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hadden een maagontsteking tot gevolg. Na zijn ziekteverlof besloot Hoornik zich uit
het openbare leven terug te trekken. Hij keerde niet meer bij het Algemeen
Handelsblad terug. Op 28 september schreef hij in een brief aan J. Learbuch, leider
van het Verbond van Nederlandsche Journalisten: ‘Daar ik niet meer als redacteur
aan het “Algemeen Handelsblad” ben verbonden en ook niet meer in de journalistiek
werkzaam ben, zend ik U hierbij mijn Journalistenpas terug & verzoek u mij als lid
van het Verbond te schrappen.’ Hoornik had met ingang van 1 oktober 1942 ontslag
genomen ‘om zich geheel aan de literatuur te kunnen wijden’, zo berichtte het
Algemeen Handelsblad op 2 oktober. De krant nuanceerde dit ontslag met de
mededeling dat Hoornik als vaste medewerker aan de krant verbonden bleef. Deze
toezegging bleek een schijnbeweging van Hoornik te zijn, want hij zou niet meer in
het Algemeen Handelsblad publiceren. Hoornik had zich van de
nationaal-socialistisch gezinde krant willen losmaken zonder de indruk te wekken
dat hij principiële bezwaren tegen medewerking had. Daarom had hij als reden van
vertrek opgegeven dat hij in Utrecht Nederlandse Letteren ging studeren. Omdat
Hoornik pas in september 1942 zijn ontslag nam en niet tegelijk met zijn collega's
direct na de gelijkschakeling, liep hij meer gevaar voor vervolging. Daarom vertrok
hij zonder achterlating van adres naar Hoorn, waar hij onderdook bij mevrouw Jojo
Bouvy in de Hoofdtoren.
Tijdens zijn verblijf in Hoorn, waar hij in de torenkamer één werktafel had in een
der nissen met uitzicht op zee, schreef Hoornik verder aan zijn bundel Tweespalt.
In het gedicht ‘In den toren’ zinspeelde Hoornik op zijn verblijf in Hoorn: ‘Ik stond
voor het raam in den toren, / een meeuw steeg hoog boven de ree / en ging in de
ruimte verloren: / zoo waren mijn dagen aan zee. // Een keer dat ik zat in gedachten
/ van heimwee vervuld naar de stad, / naar het diepe groen van de grachten / en
het diepste, dat ik bezat, [...]’ (p. 18). In 1943 verscheen Tweespalt clandestien bij
de Mansarde Pers; de tweede druk zou in 1946 door Stols worden uitgegeven. Na
zijn verblijf in Hoorn zat hij ondergedoken op het platteland van Overijssel. Toen hij
in de zomer van 1943 door heimwee naar Amsterdam werd gedreven, werd dit hem
noodlottig omdat zich in zijn huis de gezochte verzetsman Hans Katan bevond. In
de nacht van 18 op 19 augustus 1943 werd Hoornik gearresteerd wegens het
onderdak verlenen aan Katan. Er bestaan verschillende versies van wat zich die
nacht in Hoorniks woning in de Stadionstraat moet hebben afgespeeld. Volgens de
reconstructie van Lisette Lewin is het volgende voorgevallen: Ed. Hoornik had die
nacht met zijn vrouw Liesel, Bert Bakker en Gerard den Brabander op de
kunstenaarssociëteit De Kring het verschijnen van zijn bundel Tweespalt en de
oprichting van de clandestiene uitgeverij Mansarde Pers gevierd. Toen het groepje
na spertijd bij Hoornik thuis kwam, troffen ze daar Hans Katan aan, die door Hoorniks
dochters was binnengelaten. Katan was lid van de verzetsgroep CS-6 en werd door
de Gestapo gezocht wegens een aanslag op een generaal. Waarschijnlijk was Katan
gevolgd en kort na Hoorniks thuiskomst deed de SD een inval en werden Hoornik,
zijn vrouw Liesel, Den Brabander, Bakker en Katan gearresteerd. Ze werden
overgebracht naar de Euterpestraat, waar de Sicherheitsdienst was gevestigd en
vervolgens kwamen ze terecht in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans.
Bert Bakker en Den Brabander kwamen op 2 oktober vrij, en rond die
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tijd mocht ook Liesel Hoornik de gevangenis aan de Nieuwe Havenstraat verlaten.
Katan werd op 30 september gefusilleerd en Hoornik werd via het kamp Vught
gedeporteerd naar het concentratiekamp Dachau, waar hij tot de bevrijding gevangen
27
zat. In Dachau bevonden zich onder zijn medegevangenen Piet Maliepaard, Nico
Rost en H.B. Wiardi Beckman. Op 29 april 1945 werd Dachau door de Amerikanen
bevrijd. Hoornik zou 20 mei in Nederland terugkeren. De kampervaringen zouden
van grote invloed zijn op Hoorniks leven en beïnvloedden zijn literaire werk ingrijpend.
Snel na de bevrijding nam Stols weer contact op met Hoornik in verband met de
voorgenomen uitgave van de essaybundel Met hart en ziel. Al in de oorlog waren
plannen gemaakt om een keuze uit Hoorniks Algemeen Handelsblad-kritieken te
bundelen. Tot de uitgave van Met hart en ziel zou het uiteindelijk nooit komen.
Aanvankelijk stonden Hoorniks drukke werkzaamheden de samenstelling van de
essaybundel in de weg, later ontbrak het Stols aan liquide middelen om de uitgave
tot stand te brengen.
Hoornik was na de bevrijding weer snel actief geworden in het literaire leven.
Vooral voor Vrij Nederland, het illegale blad dat na de bezetting de uitgave voortzette,
schreef hij regelmatig bijdragen, voornamelijk over cabaret, toneel en film. Op 1
december 1945 werd hij officieel redacteur kunst van Vrij Nederland en toen vanaf
oktober 1946 aan het weekblad hel supplement ‘Cultureel Kompas’ werd toegevoegd,
kwam dit onder Hoorniks redactie te staan. In 1948 moest Hoornik op zoek naar
een betrekking elders, omdat, mede als gevolg van de publicaties over de politionele
acties in Indonesië, Vrij Nederland moest inkrimpen, waardoor het ‘Cultureel Kompas’
kwam te vervallen. Hoornik bleef nog wel tol augustus 1949 bijdragen leveren aan
Vrij Nederland. Vanaf 1 september 1948 was hij gedurende een jaar werkzaam aan
het Haagsch Dagblad. Hij kwam daardoor veel in Den Haag en ging daar om met
J.C. Bloem, M. Nijhoff en boekhandelaar Karel van Boeschoten.
Onmiddellijk na de oorlog trof Stols voorbereidingen om de draad van de in 1941
gestopte serie Helikon weer op te pakken. In januari 1946 verscheen de eerste
bundel, Diafragma van Cor Klinkenbijl. Stols stelde jaargang 12, die maar liefst
twaalf dichtbundels bevatte, samen met zijn medewerker Jan Vermeulen. Als
redacteur van het jongerentijdschrift Columbus bracht Vermeulen uit die hoek dichters
als Hans Warren en Guillaume van der Graft aan en ook van hemzelf verscheen in
oktober in de reeks een bundel, getiteld Vergeefse herfst. Het prospectus voor
Helikon meldde: ‘Zooals de vertrouwden van Helikon niet anders verwacht zullen
hebben, wordt deze poëziereeks, na een gedwongen onderbreking van vier jaren,
in 1946 opnieuw voortgezet. Evenals de jaargangen 1940 en 1941 zal ook nu weer
elk nummer uitsluitend werk bevatten van één dichter. De reeks [...] zal behalve aan
reeds bekende auteurs als Gerrit Achterberg, Pierre Kemp en Gerard van
Klinkenberg,
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vooral aandacht besteden aan enkele jonge dichters, die in de afgeloopen jaren in
allerlei moeilijk toegankelijke, clandestiene tijdschriften reeds werk publiceerden dat
van talent getuigde. [...] Wij gelooven dat wij er met de samenstelling van deze
poëziereeks in geslaagd zijn de beste tradities van Helikon te handhaven. Wij zullen
er naar streven ook de uitvoering zoo goed te doen als in dezen tijd mogelijk is. Elk
deeltje, dat een omvang zal hebben van 32 à 48 pagina's, wordt gebonden in een
bandje, ontworpen door Piet Worm. [...] Aan de inteekenaren op de geheele reeks
wordt een bundel verzen, “Penseelstreken” door Cor Klinkenbijl, door den uitgever
aangeboden.’
Alle goede bedoelingen ten spijt werd het niveau van de eerste twee jaren niet
gehaald. De nieuwe Helikon-bundels werden in de pers over het algemeen niet
positief besproken. Er was vooral kritiek op het lage niveau van de verzen. In de
eerste jaren na de bevrijding ontbraken schrijvers die een richtinggevende rol
speelden in het literaire leven. Hoewel de na-oorlogse generatie overtuigd was van
de noodzaak tot artistieke vernieuwing, bleken de jongeren niet in staat dit in hun
werk te realiseren. Na de bevrijding hield de poëzie nog lang haar traditionele
karakter. Ondanks dat ze stelling namen tegen de generatie die net voor de oorlog
aan het woord kwam, week het karakter van hun poëzie nauwelijks af van wat de
28
Criterium-dichters hadden geschreven.
Op 2 september 1946 nodigde Stols Hoornik uit om het redacteurschap van
Helikon weer op zich te nemen. Hoornik aanvaardde de uitnodiging weliswaar, maar
hij waarschuwde Stols bij voorbaat dat het moeilijk zou worden het niveau van 1940
en 1941 te continueren. Hoornik was bij de keuze van de bundels uiterst kritisch
waardoor de samenstelling van de reeks voor 1947 zeer moeizaam ging. Hij wees
een tiental bundels af en op 7 februari 1947 had hij nog maar één bundel aanvaard,
De dood van Theun de Vries. Uiteindelijk wist hij toch een volledige reeks van acht
bundels bijeen te krijgen, maar zoals voorspeld werd het oude niveau niet
geëvenaard. ‘Er is een tijd geweest, dat de verschijning van bijna elke bundel verzen
in de reeks “Helikon” een gebeurtenis was. Dit waren de hoogtijdagen van dit
tijdschrift voor poëzie, dat voor een geringe prijs het beste werk onzer bekende en
onbekende dichters uitbracht. Na de oorlog heeft “Helikon”, een goede traditie
getrouw, voornamelijk debutanten uitgegeven, grotendeels geheel onbekende
namen. [...] Het niveau van deze poëzie was ditmaal, over het geheel genomen
echter zeer laag, en de bundels van onuitputtelijke dichters als G. Achterberg en
Pierre Kemp, noch de verzen van Bert Voeten, konden de reeks op peil brengen.
Maar met Hoorniks terugkeer is de grote traditie van “Helikon”, die het een tijdlang
maakte tot het interessantste op poëziegebied, toch niet herval’, schreef Max Nord
op 8 mei 1948 in het Haagsch Dagblad.
De eerste zes Helikon-bundels van jaargang 13 zouden pas in mei 1948
verschijnen; de eerstvolgende delen volgden in augustus en december van dat jaar.
In zijn ‘Aankondiging van de voortzetting der reeks Helikon 1947’ verklaarde Stols
dat het late verschijnen van de bundels werd veroorzaakt door gebrek aan goede
kopij: ‘Het was reeds lang mijn plan U een mededeling te zenden over de reden van
het zo lang uitblijven van nieuwe delen in de reeks Helikon. Doch wat moest ik
mededelen? Dat er geen goed papier
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beschikbaar was? Dat de drukkers nog voor jaren vol zitten met orders? Dat de
binders ons steeds laten wachten? Dat er zoveel belangrijker uitgaven te verzorgen
waren dan die van onze dichters? Had ik U dit geschreven, dan zou ik toch nog
maar ten dele gelijk hebben gehad. Want, hoe ongelooflijk dit in ons land, met zijn
“overproductie” aan poëzie, moge klinken: er was gebrek aan werkelijk goede kopij
voor Helikon! Eind verleden jaar mocht ik den dichter Ed. Hoornik, die in 1940 voor
het eerst als redacteur van Helikon optrad en de jaargangen 1940, 1941 en Atlantis
1942 (een nauwelijks verkapte voortzetting van de door de bezetter verboden
Helikon) samenstelde, bereid vinden in 1947 wederom de leiding van deze reeks
op zich te nemen. Teneinde niet te vallen onder allerhande regelingen, welke voor
“tijdschriften” bestaan werd besloten het periodieke karakter van Helikon inderdaad
prijs te geven en over te gaan tot het vormen van een reeks of serie verzenbundels
van deze naam, als voortzetting van de in 1940, 1941 en 1946 reeds verschenen
32 deeltjes. [...] Het peil der reeks moet zo hoog mogelijk blijven. Daarom kondig ik
niet tegelijk al de 8 deeltjes in de eerstvolgende reeks aan. Is dit een bezwaar? Ik
geloof het niet, want van de 8 te verschijnen titels kan ik er reeds 6 aankondigen,
zodat thans een oordeel kan worden gevormd over het gehalte der nieuwe reeks.
Hierbij wordt de verzekering gegeven, dat de redacteur geen delen zal accepteren,
waarvoor hij niet de persoonlijke verantwoording wil dragen. Het 7e deel zal
waarschijnlijk een bundel van Gerrit Achterberg zijn.’ Omdat Stols had besloten af
te stappen van het periodieke karakter van de reeks werd de ondertitel ‘Tijdschrift
voor Poëzie’ gewijzigd in ‘Een reeks verzenbundels’.
Tegenvallende verkoopresultaten deden Stols uiteindelijk in 1948 besluiten met
Helikon te stoppen. Hij schreef op 19 mei 1948 aan Louis de Bourbon: ‘Je kent mijn
Helikon-serie, die in een oplage van 1000 exemplaren gedrukt wordt en waarop ik
ongeveer 600 abonné's á f 1,25 per deeltje had. Toen echter dit jaar weer zes nieuwe
deeltjes verschenen hebben ruim 400 abonné's het abonnement opgezegd en de
deeltjes terug gezonden.’ Het einde van Helikon betekende voor Hoornik het einde
van zijn taak als poëzieadviseur voor Stols, die nog wel enige jaren zijn uitgever
zou blijven.
Hoornik is van groot belang geweest voor het dichterschap van Gerrit Achterberg
(1905-1962). Hij zorgde ervoor dat Achterberg in de bekendheid kwam en dankzij
Hoornik vond Achterberg een uitgever voor zijn bundels.
De dichter en criticus Roel Houwink was de eerste die vertrouwen toonde in het
dichterschap van Gerrit Achterberg. Hij was redactie-secretaris van De Vrije Bladen
toen Achterberg hem in 1925 gedichten ter beoordeling toestuurde. Houwink werd
al snel Achterbergs vriend en raadsman. Hoornik was na Houwink de eerste die in
Achterberg een groot dichter herkende en hij zou vanaf 1939 geleidelijk aan de rol
van Houwink overnemen. Al op 30 april 1938 noemde hij in Het Hollandsche
Weekblad Achterberg één van de belangrijkste Nederlandse dichters. Het eerste
contact tussen Hoornik en Achterberg werd in 1938 gelegd, toen Hoornik Achterberg
verzocht gedichten in te leveren voor het op te richten tijdschrift Werk.
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Op 12 juli 1938 schreef Hoornik aan Roel Houwink: ‘Mijn bijzondere dank, ook
namens de redactie van “Werk” voor Uw bemiddeling bij G. Achterberg, die ik meer
en meer als een onzer grootste dichters ga beschouwen.’ In Werk werd vervolgens
29
een groot aantal gedichten van Achterberg opgenomen. Hoornik zond Achterberg
een exemplaar van zijn eigen bundel Mattheus, met de opdracht: ‘Voor G.
Achterberg. Met toegenegenheid en oprechten bewondering voor “Afvaart” en andere
gedichten. Ed. Hoornik, 12 Juli '38’. Een verraste Achterberg bedankte Hoornik in
een brief van 15 oktober 1938 voor hel geschenk: ‘een U persoonlijk onbekend
30
mensch, Uw werk, en wat voor een!, te zenden, zij U eindelijk dank gebracht.’
Al in 1937 had Achterberg de bundel Eiland der ziel met Houwink samengesteld,
maar zij konden er maar moeilijk een uitgever voor vinden. Toen Houwink de bundel
in mei 1939 opnieuw bij U.M. Holland aanbood, wenste de uitgeverij een
waarborgsom van ƒ 100,- te ontvangen, omdat ze anders het risico niet aandurfde.
Houwink lichtte Hoornik hierover in. Hoornik antwoordde dat een waarborgsom niet
nodig was, omdat hij de bundel bij Stols kon onderbrengen. Roel Houwink verzocht
Hoornik tevens een inleiding te schrijven voor Achterbergs tweede bundel. Deze
inleiding voor Eiland der ziel publiceerde Hoornik, aangevuld met enkele citaten uit
de bundel, in oktober 1939 in Groot Nederland als een aflevering van zijn
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poëzie-kroniek. Na de verschijning van de bundel Eiland der ziel in december 1939
nodigde Hoornik Achterberg uit een dichtbundel te leveren voor Helikon. Achterberg
stond Dead end af en de bundel zou in april 1940 verschijnen. Hij droeg de bundel
aan Hoornik op uit dankbaarheid voor zijn bemoeienissen. In 1941 wilde Hoornik
opnieuw een bundel van Achterberg opnemen in Helikon. Achterberg gaf hem
Thebe, dat in september 1941 verscheen.
In januari 1940 had Gerrit Achterberg zesennegentig gedichten in twee cahiers
bijeen gebracht. Eén ervan had hij Hoornik aangeboden voor Helikon en dit zou
Thebe worden. Het andere cahier wilde hij aan Uitgeverij D.A. Daamen aanbieden
waar Bert Bakker letterkundig adviseur was, omdat hij vermoedde dat Stols niet
beide bundels wilde uitgeven. Achterberg schreef Hoornik op 17 januari 1940: ‘[...]
en zie [...] een bedekte vraag [van Bert Bakker, A.H.] om copy. Eerlijk gezegd: ik
had je voor het fait accompli van 2 cahiers willen stellen (Ik was wel tot 96 verzen
gekomen)! Maar zou ik nu in deze richting een poging wagen bij Daamen; eens
informeren? Tenzij Stols natuurlijk... Vergeef me, als dit alles veel te voorbarig is.’
Blijkens een brief van Achterberg aan Hoornik van 8 oktober 1940 overwoog
Achterberg opnieuw Bert Bakker te polsen, omdat hij er niet zeker van was of Stols
twee bundels zou willen uitgeven. ‘Van de 29 nieuwe verzen die ik bijsluit heb ik de
geclipste [sic] in de bundel ondergebracht, zooals je zult zien. Ga je er mee accoord?
Je zult ook merken, dat ik lang niet alles opgenomen heb. Ik heb nog genoeg voor
een 2e bundel, die ik Osmose zou willen noemen en opdragen aan Aafjes. Maar
dat zal wel niet gaan hè?’ Toen Uitgeverij D.A. Daamen zich bereid verklaarde de
bundel Osmose uit te geven, reageerde Stols verbolgen omdat hij vermoedde dat
weer een auteur, waarvoor hij zijn best had gedaan, wegliep (br. 152). Geschrokken
van Stols' reactie schreef Achterberg op 20 november 1940 aan Bert Bakker dat de
uitgave van Osmose niet door kon gaan en bood hij Stols zijn verontschuldigingen
aan: ‘het spijt me verschrikkelijk.
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Wat ben ik stom geweest. Ik heb het Bert Bakker zo maar gevraagd. En verwachtte
het “neen”. “Dan heb je je zin” dacht ik van mezelf. Ik hoop zeer dat U alles op
rekening van dit Asyl wilt schuiven. Ik ben zoo niet. Ik heb eenvoudig niet
doorgedacht. Maar Bakker had (hoe spontaan hij ook reageerde) als uitgever wijzer
moeten zijn: ik heb hem er direct bij geschreven, dat in Mei Thebe bij U zou uitkomen!
Nogmaals, ik hoop heel erg, dat U deze kwestie niet au sérieux zult nemen: ik zie
nu heel goed in, dat er naast Uw Uitgeversbelangen vooral ook loyaliteit, of misschien
nog iets veel subtielers in het spel is. Nee, ik blijf m'n leven lang bij U. Had ik dit
alles maar eerder geweten. Doch ik zal het met Bert Bakker wel klaren; er was ten
slotte nog niets definitiefs. Mag ik dus thans “Osmose” aan U aanbieden. Hoornik
wil het eventueel graag doornemen, schrijft hij. En ik zou het bijzonder op prijs
stellen, wanneer U mij zoudt schrijven, dat hiermede de kwestie is opgelost. Ik bied
U mijn verontschuldiging aan inzake m'n ondoordachtheid.’ Stols antwoordde dat
hij Osmose in het voorjaar wilde uitgeven. De bundel, die door Hoornik werd
samengesteld en was opgedragen aan Gerrit Kamphuis, bevatte 56 gedichten en
zou in februari 1941 bij Stols verschijnen.
Na de oorlog rezen andermaal problemen bij de publicatie van gedichten van
Achterberg. Achterberg had tussen 1938 en 1942 verzen geschreven; deze gedichten
lagen al vanaf 1943 voor publicatie bij Bert Bakker gereed en het was de bedoeling
ze onder de titel Cel (later: Asyl) bij uitgeverij D.A. Daamen uit te geven. Hoornik
kreeg de bundel Asyl van Bert Bakker voor Helikon. Op 19 februari 1947 schreef
Achterberg aan Bert Bakker: ‘Met de regeling omtrent Asyl ga ik volkomen accoord.
Ik zal het Eddy [Hoornik] meteen schrijven. Wil jij het hem dan doen toekomen?’
Maar blijkens een brief die Achterberg op 14 juli 1947 aan Hoornik schreef, wilde
hij de bundel liever buiten Helikon publiceren in verband met het lage
royaltypercentage (10%) op de Helikon-bundels. In de periode van 1946 tot 1949
had hij herhaaldelijk met Hoornik en de schrijver Bert Voeten gesproken over de
uitgave van de bundel. Publicatie werd telkens uitgesteld omdat Achterberg van
mening was dat sommige verzen ‘“te weinig kwaliteit” hadden; hij moest die nog
“opwerken” zei hij. [...] “De meeste van die dingen staan zo ver af van mijn latere
werk. En ook van wat ik daarvoor heb geschreven. Ze hebben geen distantie. Ik
32
ben bang [...] dat ze zo'n bundel als een breuk in mijn oeuvre zullen beschouwen.”’
Uiteindelijk zou van publicatie tijdens Achterbergs leven niets terecht komen. Hij
vroeg het manuscript terug om het daarna nooit meer uit handen te geven. De
bundel zou uiteindelijk pas in 1969 onder de titel Blauwzuur postuum door Bert
33
Bakker worden uitgegeven.
Na de oorlog had Stols in totaal vier herdrukken van Hoornik uitgebracht: in 1946
de tweede druk van Tweespalt en de vierde druk van Geboorte, gevolgd door
Mattheus en andere gedichten, en in 1947 de tweede druk Steenen en de vierde
druk van De erfgenaam. In de daaropvolgende jaren zou Stols nog drie nieuwe
uitgaven van Hoornik verzorgen: Ex tenebris in 1948, Hoorniks Verzamelde gedichten
in 1950 en tot slot in 1955 de dichtbundel Achter de bergen, die Hoornik schreef
naar aanleiding van zijn verblijf met Gerrit Achterberg in Morzine.
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In financieel opzicht stond Stols er na de bezetting beter voor dan vóór de oorlog.
De behoefte aan boeken was tijdens de bezetting groot geweest en Stols had net
als andere uitgevers bijna al zijn oude voorraden verkocht. Maar omdat hij in de
achterliggende jaren zijn voorraad papier en boekbinderslinnen had opgemaakt aanvulling was niet mogelijk geweest - was het vergaarde kapitaal maar van
betrekkelijke betekenis. De aanschaf van papier en linnen, en een navordering van
de belasting sloegen een groot gat in zijn middelen.
Na de oorlog ontstond er al snel een crisissituatie op de boekenmarkt. Toen de
papierstroom op gang kwam, deden de uitgevers hun uiterste best om de lege
planken in de boekwinkels weer te vullen. Dit had tot gevolg dat de eerste jaren na
de oorlog een enorm aantal boeken het licht zag. Er was sprake van een
overproductie. Dit in combinatie met een afnemende kooplust bij het publiek,
resulteerde in overvolle boekhandels, waardoor de uitgevers gedwongen werden
hun productie te verkleinen. Een overzicht van de boekenproductie van 1939 tot
1954 in het Nieuwsblad voor de Boekhandel van 17 februari 1955 laat zien dat er
in 1947 en 1948 een recordaantal boeken was verschenen. In 1939 zagen in totaal
6554 nieuwe uitgaven en herdrukken het licht. Dit aantal werd in de oorlog geleidelijk
aan teruggebracht tot 2436 in 1945. In de eerste jaren na de oorlog liep het aantal
uitgaven weer op, van 6593 in 1946, 7086 in 1947 tot 8047 in 1948. In 1949 was
het aantal uitgaven weer teruggebracht tot zo'n 6500. Omdat de uitgevers veel
energie en papier staken in de wederopbouw van hun oude fonds, bestond de helft
van de uitgaven uit herdrukken. Daarnaast verscheen een groot aantal nieuwe
uitgaven in veelal grote oplagen.
Door een weinig selectieve acceptatie van manuscripten en een te groot
personeelsbestand raakte Stols' uitgeverij in de tweede helft van 1948 in
liquiditeitsproblemen. Stols kreeg daarnaast nog te maken met de concurrentie van
een groot aantal nieuwe uitgeverijen die tijdens en vlak na de oorlog waren opgericht,
zoals De Bezige Bij, De Driehoek, G.A. van Oorschot en Moussault's Uitgeverij, en
van bestaande uitgeverijen die onder nieuwe directies een frisse start hadden
gemaakt, zoals De Arbeiderspers, Bert Bakker/D.A. Daamen en Querido. Het lukte
hem niet zijn hoofd boven water te houden. Andere uitgevers maakten intensief
reclame voor hun uitgaven, terwijl Stols dacht te kunnen teren op de naam die zijn
uitgeverij in de jaren dertig had opgebouwd. Het uitgeefklimaat was drastisch
veranderd en Stols was niet zakelijk genoeg om op de vernieuwde markt in te
springen. Hij zetten zijn uitgeverij op oude voet voort, maar er was weinig
belangstelling voor het bibliofiele boek. Daarnaast waren veel auteurs uit zijn fonds
van voor de oorlog overleden of ze schreven niet meer en Stols slaagde er nauwelijks
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in nieuwe auteurs aan zich te binden die een groot publiek aanspraken. Omdat hij
zijn uitgeverij niet draaiende kon houden, ontplooide hij in 1948 activiteiten om te
komen tot een vorm van samenwerking tussen uitgevers met gemeenschappelijke
belangen. Hij had Bert Bakker benaderd, besprekingen gevoerd met Geert van
Oorschot en zou tenslotte met uitgeverij Elsevier in zee gaan. Tijdens de
onderhandelingen met de Elsevier-directie bleek het bedrijf tot veel bereid, maar
niet tot wat Stols eigenlijk voor ogen had, namelijk het behoud van zijn eigen uitgeverij
en daarnaast een vaste baan als boekverzorger en adviseur bij Elsevier. Uiteindelijk
zou uit de besprekingen een samen-
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werkingsverband tot stand komen dat wel de productie en de verkoop van de
uitgaven betrof, maar dat ten aanzien van de keuze van de uitgaven Stols volledig
vrij liet. Verder werkte hij drie dagen per week als typografisch adviseur bij Elsevier,
voor een salaris van ƒ 416,50 per maand. Het weinige personeel dat Stols nog in
dienst had, werd ontslagen of kwam in dienst bij Elsevier. In het Nieuwsblad voor
de Boekhandel van 23 december 1948 maakte Stols via een advertentie zijn
samenwerking met Elsevier bekend: ‘Ingaande 4 Januari neemt de N.V.
Uitgeversmaatschappij Elsevier, Spuistraat 118 a-b, Amsterdam, op mijn verzoek
de aflevering en aanbieding mijner uitgaven op zich. Gelieve van deze datum af
bestellingen op mijn fonds naar het N.V. Uitgevers-maatschappij Elsevier te zenden.
Het kantoor van mijn uitgeverij blijft gevestigd te 's-Gravenhage, Van
Blankenburgstraat 71. Deze samenwerking betreft derhalve louter een administratieve
aangelegenheid. Mijn uitgeverij blijft zelfstandig als mijn persoonlijk eigendom
voortbestaan.’
Verschillende auteurs waren niet zo gelukkig met Stols' besluit om met Elsevier
in zee te gaan. De uitgeverij had zich niet populair gemaakt door een dubbelslachtige
houding gedurende de oorlog. Elsevier had namelijk twee plannen opgesteld voor
de voortzetting van het bedrijf na de oorlog; één voor het geval de Duitsers zouden
winnen en een plan dat zou worden toegepast na winst van de geallieerden. Ook
werd de uitgeverij verweten te weinig actief verzet tegen de Duitsers te hebben
geboden. Hierdoor stuitte Stols' besluit op veel onbegrip bij de boekhandel en op
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weerstand bij enkele van zijn auteurs, waaronder Hoornik, Vasalis en Clare Lennart.
Stols' samenwerkingsverband met Elsevier zou tot eind 1952 duren.
Na de bevrijding ondernam Stols pogingen om in Zuid-Afrika of Centraal-Amerika
emplooi te vinden. Toen hij in 1951 benoemd werd als typografisch adviseur voor
de Unesco, met als standplaats Ecuador, liet hij de uitgeverij achter onder de hoede
van Jan Pieter Barth (geb. 1927), die eind 1949 bij Stols in dienst was getreden.
Stols zou tot juli 1953 in Ecuador blijven. Terug in Nederland nam hij de leiding van
de uitgeverij weer over, om in september 1954 opnieuw voor de Unesco te worden
uitgezonden. In 1956 zou Stols uiteindelijk de uitgeverij overdoen aan Barth.
Na de oorlog kregen de brieven die Hoornik en Stols wisselden een meer zakelijk
karakter. Toen Stols in 1948 besloot om de uitgave van Helikon stop te zetten, was
een belangrijke reden voor contact komen te vervallen en de frequentie waarin
brieven over en weer gingen, daalde dan ook aanzienlijk. Verder werden, als gevolg
van de intrede op grote schaal van de telefoon eind jaren veertig, veel zaken
mondeling afgehandeld. Toen Stols in 1951 Nederland verliet, kwam er een einde
aan de correspondentie. Hoornik ging op zoek naar een andere uitgever en hij vond
die in de persoon van Bert Bakker.
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Brieven
1 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 28 juli 1938
1

Amsterdam, 28 Juli '38.

Hooggeachte Heer Stols,
In aansluiting op ons telefonisch onderhoud en na een bespreking met de heeren
Den Brabander en Van Hattum, kan ik U meededeelen, dat wij alle drie accoord
gaan met Uw voorstel ‘Drie op één Perron’ in het a.s. voorjaar te laten verschijnen.
Wij hebben dan nog gelegenheid enkele verzen in de tijdschriften te publiceeren
2
mèt mededeeling, dat zij genomen zijn uit ‘Drie op één Perron’, zoodoende aan
deze bundel, die ik bereids in een interview en voor de radio aankondigde, reeds
3
vooruit een zekere bekendheid te geven.
Daar ook - en dit in vertrouwen - een Amsterdamsche uitgever sterke interesse
voor dezen bundel toont, zouden wij het bijzonder op prijs stellen, indien U ons
spoedig het verschijnen van ‘Drie op één Perron’ vóór 1 Mei 1939 bevestigde onder
4
de voorwaarden, die Geert van Oorschot ons bereids mondeling mededeelde.
Daar wij drieën in hevigen geldnood verkeeren - bij dichters geen uitzondering,
meen ik -, juist dezer dagen onze vacanties beginnen, en wij niet volledig kaal ‘op
het perron’ willen verschijnen, zouden wij U zeer erkentelijk zijn, indien U ons ieder
f10.- voorschot wilde uitkeeren, hoewel hierop natuurlijk niet ‘Drie op één Perron’
mag afspringen.
De U door Den Brabander, Van Hattum en mij toegezonden gedichten ontvingen
wij gaarne terug in afwachting van een door U op te geven datum, wanneer U de
eventueel-aangevulde copie moet binnen hebben.
Het lijkt mij het eenvoudigst, indien U de correspondentie over mij laat loopen,
daar ik de andere heeren toch regelmatig spreek.
U bij voorbaat dankzeggend,
Met ernstige hoogachting:
Ed Hoornik.

Eindnoten:
1 Stols schreef met potlood onder de brief:
‘Voorschot
18 / 3000 \ 166
18
--120
108
--120’
2 In Den Gulden Winckel 37 (1938) 7-8 (juli-augustus) stonden de gedichten ‘Mank’ en ‘Twijfel’
van Gerard den Brabander (p. 5 en p. 16) en ‘De zoon’ van Ed. Hoornik (p. 16), met de vermelding
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‘Uit: 3 op 1 perron’. Het septembernummer (p. 12-14) bevatte de gedichten ‘De dief’ en ‘Wereld’
van Hoornik, ‘The Husband’ en ‘Jonge weduwe’ van Den Brabander en ‘Bespreking van een
modern schilderij’ en ‘Troost aan een patiënte’ van Jac. van Hattum. De bundel werd in vette
letters aangekondigd: ‘Zes verzen uit “Drie op één perron”, verschijnt dit najaar bij A.A.M. Stols’.
in het oktobernummer (p. 5) was tenslotte het gedicht ‘Hooglied’ van Den Brabander opgenomen,
met wederom de vermelding dat de bundel Drie op één perron in het najaar bij Stols zou
verschijnen. In andere tijdschriften zijn geen voorpublicaties achterhaald.
3 Het interview waar Hoornik op doelde, werd gepubliceerd in Het Hollandsche Weekblad van 30
april 1938. Hoornik zegt daarin onder meer: ‘[...] maar nu verschijnt er bijvoorbeeld in het voorjaar
van 1939 mijn “Drie op een perron” en dat zal moeten bewijzen, dat wij geen “Perronnisten” zijn,
maar sterk uiteenlopende persoonlijkheden’. Wanneer Hoornik de bundel voor de radio
aankondigde, is niet achterhaald.
4 Hoornik bedoelt waarschijnlijk uitgeverij Bigot & Van Rossum, die in 1937 ook Hoorniks bundel
Dichterlijke diagnose had uitgegeven. Hoornik schrijft namelijk twee dagen later dat de bundel
ook in de Uilenreeks kan verschijnen (zie br. 3). Deze reeks werd van 1934 tot 1947 door Bigot
& Van Rossum uitgegeven.
Gerardus Adriaan van Oorschot (1909-1987) was van eind 1935 tot maart 1939 als reiziger bij
Stols in dienst; in die functie had hij de bundel Drie op één perron bij de boekhandel aangeboden.
Het ontwerp van de omslag van de bundel was zijn idee. Op 30 maart 1939 schreef Van Oorschot
aan Stols, dat hij op financiële gronden zijn colportage-boekhandel had opgezegd omdat hij
volledig voor Em. Querido ging werken. Hij nam van 1940 tot 1943 voor Querido de uitgeverij
waar. In 1945 vestigde hij zijn eigen uitgeverij op de Herengracht 613 in Amsterdam.
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2 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 29 juli 1938
29-7-1938
Hooggeachte Heer Hoornik,
Gaarne wilde ik mij toch nog het recht voorbehouden om den bundel ‘Drie
op een Perron’ dit najaar uit te geven; de uitgave hangt af van een bijbaan,
waarnaar ik solliciteer, een z.g. eerebaantje, hetwelk mij dan zal verplichten
in Maastricht te blijven wonen. Die benoeming zal evenwel niet vóór September
afkomen, als ik goed begrepen heb.
Anderzijds heb ik een buitengewoon aantrekkelijke aanbieding gekregen
om directie-secretaris te worden van een onzer grootste
uitgeversmaatschappijen; ik weet nog niet wat ik doen zal.
Financieel is de aanbieding zeer aantrekkelijk, omdat men mij niet alleen
een zeer hoog beginsalaris aanbiedt, doch ook omdat men mij in het
5
vooruitzicht stelt om over enkele jaren directeur te worden.
Er is voor mij alleen een bezwaar aan verbonden: genoemde uitgeverij is
een streng wetenschappelijke, interesseert zich niet voor de litteratuur (waar
ik mij als uitgever nu reeds 16 jaar aan wijdt). Zij wil mijn fonds wel ter verdere
exploitatie overnemen, doch ik mag dan verder geen litteraire boeken uitgeven.
Het zou er dan op neerkomen, dat ik mijn fonds overdeed aan mijn vader (firma
Boosten & Stols) of aan een gelijkgestemde uitgeverij. Doch zooals gezegd,
ik kan nog geen beslissing nemen.
Liever heb ik dus de bijbaan in Maastricht, en ga ik gewoon zelfstandig als
uitgever door als vroeger; doch lukt dit niet, dan zal ik wel zwichten voor die
mooie aanbieding en verlaat ik de litteraire uitgeverij.
U ziet dus, hoe moeilijk het voor me is om inzake Uw bundel een beslissing
te nemen. Blijf ik hier, dan geef ik Uw boek dit najaar of volgend voorjaar uit.
Doch anders moet ik het laten vallen. In deze omstandigheden is het dan ook
moeilijk om het gevraagde voorschot te geven.
Uw plannen wil ik evenwel niet remmen; mocht het in Uw voordeel zijn om
tot een overeenkomst te komen met de Amsterdamsche uitgeverij, dan is U
natuurlijk geheel vrij.
6
Ik ben nog enkele dagen hier voor ik met vacantie ga; zoudt U mij nog even
bericht willen zenden?
Inmiddels verblijf ik gaarne, met de meeste hoogachting.

Eindnoten:
5 Stols had in 1938 onder andere gesolliciteerd naar een baan op het consulaat van België of
Frankrijk in Maastricht. Waarschijnlijk doelt Stols hierop, als hij schrijft over ‘een z.g. eerebaantje’.
De baan ging overigens niet door.
Die buitengewoon aantrekkelijke aanbieding had de firma E.J. Brill te Leiden gedaan. Stols
a

schreef op 15 juni aan J. Greshoff: ‘de f Brill, Leiden, wil me als secr. v.d. directie vermoedelijk
aanstellen tegen salaris van fl 5000.-.’ Veertien dagen later schreef Stols aan Adriaan van der
Veen: ‘ik ben [...] door allerhande omstandigheden niet zeker, of ik mijn uitgeverij kan doorzetten.
Ik deel U dit vertrouwelijk mede. De kwestie is nl de volgende: Ik solliciteer naar het ambt van
Belgisch Consul te Maastricht. De benoeming, gesteld dat ik ze krijg, zal wel niet voor September
afkomen. Wòrd ik benoemd, dan blijf ik in Maastricht wonen, en dan zet ik mijn uitgeverij gewoon
voort. Word ik niet benoemd, dan ga ik Maastricht verlaten om mij in de buurt van Den Haag te
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vestigen; ik zal dan nl benoemd worden tot directie-secretaris van een der grootste uitgeverijen
van ons land; deze geeft evenwel geen litteraire boeken uit, alleen wetenschappelijke, en ik
weet dan niet wat er met mijn eigen fonds zal gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk zal het dan verder
worden geexploiteerd door mijn vader (fa Boosten & Stols), misschien verkoop ik het fonds ook
aan een collega, die in gelijke richting heeft gewerkt.’ (‘Beste Sander, Do it now!’ Briefwisseling
J. Greshoff-A.A.M. Stols (1), 1922-1941 (ed. Salma Chen/S.A.J. van Faassen), 's-Gravenhage
1990, resp. p. 379 en p. 657).
6 Stols was aanvankelijk van plan een week in een pension in Juan-les-Pins in Zuid-Frankrijk te
logeren, waar ook J. Greshoff en A. Roland Holst op vakantie waren. Maar op 1 augustus
berichtte Stols aan Greshoff: ‘Mijn plannen voor een reis naar het zuiden zijn van de baan,
noodgedwongen. Ik zal me moeten beperken tot een weekend in Brussel of Parijs... Bof ik ooit?’
(‘Beste Sander, Do it now!’, p. 384). Uiteindelijk zou Stols zijn vakantie toch aan de Côte d'Azur
doorbrengen, namelijk in Cagnes sur Mer. (Zie br. 5.)
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3 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 30 juli 1938
[Amsterdam] 30 Juli 1938.
Hooggeachte Heer Stols,
Wij - Drie op één Perron - zijn U byzonder erkentelijk voor Uw uitvoerige
schriftelijke uiteenzetting en begrijpen, dat het U moeilijk valt op het oogenblik een
beslissing te nemen.
Wederom schrijvende namens mijn collega's, moet ik U dan in de eerste plaats
mededeelen, dat van Hattum sterk gedupeerd is. Na de mondelinge verzekering
van den heer van Oorschot, dat ‘Drie op één Perron’ in het a.s. najaar zou
verschijnen, heeft hij onmiddellijk aan Mevr. Mea Mees-Verwey geschreven, en zijn
bundel ‘Frisia non cantet’ [sic], die eveneens in October zou verschijnen
7
teruggenomen. Hij was dus wel ten zeerste teleurgesteld door den inhoud van Uw
brief, die ik heden met hem en den Brabander besprak.
Wat mij zelf betreft, ik ontving van den uitgever Boucher reeds drukproeven, en
8
ik kon mij dus niet tot de ‘edelmoedigheid’ van van Hattum opwerken. Mijn bundel
‘Geboorte’ verschijnt in October a.s., en daarom ben ik er sterk voor met ‘Drie op
één Perron’ tot het voorjaar te wachten, opdat de eene bundel de andere niet
9
beconcurreert. Ik heb dan tevens gelegenheid de verzen, die ik U toezond, nog
eens zorgvuldig te schiften en er eventueel enkele nieuwe aan toe te voegen, om
zoo goed mogelijk op het perron voor den dag te komen.
Zooals U waarschijnlijk bekend is, krijgt van Hattum dit jaar nog een speciale
10
Helikon-aflevering.
Ik weet niet goed, hoe op Uw schrijven te antwoorden. Voor het uitgeven van
poezie kunnen wij inderdaad bij niemand beter terecht dan bij U, en al kan ‘Drie op
één Perron’ - dit in zeer groot vertrouwen - dan ook in de Uilenreeks verschijnen,
alle drie geven wij aan Uw uitgeverij de voorkeur, ook zonder het gevraagde
voorschot.
Nu is het ons gezamenlijk verzoek, of het U mogelijk is ons een bevestiging te
geven van het verschijnen van den bundel ‘Drie op één Perron’ in het a.s. voorjaar
bij U, of, indien U - wat ik niet hoop - Uw fonds zoudt moeten overdoen aan de firma
Boosten & Stols, bij laatstgenoemde firma. U zult begrijpen, dat wij althans eenige
zekerheid willen hebben. Met een spoedig antwoord zoudt U ons ten zeerste
verplichten.
Met ernstige hoogachting.
Uw dw.
Ed. Hoornik.

Eindnoten:
7 Mea Mees-Verwey (1892-1978) was de één na oudste dochter van Albert Verwey. Ze studeerde
Nederlandse letteren in Leiden en trouwde in 1918 met de student Indische letteren Constantinus
Alting Mees (1894-1978). In 1920 richtten ze samen de uitgeverij C.A. Mees te Santpoort op.
Van 1920 tot 1932 was Mea Mees-Verwey mede-directrice en van 1932 tot 1950 (zij en haar
man scheidden in 1935) directrice van de uitgeverij.
De tweede bundel van Jac. van Hattum, Frisia non cantat, zou niettemin in de week van 5 oktober
1938 bij uitgeverij C.A. Mees te Santpoort verschijnen.
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8 De overgrootvader van Louis Jean Charles Boucher (1907-1987) had in 1842 in Den Haag een
boekhandel opgericht, die later door zijn vader werd overgenomen. In 1939 werd Boucher jr.
hiervan vennoot. Daarnaast was hij in 1932 een uitgeverij begonnen. Boucher is tot 1983 directeur
gebleven van de firma L.J.C. Boucher (boekhandel en uitgeverij). Daarna ging de winkel dicht
en werd het fonds afgestoten.
9 Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten, de vierde bundel van Ed. Hoornik, verscheen
in de week van 7 december 1938 bij L.J.C. Boucher te 's-Gravenhage.
10 De speciale Helikon-aflevering met gedichten van Jac. van Hattum zou niet in 1938, maar in
maart 1939 verschijnen als nummer twee van jaargang 9.
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4 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 12 augustus 1938
12 Augustus '38.
Hooggeachte Heer Stols,
Hierbij zend ik U de copy voor ‘Drie op één Perron’, waaromtrent wij gaarne
11
spoedig een contractje tegemoet zien.
Als ondertitels kozen wij:
1. Signes particuliers;
2. Besondere Kennzeichen;
3. Special marks;
12

ontleend aan het paspoort! We gaven alle drie ons beste werk.
Misschien wilt U - om onnoodige correcties te voorkomen - den zetter er op wijzen,
dat, waar aan het eind van een regel ... staat, hier drie punten moeten worden gezet,
niet méér, niet minder.
Wij zouden gaarne ieder vier present-exemplaren ontvangen.
Gaarne hoorden we nog Uw mening omtrent het doen drukken van een aantal
formulieren, waarin naast een aankondiging van deze bundel een foto van de drie
13
dichters, staande op een der Amsterdamsche perrons, is opgenomen.
Heeft het zin nu reeds een berichtje aan de bladen te doen toekomen? In eenige
14
letterkundige tijdschriften hebben we ‘Drie op één Perron’ bereids vermeld.
De drukproeven kunt U mij wel sturen; de andere heeren komen dan bij mij
corrigeeren.
Inmiddels met vriendelijke dank en ernstige hoogachting:
Ed. Hoornik.

Eindnoten:
11 Een brief voorafgaand aan dit schrijven, waarin Stols bevestigt dat hij de bundel Drie op één
perron zal uitgeven, ontbreekt. Het is mogelijk dat hij deze bevestiging mondeling (per telefoon)
gaf.
12 De genoemde termen kwamen indertijd in het paspoort voor.
13 Er is een foto gemaakt van de drie dichters, staande op het Centraal Station van Amsterdam.
De foto was afgebeeld op de omslag van de eerste druk van Drie op één perron. (Zie ill. p. 85).
Op de prospectus voor Drie op één perron is de foto niet opgenomen. (Letterkundig Museum,
Den Haag.)
14 Alleen het tijdschrift Den Gulden Winckel kondigde de uitgave van Drie op één perron aan. In
Den Gulden Winckel 37 (1938) 9 (september), p. 7 was bovendien de bijdrage ‘Dichters in het
Centraal Station’ opgenomen, waarin enige informatie over de bundel werd gegeven. (Zie n. 2
resp. n. 35.)
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5 A.A.M. Stols ann Ed. Hoornik, 18 augustus 1938
18-8-1938
Zeergeachte Heer Hoornik,
Na terugkomst uit Cagnes sur Mer, gisterenavond, vond ik hier Uw brief, de
15
volledige copie en de brief van den Heer Den Brabander.
Met het zetten van den bundel zal ik zoo spoedig mogelijk laten beginnen.
Het contract zal ik in viervoud opstellen en U ter teekening opzenden.
Het gevraagde voorschot op het honorarium, zijnde voor ieder van U tien
gulden sluit ik hierbij als postchèque van dertig gulden, op Uw naam gesteld,
in. Gaarne kwitantie door U gezamenlijk over het zegel geteekend.
De foto van de Drie op een Perron zie ik gaarne tegemoet. Reeds nu reclame
voor den bundel te maken heeft weinig zin; het beste kan dit gebeuren half
September, als alle lezers weer van vacantie terug zijn.
Voor toezending der drukproeven aan U zal ik t.z.t. zorgen.
Inmiddels verblijf ik gaarne,
Met de meeste hoogachting,
U hebt mijn vriend Van Oorschot wel erg gealarmeerd door de mededeeling
dat ik met uitgeven zou ophouden. Indien U mijn vorige brief leest zult U zien,
dat daar geen sprake van is. Ik blijf uitgever, doch het is nog niet zeker of ik
in de toekomst mijn eigen zaak voortzet, dan wel deze samensmelt met een
groote uitgeverij, waarvan ik een aanbieding ontving. Overigens verzoek ik U
dringend om toch vooral nog met niemand daarover te praten.

Eindnoten:
15 De brief van Gerard den Brabander aan Stols is niet achterhaald. Waarschijnlijk doelde Stols
hier op een brief, waarin Den Brabander aan Stols vroeg hem het voorschot op Drie op één
perron ineens te sturen, waarmee hij meteen afstand deed van al zijn rechten op de bundel.
Stols profiteerde niet van de acute geldnood van Den Brabander, zo blijkt uit een brief van 26
september 1938: ‘Gaarne zal ik tegemoet komen aan Uw verzoek om een verder voorschot op
den bundel Drie op een Perron aan U uit te keeren. Ik weiger evenwel om door het betalen van
10 gulden alle verdere rechten van U over te nemen; dat zou een misbruik maken mijnerzijds
van een moeilijke situatie Uwerzijds zijn.’ Stols sloot bij de brief een postcheque van ƒ 15,- in.
Hieraan verbond hij wel de voorwaarde, dat Den Brabander zich op erewoord verplichtte om,
indien hij wederom plannen had om een boek uit te geven, het in eerste instantie aan Stols aan
te bieden. Het enige dat Stols, buiten Drie op één perron om, van Den Brabander zou uitgeven,
was zijn vertaling van R.M. Rilkes König Bohush (Koning Bohoesj, 1940), die Den Brabander
maakte op Stols' verzoek. (Zie n. 61.)
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6 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 19 augustus 1938
19-8-1938
Zeergeachte Heer Hoornik,
Ingesloten zend ik U het contract in viervoud opgesteld. U gelieve het nog
eens goed door te lezen, en na te gaan of ik overal op de desbetreffende
plaatsen het enkelvoud in het meervoud veranderd heb. Anders verandert U
het wel even met de pen, nietwaar?
U en de beide andere Heeren gelieve op de door mij met potlood aangegeven
plaatsen alle exemplaren te teekenen, voluit met handteekening, dus geen
paraaf.
16
De datum zal ik op het kantoor der Registratie invullen.
Na registreering zal ik U drie exemplaren doen toekomen, voor ieder van de
auteurs één exemplaar.
Het in het laatste artikel bedoelde voorschot heb ik U gisteren doen
toekomen; voor de kwitantie gelieve U zorg te dragen.
Ik zie de contracten gaarne spoedig van U terug.
Inmiddels verblijf ik,
Met de meeste hoogachting,
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
16 Het is niet duidelijk op welk kantoor Stols hier doelde. Er was in die tijd geen centraal punt waar
auteurscontracten konden worden gedeponeerd. Een dergelijke instantie werd pas in 1973
opgericht; mogelijk doelde Stols hier op een algemeen registratiekantoor voor allerlei soorten
contracten.
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7 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 24 augustus 1938
[Amsterdam,] 24-VIII [19]38.
Hooggeachte Heer Stols
Hierbij zend ik U de geteekende contracten en quitantie betreffende ‘Drie op één
17
Perron’. De verschijningsdatum is toch 15 October?
We hebben eerst getracht zelf een foto te maken, doch deze mislukte.
Donderdagmiddag trekken we gedrieën weer naar het perron, waar een persfotograaf
ons zal knippen. De kosten bedragen f 3.-. Zijn die voor Uwe, voor onze, of voor
gezamenlijke rekening?
Ingesloten zend ik U de namen van een aantal letterkundigen met opgave van
de bladen, waarin zij schrijven, die wij gaarne een recensie-exemplaar zagen
toegezonden. Ze zullen wel met Uw opgave kloppen.
Volgens contract krijgen we ieder 4 gratis exemplaren (ingenaaid). Zou dat niet
kunnen worden één gebonden, en 3 ingenaaid.
De heer Den Brabander (Fazantenweg 79, A'dam) verzoekt om toezending van
18
een auteurs-exemplaar van zijn Rilke-vertalingen. (Helikon-Augustus '37).
Met hartelijken dank en groeten
Ed. Hoornik.
19

S. Vestdijk, Leuvenschestraat 12, Scheveningen Nwe. Rott. Courant.
Gabriël Smit, Johan Gerardtsweg 99, Hilversum ‘Gooi- en Eemlander’ en
20
‘Bouwen’.
III

Victor E. van Vriesland, Oranje Nassaulaan 85 , A'dam ‘Groene
21
Amsterdammer’.
I

22

Prof. dr. N.A. Donkersloot, Waalstraat 57 , A'dam ‘De Stem’.
23
A[:n]ton van Duinkerken, redactie ‘De Tijd’, A'dam ‘De Tijd’ en ‘De Gids’.
Jan Greshoff, Boulevard August Reyers 130, Brussel (Schaerbeek) ‘Groot
24
Nederland’.
25
A.J.D. van Oosten, Lijsterbeslaan 38, Rijswijk (Z.H.) ‘De Gemeenschap’.
II

Theun de Vries, Prinsengracht 467 , A'dam ‘Volksdagblad’ en ‘Politiek en
26
Cultuur’.
27
Maurits Uyldert, Kunstredactie ‘Algemeen Handelsblad’, Amsterdam.
28
M. Wolters, Kunstredactie ‘Het Volk’, Amsterdam.
29
Maurits Dekker, Alexanderkade 6, Amsterdam Zd-Afrikaansche bladen.
Mr. Roel Houwink, Prof. Lorentzlaan 54, Zeist ‘Opwaartsche Wegen’, ‘De
30
Nederlander’, ‘Utrechtsch Nieuwsblad’ etc.
Mevr. Top van Rhijn-Naeff, Joh. de Wittstr. 25, Dordrecht ‘Elsevier's
31
Maandblad’.
32
Dr. Menno ter Braak, Kunstredactie ‘Het Vaderland’, Den Haag.
33
[:?] H. Burger, redactie ‘De Standaard’, A'dam.
Daar wij het meerendeel van deze ‘lieden’ persoonlijk een recensie-exemplaar
toezegden, zouden wij toezending zéér op prijs stellen.
34
Ed. Hoornik
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Ed. Hoorniks drie dochters, Eva, Marianne en Erica. (Collectie Letterkundig Museum, Den
Haag.)

Eindnoten:
17 Drie op één perron zou in de week van 23 november 1938 verschijnen.
18 Bedoeld is Gerard den Brabanders vertaling Gedichten van Rainer Maria Rilke in Helikon 7
(1937) 4 (augustus).
19 Simon Vestdijk (1898-1971) was op dat moment redacteur kunst en letteren van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant. Al vanaf 1934 leverde hij bijdragen aan dit dagblad. Op 15 februari
1938 was Vestdijk Victor E. van Vriesland opgevolgd als redacteur, maar hij zou deze functie
spoedig beëindigen. (Zie Jean Brüll, Vestdijk op krantenpapier, Utrecht 1984, p. 31-62.)
Niet Vestdijk maar H. Marsman, die vanaf mei 1938 aan dit dagblad meewerkte, zou in de NRC
van 22 december 1938 (Av.) de bundel aankondigen.
20 De dichter en journalist Gabriël Wynand Smit (1910-1981) werkte van 1933 tot en met 1939 bij
de Gooi- en Eemlander, waar hij de letterkundige kroniek verzorgde. Een bespreking van Smit
is noch in dit dagblad noch in het architectuurweekblad Bouwen achterhaald.
21 De dichter en criticus Victor Emmanuel van Vriesland (1892-1974) was van 1931 tot 1938 als
redacteur voor letteren en kunst verbonden aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Verder
verrichtte hij redactionele arbeid voor De Vrije Bladen, Forum, De Nieuwe Stem en Kroniek van
Kunst en Kultuur. Vanaf 1937 was hij hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, waar in
1938 in zijn rubriek ‘Letterkundig Leven’ een bespreking was opgenomen van Drie op één perron.
22 Nicolaas Anthonie Donkersloot (1902-1965) publiceerde meestal onder het pseudoniem Anthonie
Donker. Donkersloot was na zijn promotie in Utrecht in 1929 hoogleraar Nederlandse letterkunde
aan de universiteit van Amsterdam geworden. Van 1937 tot 1941 redigeerde hij samen met Dirk
Coster het maandblad De Stem, waaraan het tijdschrift Critisch Bulletin was verbonden. In geen
van beide tijdschriften is een bespreking van Drie op één perron gepubliceerd.
23 Anton van Duinkerken (pseud, van W.J.M.A. Asselbergs, 1903-1968), was één van de leidende
figuren van het tijdschrift De Gemeenschap en woordvoerder van de katholieke jongeren. Vanaf
1929 was hij redacteur van het rooms-katholieke dagblad De Tijd, waaraan ook Hoornik van
1929 tot 1933 verbonden was. Van 1934 tot 1961 was Van Duinkerken bovendien redacteur
van het maandblad De Gids, waarin hij de rubriek ‘Kroniek der Nederlandsche Letteren’ verzorgde.
Hij zou in De Gids 103 (1939) 7 (juli), p. 102-112 een kroniek aan Hoornik wijden, waarin hij alle
tot dan toe verschenen bundels van hem besprak, dus ook Hoorniks afdeling ‘Special Marks’
uit Drie op één perron.
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24 Op 23 november 1938 zou Hoornik aan Stols schrijven, dat hij Drie op één perron, in overleg
met Greshoff, doorzond naar Binnendijk, die er dan in Groot Nederland over zou schrijven; in
Groot Nederland zou echter geen bespreking van de bundel worden opgenomen. (Zie n. 40.)
25 De dichter Abraham Jan Daniël van Oosten (1898-1969) was van 1934 tot 1939
redactie-secretaris van De Gemeenschap. In De Gemeenschap 15 (1939) 5, (mei) p. 269-270
besprak Van Oosten Hoorniks bundels Geboorte, Steenen en zijn afdeling ‘Special Marks’ uit
Drie op één perron.
26 Dichter en prozaschrijver Theunis Uilke de Vries (geb. 1907) was vanaf 1937 letterkundig
redacteur van het communistische Volksdagblad.
Niet Theun de Vries maar M.W. (Max Wolters) zou Drie op één perron in het Volksdagblad
bespreken. Zijn ‘Drie dichters op één perron. Bijzondere kentekenen aangegeven’ verscheen
op 11 januari 1939 in het Volksdagblad.
27 Maurits Henri Eduard Uyldert (1881-1966) was van 1923 tot 1941 kunstredacteur van het
Algemeen Handelsblad, waar hij als toneelredacteur en schrijver van letterkundige kronieken
werkzaam was. Van hem is geen bespreking van Drie op één perron achterhaald.
28 Max Wolters (1905-1991) was als kunstredacteur aan het socialistische dagblad Het Volk
verbonden. In de oorlog zou hij van het socialisme naar het nationaal-socialisme omzwenken
en zich aansluiten bij de S.S. Om hem zouden Hoornik en Stols begin 1941 een heftige
woordenstrijd hebben. (Zie br. 168-170).
In Het Volk van 6 januari en in het Volksdagblad van 11 januari 1939 besprak hij onder de initialen
M.W. de bundel Drie op één perron.
29 Maurits Dekker (1896-1962) verbleef enige jaren in Zuid-Afrika en schreef daar in diverse bladen.
Er is niet achterhaald of er van hem een bespreking van Drie op één perron is verschenen.
30 Roel Houwink (1899-1987) werd gezien als één van de belangrijkste woordvoerders van de
jong-protestantse letterkundigen. Hij publiceerde poëzie, verhalend proza en essays en was
van 1932 tot 1940 redacteur van het christelijk-letterkundig tijdschrift Opwaartsche Wegen
(1923-1940). Daarnaast schreef hij onder meer kritieken voor het christelijk-historisch dagblad
De Nederlander en voor Het Utrechtsche Nieuwsblad. Van hem is geen bespreking van Drie op
één perron achterhaald.
31 Anthonette (Top) van Rhijn-Naeff (1878-1953) was van 1937 tot 1940 redactrice van Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift, waarin geen bespreking van Drie op één perron is verschenen.
32 Menno ter Braak (1902-1940) was van oktober 1933 tot mei 1940 redacteur ‘Letteren en Kunst’
van Het Vaderland, waarin hij op 18 december 1938 Drie op één perron besprak.
33 Over H. Burges zijn geen gegevens achterhaald; evenmin een bespreking van Drie op één
perron in het protestants-christelijke dagblad De Standaard.
34 Stols schreef onder de lijst met namen: ‘· deze zenden’, waarbij alleen H. Burgers geen stip voor
zijn naam kreeg. Alle andere recensenten kregen een rode (Gabriël Smit, A.J.D. van Oosten,
Theun de Vries en Maurits Dekker), een rood-blauwe (N.A. Donkersloot en Roel Houwink) of
een blauwe stip voor hun naam.
Stols vulde het lijstje namen aan met ‘Binnendijk, Adriaan v.d. Veen en Drie op een Perron’.

8 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 17 september 1938
[Amsterdam], 17 September '38.
Geachte Heer Stols,
Mijn confraters (Den Brabander en Van Hattum) verzochten mij U te schrijven,
dat zij gaarne de geteekende contracten van ‘Drie op één Perron’ in hun bezit
hadden, dit, mede in verband met een brief van Uw reiziger Van Oorschot, die ons
een lijst adressen vroeg van kennissen, die onze bundel vermoedelijk zullen koopen.
Zooals U waarschijnlijk zult hebben gezien is het verschijnen van ‘Drie op één
Perron’ op 15 October a.s. in een aantal letterkundige periodieken, waarin verzen
van ons werden opgenomen, aangekondigd. Ik zal U morgen ‘De Gulden Winckel’
35
zenden, waarin hierover nog een kort interview verschijnt.
Mogen wij op 15 October als datum van verschijning rekenen?
Met ernstige hoogachting
en vriendelijke groeten:
Ed Hoornik.
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N.B. Mag ik U nog even herinneren aan Den Brabanders verzoek hem
het Helicon-nummer
‘Rilke-vertalingen’ van zijn hand te zenden?

Eindnoten:
35 In het juli-augustus-nummer van Den Gulden Winckel 39 (1938) 7-8 was een voorpublicatie van
gedichten uit Drie op één perron opgenomen. (Zie n. 2.)
Waarschijnlijk stuurde Hoornik aan Stols het september-nummer van Den Gulden Winckel. Het
interview waar hij op doelde is getiteld ‘Dichters in het Centraal Station’ en wordt begeleid door
de foto van de drie dichters op het perron. De tekst luidt: ‘Op het perron van het Centraal Station
zijn hier vereenigd v.l.n.r. E. Hoornik. J. van Hattum en Gerard den Brabander, van welke drie
dichters in October bij A.A.M. Stols zal verschijnen “3 op 1 perron”. Aanleiding tot dezen
gecombineerden bundel is geweest een uitspraak van den criticus S. Vestdijk, - aan wien het
boekje wordt opgedragen - die hen indertijd als volgelingen van Du Perron beschouwde. Zoowel
Hoornik als Den Brabander verzekerden ons, dat zij op het moment, waarop Vestdijk die uitspraak
gaf, nog nimmer een vers van Du Perron onder oogen hadden gehad, terwijl de “Dritte im Bunde”
Van Hattum alleen het “Gebed bij den harden dood” kende - een in meer dan één opzicht
merkwaardige omstandigheid. De ondertitels van “3 op 1 perron” luiden: “Besondere
Kennzeichen”, “Signes particuliers” en “Special marks”.’ (Den Gulden Winckel 39 (1938) 9
(september), p. 7).
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9 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 september 1938
36

[Amsterdam,] 23-IX [19]39.

Geachte Heer Stols.
Met gelijken post zend ik U als drukwerk ‘De Gulden Winckel’.
In ‘Het Vaderland’ van gisteravond las ik Uw aankondiging, waarin bij Uw uitgaven
37
ook ‘Drie op één Perron’.
Ik zal U Maandag a.s. uittreksels uit alle critieken op vroeger werk van Van Hattum,
38
Den Brabander (die ze inmiddels heeft gevonden!), en mij doen toekomen.
Met de door U aangegeven verschijningsdatum gaan wij volledig accoord.
Met ernstige hoogachting
en vriendelijke groeten
Ed Hoornik.

Eindnoten:
36 Hoornik schreef als datum 23 september 1939, maar gezien de mededeling dat Stols Drie op
één perron in Het Vaderland aankondigde, moet dit 1938 zijn.
37 De aankondiging van Stols' uitgaven, waaronder Drie op één perron, stond in Het Vaderland
van donderdag 22 september 1938 (Av.).
38 Stols zou passages uit deze kritieken citeren in de prospectus van Drie op één perron. De citaten
waren onder meer afkomstig uit de De Gemeenschap, De Gids, De Groene Amsterdammer,
Groot Nederland, Den Gulden Winckel, De Nieuwe Eeuw, Nieuwe Rotterdamsche Courant,
Utrechtsch Dagblad, Het Vaderland en Het Volk.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

36

10 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 november 1938
[Amsterdam,] 23-XI [19]38
Geachte Heer Stols,
Mede namens de andere ‘Perronnisten’ zeg ik U dank voor de toezending der
bundels, die ik bereids verdeeld heb.
De bundels van Eekhout en Binnendijk hoop ik binnen afzienbaren tijd in ‘Groot
39
Nederland’ te bespreken. ‘Drie op één Perron’ zond ik - in overleg met Greshoff 40
door naar Binnendijk, die dan over ons schrijft.
Tenslotte nog een verzoek.
Gaarne ontving elk van ons ook één gebonden exemplaar; als auteurs meenen
wij hierop eenige aanspraak te mogen maken; het boekje in die vorm is oneindig
mooier dan het ingenaaide. Zooals ik U destijds, naar ik meen, schreef, heeft een
vriendelijke jongedame onze copy geheel verzorgd, getypt enz. Wij hebben haar
als belooning een bundel toegezegd. Mijn verzoek komt dus hierop neer, dat ik
gaarne nog vier gebonden exemplaren van ‘Drie op één Perron’ ontving, die ik dan
wederom zal verdeelen.
Ik maak U mijn compliment voor de uitstekende inleiding in de keurig-verzorgde
prospectus.
Met ernstige hoogachting
Ed Hoornik
N.B. De ‘Museumboekhandel’ te Amsterdam heeft een keurige etalage
41
aan ‘Drie op één Perron’ gewijd met foto's etc.

Eindnoten:
39 Jan Hendrik Eekhout (1900-1978) behoorde aanvankelijk tot de jong-protestantse groep schrijvers
en werkte mee aan het tijdschrift Opwaartsche Wegen. Hij gold in die kringen als een talentvol
auteur. Zijn romans, o.a. De boer zonder God (1933) en Aarde en brood (1936), werden goed
verkocht en Stols had ze dan ook graag in zijn fonds willen opnemen. Maar Eekhout bracht ze
bij U.M. Holland onder, evenals zijn dichtbundels. Stols zou naast Eekhouts verzenbundel
Doolagiën (1932) nog in november 1938 de door hoornik bedoelde bundel Harmonica, Een
reeks strofen uitgeven.
Dirk Adrianus Michel Binnendijk (1902-1984) debuteerde in het Amsterdamse studententijdschrift
Propria Cures. Zijn eerste poëziebundel, Het andere land, verscheen in 1930. Hij was van 1926
tot 1931 redacteur van De Vrije Bladen. In 1930 stelde hij de programmatische bloemlezing uit
de Nederlandse poëzie na 1918 Prisma samen. Hoornik doelde in deze brief op de enige bundel
die Stols van Binnendijk uitgaf, Onvoltooid verleden (1936), waarvan in 1938 de tweede,
vermeerderde druk verscheen.
Hoornik, die in 1939 maandelijks de kroniek ‘Nieuwe poëzie’ in Groot Nederland verzorgde, zou
noch de bundel van Eekhout, noch die van Binnendijk in Groot Nederland bespreken. Evenmin
zouden elders besprekingen van Hoornik over genoemde bundels verschijnen.
40 J. Greshoff was in die tijd redacteur van het literaire tijdschrift Groot Nederland. In Groot Nederland
verscheen geen bespreking van D.A.M. Binnendijk over Drie op één perron.
41 N.V. Museum-Boekhandel Robert & Co was gevestigd aan de Van Baerlestraat 25 in Amsterdam.
In 1940 ging de zaak failliet.
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11 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 25 november 1938
25 November '38.
Geachte Heer Stols,
De uitstekende uitgave van ‘Drie op één Perron’ en de prettige correspondentie,
welke wij voor het verschijnen daarvan, voerden, zijn aanleiding, dat ik U hierbij een
42
nieuwe bundel aanbiedt.
Over het gedicht ‘Requiem’, waarmede het nieuwe tijdschrift ‘Werk’ wordt geopend,
en dat ik in deze bundel zou willen opnemen, schreef Vestdijk mij, dat het behoort
43
tot het beste wat in Nederland wordt geschreven. Over de serie ‘Steenen’, (onder
welke titel ik tevens de geheele bundel wilde samenvatten), die voor een deel in het
a.s. December-nummer van ‘Groot Nederland’ verschijnt, waren èn Vestdijk èn
44
Greshoff bepaald enthousiast. Met nog een aantal ‘Beelden’ meen ik een bundel
45
te hebben samengesteld, welke beter dan ik tot nu toe uitgaf, is. Hij ademt de
angst, de spanning, waaronder wij gedoemd zijn te leven, en heeft zóó gezien ook
46
eenigszins een actueele waarde.
Ik sluit de voorloopige copy, die ik gaarne terug kreeg, hierbij in; het ligt n.l. in
mijn bedoeling Vestdijk te verzoeken deze bundel te willen samenstellen, en U in
Januari de definitieve copy te zenden, in de hoop, dat de bundel dan begin Maart
47
zou kunnen verschijnen.
Van mijn bundel ‘Dichterlijke Diagnose’ zijn 200 exemplaren verkocht; van
‘Mattheus’ iets meer; ‘Geboorte’ is pas uit, daarover heb ik dus nog geen oordeel.
48
Maar ik geloof zeker, dat U van ‘Steenen’ 300 exemplaren kunt opleggen; Van
Oorschot kan ik dan weer een lange lijst adressen bezorgen.
Is mijn indruk, dat de verkoop van ‘Drie op één Perron’ wel loopt, juist?
Gaarne vernam ik spoedig van U, of U bereid bent, en zoo ja onder welke
voorwaarden, ‘Steenen’ in het a.s. voorjaar uit te geven.
Met ernstige hoogachting:
Ed Hoornik.
N.B. Het schiet mij te binnen, dat sedert eenige weken niet Vestdijk maar Marsman
de poëzie in de ‘N.R.Crt.’ bespreekt. Het exemplaar van ‘Drie op één Perron’, dat
U aan de N.R.Crt. stuurde, is dus vermoedelijk naar Marsman doorgezonden. Zoudt
U Vestdijk, onze opdrachtnemer, Leuvenschestraat 12, Scheveningen, een
49
exemplaar willen doen toekomen? Greshoff zult U waarschijnlijk wel een exemplaar
50
hebben gestuurd?

Eindnoten:
42 Dit was de bundel Steenen, die in de week van 12 april 1939 bij Stols zou verschijnen.
43 Het eerste nummer van Werk 1 (1939) 1 (januari), p. 2-9 opende met de gedichtencyclus
‘Requiem’ van Hoornik. Met een aantal kleine wijzigingen werd dit ook de eerste afdeling van
de bundel Steenen (p. 6-21).
Op 1 oktober 1938 schreef Hoornik aan J. Greshoff: ‘Doet u vooral mijn groeten aan Vestdijk.
Mocht hij tijd en lust hebben, laat U hem dan “Requiem” lezen; ook ben ik benieuwd naar zijn
oordeel omtrent de serie “Steenen”, die ik U voor Groot Nederland gaf.’
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Vestdijk zou ‘Requiem’ lezen. Op 10 oktober 1938 schreef hij Hoornik, na eerst enige punten
van kritiek op ‘Reguiem’ te hebben gegeven; ‘Overigens behoort dit gedicht, zooals het reilt en
zeilt, dan toch nog heel gemakkelijk tot het beste wat hier in Holland verschijnt, zoodat u zich
van mijn kritische opmerkingen niets hoeft aan te trekken.’
In Groot Nederland 36 (1938) 12 (december), p. 622-625 werden onder de titel ‘Steenen’ tien
gedichten van Hoornik opgenomen: ‘Nocturne’, ‘Gedaanteverwisseling’, ‘Vlucht’, ‘De gestorvene’,
‘Logement (droom)’, ‘Angst’, ‘Het huis’, ‘Ontwaken’, ‘Feestweek 1938’ en ‘Ontploffing’. Deze
gedichten, met uitzondering van ‘Nocturne’, vormden de tweede afdeling van de bundel Steenen
(p. 24-33). Tussen ‘Het huis’ en ‘Ontwaken’ werd in de bundel nog het gedicht ‘Dreiging’
toegevoegd.
Hoornik had de serie ‘Steenen’ aan J. Greshoff gestuurd voor Groot Nederland. De reactie van
Greshoff op deze serie gedichten is niet achterhaald.
S. Vestdijk schreef in zijn brief aan Hoornik van 10 oktober 1938: ‘Uw beide verzen voor Gr.-N.,
die ik heel goed vind, zal ik terstond doorsturen. Inderdaad was ik erg ingenomen met uw
inzending; bij “Steenen” waren wel is waar een paar inzinkingen, doch ik had geen reden daarom
die reeks te verminken door ze weg te laten, te meer omdat de geslaagden tot het beste behooren
wat ik ooit van u las.’ Aan dit oordeel hechtte Hoornik veel waarde, gezien een passage uit een
brief van hem aan Greshoff van (waarschijnlijk foutief gedateerd) 3 oktober 1938: ‘Hij [Maurits
Mok] was even verblijd over het spoedige gunstige antwoord als ik over Vestdijk's enthousiasme
omtrent “Steenen”. Ik verkeerde omtrent de kwaliteit dezer verzen erg in het onzekere, en ben
nu gerustgesteld.’
Steenen was Hoorniks vijfde bundel.
De derde afdeling van Steenen droeg de titel ‘Beelden’ en bestond uit twaalf gedichten (p. 36-47).
In een lezing over eigen werk zou Hoornik later zeggen: ‘Terwijl dat gevecht met de materie, als
ik het nog even zoo noemen mag, zich afspeelde, schreef ik in Brussel de bundel Steenen,
waarin die strijd ook wel zijn afspiegding zal vinden, maar waarin ik tegelijkertijd de dreiging,
waaronder de Europeesche mensch vlak voor het uitbreken van het fascistische geweld leefde,
heb trachten te verbeelden, zonder daarmee te willen zeggen, dat onder andere omstandigheden
de mensch onbedreigd zou zijn. Gevoelens van schuld en angst, van verraden worden en zelf
te verraden, die inhaerent zijn aan het bedreigde menschelijke bestaan heb ik in korte, gedrongen,
haast nuchtere gedichten willen evoceren.’ (Ed. Hoornik, Toetssteen, 's-Gravenhage 1951, p.
157.)
Dat Vestdijk de bundel ook daadwerkdijk heeft samengesteld valt op te maken uit Hoorniks brief
aan Stols van 11 januari 1939, waarin hij schrijft: ‘Hierbij stuur ik je de door Vestdijk uitgezochte
37 gedichten, die in den bundel “Steenen” moeten worden opgenomen.’ Vestdijk gaf zijn mening
over de kwaliteit van de gedichten en deed suggesties over op te nemen en te schrappen verzen.
De oplage van de eerste druk van Steenen zou 500 exemplaren bedragen.
De bundel was aan Simon Vestdijk opgedragen, omdat vooral hij de poëzie van ‘De Amsterdamse
School’ had vergeleken met de vroegere poésie-parlante van E. du Perron (zie inleiding).
Greshoff noemde Drie op één perron in een artikel dat hij wijdde aan Ed. Hoornik, getiteld
‘Rondom Hoornik. De dichter en zijn figuur’, in Het Hollandsche Weekblad 7 (1939) 37 (16
september), p. 10.
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12 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 2 december 1938
[Amsterdam,] 2-XII [193]8
Geachte Heer Stols
51
Hartelijk dank voor Uw briefkaart. U heeft mij nieuwsgierig gemaakt, wat betreft
de ‘voorwaarde’.- Zooeven werd ik gebeld door den heer P.J. Meertens,
Prinsengracht 1101, Amsterdam, redacteur van ‘Stemmen des Tijds’, die om een
52
recensie-exemplaar van ‘Drie op één Perron’ verzocht. Ik hoop, dat U aan zijn
verzoek wilt voldoen,
Met vriendelijke groeten
en ernstige hoogachting
Ed. Hoornik.

Eindnoten:
51 Deze briefkaart is niet bewaard gebleven.
52 De neerlandicus Pieter Jacobus Meertens (1899-1985) was redacteur van het sinds 1911
verschijnende Stemmen des Tijds, Maandblad voor Christendom en Cultuur. Hij verzorgde in
dit tijdschrift de rubriek ‘Kroniek der poëzie’. In Stemmen des Tijds 28 (1939) 3 (maart), p. 703-718
wijdde Meertens een kroniek aan Hoornik waarin ook de bundel Drie op één perron aan de orde
kwam.
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13 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 5 december 1938
5-12-1938
Geachte Heer Hoornik,
53
Gaarne zal ik in dit voorjaar uw nieuwen dichtbundel uitgeven. Of dit precies
in Maart zal zijn kan ik U niet vast beloven; ik zou U willen voorstellen: laat U
het verschijnen - toch in ieder geval in het voorjaar van 1939 - liever aan mij
over; er komt bij het lanceeren en het kiezen van het tijdstip vaak meer tactiek
te pas dan de schrijvers zich vaak realiseeren.
De voorwaarde, die ik voor de uitgave stel is evenwel de volgende: dat U
mij in het vervolg steeds de voorkeur geeft voor het uitgeven van nieuw werk,
hetzij in proza of in poezie. Alleen dan, wanneer ik om goedomschreven werk
[lees: redenen], en naar ik hoop in volle vriendschappelijke verstandhouding,
ik een of ander manuscript niet zou kunnen uitgeven, zoudt U zich eerst tot
een anderen uitgever mogen wenden.
De zaak is namelijk, dat ik in den loop der jaren al zoo veel jonge dichters
heb helpen debuteeren, die, als ze meer ‘loonend’ werk voor den uitgever
gingen schrijven, mij met de poezie lieten zitten, en bv hun romans en
wetenschappelijke werken elders gingen uitgeven. Dit nu wil ik voorkomen.
Ik ben steeds bereid om alles voor een boek te doen wat ik kan, het te
honoreeren als iedere andere uitgever, en U weet, dat ik de boeken in den
regel beter verzorg dan andere uitgevers.
Wie dus in het vervolg bij mij ‘komt’ moet dan ook bij mij blijven, anders
begin ik er liever niet aan. Ik hoop, dat U zult willen besluiten om in het vervolg
al Uw werk bij mij uit te geven; ik voel zelf erg veel voor Uw werk, en wil er
graag mijn uiterste best voor doen.
Ik heb U nu wel niet helpen debuteeren, doch alles bijeen is Uw werk nog
een debuut (al zeg ik gerust: een voortreffelijk debuut). Laten we dus de handen
ineen slaan en samenwerken.
54
Een goede raad wilde ik U geven: publiceert niet in het tempo Vestdijk: de
boekhandel raakt er te gauw vermoeid door, en ook het publiek kan niet alles
verwerken. U hebt nu in dit najaar reeds twee publicaties, en in totaal dit jaar
55
meen ik drie. Overweegt U liever om niet meer dan eens per jaar met een
flinke bundel te komen, dan twee of drie keer per jaar met een plaquette. Dat
weegt zwaarder, en U zult op den duur nog critischer tegenover Uw eigen werk
gaan staan. Roland Holst, Bloem, Greshoff, Nijhoff, ja de geheele vorige
generatie had minder haast met publiceeren. En toch is alles ‘terecht’ gekomen.
Al kan ik de drift tot publiceeren goed begrijpen, ik meen U toch te mogen
aanraden om niet te veel bundeltjes te laten verschijnen, doch liever met
minder bundels, doch ‘dikkere’ en niet vaker dan eens per jaar op de
boekenmarkt te komen.
Hoe het ook zij, als U met mijn principieele voorwaarde accoord gaat, geef
ik Uw bundel in het voorjaar uit.
Ik kom a.s. weekend naar Amsterdam. Laat U mij eens weten, hoe en waar
ik U overdag het gemakkelijkst bereiken kan. Ik was 8 dagen geleden in
56
Amsterdam, doch U was op de redactie niet te bereiken, en evenmin heb ik
57
U op den Kring kunnen ontdekken.
We kunnen dan eens persoonlijk kennis maken en over een en ander praten.
58
Kan ik op Uw bericht vóór Donderdag rekenen?
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Inmiddels verblijf ik gaarne,
met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
53 Bedoeld is Steenen.
54 S. Vestdijks eerste poëziebundel, Verzen, was in 1932 als cahier van De Vrije Bladen verschenen;
tot eind 1938 verschenen van hem in totaal 21 werken; vijf poëziebundels, drie novellen, zeven
romans, vier essays, een vertaalde roman en een in samenwerking met H. Marsman geschreven
roman-in-brieven.
Ondanks de waarschuwing van Stols vond Anthonie Donker toch, dat Hoornik te veel uitgaf:
‘Van het vrij uitgebreide werk (teveel!), dat hij sinds 1936 in niet minder dan zeven kleine bundels
uitgegeven heeft, teekent dit [Mattheus, A.H.] het best zijn verhouding tot de werkelijkheid.’ (In
‘De jongste generatie en de werkelijkheid (III)’, De Stem 19 (1939) 7-8 (juli-augustus), p. 595.)
55 Van Hoornik waren in 1938 Mattheus, Geboorte en Drie op één perron verschenen.
56 Hoornik was in die tijd als redacteur binnenland werkzaam op het Algemeen Handelsblad in
Amsterdam.
57 ‘De Kring’, een besloten artiestensociëteit in Amsterdam, werd op 23 september 1922 opgericht
met als doel een gezelligheidscentrum en artistiek middelpunt te zijn. Hoornik was, evenals vele
andere schrijvers, jarenlang lid van de sociëteit en hield er geregeld lezingen over nieuwe poëzie.
In 1938 was de sociëteit gehuisvest aan het Kleine-Gartmanplantsoen 7-9.
58 Hoornik beantwoordde deze brief op woensdag 7 december.
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14 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 7 december 1938

Interieur van Drukkerij Boosten & Stols te Maastricht, eind jaren '30. (Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag

[Amsterdam,] 7-XII [19]38
Geachte Heer Stols
Met groote erkentelijkheid nam ik kennis van Uw uitvoerige brief. Zeer gaarne zal
ik U persoonlijk ontmoeten, waarbij we dan de uitgave van ‘Steenen’ en de
toekomstplannen kunnen bespreken. Er zitten hier een paar haken en oogen,
waaromtrent ik gaarne Uw advies zou inwinnen.
U kunt mij Zaterdag a.s. van 9 tot 1 uur, en van 2-3½ uur op het Handelsblad
(30404), redactie
Binnenland bereiken; we kunnen dan een afspraak voor 's namiddags of 's avonds
maken.
Met vriendelijke groeten
Uw Ed Hoornik
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15 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 20 december 1938
20-12-1938
Beste Hoornik,
Ten zeerste zou ik het op prijs stellen, indien je me de copie voor den
nieuwen bundel spoedig kon sturen. Je moet daarbij evenwel met een ding
rekening houden: verleden week had ik den heer Loot van de firma Leopold
59
aan de telefoon over een kwestie die niets met je bundel te maken heeft. We
kwamen toen te spreken over Mattheus, en ik hoorde toen, dat je achttien
maanden contractueel gebonden bent voor deze uitgave aan Leopold. Herdruk
van Mattheus moeten we dus tot een volgenden bundel uitgeven [lees:
60
uitstellen].
Mijn vraag is nu: heb je misschien nog meer gedichten die we aan den
nieuwen bundel kunnen toevoegen. Ik zou het nl prettig vinden als de bundel
wat substantieel werd, ik bedoel wat omvangrijk, maar natuurlijk mag de
kwaliteit er niet onder lijden.
Zou je verder aan den Rilke-vertaler Den Brabander eens willen vragen of
hij me een voorstel kan doen inzake het vertalen van een prozaboek(je) van
61
Rilke? Het moet, teneinde niet in auteursrechten te vervallen, vóór 1920
62
verschenen zijn in de oorspronkelijke duitsche uitgave.
Van Van Hattum zou ik eventueel in het najaar ook weer een bundel willen
63
uitgeven. Wil je hem er eens over polsen?
Tenslotte: ken je het adres van Mok? Hij lijkt me wel iemand voor mijn fonds.
64
Ik zal hem dan eens schrijven.
Weet je niemand die met een eenigszins behoorlijke roman in z'n portefeuille
loopt? Ik zou er dit voorjaar wel een willen uitgeven.
Neem me niet kwalijk dat ik je zoo'n beetje als trait-d'union met je vrienden
gebruik. Je antwoord zal ik zeer op prijs stellen.
Bij voorbaat mijn hartelijken dank.
Met vriendelijke groeten,

Eindnoten:
59 Marten Cornelis Loot (1891-1978) was van 1928-1940 algemeen procuratiehouder van H.P.
Leopold's Uitgevers-maatschappij N.V. te Den Haag. Vanaf 1940 was hij directeur van deze
uitgeverij. Leopold was de uitgever van De Vrije Bladen, waarin Hoorniks bundel Mattheus was
verschenen.
60 Mattheus zou niet in Steenen worden herdrukt, maar in de bundel Geboorte, gevolgd door
Mattheus en andere gedichten, die in augustus 1939 bij Stols verscheen.
61 Zie n. 18. In een brief van 26 december 1938 aan Gerard den Brabander deed Stols suggesties
over te vertalen werk van Rainer Maria Rilke (1875-1926). Hij suggereerde drie oudere verhalen
(‘Zwei Prager Geschichten’, ‘Die Letzten’ en ‘Am Leben hin’), maar Den Brabander kon wat hem
betreft ook een keuze maken uit ‘Kleine Novellen’. De grote prozawerken van Rilke, onder andere
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910), Geschichten vom Lieben Gott (1904) en
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke (1899), waren reeds eerder vertaald.
Op 5 januari schreef Stols aan Den Brabander, dat de ‘Zwei Prager Geschichten’ van Rilke
misschien voor vertaling in aanmerking zouden komen. Bij de brief sloot Stols een postcheque
van ƒ 15,- in, als voorschot op het honorarium voor de vertaling. Een maand later schreef Stols
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aan Den Brabander: ‘Tot mijn genoegen kan ik je mededeelen, dat ik thans in het bezit van het
vertalingsrecht van “Zwei Prager Geschichte” van Rilke ben. [...] Het boek kan dan, als alles
goed gaat tegen den zomer verschijnen’.
In november 1939 verscheen bij Stols Koning Bohoesj van Rainer Maria Rilke, in het Nederlands
vertaald door Gerard den Brabander. Dit was een vertaling van König Bohush, uit Rilkes Zwei
Prager Geschichten (1899). Daarna heeft Stols geen eigen werk of vertalingen meer van Den
Brabander uitgegeven. In 1945 verscheen bij A.W. Bruna & Zoon te Utrecht Rilkes door Den
Brabander vertaalde Gedichten.
62 In 1931 had Nederland de herziening van de uit 1928 daterende Berner Conventie aanvaard,
wat betekende dat de regeling uit 1912 verviel. De nieuwe regeling hield in, dat het recht om de
vertaling van een buitenlands werk uit te geven, even lang beschermd werd als de termijn van
het auteursrecht op dat werk in het land van oorsprong (in Nederland en Duitsland was dit vijftig
jaar). Bij de oude regeling verviel dit recht al na tien jaar. De nieuwe wet bepaalde echter ook
dat, wanneer het vertaalrecht volgens de vroegere wetgeving vervallen was, dit recht niet
herleefde. Hierdoor konden dus buitenlandse werken, die vóór 1 januari 1921 verschenen waren,
vrij worden vertaald. Waarschijnlijk doelde Stols op bovenstaande regeling, al noemde hij het
jaar 1920 in plaats van 1921.
63 Nadat Hoornik Jac. van Hattum benaderd had, schreef deze vervolgens op 26 december aan
Stols: ‘Van den Heer Hoornik vernam ik Uw voornemen, najaar '39 een bundel van mij uit te
geven. Ik zou van U gaarne daaromtrent een schriftelijke bevestiging tegemoet zien [...], opdat
het mij niet andermaal vergaat, als indertijd met de bundel “Bilzenkruid” [...]. Voorjaar '36 vroeg
Vestdijk mij, zo spoedig mogelijk 'n bundel te zenden naar Greshoff [...]. Zomer '38 kreeg ik de,
uiteindelijk door Vestdijk vriendelijk samengestelde & door Greshoff aanvaarde, bundel terug,
omdat G. teveel “tegenstand ontmoette” bij de uitgave. Jammer, dat ik toen reeds Greshoff de
schriftelijke aanvaarding v/d bundel woedend had teruggezonden & alle correspondentie
daaromtrent. [...] Verder tril ik weer van woede op dien Greshoff. Doe me geen tweede Ursa
Minor aan.’ Stols antwoordde hem op 27 december: ‘Uw brief van 26 dezer is mij in geen enkel
opzicht sympathiek. [...] de heer J. Greshoff is litterair adviseur, doch niet degene, die in laatste
instantie beslist of een boek uitgegeven wordt of niet. [...] U beschuldigt dus geheel ten onrechte
de heer Greshoff, die een mijner oudste en dierbaarste vrienden is.’
Al in maart 1936 had J. Greshoff met Van Hattum contact gehad over de uitgave van een bundel
in de nieuwe reeks Ursa Minor, maar Van Hattum schreef hem op 3 maart 1936: ‘[...] zou het
niet mogelijk zijn, dat U den Heer Stols bewoog tot een uitgave van een uiterst simpel, maar
smaakvol bundeltje van mijn hand, tegen zeer geringe prijs? Ik persoonlijk vind het meer van
belang met een uiterst smaakvol, goedkoop boekje meerdere mensen te bereiken, dan men
zulks wel kan met een fraaie, kostbare uitgave.’ Greshoff besloot de bundel niet in de serie op
te nemen. Op 24 januari 1939 zou Greshoff Stols schrijven dat hij van Jac. van Hattum gedichten
had ontvangen, waarvan hij met behulp van Vestdijk een bundel wilde samenstellen, die Van
Hattum graag als gewone uitgave zag verschijnen. Maar Stols zag hier geen kans toe en
adviseerde Greshoff op 8 februari: ‘Neem hem dus voor Ursa Minor aan en overweeg nog eens
met Bob [Nijkerk], wat ik je schreef over grootere oplage en lagere prijs. Op deze wijze wordt
ons doel: goede boeken in uitstekende typografische uitvoering, voor een grooter publiek, toch
mogelijk.’ De bundel zou uiteindelijk in augustus 1939 in de reeks Ursa Minor in een oplage van
300 exemplaren verschijnen. (Zie hiervoor ‘Beste Sander, Do it now!’, p. 672.)
64 Mozes Maurits Mok (1907-1989) debuteerde in 1930 in het katholieke tijdschrift De Gemeenschap.
Hij publiceerde verder onder meer in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, Forum, Helikon en
De Stem. Zijn romandebuut vond in 1934 plaats met Badseizoen. Zijn poëziedebuut, Exodus,
verscheen in 1938. Moks gedichten hadden aanvankelijk een geëngageerd karakter. Bij uitgeverij
De Tijdstroom in Lochem verschenen van Mok onder andere de bundels Kaas- en Broodspel
(1939), Scheppingsdroom (1940) en de roman De tweede jeugd (1939). Van Mok zouden in
1939 drie uitgaven bij Stols verschijnen: het gedicht De rattenvanger, de dichtbundel Verloren
droomen en de roman Figuren in het zand.
Stols zou Mok nog dezelfde dag schrijven: ‘Van den heer Greshoff verneem ik, dat U een roman
gereed heeft. Ten zeerste zou ik het op prijs stellen, indien ik dezen roman ter lezing zou mogen
ontvangen en de uitgave zou mogen overwegen. [...] Ook wil ik mij gaarne aanbevelen voor het
uitgeven Uwer poëzie in de toekomst. Het heeft mij gespeten, dat U zich voor Uw eersten bundel
niet tot mij, gespecialiseerd als ik ben in het uitgeven van moderne poëzie, heeft gewend.’
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16 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 22 december 1938
[Amsterdam,] 22-XII [19]38
Waarde Stols.
De copie voor den nieuwen bundel zal ik morgen naar Vestdijk sturen. Langer
dan een week zal hij ze wel niet houden, zoodat ze begin Januari in je bezit kan
zijn. Met een herdruk van Mattheus kunnen we inderdaad wachten, zoolang je maar
wilt.
65
De bundel ‘Geboorte’ is bijna uitverkocht; Boucher maakt een herdruk. Ik hoop
hetzelfde voor ‘Steenen’, waarin ik alle goede gedichten, die ik nog heb, wil opnemen.
Ik hoop, dat Vestdijk er niet te veel uitgooit. Den Brabander heb ik verwittigd omtrent
je plannen betreffende een proza-boekje van Rilke. Hij zal zich wel met je in
66
verbinding stellen. Van Hattum zal ik polsen. Ik geef je hierbij het adres van
Hoekstra, die ik als een der talentvolste jongeren beschouw, en een bundel gereed
heeft:
II

67

Prinsengracht 186 , A'dam.
Het adres van Mok, die nauwe relaties met de uitgeverij ‘De Tijdstroom’
onderhoudt, is: Eerste Weteringplantsoen 4, Amsterdam. Het adres van Theo van
68
der Wal, die een roman gereed heeft, is: Achterpad 6 - Oostdorp, Bergen N.H.
Wanneer ik nog iemand ontmoet, van wien ik denk, dat hij iets is, zal ik je schrijven.
Mag ik nu eenige zakelijke vragen stellen? December was een ongehoord dure
69
maand; drie kinderen zijn kostbaar. Het redacteurschap van ‘Werk’, dat me veel
tijd kost levert niets op; het honorarium van de gedichten, die ik nu wel aan dat
tijdschrift moet afstaan, is niet noemenswaardig. Voor ‘Drie op één Perron’ ontving
ik f 10.-. Zou je mij de f 15.-, waarmee je Den Brabander verheugde, ook aan mij
willen zenden.
Voor ‘Steenen’ had ik gaarne een voorschot van f [:2]5.-; de nadere voorwaarden
laat ik gaarne aan jou over. Het spijt me je met deze financieele kwestie te moeten
lastig vallen; ik zou het niet doen, wanneer het niet noodig was. Mag ik dan per 1
Januari rekenen op f 40.-? Gaarne je spoedig antwoord vernemend
Met hartelijke groeten
Ed Hoornik

Eindnoten:
65 L.J.C. Boucher had in 1938 Geboorte, een lyrische cyclus en andere gedichten uitgegeven. De
tweede druk van deze bundel zou niet bij Boucher verschijnen, maar in augustus 1939 door
Stols worden uitgegeven onder de titel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
66 Een brief van Gerard den Brabander aan Stols is niet achterhaald. (Zie n. 61.)
67 Hendricus Gerard Hoekstra (1906-1988) debuteerde in juni 1933 met de bundel Dubbelspoor
in De Vrije Bladen; hij publiceerde vervolgens De dorstige dichter (1939) en Het ongerijmde
leven (1940). Van 1937 tot 1942 redigeerde hij het informatief literaire maandblad Den Gulden
Winckel en van 1940 tot 1942 vormde hij samen met Ed. Hoornik en Cola Debrot de redactie
van Criterium.
Van Hoekstra is nooit werk bij Stols verschenen. De bundel waar Hoornik op doelt is De dorstige
dichter, die in 1939 door Bigot & Van Rossum in Amsterdam zou worden uitgegeven.
68 Theo Jacob van der Wal (1910-1984) was een psychologie-student die zich specialiseerde in
grafologie. Hij schreef veel romans en novellen en was in 1933 gedebuteerd met de roman
Ambtenaren. Van Theo van der Wal verscheen bij Stols de roman Jacht op het noodlot (1939).
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69 Hoornik was op 14 augustus 1934 te Dierdorf (Duitsland) in het huwelijk getreden met Elisabet
(Liesel) Theodore Nussbaum. Zij kregen drie dochters: Marianne Ingrid (28 mei 1935) en de
tweeling Eva Maria en Erika Mario (23 december 1937).
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17 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 23 december 1938
23-12-1938
Waarde Hoornik,
Laat ik beginnen met eerst maar het laatste deel van je brief af te handelen.
Ingesloten zend ik je een postchèque van fl 40.-, zijnde fl 15.- tweede voorschot
op het honorarium van ‘Drie op een Perron’ en fl 25.- voorschot op het te
leveren manuscript van ‘Steenen’. Zoodra het laatste in mijn bezit is, zal ik het
contract opzenden; we kunnen dan eerst nog even correspondeeren over de
voorwaarden.
Laten we dan ‘Mattheus’ herdrukken in den bundel nà ‘Steenen’, als dat
tenminste zoo uitkomt met dien bundel. Het zou jammer zijn, als dat gedicht
zoo, als nummer van ‘De Vrije Bladen’ bleef bestaan, en dus op den duur
verloren ging.
Het doet me genoegen te vernemen, dat de bundel ‘Geboorte’ uitverkocht
is, en dat er een herdruk van komt. Dat bewijst tenminste, dat er belangstelling
voor je werk bestaat ook buiten de kritiek. Van ‘Drie op een Perron’ waren er
op 1 December 203 verkocht, en ín December zullen er ook nog wel wat zijn
weggegaan. Laten we hopen, dat we de opgelegde 350 exemplaren gauw kwijt
zullen zijn...
Zeer bedankt voor de adressen van Mok, Hoekstra en van der Wal. Van Mok,
wiens adres ik inmiddels teruggevonden had, kreeg ik bericht, dat hij zijn
70
roman reeds vergeven had. Hij beloofde me evenwel werk, zoodra mogelijk.
Als jij hem nu nog eens voor me warm houdt, zul je me ten zeerste verplichten.
Van der Wal zal ik heden schrijven. Eveneens Hoekstra, al heb ik er niet zooveel
fiducie in als jij.
Ik hoop, dat ik het manuscript van ‘Steenen’ gauw zal ontvangen; als Vestdijk
soms treuzelt, wil je hem wel opporren?
Als je auteurs, ook buiten de letterkunde (ik denk aan wetenschappelijk
werk, schoolmeesters e.d.) tegenkomt, die publicatieplannen hebben, wil je
71
ze dan naar mij verwijzen? Je zult er mij een grooten dienst mee bewijzen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Misschien kom ik omstreeks 29 dezer nog in Amsterdam, en ik hoop dan
een biertje met je te drinken. Van Den Brabander krijg ik dus wel bericht,
evenals van Van Hattum. Inmiddels, met hartelijke groeten,

Eindnoten:
70 Stols doelde op Maurits Moks roman De tweede jeugd, die in augustus 1939 bij uitgeverij De
Tijdstroom te Lochem zou verschijnen. Mok had Stols op 21 december teruggeschreven, dat hij
de roman elders had ondergebracht, waarop Stols meteen antwoordde: ‘Mocht U het zoo kunnen
regelen, dat wij toch samen kunnen werken, dan zou ik dit ten zeerste op prijs stellen: U zult er
geen spijt van hebben.’ Stols dacht een romancier van formaat binnen te halen. Hij gaf nog
datzelfde jaar van Mok de bundel Verloren droomen en de roman Figuren in het zand uit. Maar
Mok bleek onverkoopbaar, omdat er van hem te veel werk in omloop was. Daarom zag Stols
na 1939 af van nieuwe uitgaven van Mok.
71 Uit de fondscatalogi van Stols uit de jaren 1938 en 1939 blijkt dat Stols inderdaad ook enkele
niet-literaire werken uitgaf. Dit waren uitgaven op het gebied van de kunstgeschiedenis, de
genealogie en de rechtswetenschap en sociologie.
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18 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 28 december 1938
[Amsterdam,] 28-XII-[19]38
Beste Stols
Hartelijk dank voor brief en chèque.
III

Van Rein Blijstra, Amstellaan 70 , tel. 21226, Amsterdam, hoorde ik, dat hij dezer
dagen een roman heeft beeindigd. Hij heeft zich nog niet met een uitgever in
72
verbinding gesteld, voor zoover ik weet. Een redactrice van het ‘Alg. Handelsblad’,
tevens redactrice van het kinderweekblad ‘Doe Mee’, De Lairessestr. 3, Amsterdam
(Z.) heeft een aantal zéér orgineele, knappe kindervertellingen geschreven, die,
geïllustreerd door Piet Worms, wellicht een alleraardigst boekje zouden vormen.
73
Mijn bezwaren tegen ‘Nanne's reis’ liggen juist in de ‘slappe’ tekst. Vestdijk schreef me vandaag, dat ik binnen 14 dagen de bundel ‘Steenen’
terugkrijg. Ik zend die dan direct naar je door.
Door een misverstand heeft Marsman over ‘Drie op één Perron’ geschreven; het
lag nml. in Vestdijk's bedoeling er een kroniek aan te wijden. Hij reserveert die nu
74
voor ‘Geboorte’. Mocht je in Amsterdam komen, dan hoop ik vast je te zien. 's
Avonds ben ik telefonisch bereikbaar onder 30404.
Met vriendelijke groeten
Ed Hoornik.

Eindnoten:
72 Reinder Blijstra (1901-1975) debuteerde in 1928 door bemiddeling van E. du Perron met de
prozabundel IJzeren vlinders, waarin een tekening was opgenomen van A.C. Willink. Deze
bundel werd gevolgd door Graphische voorstelling (1930) en de roman Aanslag (1938). In 1928
redigeerde hij samen met Paul van Ostaijen en E. du Perron het tijdschrift Avontuur. Van 1935
tot 1940 werkte Blijstra mee aan Critisch Bulletin, waaraan hij na de Tweede Wereldoorlog als
redacteur was verbonden.
Er kwam in 1939 geen roman uit van Blijstra. Wel verschenen dat jaar van hem een tweetal
vertalingen: bij Kosmos te Amsterdam Rachel Fields' Dit alles en ook nog de hemel en bij De
Wereldbibliotheek te Amsterdam van Nicolai Kazantzaki De tuin der rotsen (Le jardin des rochers).
In 1941 verscheen de prozabundel Gericht tot zelfbehoud bij de Amsterdamsche Boek- en
Courant Mij. Stols zou nooit werk van Blijstra uitgeven.
73 Hoornik bedoelde Wilhelmina Remelia (Wim) Hora Adema (1914-1998). Wim Hora Adema
belandde na de kweekschool in de journalistiek en was van 1936 tot 1941 werkzaam bij het
Algemeen Handelsblad, waar ze nauw samenwerkte met Hoornik en jarenlang zijn manuscripten
uittypte. Doe Mee was een kindertijdschrift, dat het Algemeen Handelsblad van 1936 tot 1941
uitgaf. Tussen 1940 en 1964 schreef Wim Hora Adema verschillende kinderboeken, waarvan
drie samen met Hoornik: Joosje (1940), Zal ik u vertellen? (1941) en Tusschen de anderen
(1942). Stols zou de genoemde kindervertellingen niet uitgeven en het manuscript op 19 juni
1939 aan Hoornik terugzenden. In 1957 zou in Stols' Jeugdboekerij van Wim Hora Adema het
boek De rode engel, met illustraties van Fiep Westendorp, verschijnen.
Piet Worm (1909-1996) had bouwkunde gestudeerd en werkte enige tijd als architect in Frankrijk.
Na een opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende kunsten in Amsterdam, ging hij zich
toeleggen op het illustreren van (kinder) boeken, maar hij zou geen boeken van Wim Hora
Adema illustreren.
Worm, die gehuwd was met Tia Wiegman (geb. 1913), was met Stols in contact gekomen dankzij
zijn schoonvader Matthieu Wiegman, met wie Stols goede relaties onderhield. Nauwe contacten
ontstonden toen Worm in 1939 het ontwerp maakte voor het omslag van de eerste jaargang
van het tijdschrift Halcyon. Hij zou verschillende ontwerpen voor Stols-uitgaven maken, waaronder
de ‘zwaantjes’-band van de Helikonbundels uit 1940, 1946 en 1947. Worm schreef en illustreerde
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ongeveer vijfendertig kinderboeken. De eerste daarvan, Nanne's reis, zowel door Worm
geschreven als van litho's voorzien, was in november 1938 bij Stols verschenen.
74 In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 april 1939 besprak S. Vestdijk, onder de titel ‘Poëzie
der physiologie’, Hoorniks bundel Geboorte, een lyrische cyclus en ondere gedichten (1938).
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19 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 3 januari 1939
3-1-1939
Beste Hoornik,
Hartelijk dank voor je brief. Ik ben Vrijdag in Amsterdam geweest, doch
helaas te kort om naar je toe te komen. Wel heb ik nog gelegenheid gehad om
Blijstra op te bellen. Hij had de roman aan De Bourbon voor de Gemeenschap
75
gegeven. Doch hij zou hem terugvragen. Ik heb De Bourbon ook nog
geschreven. Hartelijk dank voor je bemiddeling.
Je geeft me wel het adres van de juffrouw die kinderverhalen schrijft, maar
niet haar naam. Ik kan haar zoo moeilijk schrijven. Zou je mij haar naam even
willen mededeelen?
Gaarne zie ik spoedig de copie van je bundel tegemoet. Van Mok heb ik ook
76
77
78
een bundel, verder een van Morriën , van Franquinet. Dat wordt dus weer
een vloed van poëzie in dit voorjaar... En met dat alles nog geen roman voor
het voorjaar, tenzij de roman van Franquinet zoo uitgevallen blijkt te zijn, dat
79
hij acceptabel is.
Met van Hattum heb ik een minder aangename correspondentie gehad. Hij
80
is fel gebeten op Greshoff, die een mijner dierbaarste vrienden is. Ik ken Jan
nu bijna 20 jaar en ik kan geen kwaad van hem hooren, omdat ik weet dat hij
de beste kerel op de wereld is. Maar van Hattum is zoo fel, dat ik hem een van
de redenen weerleggende, niet kon overtuigen. Onze correspondentie is dus
afgeloopen. Jammer, maar ik stel vriendschap nu eenmaal ontzettend veel
hooger dan het heele littéraire leven. En wie aan mijn vrienden raakt raakt aan
mij...
Aan Den Brabander zal ik eerstdaags weer schrijven. Maar ik heb het
ontzettend druk.
81
Nog hartelijk bedankt voor de rijmprent. Jammer dat deze zoo gehavend
arriveerde. Ik zal probeeren ze op te kalafateren.
Hoor ik gauw wat van je?
Met hartelijke groeten,
je
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
75 Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon (1908-1975) maakte van 1934 tot 1941 deel
uit van de redactie van het literaire maandblad De Gemeenschap. In De Gemeenschap werden
regelmatig romans geheel of gedeeltelijk voorgepubliceerd. Het blad werd uitgegeven door de
gelijknamige uitgeverij, die sinds 1936 was gevestigd in Bilthoven. Stols doelde waarschijnlijk
op het tijdschrift De Gemeenschap. Hierin zou in 1939 geen proza van Rein Blijstra worden
gepubliceerd. Evenmin zou bij Stols een roman van hem verschijnen (zie n. 72). In 1941 zou
van Blijstra bij de Amsterdamsche Boek- en Courantmij. de roman Gericht tot zelfbehoud
verschijnen. Het is niet duidelijk of dit de roman is, die in deze brief werd bedoeld.
76 Stols doelde op de in april te verschijnen bundel Verloren droomen van Maurits Mok.
77 Adriaan Morriën (geb. 1912) studeerde Frans en werkte tot 1941 als leraar. Daarna wijdde hij
zich geheel aan de literatuur. Hij debuteerde in december 1935 gelijktijdig in Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift en de laatste aflevering van Forum en werkte voorts onder meet mee
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aan Groot Nederland en Helikon. Naast poëziebundels publiceerde hij ook verhalend proza en
literaire essays.
Stols had in 1938 Morriën benaderd met de vraag of hij voldoende gedichten voor een bundel
had. Dat Morriën in 1939 nog niet veel gedichten voor publicatie gereed had, blijkt uit het feit
dat zijn debuutbundel Hartslag, die Stols in april 1939 zou uitgeven, uit slechts 23 pagina's
bestaat en zeventien gedichten bevat. Naast Hartslag zou Stols in 1942 van Morriën nog de
bundel Landwind uitgeven.
78 Robert Franquinet (1915-1979) was behalve schrijver ook beeldend kunstenaar en kunstcriticus.
Hij was in 1933 gedebuteerd met de door Drukkerij De Nieuwe Mijnstreek te Beek uitgegeven
poëziebundel Het vroege uur. In 1936 had hij voor uitgeverij Leiter-Nypels te Maastricht de
bloemlezing Nieuwe klanken van de jongste lichting in Nederland en Vlaanderen samengesteld.
In 1938 had Stols van hem het gedicht In memoriam Maurice Ravel uitgegeven. De in deze brief
bedoelde bundel is Andrianoer en Fatima's heimwee, die in april 1939 bij Stols zou verschijnen.
79 Stols zou in de loop van 1939 de roman Ghislaine la Bruyère en ik van Robert Franquinet
uitgeven.
80 Greshoff had aanvankelijk besloten de bundel Bilzenkruid op te nemen in de reeks Ursa Minor.
Maar hij bedacht zich en Van Hattum voelde zich ‘allerschandelijks’ behandeld. Hij schreef Stols
op 30 december 1938: ‘Ik haat de heer Greshoff tot elke vezel. Uw vriendschap [...] voor Greshoff,
kan daaraan niet veranderen. En dacht u nu heus, mijnheer Stols, dat u mijn oordeel zou kunnen
wijzigen, door een lichte dreiging geen bundel van mij uit te geven? Dacht u ook maar één
moment, dat mij aan publicatie meer dan aan Geweten gelegen lag? [...] En daarom zullen dan
voor eens en voor altijd onze relaties eindigen.’ (Zie n. 63.)
81 In 1938 verscheen van Hoornik een rijmprent met tekening van J.F. Doeve. De tekst luidde:
‘Hoe hebt gij mij, hoe heb ik u bevonden? / Wies ik tot eeuwigheid. Bleef ik seconde? / Ik zag u
lachen naar het morgenrood; / hoor ik u kreunen in de avondstonde?’ De bijbehorende tekening
was een afbeelding van een oude man.
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20 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 4 januari 1939

Dichterlijke diagnose, 1937.

[Amsterdam,] 4-1 [193]9
In haast.
Beste Stols.
Naam en adres van de schrijfster van kinderverhalen is:
Mej. Wim Hora Adema, De Lairessestr. 3, Amsterdam.
De copie van mijn bundel kreeg ik heden van V[estdijk]. terug; je kunt haar
Maandag a.s. verwachten.
Van Hattum is jammer; ik waardeer je houding ten zeerste.
Tot mijn spijt bezit ik geen exemplaar van de rijmprent meer; anders zond ik een
andere.
Hartelijke groeten
Je Ed Hoo[:rni]k.
N.B. Hoe is de bundel van Mok?
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21 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 11 januari 1939
11 Januari '39.
Beste Stols,
Hierbij stuur ik je de door Vestdijk uitgezochte 37 gedichten, die in den bundel
‘Steenen’ moeten worden opgenomen. Een doorslag ervan zond ik aan Marsman,
82
die er in April a.s. een studie over wil schrijven in ‘Groot Nederland’. Mag ik er dus
83
op rekenen, dat uiterlijk 1 April de bundel uit is? Gaarne ontving ik spoedig het
contract; de verdere voorwaarden hoor ik wel van je. Mag ik op 12
auteurs-exemplaren rekenen: 6 gebondene en 6 ingenaaide?
Hoe vind je het eerste nummer van ‘Werk’? Het gedicht ‘Requiem’, waarmee
84
‘Steenen’ opent, is zeer gunstig ontvangen.
Een verrassing was voor mij het vernemen, dat je in Februari a.s. een bundel van
85
Morriën uitgeeft. Ik zal aan hem veel aandacht in ‘Groot Nederland’ wijden; hij is
een onzer beste jongere dichters.
Hartelijke groeten:
Ed Hoornik

Eindnoten:
82 De hier bedoelde studie zou niet in het april-nummer, maar in Groot Nederland 37 (1939) 7 (juli),
p. 24-39 verschijnen. In het artikel, getiteld ‘Eduard Hoornik’, behandelde Marsman het hele
oeuvre van Hoornik, met uitzondering van de bundel Steenen. Deze bundel zou Marsman
afzonderlijk bespreken in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 10 augustus 1939.
83 Steenen zou in de week van 12 april verschijnen.
84 Het enige commentaar op de cyclus ‘Requiem’ dat is achterhaald, is afkomstig van J. Greshoff.
In zijn bespreking van het eerste nummer van Werk in Het Hollandsche Weekblad van 28 januari
1939 schreef hij: ‘De bijdrage van Ed. Hoornik, een aangrijpende complainte “Requiem” getiteld,
behoort tot het beste, wat ik van hem las en bevestigt mij in mijne overtuiging, dat hij de
belangrijkste lyrische figuur van zijn generatie is.’
85 Bedoeld is Hartslag. Hoornik verzorgde gedurende 1939 de rubriek ‘Nieuwe poëzie’ in Groot
Nederland. In Groot Nederland 37 (1939) 6 (juni), p. 583-588 was zijn kroniek gewijd aan Adriaan
Morriën.
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22 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 13 januari 1939
13-1-39
Beste Hoornik,
Dank voor je brief d.d. 11 dezer.
Ik zal er alles op zetten om je zoo spoedig mogelijk iets te laten weten.
Ingesloten ontvang je het contract conform je wenschen en onze afspraak.
Inderdaad ga ik een bundel uitgeven van Morriën. Ook heb ik er een aan
86
Vasalis gevraagd, doch zij heeft mijn brief nog nauwelijks in haar bezit.
Vandaag kreeg ik ook het manuscript van Mejuffrouw Hora Adema.
Wil je de contracten s.v.p. teekenen op de aangegeven plaatsen (twee maal
per contract). De datum vul ik zelf in na ze van je terug ontvangen te hebben.
Zoodra het geregistreerd is stuur ik je een ex. terug.
Van van der Wal kreeg ik bericht, dat hij nog niet tot publicatie kan overgaan.
Hij vindt het geschrevene publicatie niet waardig.
Inmiddels verblijf ik met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols

Eindnoten:
86 M. Vasalis (pseud. van Margaretha Leenmans, 1909-1998) debuteerde in 1936 met enige
gedichten in Groot Nederland. Haar bundel Parken en woestijnen verscheen in december 1940
bij Stols in de Helikon-serie; gedurende de Tweede Wereldoorlog zou deze bundel elf maal
worden herdrukt, waarmee een totale oplage van 12.200 exemplaren werd behaald. Haar tweede
bundel, De vogel Phoenix, zou in 1947 eveneens bij Stols verchijnen.
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23 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, Medio januari 1939
87

[1939]

Beste Stols
Hartelijk dank voor je brief.
88
Hierbij de geteekende contracten.
Ik sprak zooeven Vasalis, die mij mededeelde, dat zij buiten de in ‘Groot Nederland’
en ‘Werk’ gepubliceerde gedichten - dit zijn er twaalf - geen verzen heeft geschreven.
89
Zoodra zij er wat meer heeft, zal ze gaarne een bundel bij jou uitgeven. Zij vond
twaalf wel heel weinig. Zij verzocht mij je dit te schrijven.
Ik ben erg blij, dat je de bundel ‘Steenen’ spoedig laat verschijnen. Ik loop dan
90
tenminste niet het risico de proeven in de loopgraven te moeten corrigeeren!
Hartelijks
Ed Hoornik

Eindnoten:
87 Gedateerd op grond van de inhoud van de brief. Hoornik schrijft dat hij de getekende contracten
van Steenen, die Stols hem op 13 januari zond, heeft ingesloten.
88 Bedoeld zijn de contracten van de bundel Steenen.
89 In Groot Nederland 34 (1936) 7 (juli), p. 115-118 werden vijf gedichten van Vasalis gepubliceerd;
‘Pension’, ‘Drank, de onberekenbare’, ‘De dood’, ‘Tijd’ en ‘De idioot in het bad’; in Werk 1 (1939)
1 (januari), p. 42-46 verschenen zeven gedichten van haar: ‘De krekel’, ‘Het ezeitje’,
‘Fanfare-corps’, ‘In de herfst’, ‘De trek’, ‘De weg terug’ en ‘Luchtspiegeling’.
Stols zou in 1940 de bundel Parken en Woestijnen uitgeven, waarin alle in Groot Nederland en
in Werk gepubliceerde gedichten, met uitzondering van ‘Pension’, werden opgenomen. Aan
deze bundel zouden vervolgens nog tien niet eerder gepubliceerde gedichten worden toegevoegd:
‘Angst’, ‘Voorjaar’, ‘Begrafenis van mevrouw T.’, ‘Afsluitdijk’, ‘De onbekende van de Amstel’,
‘Vahine no te tiare’, ‘Kind in het licht’, ‘Onweer in het moeras’ en twee gedichten met de titel
‘Herfst’.
90 Hoornik was al in 1930 afgekeurd voor militaire dienst.
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24 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 20 januari 1939
[Amsterdam,] 20-I [19]39
Beste Stols.
91
Met bijgaand gedicht wilde ik de bundel ‘Steenen’ afsluiten. Langen tijd ‘zocht’
ik er naar, vandaag was het er in eens. Zou je het willen toevoegen, geheel aan het
eind, als laatste van de serie ‘Beelden’ dus. Ik hoop niet, dat ik je extra-last bezorg.
Wanneer denk je, dat ‘Steenen’ uitkomt? Mevr. Manteau, bij wie ik Zondag was,
92
zei: herfst. Dit kan je bedoeling toch niet zijn. Hoe eerder, hoe beter, dunkt mij: de
gebeurtenissen sluiten langzaam toe. Als pessimist vrees ik het ergste (zie slot
Zelfportret).
Hartelijke groeten
Ed Hoornik

Eindnoten:
91 De bundel Steenen sluit af met het gedicht ‘Zelfportret’ (p. 47), dat Hoornik, blijkens de datum
die bij het gedicht is afgedrukt, op 19 januari 1939 schreef.
92 Angèle Manteau (geb. 1911) bewoonde van 1928 tot 1933, in ruil voor haar conversatielessen
Frans, een kamer bij de familie Greshoff te Schaarbeek/Brussel. Door Greshoff leerde ze niet
alleen de Nederlandse literatuur kennen, ook maakte zij kennis met Stols, die van 1927 tot 1932
eveneens in Brussel woonde. Om haar studie te bekostigen, was ze vanaf 1930 als secretaresse
bij Stols in dienst. Na Stols' verhuizing naar Maastricht in 1932 nam zij het beheer van zijn
kantoor in Brussel over. Ze stichtte de Nederlandsche Algemeene Importboekhandel A. Manteau
en importeerde, naast de uitgaven van Stols en Boosten & Stols, ook de fondsen van H.P.
Leopold's Uitgevers Maatschappij en J.M. Meulenhoff. In 1938 startte ze met steun van H.P.
Leopold's U.M. haar eigen uitgeverij, die al snel uitgroeide tot de belangrijkste voor de Vlaamse
literatuur. Samen met Leopold gaf zij het jongerentijdschrift Werk uit. (Zie Greta Seghers, Het
eigenzinnige leven van Angèle Manteau, Amsterdam 1992.
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25 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 24 januari 1939
24-1-39
Beste Hoornik,
Hartelijk dank voor je brief d.d. 20 dezer.
Het gedicht dat je me toezond, zal ik nog aan de proef toevoegen.
Je kunt er op rekenen dat je de proef voor het einde van de maand ontvangt.
De bundel kan dan einde Februari, voor de boekenweek verschijnen, als
tenminste van Oorschot nog tijd heeft om hem bij de boekhandel aan te
93
bieden.
Inmiddels verblijf ik met hartelijke groeten,
je
A.A.M. Stols

Eindnoten:
93 De boekenweek werd in 1939 gehouden van 25 februari tot en met 4 maart.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

52

26 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 27 januari 1939

Omslag van Mattheus. Een episch gedicht, met buikbandje, 1938.

[Amsterdam,] 27-I [193]9
Beste Stols.
Je brief was een verrassing. Van harte hoop ik, dat ‘Steenen’ vóór de a.s.
Boekenweek uitkomt. In verband daarmee houd ik ook een lezing in de Bijenkorf te
94
95
's Gravenhage. Vanavond kom ik met ‘Steenen’ voor de radio. Ook zakelijk lijkt
me de bundel dus aardig voorbereid. Ik hoop, dat hij goed loopt.
Hartelijks
Je Ed Hoornik.

Eindnoten:
94 Blijkens een pijl op de briefkaart bedoelt Hoornik met ‘daarmee’ de Boekenweek.
Hoornik hield ter gelegenheid van de opening van de Greshoff-tentoonstelling op 24 februari
1939 in de Bijenkorf van Den Haag een lezing, getiteld ‘Jan Greshoff, dichter en denker’. De
tekst van deze lezing werd in de week van 3 mei 1939 onder de titel J. Greshoff, dichter en
moralist uitgegeven door P.N. van Kampen & Zoon N.V. te Amsterdam.
95 Op 27 januari 1939 was Hoornik van 18.30-18.50 uur te beluisteren voor de VARA. Hij las tijdens
die uitzending voor uit zijn in 1938 gepubliceerde bundel Geboorte. Een lyrische cyclus en andere
gedichten en uit het op dat moment nog niet verschenen Steenen.
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27 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 2 februari 1939
[Amsterdam,] 2-II [19]39
Beste Stols,
Hartelijk dank voor de proeven, die ik je met gelijken post als drukwerk terugzend.
Zou je nog even aandacht willen schenken aan de verdeeling van de bladspiegel,
die o.a. op blz 7 en 9 niet gelijk is.
Het is overigens keurig gezet.
96
Hoeveel gaat de bundel kosten?
Lukt het je nog, vòòr de Boekenweek?
Ik heb den stelligen indruk, dat Boucher, die mij telefonisch mededeelde, dat
‘Geboorte’ was uitverkocht, kwaad is, dat ik hem niet als uitgever gehouden heb.
Twee brieven liet hij onbeantwoord; van een herdruk hoorde ik niets meer. Ik dring
er ook niet op aan. Een herdruk van ‘Mattheus’ en ‘Geboorte’ kan misschien bij jou
97
verschijnen. Naar ‘Geboorte’ is nog steeds vraag. Zoo werden er dezer dagen bij
de Museumboekhandel 2 exemplaren besteld, die niet geleverd konden worden.
Heb je de verhalen van mej. W. Hora Adema reeds gelezen?
Hartelijke groeten
Ed Hoornik

Eindnoten:
96 De bundel Steenen zou ingenaaid ƒ 1,90 en gebonden ƒ 2,50 kosten.
97 De tweede, herziene en vermeerderde druk van Geboorte en Mattheus verscheen gezamenlijk
begin augustus 1939 bij Stols, onder de titel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere
gedichten.
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28 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 3 februari 1939
3-2-39
Beste Hoornik,
Hartelijk dank voor de correctie van de proeven, het is geheel de vraag of
het mij lukken zal de uitgave van ‘Steenen’ voor de boekenweek in den
boekhandel te hebben; doch ik zal mijn best doen. Ik vind het een goed idee
niet op een herdruk van ‘Geboorte’ aan te dringen, wellicht kunnen wij dezen
dan samen met ‘Matheus’ [sic] in het najaar herdrukken.
De verhalen van Mejuffrouw Hora Adema heb ik nog niet kunnen lezen; het
zou toch pas iets voor het najaar kunnen zijn. Wil haar s.v.p. vragen nog wat
geduld te hebben.
Inmiddels met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols
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29 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 18 februari 1939
18-2-39
Amice,
Met gelijke post zend ik je een reisex. van ‘Steenen’ met verzoek mij omgaand
te willen vermelden of je accoord gaat met de kleur en stempeling van de
98
band.
Je kunt dit ex. wel behouden, hoewel dit geen perfect ex. is.
Inmiddels met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols

Eindnoten:
98 Een reisexemplaar is een modelboek, ook wel ‘dummie’ of ‘maquette’ genoemd, waarmee de
reiziger langs de boekhandelaren ging om het in voorbereiding zijnde boek aan te bieden en te
verkopen.
De band van de bundel Steenen is grijs van kleur en heeft een blauwe linnen zijkant, met daarop
in goudkleurige letters de naam van de auteur en de titel. Op de voorkant van de band is het
vignet van Stols in de donkerblauwe kleur van het linnen gedrukt.
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30 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 20 februari 1939
20 Februari '39.
Beste Stols,
Natuurlijk ga ik accoord met kleur en stempeling van de band. Misschien heb ik
het wel anders gedroomd - wat de kleur betreft, diep-paars, overeenstemmend met
het groote openingsgedicht ‘Requiem’, en op de band ook de titel - maar zóó is het
99
immers ook keurig, precies als ‘Drie op één Perron’. Je moet mijn volgende bundel
dan ook maar zoo uitgeven.
Krijg je ‘Steenen’ voor de boekenweek nog uit?
Lukt dit niet voor het geheele land, dan heb ik de volgende verzoeken.
Ik was heden bij de Museum-Boekhandel, Van Baerlestraat, Amsterdam, die ik
buiten de adressen, die ik aan Van Oorschot zond, twintig namen opgaf van
candidaten-koopers. Zou je nu aan deze boekhandel vóór de Boekenweek begint
100
twintig exemplaren willen zenden; de koopers krijgen dan immers, wanneer ze
101
zich het gebonden exemplaar aanschaffen, het Geschenk cadeau. Zooals je weet
houd ik Vrijdag-avond te 's Gravenhage in De Bijenkorf een lezing over Jan Greshoff.
Ik krijg de indruk, dat ze ook van mijn bundels een beetje werk willen maken en zou
het daarom, mede voor den verkoop, op prijs stellen indien je zoudt willen zorgen,
dat voor Vrijdag a.s. De Bijenkorf over eenige exemplaren de beschikking heeft.
Tenslotte: zou je aan S. Vestdijk, Leuvenschestraat 12, Scheveningen, die ‘Steenen’
samenstelde, aan Marsman, Mont-Gosse, Mornex, departement Haute Savoie,
102
103
France, aan Greshoff en aan Menno ter Braak, redactie ‘Het Vaderland’, den
104
Haag, een gebonden exemplaar willen zenden?
Met hartelijke dank
met hartelijke groeten
Ed Hoornik.
N.B. Je behoeft dan geen exemplaar meer aan de N.Rott.Crt. te zenden.

Eindnoten:
99 Bij Drie op één perron staan, evenals bij Steenen, de namen van de auteurs en de titel alleen
op de rug van de band vermeld. De band van Drie op één perron heeft een gele kleur met voorop
het vignet van Stols.
100 In de kantlijn van de brief heeft Stols geschreven: ‘20 geb’, ‘10 geb <R'dam»Haag>.’ en ‘[:x]hier[?]’.
101 Het Boekenweekgeschenk van 1939 was getiteld Drie novellen en bestond uit de verhalen
‘Huwelijk’ van Antoon Coolen, ‘Liefde en geweld langs den Barito’ van Augusta de Wit en
‘Afgesloten balans’ van Johan van der Woude. De bundel werd cadeau gedaan bij aankoop van
tenminste ƒ 2,50 aan Nederlandstalige, dus ook vertaalde, boeken. Een gebonden exemplaar
van Steenen kostte precies ƒ 2,50.
102 H. Marsman verbleef zomer 1938 tot voorjaar 1939 in Mont Gosse bij Mornex. Hij besprak de
bundel Steenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 10 augustus 1939.
103 J. Greshoff bracht Steenen ter sprake in het artikel ‘Rondom Hoornik. De dichter en zijn figuur’,
in het Het Hollandsche Weekblad van 16 september 1939.
104 Menno ter Braak, die van oktober 1933 tot mei 1940 redacteur ‘Letteren en kunst’ van Het
Vaderland was, besprak Steenen samen met Hoorniks bundel Geboorte, gevolgd door Mattheus
en andere gedichten en Hartslag van Adriaan Morriën, in Het Vaderland van 14 mei 1939.
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31 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 28 februari 1939
[Amsterdam,] 28-II [19]39.
Beste Stols,
Hierbij zend ik je een aantal namen en adressen van critici, die, zoo je ze ‘Steenen’
105
toezendt, het werk ook bespreken. Er blijven natuurlijk nog andere kranten enz.,
aan wie de bundel moet worden gezonden; de keuze daaruit laat ik gaarne aan je
over.
Het verheugt mij je te kunnen mededeelen, dat ‘Geboorte’ en ‘Mattheus’ nu geheel
zijn uitverkocht. Tijdens de pauze gedurende mijn lezing te 's Gravenhage was er
‘vraag’ naar, waaraan de uitgevers niet konden voldoen. Ik denk, dat de ‘Gedichten’
106
van Greshoff wel goed zullen worden verkocht; de tentoonstelling is zéér de moeite
107
waard en mevr. v.d. Heyden ‘brengt’ de goedkoope editie uitstekend. De lezing,
108
die ik over Greshoff hield verschijnt op diens verzoek binnenkort bij Van Kampen.
Wanneer moet de copy voor de herdruk van ‘Mattheus’ en ‘Geboorte’, die ik, naar
ik hoop, met een serie nieuwe gedichten kan aanvullen, in je bezit zijn?
Zoodra ik lieden ontmoet, die goed werk in portefeuille hebben, zal ik je, in verband
met de najaarsuitgaven, schrijven.
Krijg ik binnenkort ook de auteursexemplaren van ‘Steenen’?
Met hartelijke groeten
Je Ed Hoornik

Eindnoten:
105 Deze opgave is niet achterhaald.
106 Hoornik doelt op de bundel Gedichten 1907-1936 van J. Greshoff. De eerste druk verscheen
onder de titel Gedichten 1907-1934 in 1934 bij L.J.C. Boucher te 's-Gravenhage ; deze druk
bevatte een voorrede van J.C. Bloem en was typografisch verzorgd door Stols. De tweede,
herziene en vermeerderde uitgave was in 1936 door Stols uitgegeven als nummer 18 in de serie
Kaleidoscoop; in deze tweede druk was de voorrede van Bloem vervangen door de studie
‘Hemelsche en aardsche poëzie’ van S. Vestdijk. Voor de derde druk liet Stols in 1937 zoveel
planovellen drukken, dat hij daarvan in 1938 en 1940 ook de vierde en vijfde editie kon laten
verschijnen. De uitgave waar Hoornik in deze brief op doelt is de vierde ‘druk’, die - met weglating
van Vestdijks inleiding - in de week van 13 april 1938 bij Stols was verschenen. De prijs van
Gedichten 1907-1936 bedroeg ƒ 1,90 voor een ingenaaid en ƒ 2,50 voor een gebonden exemplaar.
107 Niet nader geïdentificeerd; blijkbaar betreft het een medewerkster van de Bijenkorf in Den Haag.
Ter gelegenheid van de Boekenweek 1939 werd in de Bijenkorf een door haar ingerichte
Greshoff-tentoonstelling gehouden. In het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 1 maart 1939
staat in een verslag van deze tentoonstelling: ‘Mevrouw Van der Heyden heeft niet alleen gezorgd,
dat een raam van De Bijenkorf volgens alle regelen van de moderne etaleerkunst voor het boek
is ingericht, maar tevens houdt zij in de boekenafdeling een uitvoerige Greshoff tentoonstelling.
Van Greshoff valt heel wat ten toon te stellen: niet alleen zijn groot oeuvre, op de meest
verschillende manieren uitgegeven, maar ook zijn handschrift, de critieken op zijn boeken, de
tallooze portretten (is er wel één auteur die zoo onbevangen voor de liefde voor zijn conterfeitsel
uitkomt?), ja zelfs zijn pers- en lidmaatschapskaarten ontbreken niet.’
108 J. Greshoff, dichter en moralist. Bernhardus (Bob) van Kampen (1908-1977) was een vriend
van Greshoff; hij was sedert 1935 naast zijn vader, J.W. van Kampen, directeur was van uitgeverij
P.N. van Kampen & Zoon te Amsterdam.
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32 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 1 maart 1939
[Maastricht,] 1-3-39
Beste Hoornik,
Vanmorgen zend ik je de contractueele auteursex. van ‘Steenen’. Vanmiddag
beginnen we met de verzending van de recensie-ex.
Laat mij eens even weten of de 10 ex., die ik je voor je lezing in de Bijenkorf
te Den Haag zond, daar tijdig gearriveerd zijn. Of waren ze zooals gebruikelijk
eenigen tijd bij de expeditie aldaar blijven liggen? In ieder geval was mijn
binder op tijd.
Ga ook eens naar de Museumboekhandel toe, die ik nu 20 ex. gebonden,
voor zijn propaganda, direct door den binder liet zenden en die hij ook Vrijdag
moet ontvangen hebben.
Het doet mij genoegen te vernemen, dat ‘Geboorte’ en ‘Mattheus’ nu totaal
uitverkocht zijn. Is Boucher er mee accoord, dat ik ook ‘Geboorte’ herdruk?
Zoo ja, dan zou ik je willen voorstellen, terstond een bundel onder handen te
nemen, waarin niets anders staat dan ‘Geboorte’ plus ‘Mattheus’, met de
109
vermelding ‘2e druk’ en achterin een korte notitie daaromtrent. Het zou wel
prettig zijn als Boucher hierbij uitgeschakeld kan blijven. Hij is een goed vriend
van mij, doch voor jou is het beter, als zooveel mogelijk al je poezie en
toekomstig werk in één hand blijft.
Zoodra van Oorschot klaar is met het bezoeken van den boekhandel stuur
ik degenen, die je boek niet voor rekening kochten, toch een ex. in commissie,
zoodat je boek overal verkrijgbaar zal zijn. Jammer dat je lezing over Greshoff
nu bij van Kampen komt; dit is decentralisatie zoowel van jouw werk, als van
dat van Greshoff. Enfin, daar is nu eenmaal niets meer aan te doen.
Met van der Wal ben ik nu in onderhandeling over een nog te schrijven
roman. Ik moet absoluut voor het najaar enkele goede Nederlandsche romans
110
hebben, want van poezie alleen, kan ik er onmogelijk komen.
Als je den Brabander ziet, vraag hem dan dringend mij het boek van Rilke
even terug te zenden; hij voldeed niet aan mijn schriftelijk verzoek.
Inmiddels met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols

Eindnoten:
109 Achterin de bundel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten is een ‘Aanteekening’
opgenomen. Deze bevat een bibliografie van Ed. Hoornik, gegevens over de eerste drukken
van ‘Geboorte’ en ‘Mattheus’ en een mededeling over aangebrachte wijzigingen en toevoegingen;
‘[...] In dezen tweeden druk werd de afdeeling “Achter Glas” vermeerderd met tien gedichten en
met de serie “Shrapnells” [...]. Zoowel uit “Geboorte” als uit “Mattheus” zijn zes strophen vervallen;
voorts zijn in de tekst eenige wijzigingen aangebracht.’ (p. 90).
110 Stols zou in de eerste week van november 1939 vier romans uitgeven. Over deze boeken schreef
hij op 10 september 1939 aan J. Greshoff: ‘Als romans geef ik uit dit najaar: Drijvend Casino
van Jan [= Jo, AH] Otten, zeer onderhoudend; Jacht op het Noodlot van Theo J. v.d. Wal, zeer
goed; De Biecht van een Bezetene door J.J. de Maagd, een nieuweling, uiterst curieus en
boeiend, zeer goed, en dan een maastrichtsche historische roman, van locale beteekenis, fris
en raak, ouderwetsch.’ Met deze laatste vermelding bedoelde Stols Ketters aan de poort van
Pauline Anne Caroline Marres. (Zie ‘Beste Sander, Do it now!’, p. 424.)
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33 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 2 maart 1939
2 Maart '39.
Beste Stols,
Met gelijke post stuur ik een brief naar Boucher, waarin ik hem mededeel, dat de
tweede druk van ‘Geboorte’ bij jou verschijnt. Ik heb met hem geen enkel, noch
mondeling noch schriftelijk, contract. Ik zal dat natuurlijk in beleefde en vriendelijke
termen doen; persoonlijk zijn de heeren Boucher mij zeer symphatiek. In de toekomst
111
komt toch alles bij jou. Greshoff regelde - buiten mij om - de brochure bij Van
Kampen. Omdat Greshoff het was, verleende ik - achteraf - toestemming. Voorts
zou ik je willen vragen met de herdruk tot eind Augustus, begin September te
wachten. Je weet niet, hoe het met ‘Steenen’ loopt; als het eens goed gaat - je kunt
nooit weten! - zou je meteen ook deze bundel kunnen herdrukken, aangevuld dan
112
met de beste uit ‘Dichterlijke Diagnose’ en een serie nieuwe. Het geheel zou dan
113
een lijvige bundel worden, zooals die van Van Nijlen en van Greshoff. Komt de
herdruk van ‘Mattheus’ en ‘Geboorte’ direct uit, dan belemmeren we allicht de
verkoop van ‘Steenen’.
Bij de recensie-exemplaren vergat ik op te geven Weremeus Buning (De
114
Telegraaf).
De exemplaren, die je naar De Bijenkorf zond en naar de Museum-Boekhandel
arriveerden daar Zaterdagmorgen j.l. De Museum-Boekhandel kocht, toen Van
Oorschot er was, tien exemplaren.
In het tweede en derde nummer van ‘Werk’ staan bijdragen van A. Marja. Ik meen,
115
dat hij een roman klaar heeft. Zijn adres is: Tuinbouwstraat 65B, Groningen. Ik
zal hier en daar nog eens mijn licht opsteken. Het is moeilijk; ook voor ‘Werk’ krijgen
we bijna geen goed proza. Je weet, dat de groote ontdekking van ‘Werk’ is: L.Th.
Lehmann, Plassingel 20, Overschie, die op zijn debuut buitengewoon goede critiek
heeft gehad. Hij heeft méér dan één bundel gedichten gereed; misschien kun je van
116
hem in het najaar wat uitgeven; ik ben gaarne bereid een inleiding te schrijven.
Den Brabander stuurde je gisteren het Rilke-boekje.
Deze maand ga ik een week met vacantie. Als ik mij goed herinner, ontving ik
voor ‘Drie op één Perron’ ƒ 15.-, voor ‘Steenen’ ƒ25.- voorschot. Indien het je schikt
zou ik gaarne, als er althans een restant is, in verband met die vacantie, nog eenig
honorarium tegemoet zien. Bij voorbaat mijn hartelijke dank!
Je
Ed Hoornik

Eindnoten:
111 Hoornik zou tot 1958 bijna al zijn dichtbundels bij Stols onderbrengen. Twee bundels, Het
menselijk bestaan (1952) en Na jaren (1955) zouden bij D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij
N.V. in Den Haag verschijnen. Van zijn kritisch proza zou de bundel Tafelronde (1940) wel door
Stols worden uitgegeven, maar Toetssteen (1951), min of meer het vervolg op Tafelronde, zou
eveneens bij D.A. Daamen verschijnen. (Zie K. Lekkerkerker, ‘Bibliografie van Ed. Hoornik’, in
Ed. Hoornik, Verzameld werk (5), Kritisch proza, Amsterdam 1978, p. 267-300.)
112 De officiële tweede druk van Steenen zou pas in 1947 bij Stols verschijnen. In 1943 werd de
bundel wel clandestien herdrukt. Deze oorlogsdruk is gelijk aan de eerste druk en verscheen
zonder drukvermelding, en met het onjuiste jaartal 1939. De inhoud van de tweede druk uit 1947
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is gelijk aan de eerste druk; er werden geen nieuwe gedichten in opgenomen. Gedichten uit de
eerste twee bundels van Hoornik, Het Keerpunt. Sociale en andere verzen (Hilversum 1936) en
Dichterlijke diagnose (Amsterdam 1937), zouden pas worden herdrukt in Hoorniks Verzamelde
gedichten, die in 1950 bij Stols uitkwam.
Hoornik doelt hier op de bundel Gedichten 1904-1938 van Jan van Nijlen, die in november 1938
bij Stols was verschenen. In feite was dit een tweede druk; de eerste druk, Gedichten 1907-1934,
was door L.J.C. Boucher uitgegeven ('s-Gravenhage 1934).
Jan van Nijlen (1884-1965) was enkele jaren journalist en van 1919 tot 1949 ambtenaar van het
ministerie van justitie in Brussel. Zijn eerste poëziebundel, Verzen, verscheen al in 1906, maar
zijn literaire doorbraak kwam pas in de jaren dertig. Van 1934 tot 1943 was hij lid van de redactie
van Groot Nederland. Van Nijlen was een persoonlijke vriend van Stols en vanaf 1924 verscheen
bijna al zijn werk bij hem, zoals De lokstem. En andere gedichten (To the happy few: 1,
1924/Trajectum ad Mosam; 12, 1925), De vogel Phoenix. Gedichten (Trajectum ad Mosam; 26,
1928), Het oude kind. Gedichten (De Halcyon Pers; 9, 1938) en De dauwtrapper (1947). In 1964
verscheen zijn Verzamelde gedichten 1903-1964 bij G.A. van Oorschot in Amsterdam. Naast
poëzie schreef Van Nijlen ook essays.
Voor de bundel van Greshoff, zie n. 106.
Johan Willem Frederik Werumeus (niet ‘Weremeus’) Buning (1891-1958) werd in december
1915 kunstredacteur bij De Telegraaf. Tevens had hij van 1924 tot 1929 zitting in de redactie
van De Vrije Bladen. In 1921 verscheen zijn eerste dichtbundel, In memoriam. Vooral zijn
ballades, waaronder Maria Lecina (1932), kregen veel bekendheid. Hij schreef ook proza,
voornamelijk over culinaire aangelegenheden en reizen, zoals bjjvoorbeeld Avonturen met een
pollepel (1939) en De gewaarschuwde reiziger (1944).
In De Telegraaf van 18 mei 1939 zou Werumeus Buning de bundels Steenen en Geboorte,
gevolgd door Mattheus en andere gedichten bespreken in ‘Jonge Nederlandsche poëzie. Nieuwe
generatie tekent zich af. Twee bundels van Ed. Hoornik’.
A. Marja (pseud. van Arend Theodoor Mooij, 1917-1964) studeerde Nederlandse letteren en
was tijdens de Tweede Wereldoorlog illegaal uitgever. Hij debuteerde in 1937 met de
poëziebundel Stalen op zicht. In 1939 verschenen van hem twee bundels, namelijk Eenvoudig
schilderij en Omneveld havenlicht (De Vrije Bladen 16 (1939) 7).
De enige roman die van hem werd uitgegeven, Snippers op de rivier, verscheen in 1941 bij J.M.
Meulenhoff in Amsterdam en is autobiografisch van aard. Er zou nooit werk van Marja bij Stols
verschijnen.
In het tweede nummer van Werk 1 (1939) 2 (februari), p. 32-35 werden van Morja vijf gedichten
opgenomen: ‘Tot het sonnet’, ‘De klok’, ‘De laatste tram’, ‘De zuster (naar Rilke)’ en ‘Laatste
ronde’. In het derde nummer (Werk 1 (1939) 3 (maart), p. 26-43) verscheen zijn verhaal ‘De
vreemde vriend’.
Louis Theodorus Lehmann (geb. 1920) studeerde rechten in Leiden en prehistorische archeologie
in Amsterdam. Op zijn negentiende debuteerde hij met tien gedichten in Werk 1 (1939) 1 (januari),
p. 34-39. Ook in volgende afleveringen van het tijdschrift zou een groot aantal gedichten van
hem worden opgenomen: zestien gedichten in april, (Werk 4, p. 14-22); ‘Kwatrijnen I-VI’,
‘Oranjefeest I-V’ en nog zes afzonderlijke verzen in mei (Werk 5, p. 30-33) en in oktober nog
acht gedichten (Werk 10, p. 14-17). (Voor de titels van de gedichten, zie Werk. Letterkundig
maandschrift 1939 of S.S. Hoogerhuis, Literaire tijdschriften in Nederland, dl. 4, Werk & Criterium,
Nieuwkoop 1981.)
Lehmanns eerste bundel, Subjectieve reportage, verscheen in 1940 als cahier van De Vrije
Bladen 17 (1940) 1 (januari). Zijn tweede bundel, Dag- en nachtlawaai, die eveneens in januari
1940 verscheen, werd door Stols uitgegeven en was de eerste uitgave van de vernieuwde serie
Helikon (10 (1940) 1 (januari)), die onder redactie stond van Ed. Hoornik. Hoornik zou voor deze
bundel geen inleiding schrijven.
Over het debuut van Lehmann in Werk schreef bijvoorbeeld Han G. Hoekstra in Den Gulden
Winckel 38 (1939) 1 (januari), p. 13: ‘Dit eerste nummer [van Werk] bevat goede poezie [...] Een
nieuwe naam is H. Lehmann, die hier een groot aantal verzen geeft, jong werk, met opmerkelijke
momenten; geen beter pleidooi voor het bestaan van het tijdschrift dan het bestaan van zulk
werk.’ In De Stem 19 (1939) I, p. 297-300, schreef A. Donker een beschouwing over Werk,
waarin hij Lehmann, samen met Vasalis, de verrassing van Werk noemde. Over de poëzie van
Lehmann schreef Donker: ‘[...] met ongelijke, onevenwichtige maar overrompelend oorspronkelijke
verzen. [...] hier krijgen woorden lichaam en beweging, het zijn verzen uit den heksenketel der
verbeelding, uit het vagevuur der poëzie. De sensatie van poëzie is in deze verzen zoo sterk en
onmiskenbaar als maar zelden bij een debuut het geval is’.
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34 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 3 maart 1939
3-3-39
Beste Hoornik,
Hartelijk dank voor je brief d.d. 2 dezer. Ik ben benieuwd naar het antwoord
van Boucher. Zorg evenwel, dat je in goede termen met hem blijft, want ik zou
niet graag ruzie met hem willen hebben over jou.
Of het wenschelijk zal zijn t.z.t. ‘Steenen’ met ‘Mattheus’ en ‘Geboorte’ te
herdrukken, betwijfel ik. Van ‘Steenen’ zijn tot nu toe verkocht 90 ex. en ik zal
blij zijn als we dit voorjaar de 150 halen. We hebben er dan nog 350 te
verkoopen en dat is bij poezie heel wat. Hier momenteel verder voorschot op
te geven convenieerd [sic] mij niet. Je hebt vooruit gehad ƒ25.- en hiervan zijn
117
er vervallen 90 x 0.19=ƒ17.10.
Wat ‘Drie op een Perron’ betreft, hiervan waren er per 31 December verkocht
217 ex. à 0.19 hon. = ƒ41.22. Of voor elk der drie auteurs ƒ 13.74. Jij hebt hierop
reeds als voorschot gehad de eerste maal ⅓ van de cheque van ƒ30.00 = ƒ10.en de tweede maal een cheque van ƒ15.-, zoodat je dus ook hier nog debet
staat.
Zoodra wij evenwel een contractje kunnen maken over ‘Mattheus’ en
‘Geboorte’, ben ik bereid je wederom een voorschot te geven. We moeten dit
boek evenwel veel goedkooper maken dan ƒ1.90 ingenaaid, b.v. ƒ1.20 ingenaaid
118
en ƒ1.90 gebonden.
Met belangstelling zie ik tegemoet wat je me nader omtrent Marja en Lehmann
kunt mededeelen.
Poezie heb ik genoeg, ik moet absoluut meer proza hebben.
Inmiddels verblijf ik met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols

Eindnoten:
117 Het honorarium van Hoornik was blijkbaar zo geregeld, dat hij een royalty van 10% per verkocht
exemplaar kreeg. Een ingenaaid exemplaar van de bundel kostte ƒ 1,90, dus Hoornik ontving
per verkochte bundel ƒ0, 19. (Zie J.C. Winterink, Het uitgeversbedrijf, Amsterdam 1959, p. 15-16.)
118 De bundel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten zou evenals Hoorniks vorige
bundels ƒ 1,90 ingenaaid en ƒ 2,50 gebonden bedragen.
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35 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 8 maart 1939
8-3-1939
Beste Hoornik,
Door Amsterdam loopt het praatje, dat jij gehoord zoudt hebben, dat Greshoff
119
in het vervolg niet meer bij mij zou willen uitgeven.
Is dat zoo?
Laat het mij eens weten! Ik kan mij niet voorstellen, dat Jan, dien ik als
auteur steeds op zijn wenken bediend heb, en met wien ik reeds 20 jaar
bevriend ben, achter mijn rug om met Van Kampen zou onderhandeld hebben.
Ik zou aan die praatjes geen belang hebben gehecht, ware het niet dat je op
120
Jans verzoek je lezing over hem ook aan Van Kampen hebt gegeven. Vertel
me nu eens openhartig wat er aan de hand is. Zit van Kampen achter mijn
auteurs aan? Ik wil dat wel gaarne weten, om mij te kunnen beschermen; ik
houd niet van manoeuvres achter mijn rug, omdat ik zelf steeds alles in volle
vertrouwen behartigd heb.
Wat nu de heruitgave van Mattheus en van Geboorte betreft: heb je al bericht
van Boucher? Ik hoorde, toen ik eergisteren van mijn ziekbed de krant opbelde,
dat ook jij ziek was. Mejuffrouw Hora Adema vertelde het mij.
In ieder geval wilde ik de herdrukken in het najaar uitgeven, er zal wel vraag
naar blijven bestaan; ook kan ik, als er door jou spoed achter wordt gezet, de
herdruk terstond brengen d.w.z. bij de zomeraanbieding. Dus gaarne spoedig
bericht. Hier kan de boekhandel, die iets tegen jou en Mok schijnt te hebben,
niet beweren dat we ze overstelpen, want het zijn toch uitgaven die ze verkocht
121
hebben!
En laat dan je volgende bundel een dikke bundel zijn; wacht met bundelen,
totdat je een flinke partij goed werk bijeen hebt. Eventueel kan het behouden
deel van Dichterlijke Diagnose dan in dien toekomstigen bundel herdrukt
122
worden. Doch laten we liever geen bundel à la de Greshoff en de Van Nijlen
maken... doch een flinke bundel met oorspronkelijk werk.
Hoe staat het met je verdere plannen? Laat eens iets hooren. Inmiddels met
vriendelijke groeten, je

Eindnoten:
119 Waar dat praatje vandaan kwam, is niet achterhaald. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat de
aanleiding was, dat er in 1939 van Greshoff twee werken bij uitgeverij P.N. van Kampen in
Amsterdam verschenen, Steenen voor brood en Op de valreep. Variaties op vaarwel. Op 13
maart schrijft Stols aan Greshoff; ‘Ik hoorde dat je bij Van Kampen een boek gaat uitgeven. Mag
ik je proza niet uitgeven? Moet ik ten eeuwige dagen uitgever van poëzie blijven? Het is een
groote draw-back voor me als andere auteurs zien dat de dichters hun proza steeds elders
uitgeven... Je bent natuurlijk vrij om te doen wat je wilt. Maar waarom er zelfs niet met mij over
gesproken?’ Een dag later schrijft Greshoff: ‘Met B.v.K. [Bob van Kampen] al een oude afspraak.
Hij vroeg mij al jaren geleden.’ (Zie ‘Beste Sander, Do it now!’, p. 410-411.)
120 Bedoeld is Jan Greshoff, dichter en moralist.
121 Van Maurits Mok zouden in 1939 vier uitgaven verschijnen, waaronder twee dichtbundels bij
Stols, De rattenvanger. Een gedicht en Verloren droomen. In 1938 waren ook al twee dichtbundels
van Mok verschenen, namelijk Kaas- en broodspel bij uitgeverij De Tijdstroom en Exodus bij
C.A. Mees te Santpoort. Op 2 maart 1939 had Stols Mok al in een brief gewaarschuwd voor de
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gevolgen van het vele publiceren: ‘[...] verder schijnt de boekhandel zoowel tegen jou als tegen
Hoornik min of meer geporteerd te zijn. Men vreest van jullie beiden n.l. dat jullie met teveel
boeken te kort achter elkaar zult uitkomen.’
122 Na Geboorte, gevolgd door Mattheus, en andere gedichten zou pas in december 1940 de
volgende bundel van Hoornik verschijnen. Dit was De erfgenaam, die ook door Stols werd
uitgegeven en waarin geen gedichten uit voorgaande bundels werden opgenomen.
Gedichten uit de in 1937 verschenen bundel Dichterlijke diagnose zouden pas in de door Stols
in 1950 uitgegeven Verzamelde gedichten van Hoornik worden herdrukt, namelijk de gedichten:
‘De zwemmer’ (p. 17), ‘Bochel’ (p. 18), ‘De schipper’ (p. 19), ‘Laatste avond’ (p. 22) en ‘De trap’
(p. 23).
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36 A.A.M. Stols aan Gerard den Brabander, Jac. Van Hattum en
Ed. Hoornik, 8 maart 1939
123

8-3-1939

Beste Lieden,
Zooals U bekend is, bedroeg de oplage van Drie op een Perron 350
exemplaren. Weliswaar waren er enkele meer gedrukt met het oog op
auteurs-exemplaren en exemplaren voor de kritiek, doch het blijkt nu, dat ik
met liberaliteit onder de critici gezaaid heb, en dat ik het aantal verkoopbare
exemplaren niet op 350 kan stellen. Tant pis pour moi; contract is contract,
en ik wil mijn verplichtingen nakomen.
In 1938 zijn van den bundel verkocht 217 exemplaren, tot op heden in 1939
31 exemplaren, dus totaal 248 exemplaren.
Het mogelijke totale honorarium voor den bundel bedraagt volgens contract
350 x 19 ct = ƒ66.50, of voor ieder van U ƒ22.17.
Nu hebben den heeren Hoornik en Den Brabander voor bun aandeel reeds
ontvangen een bedrag van ƒ25.-, nl ƒ10.- ieder in het begin, en daarna ieder
ƒ15.-. Elk dezer rekeningen is dus overschreden met ƒ2.83.
Ik zal dus deze bedragen overboeken resp. op de honorarium-rekening van
‘Steenen’ van Hoornik, en van de Rilke-vertaling van Den Brabander.
De heer Van Hattum heeft dus nog tegoed een bedrag van ƒ12.17; teneinde
ook ten zijnen aanzien de rekening geheel te vereffenen sluit ik hierbij een
postchèque van dit bedrag in, en ik verzoek hem mij de ontvangst te willen
bevestigen.
Misschien zal het noodig blijken, tegen het najaar den bundel Drie op een
Perron te herdrukken; ik wil evenwel eerst even afwachten, wat de verkoop
van de in commissie gezonden exemplaren oplevert.
In geval van herdruk bied ik de heeren 15% per verkocht exemplaar
gezamenlijk als royalty aan.
Mag ik hierop Uw gezamenlijke en door ieder van U onderteekende
principieele beslissing vernemen?
In afwachting van Uwe berichten verblijf ik gaarne,
met vriendelijke groeten,

Eindnoten:
123 Deze brief is geadresseerd aan Ed. Hoornik op zijn huisdres.
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37 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 10 maart 1939
[Amsterdam,] 10-III [19]39
Beste Stols
Dank voor je brief.
Het Greshoff-gerucht behandelden we reeds telefonisch. De ‘Drie op één Perron’
brief heb ik aan de heeren doorgezonden; Van Hattum zegt dank voor de cheque.
Ik geloof een aardig idee te hebben wat betreft de herdruk. Zooals je weet bevat
‘Drie op één P.’ van ieder van ons 12 gedichten. Voor een herdruk zou ik het
volgende willen voorstellen. Ieder van ons zoekt uit zijn geheele werk de twaalf
beste gedichten uit; deze drie bloemlezingen worden dan gebundeld als ‘Drie op
één Perron’ (II) met een korte inleiding, van onszelf, van Vestdijk of Marsman. Dit
124
kan dan een bundel werkelijke goede poëzie worden. Hoe denk jij hierover? Ik
zal zorgen, dat je op 1 April zoowel Mattheus als Geboorte in definitieve vorm in je
bezit hebt. Dat is toch tijdig genoeg voor de zomeraanbieding. Indien je wilt kun je
‘Drie op een Perron II’ ook op dien datum hebben.
Mijn verdere plannen? De journalistiek neemt een groot deel van mijn tijd in beslag;
het doorwerken van de geweldige hoeveelheden copy, die voor ‘Werk’ binnenkomt,
duurt uren; daarbij komt nog de kroniek voor ‘Groot Nederland’ (gaarne ontving ik
125
spoedig de bundel van Morriën); gelukkig is de tooneel-kroniek in Het Holl.
126
Weekblad afgeschaft. Ik heb bijna geen tijd meer voor mezelf. Het is niet
onmogelijk, dat ik dit alles niet langer dan een jaar doe. Ik hoop op een nieuw groot
127
gedicht; ik wacht af, het schijnt nog niet rijp te zijn; soms gaat zoo iets ook[?] dood
voor de geboorte...
Laat mej. Hora Adema eens iets van je hooren.
Hartelijks
Je Eddie

128

Is de vierde druk van ‘Soleares’ bij jou uitgekomen;
gaarne een exemplaar ontvangen.

zoo ja, dan zou ik

Eindnoten:
124 Het tweede deel van Drie op één perron zou pas in oktober 1941 bij Stols te Rijswijk verschijnen.
De bundel zou door S. Vestdijk noch H. Marsman worden ingeleid. (Zie ook p. 5.)
125 Hartslag.
126 Hoornik verzorgde van november 1938 tot maart 1939 de kroniek ‘Tooneel’ in Het Hollandsche
Weekblad.
127 Na Mattheus, ‘Geboorte’ (Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten) en ‘Requiem’
(Steenen), zou Hoornik pas in 1962 weer een groot gedicht publiceren, namelijk ‘De vis’.
128 De vierde druk van de oorspronkelijk in 1933 vaschenen bundel Soleares van J. Slauerhoff zou
in april 1939 bij Stols verschijnen.
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38 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 13 maart 1939
13-3-39
Beste Eddy,
Met gelijke post zend ik je de nieuw verschenen dichtbundels alsmede den
129
korten roman van Franquinet.
Tusschen 15-18 en 20-22 Maart ben ik in het Noorden. Ik zal dan trachten je
aan den baan te krijgen, om een en ander met jou en de andere vrienden te
bespreken.
Den juisten datum kan ik helaas nog niet vaststellen.
Inmiddels met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols

Afschrift van Mattheus door Ed. Hoornik voor A.A.M. Stols. (Collectie Letterkundig Museum,
Den Haag.)

Eindnoten:
129 Stols stuurde Hoornik waarschijnlijk de bundels Andrianoer en Fatima's heimwee van Robert
Franquinet, Hartslag van Adriaan Morriën en Verloren droomen van Maurits Mok; en voorts
Franquinets roman Ghislaine la Bruyère en ik. Deze titels maakten deel uit van Stols'
voorjaarsaanbieding van 1939.
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39 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 15 maart 1939
15 Maart 1939.
Beste Stols,
Met gelijke post - spoediger dan ik dacht - zend ik je als drukwerk ‘Mattheus’ en
‘Geboorte’ in nieuwe versie. Ik weet niet, hoe we deze bundel moeten noemen; als
verzameltitel is misschien ‘Geboorte’ het best. Het is dan de tweede herziene en
vermeerderde druk (er zijn nml. nog drie nieuwe gedichten bij.) Indien je als hoofdtitel
‘Geboorte’ kiest, zou ik de bundel openen met ‘Geboorte’, daar achter ‘Mattheus’
130
en tot slot de verzameling losse gedichten ‘Achter glas’.
Voel je er niets voor dezen bundel thans reeds bij de pers aan te kondigen, omdat
er op het oogenblik wellicht vraag naar is. Misschien zou je ook op het omslag van
131
‘Werk’ een advertentie van ‘Steenen’ en van deze herdruk kunnen plaatsen. Het
is niet uitgesloten, dat zich onder de abonné's gegadigden bevinden.
Het formaat, lettertype, enz. van ‘Steenen’ vind ik heel mooi en zou ik dus graag
132
gehandhaafd zien.
Ik ben niet van plan dit jaar nog iets in bundelvorm te publiceeren.
Indachtig aan je laatste toezegging zou ik graag ƒ25.- voorschot ontvangen; ik
ben toch niet te inhalig?
Hartelijks!
Je Eddie.
N.B. Hartelijk dank voor de toezending van de jongste uitgaven. Ik hoop er spoedig
133
aandacht aan te wijden.

Eindnoten:
130 De bundel zou uiteindelijk de titel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten dragen.
In de ‘Aantekening’ (p. 90) worden de veranderingen ten aanzien van de eerste druk verantwoord:
‘In dezen tweeden druk werd de afdeeling “Achter Glas” vermeerderd met tien gedichten en met
de serie “Schrapnells” [...]. Zoowel uit “Geboorte” als uit “Mattheus” zijn zes strophen vervallen;
voorts zijn in de tekst eenige wijzigingen aangebracht.’
De bundel bevat drie afdelingen: ‘Geboorte, een lyrische cyclus’ (p. 5-21), ‘Mattheus, een episch
gedicht’ (p. 23-62) en ‘Achter glas’ (p. 65-89).
‘Achter glas’ was ook in de in 1938 verschenen eerste druk van Geboorte. Een lyrische cyclus
en andere gedichten opgenomen en bestond toen uit veertien gedichten. De zes strofen die in
‘Geboorte’ kwamen te vervallen, zijn: p. 8 strofe 8, p. 9 strofe 1-4, en p. 11 strofe 3; in ‘Mattheus’
vervielen zes strofen: p. 8 strofe 4 en 7, p. 16 strofe 2, p. 25 strofe 7, en p. 32 strofe 4 en 5.
Aanvankelijk had Hoornik nog meer strofen laten vallen, maar die werden later op aanraden van
M. Nijhoff weer opgenomen. (Zie br. 41.)
131 De bundel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten zou door Stols onder meer
op 24 mei 1939 worden aangekondigd in een advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel.
Een advertentie op de omslag van het tijdschrift Werk is niet achterhaald.
132 Het formaat van de bundels Steenen en Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten
is 19.4 x 11.4 cm. De bundels zijn beide gezet uit de letter Lutetia van Jan van Krimpen. Deze
letter gebruikte Stols destijds vaak voor zijn poëzie-uitgaven.
133 Hoewel Hoornik zijn poëziekroniek in Groot Nederland 37 (1939) 4 (april), p. 404-409 wijdde
aan Maurits Mok, en aandacht besteedde aan diens Exodus (1938) en Kaas- en broodspel
(1938), besprak hij bij die gelegenheid niet de bundel Verloren droomen, die in 1939 bij Stols
was verschenen. In zijn kroniek in Groot Nederland 37 (1939) 6 (juni), p. 583-588 besprak hij
wel de bij Stols verschenen bundel Hartslag van Ardiaan Morriën. De bundels In memoriam
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Maurice Ravel en Andrianoer en Fatima's heimwee van Robert Franquinet kwamen in zijn kroniek
in Groot Nederland 37 (1939) 8 (augustus), p. 189-193 aan de orde.
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40 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 maart 1939
[Amsterdam] 23-III [19]39.
Beste Sander
Hierbij het niet onsympathieke briefje van Boucher in antwoord op mijn verzoek
134
zijn goedkeuring aan een herdruk van ‘Geboorte’ te verleenen. Dat is dus ook in
orde.
135
Een exemplaar van ‘Steenen’ heb ik aan de Pholis[?] gezonden - een gebonden,
omdat ik de ingenaaide reeds kwijt ben. Bij gelegenheid stuur je me wel een ander.
136
Denk je nog even om het boekje van Franquinet en... om het voorschot!
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
134 De uitgever L.J.C. Boucher schreef op 21 maart 1939 aan Hoornik: ‘In antwoord op Uw schrijven
van 2 Maart 1.1. bericht ik U, dat er van mijn kant geen bezwaar bestaat tegen een herdruk van
“Geboorte” in één band met andere gedichten bij den Heer Stols te Maastricht.’
135 Het is niet duidelijk waar Hoornik op doelt. Er is geen tijdschrift uit die tijd achterhaald met een
dergelijke naam.
136 Naar alle waarschijnlijkheid doelt Hoornik hier op Franquinets In memoriam Maurice Ravel, dat
Stols in 1938 had uitgegeven. Deze bundel zou Hoornik in Groot Nederland bespreken tegelijk
met Andrianoer en Fatima's heimwee. Stols had Hoornik op 13 maart 1939 waarschijnlijk alleen
de laatste bundel gestuurd. (Zie br. 38.)
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41 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 23 maart 1939
137

23-3-39

Beste Eddy,
Pom Nijhoff die de ‘verbeterde’ copie van Mattheus zag was erg kwaad dat
je de drie strofen uit ‘Dwaaltocht’ hebt laten vervallen. Hij zou gaarne zien niet
alleen dat ze bleven maar zelfs dat ze cursief gezet werden, en dat ook de
138
strofe 1 op blz 34 cursief gezet werd. Ik breng je dit over en houd me maar
aan Pom die je vriendelijk laat groeten,
Mhgr,
Sander

Eindnoten:
137 Prentbriefkaart, met op de beeldzijde een foto van J. Greshoff en een opgave van zijn bij Stols
leverbare werken.
138 Hoornik zou Nijhoffs advies opvolgen, zoals blijkt uit zijn brief aan Stols van 24 maart 1939. In
‘Mattheus’ werden strofe 6, 7 en 8 van ‘Dwaaltocht’, evenals de één na laatste strofe van
‘Arrestatie’ cursief gezet.
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42 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 24 maart 1939
24-3-39
Beste Eddy,
Begin volgende week stuur ik je de proeven van de herdrukken van
‘Geboorte’ en ‘Mattheus’.
Het gevraagde voorschot van ƒ25.- stuur ik je hierbij, in afwachting van het
contract, dat ik, zoodra ik een rustig moment heb, zal redigeeren.
Inmiddels met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols
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43 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 24 maart 1939
[Amsterdam,] 24-[III] [193]9
Beste Sander,
Houd je de copy van Mattheus nog even vast. En wil je de drie strophen uit
‘Dwaaltocht’ en strophe 1 op blz 34 cursief laten zetten.
Het laten vervallen van deze strophen was een concessie; ik heb nml. nog nooit
iemand ontmoet, die deze gedeelten begreep. Daarom ben ik Nijhoff dankbaar.
Misschien, dat er nu meer strophen cursief moeten worden gezet; ik schrijf je spoedig
hierover.
Hartelijks
Eddie
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44 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 27 maart 1939
[Amsterdam,] 27 Maart [19]39.
Beste Sander,
De aanwijzing van Nijhoff om die strophen in ‘Mattheus’ cursief te laten zetten,
zal ik letterlijk opvolgen. Maar dat is dan ook de eenige verandering, die ik nog
aanbreng. Wil jij het even in orde maken?
Mijn hartelijke dank voor de chèque.
Hartelijke groeten:
Ed. Hoornik
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45 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 4 april 1939
[Amsterdam,] 4 April [19]39
Beste Sander,
Hierbij zend ik je de gecorrigeerde proeven terug.
Je weet, dat aan de afdeeling ‘Achter glas’ drie nieuwe gedichten zijn toegevoegd;
139
ik heb er thans nog zeven bijgedaan, alsmede een kleine serie ‘Shrapnells’. Ik
zou het bijzonder op prijs stellen indien je deze verzen nog in den bundel deed
140
opnemen. In dezen geest wijzigde ik ook de inhoudsopgave en de ‘Aanteekening’;
uit ‘Mattheus’ is nog één strophe vervallen. Er zijn dus nu in het geheel tien nieuwe
gedichten en de ‘Shrapnells’. Daar je over een uitstekende zetter beschikt, is revisie
niet noodig; alleen moeten de nog niet gezette gedichten later gecorrigeerd worden.
Zie maar wat je hiermee wilt - dat jij of dat ik het doe.
141
Gaat de Volksalmanak nog door? Zoo ja, wanneer moet je dan de gedichten
hebben en hoeveel ongeveer?
Hartelijks!
Je Eddie.
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Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 28 juli 1938. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

Eindnoten:
139 De tien gedichten die in Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten aan de afdeling
‘Achter glas’ werden toegevoegd, zijn: ‘Dienster’ (p. 75), ‘Feest-maal’ (p. 76), ‘Eenzaamheid’ (p.
81), ‘Goede Vrijdag’ (p. 82), ‘Kerstmis 1915’ (p. 83), ‘Emigrant’ (p. 84), ‘Mijn moeder werd
begraven’ (p. 85), ‘Meisje’ (p. 86), ‘Wroeging’ (p. 87) en ‘Adam’ (p. 88).
De serie ‘Shrapnells’ bestaat uit vijf kwatrijnen: ‘Gehoorzaam, maar niet aan tyrannen’, ‘Als de
dag je het sprookje wil rooven’, ‘Mijn moeder sprak vaak van de dingen’, ‘Geblinddoekt, de
handen geketend’ en ‘Ik groef; toen zag ik oogen’ (p. 89).
Hoornik verklaarde de titel ‘Shrapnells’ in een brief aan J. Greshoff van maart 1939 als volgt:
‘De politieke spanning der laatste dagen loste zich bij mij op in een aantal korte gedichten,
ontladingen, die ik “Shrapnells” noemde.’ (Een ‘shrapnel’ is een granaatscherf.)
140 Zie br. 32.
141 Hoornik doelt hier waarschijnlijk op de door Jan H. de Groot en Maurits Mok samengestelde
bloemlezing Poëtisch appèl, die door Stols werd uitgegeven in de week van 27 september 1939
in een oplage van duizend exemplaren. Op 31 maart hadden de samenstellers van de bloemlezing
zich per circulaire tot de Nederlandse dichters gewend met het verzoek gedichten af te staan
‘welke kunnen worden beschouwd als een getuigenis tegen de politiek-ideologische
geestesverwarring, waaraan de beschaving ten onder dreigt te gaan.’ In deze bloemlezing wordt
blijkens de verantwoording getracht ‘een beeld te geven van den neerslag der groote gevaren
van dezen tijd [...] in het werk der Nederlandsche dichters’ en om ‘zoo krachtig mogelijk op te
komen tegen een geestesgesteldheid, die de Europeesche beschaving met ondergang bedreigt’.
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De bundel bevatte gedichten van tweeëntwintig vooraanstaande dichters uit verschillende
generaties. Van Hoornik werden twee gedichten opgenomen: ‘Pogrom’ (Steenen, p. 41) en
‘Vluchteling’ (Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten, p. 26).
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46 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 april 1939
19 April '39.
Beste Sander,
Op 12 Mei wordt er in Den Haag een literaire avond gehouden, waarop ik een
142
aantal ‘jongeren’ zal inleiden. Die avond zal er werk van ons worden
tentoongesteld, en zullen er waarschijnlijk gesigneerde exemplaren worden verkocht.
Uit commercieel oogpunt zou het dus prettig zijn, als mijn bundel vóór dien datum
kon verschijnen. Over de avond zelve schrijf ik je nog nadere bijzonderheden.
Vriendelijke groeten:
Ed Hoornik.

Eindnoten:
142 Deze door de redactie van Werk georganiseerde literaire avond werd niet op 12 mei 1939 maar
op dinsdag 6 juni 1939 gehouden in de Haagsche Kunstkring aan de Lange Houtstraat in Den
Haag. In Het Vaderland van 7 juni 1939 stond een verslag van de avond, waaruit bleek dat
Hoornik een lezing over moderne poëzie hield en dat onder anderen Jac. van Hattum en L.Th.
Lehmann voorlazen uit eigen werk.
Hoornik zei onder meer: ‘Wie regelmatig kennis neemt van de nieuwe poëzie zal opmerken, dat
deze dichtkunst meer op de werkelijkheid betrokken is dan vroeger het geval was. Eenerzijds
is dit een gevolg van het niet te loochenen feit, dat de sociale en politieke omstandigheden den
hedendaagschen schrijver vaak buiten zijn wil dwingend beheerschen, anderzijds moet men dit
zien als de nawerking van een reactie door “Forum” ingezet tegen de fondant-poëzie der epigonen
van Marsman en Engelman.’ Voorts introduceerde Hoornik het begrip ‘verharde romantiek’ om
het werk van de nieuwe generatie te karakteriseren. Men kon namelijk volgens hem zien dat,
‘hoe grauwer aspecten die realiteit vertoont, hoe meer zich ook de eeuwige kracht van het
romantisch verlangen laat gelden.’ (Het Vaderland 7 juni 1939.)
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47 Uitgeverij A.A.M. Stols (wsch. J.Th. Popelier) aan Ed. Hoornik,
24 april 1939
24-4-39
Zeer Geachte Heer,
In opdracht van den heer Stols moet ik verzoeken mij mede te deelen welke
143
kleur omslag en welke kleur band U voor ‘Mattheus’ wenscht.
Wat het tijdstip van verschijnen van dezen bundel betreft; dezen week wordt
hij gedrukt, gaat dan onmiddellijk naar den binder en wordt opgeleverd, zoo
spoedig als men daarmede klaar is. Wij verwachten, dat dit primo Mei zal zijn.
In ieder geval zullen wij probeeren eenige deelen voor de litteraire avond
gereed te krijgen.
Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting
144
[Uitgeverij] A.A.M. Stols

Eindnoten:
143 De bundel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten heeft een lichtgroene band.
144 Deze brief werd naar alle waarschijnlijkheid geschreven door J.Th. Popelier, die in april 1939
Geert van Oorschot was opgevolgd als colporteur. Popelier zou tot juli 1940 voor Stols blijven
werken. Toen Stols onder de wapens zat beheerde hij ook van april tot november 1939 het
uitgeverskantoor. De uitgeverij verhuisde in november 1939 naar Rijswijk en Popelier verhuisde
mee, tot Stols hem medio 1940 ontsloeg. (Zie C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, p.
167-168.)
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48 Ed. Hoornik aan uitgeverij A.A.M. Stols (J.Th. Popelier), 25 april
1939
[Amsterdam,] 25 April [193]9
Geachte Heer,
Kleur van omslag en band voor ‘Mattheus’ laat ik geheel aan U over. Wel zou ik
ze gaarne sterk van ‘Steenen’ willen zien verschillen, teneinde verwarring te
voorkomen.
145
De litteraire avond is vastgesteld op 10 Mei. Nadere bijzonderheden daarover
zal ik nog aan den heer Stols doen toekomen.
Hoogachtend:
Ed. Hoornik.

Eindnoten:
145 Zie br. 46.
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49 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 8 mei 1939
[Amsterdam,] 8-V [19]39
Beste Sander,
De bijeenkomst in Den Haag, waarop eenige jongere auteurs uit hun werk zouden
spreken en die oorspronkelijk Woensdag a.s. zou worden gehouden, is 2 à 3 weken
uitgesteld. De firma Boucher, Noordeinde 37, Den Haag, verzorgt de tentoonstelling
van ons werk en van hem zul je dus wel het verzoek krijgen van mijn bundels, die
bij jou zijn uitgegeven, een aantal exemplaren in commissie te willen zenden. Ik
mag wel aannemen, dat tegen dien tijd ‘Geboorte, Mattheus e.a. gedichten’ uit is.
Krijg ik hiervan evenals vroeger zes gebonden en zes ingenaaide exemplaren? Laat
me spoedig iets hooren.
Hartelijke groeten!
Ed Hoornik.
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50 Uitgeverij A.A.M. Stols (wsch. J.Th. Popelier) aan Ed. Hoornik,
11 mei 1939

Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten, 1938.

11/5/39
Zeer Geachte Heer,
Gaarne zouden wij U willen verzoeken 2 ex. van onze uitgave ‘Geboorte en
146
Mattheus’ te zenden aan den heer Ad. Donker. Dr. Julius Röntgenlaan 6,
Bilthoven.
Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting
[Uitgeverij] A.A.M. Stols

Eindnoten:
146 Ad. Donker (1908-1986) stichtte in 1938 in Bilthoven de uitgeverij Ad. Donker. Vanaf 1946 is
deze uitgeverij gevestigd in Rotterdam. Ad. Donker was bevriend met Stols en zou voor Stols
de bundel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten bij de boekhandel aanbieden.
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51 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 20 mei 1939
[Amsterdam,] 20-V [19]39
Beste Sander.
147
Hierbij zend ik je de critiek van Werumeus Buning op mijn laatste bundels.
Misschien kan Ad.
Donker dit knipsel gebruiken bij de aanbieding. De Museum-boekhandel te
Amsterdam noteerde reeds een bestelling, maar kon nog niet leveren. Verschijnt
‘Geboorte’ enz. nu gauw?
148
Heb je nog geen remplacant gevonden?
Daar Vestdijk nog eenigen tijd kronieken in de N.R.Crt. schrijft, zou ik het erg
149
prettig vinden, als je ook hem een bundel zond. Zijn adres is:
Dr. S. Vestdijk
Parklaan 6.
Doorn.
Marsman heeft over mijn bundels een uitvoerig artikel naar Gr. Nederland
150
gezonden.
Ik hoop dat de verkoop meevalt.
151
Gaat ‘Centaur’ spoedig in zee?
Hartelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
147 J.W.F. Werumeus Buning had op 18 mei 1939 in De Telegraaf de bundels Steenen en Geboorte,
gevolgd door Mattheus en andere gedichten besproken.
148 Een remplaçant is iemand die tegen betaling de dienstplicht voor een ander vervult. (Zie br. 47.)
149 Op 8 april 1939 stond in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een anonieme kroniek, getileld
‘Poëzie der physiologie’, over de bundel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten,
die van de hand van Vestdijk is. (Jean Brüll, Vestdijk op krantenpapier, Utrecht 1984, p. 58.)
150 Marsmans artikel ‘Eduard Hoornik’ verscheen in Groot Nederland 37 (1939) 7 (juli), p. 24-39. In
dit artikel bespreekt Marsman uitvoerig al Hoorniks verschenen bundels, met uitzondering van
Steenen.
151 In juli 1939 verscheen het eerste nummer van het door Stols uitgegeven internationale culturele
maandblad Centaur. Het als surrealistisch bestempelde tijdschrift stond onder redactie van
Gerard den Brabander, Jac. van Hattum en Wolfgang Cordan. Hoewel Hoornik geen zitting had
in de redactie, was hij wel bij de voorbereidingen betrokken en schreef hij met de redactieleden
de inleiding van het eerste nummer. Het was de bedoeling dat er zes nummers per jaar zouden
verschijnen, maar al na twee afleveringen (juli en september-oktober 1939) zou met de uitgave
worden gestopt.
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52 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 22 mei 1939
152

Veldleger, 22-5-1939

Beste Eddy,
Hartelijk dank voor je brief van 20 dezer betreffende exemplaren van
Geboorte.
Noteer nu eens goed mijn adres (geen verdere aanduidingen erbij):
den Heer A.A.M. Stols
Hotel Kloosterman
Mill, N.Br.
Ik heb inmiddels naar Maastricht instructies gegeven om Geboorte direct
na het binnenkomen der bestellingen af te leveren.
Voor een recensieexemplaar naar Vestdijk zal ik zorgen.
153
Over de ‘Centaur’ hoop ik spoedig tijd te vinden aan Cordan te schrijven.
Het is hier razend druk, en er schiet geen tijd over om iets aan de uitgeverij
te doen. Gelukkig kan ik van Zondagavond tot en met Dinsdagavond weer
naar Maastricht, tenzij voordien de oorlog is uitgebroken.
Wil je aan Van Hattum zeggen, dat er nu gedrukt wordt aan Bilzenkruid?
Verder voor de Amsterdamsche School van hier geen nieuws.
154
Ken jij Lehmann? Heeft hij al gepubliceerd? Zou je mij bij hem willen
aanbevelen? Bij voorbaat dank.
Met hartelijke groeten, je
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
152 Stols was als reserve-officier gelegerd in Mill, net onder het gebied van de grote rivieren in het
noord-oosten van Noord-Brabant.
153 Wolfgang Cordan (pseud. van Heinrich Horn, 1906-1966) was een Duitse immigrant. Als
tegenstander van het opkomende nationaal-socialisme ageerde hij fel tegen Hitler, waardoor hij
in 1933 gedwongen was zijn land te verlaten. Hij vluchtte via Frankrijk naar Nederland en ging
in Amsterdam wonen, waar hij zich aansloot bij de jonge dichters die zich rond Hoornik hadden
gegroepeerd. In de zomer van 1939 verbleef hij enige tijd bij Stols in Maastricht. (Zie ook A.A.M.
Stols, ‘Herinneringen aan Wolfgang Cordan’, in Het Vaderland 5 maart 1966.)
154 Stols was klaarblijkelijk vergeten dat Hoornik L.Th. Lehmann al op 2 maart bij hem had
aanbevolen. (Zie br. 33.)
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53 Ed. Hoornik aan uitgeverij A.A.M. Stols, 24 mei 1939
[Amsterdam,] 24-V [19]39
Geachte Heer,
Zooeven belde ik U op, maar tot mijn spijt was U niet aanwezig.
Vandaag kwam ik een kennis tegen, die met een gebonden exemplaar van
‘Geboorte, Mattheus en andere gedichten’ rondliep, hoewel ik de auteursexemplaren
nog niet heb ontvangen - wel een aantal ingenaaide, die ik echter in overleg met
den heer Stols aan een aantal critici ter recensie zond. Gaarne ontving ik spoedig
de toegezegde 6 gebonden, alsmede 3 ingenaaide exemplaren (Van de ter
bespreking weggezonden exemplaren hield ik er nml. 3 over).
Zoudt U ze mij spoedig - liefst vóór Pinksteren - willen sturen. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten
Ed Hoornik
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54 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 26 mei 1939
Amsterdam, 26 Mei '39.
Beste Sander
Vanmiddag belde ik op naar Mill: tot mijn spijt was je niet aanwezig. In zéér groot
vertrouwen deel ik je thans het volgende mede: op de a.s. vergadering van de Mij
voor Letterkunde te Leiden (deze wordt eind Juni gehouden) word ik als eenig
candidaat voor de Van der Hoogt-prijs voorgedragen. Het is dus zoo goed als zeker
155
dat ik deze krijg. Ik vind het niet prettig je dit, op de feiten vooruitloopend, mede
te deelen, maar ik word daartoe wel gedwongen door de activiteit van den uitgever
Bigot & Van Rossum, bij wien mijn bundel ‘Dichterlijke Diagnose’ is verschenen, en
die met mij, zooals je weet, een zgn. voorkeur-contract heeft, en die van de
toekomstige bekroning op de hoogte is. Ik heb Van Rossum ‘Geboorte’ (voor ik het
156
Boucher gaf), ‘Steenen’ en mijn boekje over Greshoff aangeboden; ik heb er niet
aan gedacht hem de herdruk van ‘Mattheus Geboorte en andere gedichten’ te laten
zien; ik vond dat eigenlijk ook niet noodig. Nu de bekroning van de Mij voor
Letterkunde aanstaande is, had hij natuurlijk gaarne deze herdruk gehad, en voelt
hij zich gedupeerd. Ik heb een flesch wijn met hem gedronken en getracht de zaak
vriendschappelijk op te lossen. Ik ben daarin geslaagd en beloofde hem mijn
volgende bundel aan te bieden - dat staat trouwens in dat contract! -; hij wilde me
zelfs ƒ 100.- voorschot geven, wat ik natuurlijk niet accepteerde, omdat ik nu eenmaal
graag bij jou blijf. Het eenige, wat ik hem heb toegezegd, en waaraan hij vast hield,
was, dat ik jou zou vragen hem vier gebonden exemplaren van ‘Geboorte, Mattheus
en andere gedichten’ te schenken als een soort compensatie. Ik laat de afdoening
hiervan in positieve of negatieve zin geheel aan jou over. Van den bundel ‘Dichterlijke
Diagnose’ heeft Van Rossum nog een paar honderd in voorraad. Hij laat daarom
nu - zeer voorbarig maar commercieel waarschijnlijk wel verantwoord! - strookjes
drukken, met daarop de mededeeling, dat de auteur van dezen bundel de Van der
Hoogtprijs kreeg. Ik schrijf je dit alles, opdat jij niet gedupeerd wordt, en opdat op
den dag van de bekroning overal de herdruk van ‘Geboorte, Mattheus en andere
gedichten’ verkrijgbaar is, eveneens voorzien van een dergelijk bandje, dat je op
157
dien dag - zoodra er zekerheid is! - naar de boekhandel kunt afsturen. Dat ik me
hier misschien meng in jouw exploitatie, vind ik zelf zeer onaangenaam, maar ik
doe dit alleen, omdat ik je met Van Rossum's plannen op de hoogte wil stellen, en
voorts om de kans, dat de bundel behoorlijk verkocht wordt, tot ons beider voordeel
aan te grijpen. Overigens bezit ik zelf nog géén gebonden exemplaar; wel kreeg ik
er vandaag een van een student ter inzage. Het is niet zoo fraai verzorgd als
‘Steenen’. Laat me spoedig wat van je hooren. Krijg ik dezer dagen ook de
auteurs-exemplaren, waaromtrent ik reeds naar Maastricht schreef?
Prettige Pinksterdagen en
hartelijke groeten:
Ed. Hoornik
Ik voeg hierbij een lijst van degenen, aan wien ik ‘Geboorte’, Mattheus en andere
gedichten’ ter recensie zond. Zooals je misschien hebt gezien heeft Ter Braak de
bundel reeds besproken. Daar ik niet weet aan wie jij doorgaans recensie-exemplaren
zendt, voeg ik hierbij nog een paar namen van critici, aan wie de bundel nog niet is
158
gestuurd. A. Donker kreeg twee exemplaren. Gaarne had ik, dat je behalve
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de door mij reeds ‘verzorgden’ ook recensie-exemplaren zond aan de resteerende
belangrijke bladen en tijdschriften.
Ik schreef vandaag een zeer uitvoerige kroniek voor ‘Groot Nederland’ over
Morriën; zijn bundel ‘Hartslag’ is werkelijk goed.
Hartelijke groeten!
Ed. Hoornik
159

Recensie-exemplaren zijn reeds gezonden aan: Van Vriesland (De Groene),
160
161
Donkerslot (De Stem), Van Duinkerken (De Tijd en De Gids), Engelman (De
162
163
164
Nieuwe Eeuw). Gabriel Smit (Gooi- en Eemlander), Greshoff, Van Oosten
165
166
167
(De Gemeenschap), Uyldert (Handelsblad), Wolters (Het Volk), Weremeus
168
Buning (De Telegraaf), Maurits Dekker (Z. Afrikaansche bladen), Roel Houwink
169
(Opwaartsche Wegen en De Nederlander), Ter Braak (Het Vaderland), Hoekstra
170
171
(De Gulden Winckel), Braat (Kroniek voor Kunst en Cultuur), Burgers (De
172
173
174
Standaard), Meertens (Stemmen des tijds), Marsman (NRC).
Verder moeten nog exemplaren naar Theun de Vries, Prinsengracht 467, A'dam
175
176
(Volksdagblad), Top van Rhijn-Naeff, Joh. de Wittstr. 25, Dordrecht (Elsevier),
177
Jan Nieuwenhuis (Kunstredactie De Maasbode), R'dam, Reinoud Herreman,
178
Kunstredactie ‘Vooruit’, Gent, A.M. de Jong, prof. Van Reeslaan 12, Blaricum
179
180
(VARA), Dr. Ph. Ritter Jr., p.a. AVRO, Hilversum, A. Morriën, Edisonstr. 24,
181
IJmuiden (Holl. Weekblad), S. Vestdijk, Parklaan 6, Doorn (Gr. Nederland), W.A.P.
182
Smit, Alexander Hegiusstr. 23, Deventer.

Eindnoten:
155 Op 21 juni 1939 ontving Hoornik voor Mattheus de door de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde ingestelde C.W. van der Hoogt-prijs. De jury bestond uit W.J.M.A. Asselbergs, J.C.
Bloem, Jo van Dullemen-de Wit, Jan Engelman, W.A.P. Smit en Victor E. van Vriesland. De jury
kon niet tot een keuze komen, en besliste uiteindelijk door loting tussen Mattheus en de eveneens
bij Stols verschenen bundel Schiereiland van Clara Eggink. De prijs bedroeg officiëel een bedrag
van ƒ 1.000,-, maar het kapitaal was niet toereikend zodat er jaarlijks slechts het dan beschikbare
bedrag werd uitgekeerd. In dit geval was dat ƒ 515,-. (Zie br. 61.)
156 P. van Rossum (1900-1961), eigenaar van de Amsterdamse boekhandel Minerva, was in 1934
mede-oprichter van de uitgeverij Bigot & Van Rossum in Amsterdam.
Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten was in 1938 bij de Haagse uitgever L.J.C.
Boucher verschenen, Steenen in 1939 bij A.A.M. Stols en J. Greshoff. Dichter en moralist in
datzelfde jaar bij P.N. van Kampen & Zoon te Amsterdam.
157 Stols zou inderdaad Hoorniks suggestie volgen en dergelijke buikbandjes laten drukken. (Zie
br. 58.)
158 Hoornik bedoelt de uitgever Ad. Donker en niet de criticus Anthonie Donker (pseud. van N.A.
Donkersloot) die elders in het lijstje wordt genoemd. Een medewerker van Stols had op 11 mei
1939 Hoornik gevraagd aan Ad. Donker twee exemplaren van zijn bundel te zenden. (Zie br.
50.)
159 In De Groene Amsterdammer verscheen geen bespreking door Victor E. van Vrieslanbd van
Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
160 De Stem, dat N.A. Donkersloot met Dirk Coster redigeerde, publiceerde van mei tot en met
december 1939 een serie van zeven artikelen, getiteld ‘De jongste generatie en de werkelijkheid’;
in de derde aflevering van deze serie komt Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten
ter sprake. (De Stem 19 (1939) 7 (juli), p. 752.)
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161 In De Tijd verscheen geen bespreking van Anton van Duinkerken over Geboorte, gevolgd door
Mattheus en andere gedichten. Wel zou Van Duinkerken in een kroniek in De Gids 103 (1939)
7 (juli), p. 102-112 alle tot dan toe verschenen bundels van Hoornik bespreken.
162 Jan Engelman (1902-1972) werkte van 1926 tot 1941 mee aan De Nieuwe Eeuw (1917-1957).
Hij was bovendien redacteur van De Gemeenschap. Er is geen bespreking van Geboorte,
gevolgd door Mattheus en andere gedichten door Engelman achterhaald. Op 23 juli 1939 sprak
Engelman van 2-½3 over nieuw poëzie voor de K.R.O., maar het is niet bekend of hij Hoorniks
nieuwe bundel in zijn programma ter sprake heeft gebracht.
163 Gabriël Smit besprak de bundel in de Gooi- en Eemlander van 4 juni 1939.
164 J. Greshoff bracht Hoorniks bundel ter sprake in het reeds eerder genoemde artikel ‘Rondom
Hoornik. De dichter en zijn figuur’, in Het Hollandsche Weekblad van 16 september 1939.
165 A.J.D. van Oosten had in De Gemeenschap 15 (1939) 5 (mei), p. 269-270 de tot dan toe
verschenen bundels van Hoornik besproken, maar daarbij niet de herdruk Geboorte, gevolgd
door Mattheus en andere gedichten ter sprake gebracht.
166 Op 20 juni 1939 besprak Maurits Uyldert in het Algemeen Handelsblad de bundels Steenen en
Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten uit 1938. Geboorte, gevolgd door Mattheus
en andere gedichten zou hij niet bespreken.
167 In Het Volk verscheen van Max Wolters geen bespreking van Geboorte, gevolgd door Mattheus
en andere gedichten.
168 Een bespreking van Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten door Maurits Dekker
is niet achterhaald.
169 In Opwaartsche Wegen noch in het christelijk-historisch dagblad De Nederlander verscheen
een bespreking van Roel Houwink over Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
Houwink zou de bundel wel bespreken in Het Utrechtsch Nieuwsblad van 10 juni 1939.
170 Er verscheen in Den Gulden Winckel geen bespreking van Geboorte, gevolgd door Mattheus
en andere gedichten.
171 Leendert Pieter Johannes Braat (1908-1982) was van 1935 tot 1965 redacteur van het door
hem zelf opgerichte tijdschrift Kroniek van Hedendaagsche Kunst en Kultuur. In Kroniek van
Hedendaagsche Kunst en Kultuur 4 (1939) 19-20 (15 augustus), p. 316-317 verscheen een
artikel van Wouter Paap gewijd aan Hoornik; daarin werd echter Geboorte, gevolgd door Mattheus
en andere gedichten niet genoemd.
172 In De Standaard van 1 juli 1939 werden door H.B. [urgers] de bundels Steenen en Geboorte,
gevolgd door Mattheus en andere gedichten, en de gedrukte lezing J. Greshoff. Dichter en
moralist besproken.
173 P.J. Meertens besprak de bundel in zijn aan Hoornik gewijde poëziekroniek in Stemmen des
Tijds 28 (1939) 3 (maart), p. 703-718.
174 Al op 8 april 1939 had S. Vestdijk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een kroniek met de titel
‘Poëzie der physiologie’ gewijd aan Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten. De
bundel werd niet ook nog eens door H. Marsman besproken.
175 In het communistische Volksdagblad verscheen geen recensie van Geboorte, gevolgd door
Mattheus en andere gedichten.
176 In Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift is geen bespreking van Geboorte, gevolgd door Mattheus
en andere gedichten verschenen.
177 In De Maasbode werden op 21 juni 1939 onder de titel ‘De bekroonde dichter Ed. Hoornik’ de
bundels Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten, Steenen en Geboorte, gevolgd
door Mattheus en andere gedichten besproken. Dit artikel was echter niet van de hand van
Nieuwenhuis, maar geschreven door de criticus, journalist en politicus Bernard Verhoeven. De
journalist en letterkundige Jan Nieuwenhuis was sinds 1907 verbonden aan de redactie van De
Maasbode.
178 Raymond Herreman (1896-1971) publiceerde vanaf 1929 dagelijks onder het kopje ‘Boekuil’
losse kanttekeningen bij zijn lectuur in het Vlaamse socialistische dagblad Vooruit. Op 25
december 1938 had hij hierin Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten besproken,
maar hij zou geen bespreking wijden aan Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
179 De romanschrijver Adrianus Michiel de Jong (1888-1943) was kunstredacteur van Het Volk en
literair medewerker van de V.A.R.A. Blijkens Hoorniks brief aan Stols van 17 juli 1939, wijdde
de V.A.R.A.-radio zondagmorgen 8 juli een speciale uitzending aan de bundels Steenen en
Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten. Er is niet achterhaald of De Jong dit
programma verzorgde.
180 Pierre Henri Hitter jr. (1882-1962) verzorgde van 1928 tot 1957 wekelijks boekbesprekingen
voor de A.V.R.O.-radio. Een bespreking van Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere
gedichten is niet achterhaald. (Zie Jan J. van Herpen, Al wat in boeken steekt. Dertig jaar
radiowerk van dr. P.H. Ritter jr. bij de AVRO, Zutphen, 1982.)
181 Adriaan Morriën had op 24 december 1938 in Het Hollandsche Weekblad de bundel Geboorte.
Een lyrische cyclus en andere gedichten besproken. Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere
gedichten zou hij niet bespreken. De bundel wordt wel in het Het Hollandsche Weekblad van 8
juli 1939 aangekondigd.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

182 Er is geen bespreking van Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten door de
protstants-christelijke dichter Wisse Alfred Pierre Smit (1903-1986) achterhaald. Smit was in de
jaren in 1936 en 1937 redacteur geweest van het tijdschrift De Werkplaats, dat hij na een ruzie
binnen de redactie van Opwaartsche Wegen met J. Haantjes, J. van Ham en K. Heeroma had
opgericht.
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55 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 29 mei 1939
183

getelegrafeerd 29/5/39
Hoornik
II

Stadionstraat 25
Amsterdam
zend expresse goede portret naar Boosten & Stols Maastricht
Sander

Eindnoten:
183 Telegram.
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56 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 juni 1939
19 Juni '39.
Beste Sander,
184
Hartelijk dank voor je briefkaart. Ik zal je telegrafisch op de hoogte stellen
185
Woensdag a.s.
Hierbij zend ik je de manuscripten van twee bundels. Het eene is van Gerard
Achterberg, dien ik den belangrijksten dichter van mijn generatie acht. (Zie bijgaand
186
knipsel uit ‘Het Vaderland’.) Ik heb hierover met Roel Houwink gecorrespondeerd,
die de bundel van de Uitgevers Mij Holland, door welke hij reeds was aanvaard,
187
heeft vrijgekregen. Ik wil voor dezen bundel een uitvoerige inleiding schrijven.
Honorarium noch voor den bundel noch voor de inleiding is noodig. Zooals je weet
188
zit Achterberg op het oogenblik in een psychopathen-asyl. Wil je de proeven dus
- eventueel - naar mij zenden? Ik zorg wel voor correctie enz. Bij die proeven schrijf
ik dan ook de inleiding. Met dezen bundel gelooft Houwink Achterberg in
189
gezinsverpleging te kunnen krijgen. Ik hoop van harte, dat ook jou dit werk zal
liggen, dat je het met ‘liefde’ zult behandelen. Ik vind het in bepaalde opzichten nog
belangrijker dan dat van Lehmann of Vasalis. Overigens beloofde Lehmann mij
dezer dagen een bundel gedichten in copy toe te zenden, die ik dan, na eventueele
schifting, aan jou zal doorzenden.
Verder vind je ingesloten de Duitsche vertaling, door W. Cordan, van mijn
190
‘Geboorte’. Op een enkele regel na acht ik deze uitstekend. Een aparte uitgave
van dit gedicht, dat mij wel verkoopbaar lijkt, zou ik zeer toejuichen. Waar het hier
ten deele eigen werk betreft, kan ik moeilijk objectief oordeelen. Maar ook ik zou
verheugd zijn, indien je tot uitgave besloot. Indien honorarium mogelijk is, is dat
natuurlijk voor Cordan.
Ik zou het bijzonder op prijs stellen, spoedig een beslissing van je te vernemen,
bijzonder wat Achterberg betreft.
Hartelijks!
Ed. Hoornik
N.B. Ik ben een tijdje ziek geweest: ontsteking van het slijmvlies van de
maag en een beginnend maagzweertje. Ouderdomsverschijnselen bij
een jongere? In ieder geval een pijnlijke, dure en vervelende geschiedenis.
Dieet, niet rooken, enz. Buiten mijn werk op de krant kan ik bijna niets
doen.

Eindnoten:
184 Deze briefkaart is niet bewaard gebleven.
185 Hoornik doelt op zijn bekroning met de C.W. van der Hoogt-prijs.
186 Er is sprake van Eiland der ziel, de tweede bundel Gerrit Achterberg (1905-1962). Deze zou
december 1939 bij Stols verschijnen.
Hoornik was, na Roel Houwink, één van de eersten die vertrouwen had in het dichterschap van
Achterberg. Al op 30 april 1938 noemde hij in een interview in Het Hollandsche Weekblad
Achterberg één van de belangrijkste dichters van ons land.
Hoornik doelt hier waarschijnlijk op het verslag van de literaire avond in Het Vaderland van 7
juni 1939 waarin over Achterberg staat vermeld: ‘Tot de belangrijke dichters van dezen tijd rekent
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187

188
189
190

hij [Hoornik] in de eerste plaats Gerard Achterberg, wiens penetrante poëzie zelfs de critici
negeren.’ (Zie ook br. 46.)
Toen Roel Houwink in 1925 redactie-secretaris van De Vrije Bladen was, had Achterberg
gedichten naar hem opgestuurd; vanaf die tijd was hij vriend en raadsman van Achterberg, een
rol die Hoornik vanaf 1939 geleidelijk aan over zou nemen.
De in 1921 opgerichte Uitgeversmaatschappij Holland had in de beginjaren een
protestants-christelijke signatuur. Zij gaf onder meer het tijdschrift Opwaartsche Wegen uit.
Houwink had de bundel Eiland der ziel in mei 1939 bij U.M. Holland aangeboden. De uitgeverij
wilde een waarborgsom van ƒ 100,- omdat ze anders het risico niet aandurfde. Toen Houwink
Hoornik hierover inlichtte, antwoordde Hoornik dat hij de bundel bij Stols kon onderbrengen.
Houwink had op 30 mei 1939 aan Hoornik gevraagd of hij een inleiding wilde schrijven voor
Eiland der ziel. Hoornik voldeed aan dit verzoek; zijn inleiding verscheen, aangevuld met enkele
citaten uit de bundel, eerst in Groot Nederland 37 (1939) 10 (oktober), p. 413-418. (Zie ook p.
22-23.)
Op dat moment verbleef Achterberg in het ‘Rijksasyl voor psychopathen, Veldzicht’ te Balkbrug,
in de gemeente Avereest.
Gerrit Achterberg zou pas in augustus 1943 in Eibergen bij een echtpaar met vier kinderen in
gezinsverpleging komen.
De Duitse vertaling van de cyclus ‘Geboorte’ door Wolfgang Cordan zou onder de titel Geburt.
Ein lyrischer Cyclus in de week van 20 december 1939 in een kleine oplage bij Stols verschijnen.
Geburt zou samen met vrijwel de gehele oplage van Cordans bundel Das Jahr in Schatten
enkele weken na het uitbreken van de oorlog door de Gestapo in beslag worden genomen.
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57 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 21 juni 1939

Omslag van Drie op één perron, 1938.
191

21/6 [193]9

A Stols
Burgemeester Verstratenlaan 124 a
Mill
192

Bekroond

Hoornik Stadionstraat 25/2
Amsterdam

Eindnoten:
191 Telegram.
192 Bedoeld is Hoorniks bekroning op 21 juni 1939 met de C.W. van der Hoogt-prijs.
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58 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 25 juni 1939
Amsterdam, 25 Juni '39.
Beste Sander.
Wil je van bijgaande brief van Leopold kennis nemen. Ik voel er niet veel voor
deze te beantwoorden.
Wil je mij even adviseeren? Ik zou het jou tegenover in hooge mate unfair vinden,
193
indien hij ‘Mattheus’ ging herdrukken.
Zou je mij het manuscript van Achterberg's bundel spoedig willen terugzenden?
Ik wil hem nml.
Zondag a.s. opzoeken. Heb je al een beslissing ten aanzien van dezen bundel
194
genomen? Ik wilde hem gaarne met een positief antwoord verblijden. Hoe bevalt
je Cordan's vertaling van ‘Geboorte’? Denk je er iets mee te kunnen doen?
Zooals je misschien gelezen hebt, is er op het oogenblik in de Museum-boekhandel
te Amsterdam een tentoonstelling van al mijn bundels, handschriften, portretten
195
enz. De verkoop loopt er goed. De strooken, die je liet drukken, zijn keurig. Ik zou
gaarne nog 3 gebonden exemplaren èn van ‘Steenen’ èn van ‘Mattheus’ ontvangen
tegen auteurs-prijs.
De ‘Centaur’ belooft een aardig tijdschrift te worden. Ik zal er gaarne aan
196
medewerken.
197
Ik zeg je hartelijk dank voor je telegram.
Ik hoop je spoedig weer eens te spreken.
Hartelijks
Je Eddie.
N.B. De brief van Leopold kreeg ik gaarne terug.

Eindnoten:
193 H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij N.V. te 's-Gravenhage had van 1937 tot 1941 De Vrije
Bladen uitgegeven. Het tijdschrift verscheen in cahiervorm. Mattheus was in januari 1938 in
deze reeks verschenen. Volgens contract had de uitgeverij achttien maanden lang (dus tot juni
1939) het recht deze bundel te herdrukken. Uiteindelijk zou de uitgeverij dit recht niet uitoefenen.

194
195
196

197

Deze brief van Robbert Iwan Leopold (1898-1940) is niet achterhaald. Leopold was vanaf de
oprichting in 1923 tot zijn dood in 1940 directeur van de uitgeverij.
Eiland der ziel.
Zie br. 54.
Hoornik zou de inleiding in het eerste nummer van Centaur mede ondertekenen. Verder werden
er slechts in Centaur 1 (1939) 1 (juli), p. 24 twee in het Duits vertaalde gedichten van Hoornik
opgenomen, ‘Verrat’ en ‘Nachtflieger’.
Dit telegram is niet achterhaald.
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59 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 26 juni 1939
198

In haast
26-6-39

Beste Sander.
Zooeven ontving ik je brief. Cordan zal erg blij zijn; ook ik vind het prettig. Ik wil
Zondag a.s.
199
Achterberg opzoeken en hem zelf het verheugende nieuws meedeelen. Heb
je mijn interview in ‘Het Holl. Weekblad’ gelezen? De daarin bedoelde uitgever is
200
Querido.
Stuur je me Achterberg's bundel nog even terug?
Ik krijg eerst in September drie weken vacantie.
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Mej. Wim Hora Adema had, wanneer je haar kinderverhalen niet accepteert,
deze gaarne terug.

Eindnoten:
198 Prentbriefkaart, met op beeldzijde een wapen met de tekst: ‘Grand Hotel Gooiland / telef. 8441
(3[:xxx]en) / postgiro 283016’. Het is niet duidelijk van wie de datering is, die op de achterkant
van de briefkaart werd geschreven.
199 Deze brief is niet bewaard gebleven. Gezien het antwoord van Hoornik, schreef Stols dat hij
Eiland der Ziel van Achterberg en Cordans vertaling van ‘Geboorte’ zou uitgeven.
200 Hoornik doelde op het interview met G.H. Wallagh in Het Hollandsche Weekblad van 24 juni
1939. In het interview zei Hoornik onder meer: ‘Een uitgever mijn waarde, is een man die meer
aan zaken dan aan cultuur doet. Ik heb dat vooral sterk ondervonden toen ik het gedicht
“Geboorte”, dat toch behoorlijk is verkocht, aan een der grootste Amsterdamsche uitgeverijen
aanbood. De man die deze onderneming leidt, schreef mij “het erg mooi te vinden” en... vroeg
mij een bedrag van 200 gulden voor druk- en exploitatiekosten.’
Hoornik doelde op Emanuel Querido (1871-1943), die in 1915 de uitgeverij Em. Querido aan de
Keizersgracht 333 in Amsterdam had gesticht.
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60 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 29 juni 1939
29/6/39
Beste Eddy,
Bijgaande brief van Leopold heb ik gelezen. Ik zou het erg beroerd vinden
indien Leopold nog van het recht gebruik maakte om nog een afzonderlijke
uitgave van Mattheus te maken. Laat het evenwel geen valstrik worden om je
201
te laten verlokken een ander manuscript aan hem af te staan.
Morgen stuur ik je het manuscript van Achterberg terug; ik geef dien bundel
gaarne uit zooals ik je reeds schreef. Ook de Duitsche vertaling van Geboorte
zal ik om jou en Cordan een plezier te doen in het formaat van Steenen
202
uitgeven. Ik vrees evenwel, dat het geen commercieel object zal worden.
Met gelijke post zend ik je 3 gebonden ex. van Steenen en 3 gebonden ex.
van Mattheus.
Overmorgen ga ik op reis. Mijn adres is dan La Tourelle, Le Haut de Cagnes,
Cagnes S/m, A.M., France.
15 Juli ben ik weer in Maastricht terug.
Met beste groeten,
A.A.M. Stols

Eindnoten:
201 Van Hoornik zou na Mattheus geen werk meer bij H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
verschijnen.
202 Zowel het formaat van Steenen als van de bundel Geburt. Ein lyrischer Cyclus was 19.4 x 11.4
cm.
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61 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 17 juli 1939
[Amsterdam,] 17-VII [19]39
Beste Sander,
Van harte hoop ik, dat je een prettige vacantie hebt gehad, en dat je voorloopig
203
niet meer in uniform hoeft rond te wandelen.
Ik heb Achterberg opgezocht; ik kreeg een serie nieuwe gedichten, die ik schiften
zal en aan den bundel toevoegen. Ik was bij Vestdijk, die zijn poëzie uitnemend
204
vindt; je krijgt hiermee de beste bundel der jongeren, die ik gerust op een lijn durf
205
stellen met ‘Een winter aan zee’.
Ik heb deze week over Franquinet geschreven; zijn poëzie ligt me toch niet. Ik
heb mijn bezwaren geformuleerd voor de Augustus-aflevering van ‘Groot
206
Nederland’. Voor half Augustus doe ik je Achterberg's bundel, vergezeld van de
inleiding, waaraan ik nog beginnen moet - hij is geruimen tijd bij Vestdijk geweest 207
toekomen. Kan hij dan nog in den loop van October verschijnen?
Ik ontving je rekening: 3 Geboorte en 3 Steenen ad ƒ 11.46. Tijdens je verblijf in
Frankrijk heeft de V.A.R.A. een speciale uitzending aan deze bundels gewijd (op
208
Zondagmorgen 8 Juli); hiertoe heb ik van elk dezer bundels een exemplaar
afgestaan, waarmee je wel accoord zult gaan. De rekening wordt dan ƒ7.64.
Het interesseert je wellicht te vernemen, dat het bedrag van de v.d. Hoogt-prijs
209
dit jaar ƒ 515.- [+is]; de z.g. duizend-gulden-prijs is dus wel sterk gedevalueerd.
Ik schrijf momenteel heel weinig poëzie. Na mijn vacantie in September hoop ik,
dat het weer komt.
Wanneer verschijnt ‘Centaur’? Thomas Mann, die op het oogenblik in Noordwijk
210
vertoeft, was zeer belangstellend.
Hartelijke groeten
Je Eddie
N.B. Mej. Hora Adema zou thans gaarne uitsluitsel hebben omtrent haar verhalen.

Eindnoten:
203 Stols was eind juni 1939 gedemobiliseerd, maar zou op 23 augustus opnieuw worden
gemobiliseerd.
204 Hoornik had, vermoedelijk buiten medeweten van Achterberg om, S. Vestdijk diens gedichten
toegezonden. Vestdijk werd op die manier betrokken bij de pogingen tot maatschappelijke
reclassering van Achterberg, die Roel Houwink en Hoornik met de publicatie van de bundel op
het oog hadden.
Op 16 juli 1939 schreef Vestdijk aan Hoornik, dat hij de gedichten met grote aandocht had
gelezen: ‘Ik zei u reeds van te voren, dat het mij niet waarschijnlijk leek, dat ik iets van bepaalde
symptomen of aanwijzingen van diagnotischen [sic] aard zou vinden. Nú zou ik nog verder willen
gaan, door te zeggen, dat dergelijke uitnemende poëzie alleen geschreven kan zijn door iemand,
die in den grond normaal is, zij het dan ook uiteraard “nerveus”.’ (Geciteerd naar ‘“En zie ik je
nog eens in Doorn?” De brieven van S. Vestdijk aan Gerrit Achterberg’ (ed. R.L.K. Fokkema),
in Achterbergkroniek 9 (november 1986), p. 5-6.)
205 Een winter aan zee van A. Roland Holst was in 1937 door Stols in 35 exemplaren uitgegeven
als deel 7 in de serie De Halcyon Pers. Datzelfde jaar en in 1938 verschenen respectievelijk de
tweede en derde druk van de bundel, die gewone handelsedities waren.
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Ook in zijn inleiding tot Eiland der ziel maakte Hoornik de vergelijking met Een winter aan zee:
‘Het werk van de zeer uiteenloopende persoonlijkheden, die deze generatie heeft voortgebracht,
bezit zelden het karakter dat de latere gedichten van den zooveel ouderen A. Roland Holst (“Een
winter aan zee”) en van Nijhoff (“Awater”) modern maakt. Meer met dezen - vooral met Holst dan met zijn leeftijdgenooten heeft Achterberg verwantschap.’ (Gerrit Achterberg, Eiland der
ziel, Maastricht 1939, p. 5.)
Hoornik wijdde zijn kroniek ‘Nieuwe Poëzie’ in Groot Nederland 37 (1939) 8 (augustus), p.
189-193 aan de nieuwe bundels van Robert Franquinet, In memoriam Maurice Ravel en Adrianoer
en Fatima's heimwee. Het voornaamste bezwaar dat Hoornik tegen de poëzie van Franquinet
had, was gelegen in haar uitvoerigheid. Franquinet was volgens Hoornik niet aan het gevaar
van de eentonigheid ontkomen, dat ieder lang gedicht bedreigt: ‘Franquinet laat zich in de
zwakkere passages zonder meer gaan op de uiterlijke klank van het woord, waardoor zijn gedicht
verwatert.’ en ‘Het is te hopen dat Franquinet niet langer in hoofdzaak bewogen zal worden door
uiterlijke glanzen en dat hij de essentie [...] in de toekomst minder zal vertroebelen door
schoonklinkende bravouraria.’
Eiland der ziel zou in de week van 30 november 1939 het licht zien.
Zie n. 179.
Op 30 juni 1939 had de penningmeester van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Hoornik een brief geschreven, waarin hij onder meer mededeelde: ‘Zooals U bekend is, werd
oorspronkelijk een prijs van ƒ 1000 uitgekeerd. Het door den heer en mevr. van der Hoogt
gestichte kapitaal is echter al sinds jaren niet meer in staat een zoodanige rente op te brengen,
dat ƒ 1000 beschikbaar was. Zoolang mevr. van der Hoogt leefde, heeft zij elk jaar bijgepast,
wat er ontbrak, maar na haar dood moesten wij ons bepalen tot het uitkeeren van wat beschikbaar
was. Ook dit jaar is dit het geval.’
De in 1936 uit Duitsland vertrokken schrijver Thomas Mann (1875-1955) maakte van begin juni
tot midden september 1939 met zijn vrouw Katja en met Erika Mann een reis door Europa. Van
16 juni tot 7 augustus verbleven ze in Noordwijk aan Zee in het ‘Grand Hotel en Kurhaus, Huis
ter Duin’. Daar schreef Thomas Mann op 4 juli 1939 in zijn dagboek: ‘Anruf Landshoff wegen
der Amsterdamer Journalisten, die nach dem Thee kamen: vom Telegraph und Handelsblatt,
mitt Photographen. [...] Ausführliche Gespräche bis nach sieben.’ (Zie Thomas Mann, Tagebücher
(1937-1939) (ed. Peter de Mendelssohn), Frankfurt am Main 1980, p. 430.)
In het Algemeen Handelsblad van 5 juli 1939 stond een anoniem verslag van het onderhoud
met Thomas Mann, getiteld ‘In een sociale, militante democratie ligt de redding voor Europa’.
Het is mogelijk dat dit artikel van de hand van Hoornik was.
In zijn dagboek zou Mann op 28 juli 1939 noteren: ‘Zum Thee Herr Cordan mit Proben seiner
Amsterdamer Zeitschrift “Der Centaur” Gedicht von Verwey gegen das Dritte Reich. Interesse
für Lyrisches in der Welt. Freimaurerei der Kultur.’ (p. 441.)
Cordan zou op 31 juli aan Stols schrijven over zijn ontmoeting met Thomas Mann; over Centaur
zei deze: ‘Das ist ein schönes und begrüssenswertes Unternehmen, das Sie da beginnen. In
der Tat kommt es heute stärker als je darauf an, einen internationalen geistigen Kontakt zu
unterhalten. Es muss eine Art geistige Freimaurerei einiger weniger Menschen - in jeder Stadt
einer - geschlossen werden, dann kann passieren, was da will - die paar werden die Fackel
brennend halten. Sie können versichert sein, dass ich Ihre Bestrebungen genau und
anteilnehmend verfolgen und in jeder Hinsicht unterstützen werde.’
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62 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 19 juli 1939
19/7/39
Beste Eddy,
Hartelijk dank voor je brief van 17 Juli. Ik heb inderdaad een zeer prettige
vacantie gehad en ik zit sinds Maandag al weer volop in het werk.
Het verheugt mij zeer te vernemen, dat [+ik] voor half Augustus Achterberg's
bundel met je inleiding zal ontvangen. Maak een zoo goed mogelijke keuze;
liever klein maar absoluut eerste klas, dan groot met zwakkere verzen er in.
Ik kan mij zeer goed begrijpen dat je, zooals jij tegenover de poezie ingesteld
bent, bezwaren tegen Franquinet hebt, wat niet weg neemt, dat b.v. Marsman
211
weer zeer enthousiast is voor Franquinet's poezie.
Ik ga er natuurlijk mee accoord dat [+je] de bundels die je aan de V.A.R.A.
hebt moeten geven van de rekening aftrekt. Jammer dat de van der Hoogtprijs
inplaats van ƒ1000.- nog maar net de helft is; maar enfin, het geld is hier toch
gelukkig niet de hoofdzaak, al kan ik mij voorstellen, dat het je zeer welkom
is geweest.
Van het uitgeven van kinderverhalen ben ik nu toch maar definitief afgestapt
omdat mijn programma te zwaar overladen is. Ik zend dus hierbij het
manuscript terug; ik hoop later bij ander werk mejuffrouw Hora Adema eens
van dienst te kunnen zijn.
Centaur wordt nu zeer binnenkort afgedrukt en direct daarna gelanceerd.
Zoo'n eerste nummer kost altijd meer hoofdbrekens dan men zich wel indenkt.
Met hartelijke groeten van
je
A.A.M. Stols

Eindnoten:
211 In ‘In de dionysische verf. Robert Franquinet’ in Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 juni
1939 laat H. Marsman zich zeer positief uit over de poëzie van Franquinet: ‘Er is een persoonlijk
geladen rhythme, een sonore stem, een volbloedig, zinnelijk temperament’. Maar Marsman heeft
ook een bezwaar, namelijk: ‘Men mist in dit overigens uitstekend gedicht het constructieve
element, dat in het Nederlandsch voortreffelijk wordt aangeduid met den term: denk-beeld.’
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63 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 11 augustus 1939
212

Amsterdam 11-VIII-'39.

Beste Sander,
Hierbij de geteekende contracten.
Achterberg's bundel komt nu spoedig; ik ben door allerlei besognes er weer van
af gehouden.
Ik hoop nu spoedig met vacantie te kunnen gaan. Of, om met Marsman te spreken:
213
‘rust, afzijdigheid, concentratie en zelfcritiek.’
Zou je nog twee exemplaren van ‘Centaur’ willen verzenden, een aan:
214
1. Max Nord, Gentschestraat 129, Scheveningen en een aan:
215
2. den heer Meyer, perschef K.L.M., Hofweg, Den Haag.
Bij voorbaat dank.
De titel van Achterberg's bundel is ‘Eiland der ziel’. Ik heb zeer zorgvuldig geschift.
Mijn kroniek over dezen bundel verschijnt in de October-aflevering van
216
Groot-Nederland; kan hij dan uit zijn; ja, toch?
217
Hartelijke groeten, ook aan Cordan
Je Eddie

Eindnoten:
212 Met een paars potlood zijn de nummers 1 en 2 op de brief geschreven.
213 Op 10 augustus, de dag voor Hoornik deze brief schreef, was in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant een bespreking van Marsman verschenen over de bundel Steenen. Marsman besloot
zijn bespreking met de woorden: ‘Dit neemt echter niet weg, dat hij [Hoornik] in een niet
onaanzienlijk aantal gedichten van de laatste twee jaar bewezen heeft een dichter te zijn, die
ondanks de invloeden die hij verwerkt, een eigen en eigenmachtig gevoels- en verbeeldingsleven
bezit, dat hij doorgaans op persoonlijke en treffende wijze verwoordt. Rust, afzijdigheid,
concentratie en zelfcritiek [onderstr. A.H.] - en als niet alles bedriegt staat hij, ondanks het reeds
bereikte, nog aan een hoopgevend begin.’
214 Jacob Julius Max Nord (geb. 1916) debuteerde in Werk 1 (1939) 10 (oktober), p. 23-25 met zes
gedichten. Nord was van 1936 tot 1939 als journalist aan het Algemeen Handelsblad verbonden
en vervolgens tot 10 mei 1940 werkzaam als redacteur bij Het Vaderland in Den Haag. Hij zegde
deze baan op en Stols bood aan om bij hem het uitgeversvak te leren. Een klein jaar zou Max
Nord Stols' administratie en correspondentie verzorgen.
215 De econoom Jan Meijer (geb. 1914) was van 1939-1940 chef van de persdienst van de K.L.M.
Met Nord was hij tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken bij het illegale Het Parool.
216 In Groot Nederland 37 (1939) 10 (oktober), p. 413-418 werd in Hoorniks rubriek ‘Nieuwe poëzie’
de inleiding van Eiland der ziel gepubliceerd, aangevuld met enkele citaten uit de bundel. In de
inleiding in de bundel heeft Hoornik later, onder druk van Stols, nog enkele wijzigingen
aangebracht. Eiland der ziel zou een maand na Hoorniks artikel in Groot Nederland verschijnen.
217 Stols had Wolfgang Cordan enige maanden onderdak geboden. (Zie br. 69).
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64 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 15 augustus 1939
A'dam 15-VIII-'39.
Beste Sander,
Hierbij zend ik je den bundel ‘Eiland der ziel’ van Gerrit Achterberg, voorzien van
een inleiding.
Dit voorwoord is, voorzien van citaten, bereids bij Holkema & Warendorf, voor
218
het October-nummer van Groot Nederland. In die aflevering, alsmede in het
September-nummer van ‘Werk’ wordt nog een serie gedichten van Achterberg
219
geplaatst.
Ik zou je willen voorstellen dezen bundel wat ruim te verspreiden in protestantsche
kringen, waar Achterberg nogal lezers heeft, ook al zal men daar mijn inleiding niet
220
erg waardeeren.
Indien er in het najaar geen behoorlijke jongeren-roman verschijnt - en daar is
vèèl kans op - komt Achterberg zeker in aanmerking voor de V.d. Hoogt-prijs; ik zou
221
den bundel dus ook aan een paar commissie-leden zenden.
Zooals je weet, behoef je voor ‘Eiland der ziel’ geen honorarium te betalen. Daar
ik voor samenstelling en inleiding een dag naar Avereest geweest ben, zou ik je
willen vragen mij bij wijze van honorarium voor de inleiding mijn onkosten te
vergoeden. Indien het je schikt ontving ik dan gaarne vóór Zaterdag a.s. - ik ga dan
immers met vacantie - een bedrag van ƒ 10.-.
Ik hoop, dat de bundel begin October kan verschijnen, opdat mijn kroniek niet
voorbarig is. Wanneer verschijnt ‘Poëtisch Appel’ en de Duitsche vertaling van
‘Geboorte’? Doe Cordan mijn hartelijke groeten; succes met ‘Centaur’.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
218 De Amsterdamse uitgeverij Van Holkema & Warendorf gaf van 1903 tot 1944 het tijdschrift Groot
Nederland uit, waarin Hoornik in 1939 de kroniek ‘Nieuwe poëzie’ schreef.
219 In Groot Nederland 37 (1939) 10 (oktober), p. 345-347 werden zes gedichten van Achterberg
gepubliceerd: ‘Bolero van Ravel’, ‘Ontworden’, ‘Doodbloei’, ‘In profundis’, ‘Cirkel’ en ‘Contact’;
in Werk 1 (1939) 9 (september), p. 51-59 stonden van hem maar liefst tweeëntwintig gedichten,
waarvan er veertien in Eiland der ziel, vijf in de bij Stols te verschijnen bundel Dead end (1940)
en twee in de eveneens bij Stols te verschijnen bundel Osmose (1941) zouden worden
opgenomen. (Voor de titels van de gedichten: Achterberg in kaart (ed. Daisy Wolthers [et al.]),
Den Haag 1971.)
220 Gerrit Achterberg had een streng calvinistische opvoeding genoten en bleef aan de centrale
dogmata van het christelijke geloof vasthouden. In zijn poëzie maakte hij gebruik van bijbelteksten,
bijbelse namen, uitdrukkingen, gebeurtenissen en gedachten. Hoornik doelt waarschijnlijk o.m.
op het slot van zijn inleiding, waarin hij schrijft: ‘Is het te verwonderen, dat doodsverlangen
opkomt in de ziel van dezen gekwelde, wanneer het woord, het eenige middel tot zelfhandhaving,
dood blijft? [...] Is het te verwonderen, dat [...] gezocht wordt naar een ander houvast? Onmachtig
het geheim van den dood te ontraadselen ontstaat heimwee naar het bovennatuurlijke en schuift
zich vóór en tenslotte ook in de vrouw het beeld van God. Van zijn pogingen tot afweer en
beginnende overgave zijn wij de ontroerde getuige in het brandende gedicht ‘Reiziger ‘doet’
Golgotha’, in I en II waarvan ongeloof, scepticisme en opstandigheid in harde, wrange termen
uitbreken, tot in III een S.O.S. de ziel van den dichter doorrijt, hij door een hoogere macht, tegen
wie hij zich kort daarvoor nog verzette, gegrepen wordt, en in allerdiepste eenzaamheid Christus
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vraagt hem te willen verschijnen aan den einder. Maar op dit oogenblik is Achterberg enkel de
van het vers vervulde, is zijn éénige religie zijn dichterschap [...].’
221 In 1940 werd de naam van de C.W. van der Hoogt-prijs gewijzigd in de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs. De prijs zou in 1940 worden toegekend aan Clara Eggink voor haar bij Stols
verschenen bundel Het schiereiland. De jury bestond uit W.J.M.A. Asselbergs, J.C Bloem, Jo
van Dullemen-de Wit, Jan Engelman, K.H. Heeroma en Victor E. van Vriesland. Het jaar daarvoor
was er geloot tussen Hoorniks Mattheus en haar bundel; de prijs werd toen toegekend aan
Hoornik. Achterberg zou de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs nooit ontvangen.
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65 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 16 augustus 1939
16/8/39
Beste Eddy,
Ingesloten zend ik je het geregistreerde contract van ‘Geboorte’. In goede
orde ontving ik het manuscript van ‘Het Eiland der Ziel’ alsmede je voorrede.
Ingesloten zend ik je een postcheque van ƒ 10.00 voor honorarium.
Ik heb evenwel nog enkele bezwaren tegen deze voorrede en ik zou graag
willen zien, dat je de persoonlijke vergelijkingen met Mok en Franquinet daaruit
222
liet vervallen. In een artikel kun je zeggen wat je wilt, doch niet in een
voorrede: ik kan niet twee boeken door je laten afbreken om er een nieuw voor
uit te geven. Verander dus s.v.p. de aangegeven zinnen (zie de roode haakjes)
of liever nog, laat ze geheel weg. De bundel kan dan begin October verschijnen.
Poetisch Appel verschijnt deze maand nog en de vertaling van ‘Geboorte’
223
na aanbieding in October als no. 1 van de Centaur Bücherei.
224
Gelieve bijgaand velletje met adressen aan te vullen.
Veel plezier met je vacantie en hartelijke groeten,
A.A.M. Stols

Eindnoten:
222 Hoornik zou deze passage over beide door Stols uitgegeven auteurs niet schrappen. (Zie br.
66.)
223 Een dergelijke serie ‘Centaur Bücherei’ is nooit verschenen.
224 Dit lijstje met adressen, waarschijnlijk voor recensie-exemplaren, is niet achterhaald.
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66 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 18 augustus 1939
[Amsterdam.] 18-VIII [19]39
Beste Sander
Hartelijk dank voor je chèque, die het mij gemakkelijker maakte mij met de ietwat
bitse toon van je brief te verzoenen!
Op drie plaatsen stelde je in mijn inleiding wijzigingen voor, of nog liever schrapping
van tusschen roode haakjes geplaalste passages. In twee gevallen ben ik geheel
- maar weinig geestdriftig! - aan je wensch tegemoet gekomen. Maar in de aanhef
van de inleiding kan ik werkelijk niet tot schrapping overgaan, zonder het stuk te
verknoeien. Ik heb deze zin nu ‘verzacht’. Mok en Franquinet zijn in hun
225
beschrijvingen ouderwetsch, hetgeen voor veel lieden een aanbeveling is.
Bovendien zeg ik van hen toch, dat zij op den voorgrond tredende jongeren zijn. Ik
moet hun namen noemen, omdat zij typische vertegenwoordigers zijn van een
strooming, waartegenover lijnrecht staan: Morriën, Achterberg, Lehmann, en
226
waartusschen in figuren staan als Van Hattum, Den Brabander, V.d. Steen. Ik kan
over Achterberg niet schrijven, zonder zijn antipode te noemen. Bovendien gaat
mijn inleiding niet alleen over dezen dichter, maar tracht zij een omschrijving te
geven van het begrip moderne poëzie.
Ik hoop, dat je mijn houding zult kunnen billijken.
met hartelijke groeten
In haast
Je Eddie.

Eindnoten:
225 De drukproef van de inleiding tot Eiland der ziel, die Hoornik aan Stols terug had gezonden, is
niet achterhaald. Er is wel een een andere drukproef van deze inleiding aanwezig, maar de
status hiervan is echter onduidelijk. Het is in ieder geval niet de in deze brief bedoelde proef,
aangezien er geen ‘rode haakjes’ op staan. (Letterkundig Museum, Den Haag.)
Wel is in deze proef één passage aan te wijzen waarvan met enig voorbehoud kan worden
aangenomen dat Hoornik deze onder druk van Stols in de uiteindelijke inleiding heeft weggelaten.
Het betreft hier het in het volgende citaat onderstreepte tekstdeel: ‘Ook Achterberg laat zich
vaak leiden door den klank van het woord, maar hoe anders dan dit bijvoorbeeld bij Franquinet
het geval is. Want terwijl het bij den Limburger soms louter uiterlijkheid en klinkklank is, laat
Achterberg niet eerder los, voordat het woord “grond gehaald” heeft en in de poëtische spanning
staat’; de andere schrapping betreft waarschijnlijk de typering van de verzen van Kemp: ‘[...]
anderzijds gebeurt het wel, dat het gedicht in de intentie blijft steken, niet opgelost wordt, zooals
dat bijvoorbeeld het geval is bij enkele rudimentaire, kortademige gedichten van Pierre Kemp.’
Hoornik zou de passage waarin hij Achterberg vergelijkt met Mok en Franquinet niet schrappen,
maar het onderscheid positiever brengen, door Mok en Franquinet op de voorgrond tredende
jongeren te noemen: ‘Figuren als Mok en Franquinet - twee op den voorgrond tredende jongeren
- zijn typisch ouderwetsch in hun wijdloopige beschrijvingen, die de dichterlijke intentie
overwoekeren; de in de inspiratie wortelende kernen zijn niet terug te vinden in de weelderige
kleur- en klank-entourage, gevoelsverspreiding en beeldenroes.’ (Gerrit Achterberg, Eiland der
ziel, Maastricht 1939, p. 5.)
226 Eric van der Steen (pseud. van Dirk Zijlstra, 1907-1985) debuteerde in 1931 bij uitgeverij De
Gemeenschap in Utrecht met Nederlandsche liedjes; in 1932 verscheen bij dezelfde uitgeverij
zijn bundel Gemengde berichten. Stols gaf van hem in 1940 in de Helikon-reeks de bundel
Cadans uit.
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67 M.W. Stols-Kroesen aan Ed. Hoornik, 25 september 1939
227

25 September 1939

Geachte Mijnheer Hoornik,
Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn, zoo spoedig mogelijk de kleur op te
geven, welke U het meest geschikt acht voor band en omslag van Eiland der
Ziel. De bundel kan dan afgewerkt worden.
Hoogachtend,

Omslag Helikon. Tijdschrift voor Poëzie, 1938.

Eindnoten:
227 Deze brief werd geschreven door Margaretha Wilhelmina (Greet) Kroesen (geb. 1908), Stols'
echtgenote, die de uitgeverij beheerde omdat Stols wederom was gemobiliseerd. Dat deze brief
van haar afkomstig is, blijkt uit Hoorniks brief van 26 september (br. 68), die hij aan ‘mevr. Stols’
richt en waarin hij schrijft: ‘In antwoord op Uw brief’.
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68 Ed. Hoornik aan Mevrouw M.W. Stols-kroesen, 26 september
1939
[Amsterdam,] 26-IX [19]39
Geachte mevr. Stols,
In antwoord op Uw brief deel ik U mede, dat ik ‘Eiland der Ziel’ het liefst zie
228
verschijnen in kleur en formaat van mijn bundel ‘Steenen’.
Zoudt U de auteursexemplaren naar mij willen zenden; ik zorg er dan voor, dat
Achterberg ze krijgt. Ik meen, dat is overeengekomen, dat hij 5 gebonden en 5
ingenaaide exemplaren zou ontvangen. Mag ik, als inleider van dezen bundel,
verzoeken om één gebonden en één ingenaaid exemplaar. (in het geheel dus 12
bundels).
Zou het niet mogelijk zijn, dat de uitgeverij Stols de briefkaarten met het
conterfeitsel van ondergeteekende niet meer gebruikte; ten eerste deugt het
229
onderschrift niet, tweedens vind ik dit soort reclame uit den booze.
Bij voorbaat dank. Met ernstige hoogachting
Ed Hoornik

Eindnoten:
228 Het formaat van Eiland der ziel is net als dat van Steenen 19.4 x 11.4 cm. De kleur van de band
is groen, terwijl Steenen een grijze band heeft, met een blauwe linnen rug.
229 Waarschijnlijk doelde Hoornik op een briefkaart, zoals Stols die ook van J. Greshoff had laten
maken. De kaart bevat een portret van de dichter met daaronder een opsomming van de bij
Stols verkrijgbare bundels. Een dergelijke briefkaart van Hoornik is niet achterhaald.
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69 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 4 oktober 1939
4-10-39
Beste Eddy,
Heden met verlof vond ik je brief aan mijn vrouw betreffende de afwerking
van den bundel van Achterberg alsmede de aanvraag voor de
auteursexemplaren, waarmede ik mij geheel accoord verklaar.
Het is momenteel razend druk op de drukkerij, doch ik hoop dat alles normaal
zal verloopen.
Eerst moeten de vier romans klaar die ik dit najaar uitgeef, en dan komt de
rest aan de beurt. Het is toch nog een heel programma geworden, zooals
230
bijgaand lijstje je leert.
Nadat ik Cordan er reeds een drietal weken van in kennis had gesteld, dat
ik hem niet langer gastvrijheid kon verleenen, heb ik hem vanmorgen in een
minder aangenaam onderhoud moeten vertellen, dat er uiterlijk Vrijdag
daadwerkelijk een einde aan moet komen. Ik kan het onmogelijk meer
bekostigen; hij is nu ruim twee maanden hier. Als ik niet gemobiliseerd was
geworden, zou ik heel misschien kans hebben gezien hem in de uitgeverij als
zeer bescheiden medewerker in te schakelen. In de drie weken voor de
mobilisatie is mij evenwel gebleken, dat hij voor welk practis [sic] werk ook
volkomen onbruikbaar is. Ik had evenwel medelijden met hem en stond hem
toe nog wat te blijven zoolang ik het betalen kon en mijn vrouw ermee accoord
ging. Hij is evenwel zeifs als boodschappenjongen en pakknecht onbruikbaar.
Dus iets verdienen kan hij niet. Je begrijpt, dat ik hem, nu mijn vrouw en
kinderen alleen thuis zijn, niet verder thuis kan laten. Het is heel beroerd voor
hem, maar ik kan er ook niets aan doen. Misschien is hij nu wel geprikkeld, je
weet hoe dat gaat, en zal hij misschien tot een anderen uitleg komen. Maar nu
weet jij tenminste hoe het zit, en kun jij onze wederzijdsche vrienden inlichten.
Daarbij komt, dat hij mij met Centaur eigenlijk beet heeft gehad. Hij heeft steeds
beweerd, dat de kosten door relaties zouden betaald worden. Alles wat ik
231
gezien heb is 250 gld, nog niet genoeg voor het eerste nummer. Alles bijeen
handen vol geld; ik moet er nu mee stoppen, hoezeer ik het heele geval
stakkerig vind.
Schrijf je me weer eens gauw?
Met hartelijke groeten van
232
[A.A.M. Stols]

Eindnoten:
230 Het bijgevoegde lijstje is niet bewaard. Naast de romans Drijvend casino van Jo Otten, Jacht
op het noodlot van Theo J. van der Wal, De biecht van een bezetene door J.J. de Maagd, en
Ketters aan de poort van Pauline Plantenberg-Marres, en Achterbergs bundel Eiland der ziel,
gaf Stols in het najaar van 1939 verder uit: Poëtisch Appèl 1939, De ziel der steden van J.J. van
Geuns, de roman Figuren in het zand en het gedicht De rattenvanger van Maurits Mok, Gerard
den Brabanders vertaling Koning Bohoesj van Rainer Maria Rilke, Keur uit liefdeverzen van de
Hongaarse dichter Giza Ritschl, Strijd en vlucht op papier van S. Vestdijk, en Visioen en geboorte
van Hendrik Cramer.
231 Al op 16 september 1939 had Cordan aan Hoornik geschreven over de financiële moeilijkheden
van Centaur, die uiteindelijk zouden leiden tot de stopzetting van het tijdschrift: ‘Unser junges
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Centaurchen bedrohen ernsthafte Wolken. Durch Clearing und Einfuhrverbot in England und
Frankreich erleiden wir - vorläufig, denn später läuft die Sache wieder - einen ausfall von 165.-fl
an festen Abnehmern pro Nummer. Zudem ist die Schwester von Dr. Hartog, die mir Unterstützung
versprochen hatte, vor einiger Zeit gestorben und gestern erreicht mich der Bericht, dass Dr.
Hartog selbst in dem Aufregungen der letzten Tage einen Schlaganfall erlitt und sofort verschied.
Dies ist für mich persönlich ein sehr schwerer Schlag, für den Centaur ist es höchst fatal.’
232 Van deze brief is slechts het afschrift, waarop de ondertekening ontbreekt, bewaard gebleven.
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70 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 oktober 1939
[Amsterdam.] 23-X [19]39
Beste Sander,
Door een samenloop van omstandigheden heb ik je niet eerder kunnen schrijven.
Ik heb Cordan sedert zijn terugkeer uit Maastricht één maal gesproken. Hoe, weet
ik niet, maar dank zij, naar ik meen, aanbevelingsbrieven, hebben de Kwakers hem
233
geholpen. Hij heeft althans in Amsterdam een kamer, en eet, naar ik meen, bij
Van Hattum. Ik hoorde, dat hij ergens een baantje als organist zou krijgen; dat zou
een goede oplossing zijn. Ik kan zoowel jouw houding als Den Brabander's standpunt
234
billijken; langzamerhand komt dit alles wel weer in orde.
Sander, kan Achterberg's bundel nu zoo spoedig mogelijk verschijnen? Drie weken
geleden werd mijn artikel over hem reeds in Groot Nederland gepubliceerd. Ik sla
op die manier wel een heel mal figuur.
Ik hoorde tot mijn genoegen van Popelier, dat de bundel bij de aan bieding goed
is verkocht.
Ik heb bedankt als poëzie-chroniqueur van Groot Nederland, omdat ik nog altijd
het creatieve boven het critische stel, en mij voor het eerste te weinig tijd overbleef.
Deze twaalf kronieken over de jongste generatie zou ik volgend jaar willen bundelen,
235
voorafgegaan door een artikel ‘Afscheid van Greshoff’. Ik zou deze bundel willen
236
besluiten met een stuk: Nijhoff of Holst? Voel je iets voor deze uitgave tegen het
najaar van 1940? Ik bedoel: in principe; definitief toezeggen kun je natuurlijk onder
deze omstandigheden niets.
Komt ‘Geburt’ van Cordan nog uit?
Denk je vooral om Achterberg? Wil je de auteursexemplaren rechtstreeks aan
hem zenden:
G. Achterberg
237
p/a dr. A.L.C. Palies
Psychopathen-asyl: Avereest
Balkbrug.
Ik meen, dat wij overeengekomen waren, dat hij 8 exemplaren zou krijgen, waarvan
4 gebonden; ik zou 4 exemplaren krijgen, waarvan 2 gebonden. Zou je mij tevens
nog een gebonden exemplaar van ‘Steenen’ willen sturen. Hartelijk dank.
Met vriendschappelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
233 Quakers.
234 Den Brabanders standpunt in deze zaak is niet achterhaald.
235 De laatste kroniek van Hoornik verscheen in Groot Nederland 37 (1939) 12 (december), p.
610-619, en droeg de titel ‘De nieuwe generatie’. Onder de titel ‘“Forum” voorbij’ opende deze
kroniek de essaybundel Tafelronde. Studies over jonge dichters die in de week van 4 september
1940 bij Stols zou verschijnen.
236 Het in deze brief voorgestelde stuk ‘Nijhoff of Holst?’ zou Hoornik niet schrijven.
237 Dr. A.L.C. Palies (geb. 1902) was geneesheer-directeur van het ‘Rijksasyl voor Psychopathen
Veldzicht’, in de tijd dat Achterberg daar verbleef. Hij had Achterberg zelf onder behandeling en
stond hem contact met letterkundigen toe. Aan Palies zou Achterberg de cyclus ‘Zestien’
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opdragen, die werd opgenomen in zijn in oktober 1941 in de Helikon-reeks te verschijnen bundel
Thebe.
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71 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 30 oktober 1939
[Amsterdam,] 30-X [19]39
Beste Sander,
238
Dank voor je brief.
Het spijt mij voor Achterberg, dat het nog zoo lang duurt. Zou je hem niet een
briefkaart willen schrijven, opdat hij rechtstreeks van zijn uitgever hoort, hoe het er
239
mee staat. Die bundel is eenige troost en hoop in dat asyl. Ook om dien reden
verzoek ik je nogmaals spoed achter de zaak te zetten.
Schikt het je als de copy voor ‘Tafelronde’ eind December klaar is. Op 13
November houd ik voor de Volksuniversiteit te Eindhoven een lezing over de
240
jongeren; tot dien datum ben ik met werk bezet. Daarna kunnen we misschien
een avond elkaar ontmoeten; hetzij hier of in Den Haag. We kunnen daarover nog
nader correspondeeren.
Ik ben benieuwd naar de verkoopsresultaten van de bundels; in ‘Steenen’ heb ik
niet zoo veel fiducie. In het voorjaar kan ik geen nieuwe bundel gereed hebben; ik
heb de laatste maanden slechts zelden een vers geschreven. Misschien najaar
241
1940. Zou het niet mogelijk zijn van ‘Geburt’ een zéér kleine oplage te drukken?
Popelier zei me laatst, dat hij er elf verkocht had. Vooral voor mijn vrouw, die Duitsche
is, zou het aardig zijn. Maar als je er geld op toe moet leggen, doe het dan niet.
Cordan blijft, ondanks zijn cultuur, een Pruis. Ook mijn vrouw heeft hij nimmer
bedankt, wanneer ze hem ‘volgestopt’ had. Ik verlang dat ook niet. Maar die jongen
‘ligt’ mij nu eenmaal niet.
Met vriendelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
238 Deze brief van Stols is waarschijnlijk niet bewaard gebleven.
239 Een briefkaart van Stols, waarin hij Achterberg inlicht over de stand van zaken omtrent Eiland
der ziel, is niet achterhaald. (Zie ook: Gerrit Achterberg, Briefwisseling met zijn uitgevers Bert
Bakker, A.A. Balkema, C.A.J. van Dishoeck. A. Marja, A.A.M. Stols & Jan Vermeulen (ed. R.L.K.
Fokkema en Joost van der Vleuten), Amsterdam 1989.)
240 Over deze lezing is geen informatie achterhaald.
241 Hoorniks eerstkomende bundel was De erfgenaam, die in december 1940 bij Stols zou
verschijnen.
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72 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 30 november 1939
[Amsterdam,] 30-XI [19]39
Beste Sander,
Zondag a.s. ben ik in Den Haag. Kan ik je in den loop van den middag ontmoeten?
Ik heb eenige zaken met je te bespreken.
Ik dank je voor de toezending van Achterberg's bundel. De recensie-exemplaren
heb ik hem doorgezonden.
De copie voor ‘Tafelronde’ kan eind December klaar zijn; Bigot & Van Rossum,
die ik uit beleefdheid op de hoogte stelde, beroept zich op zijn contract en verlangt
inzage. Ook Querido schijnt tuk op jongeren te zijn; Van Hattum en Den Brabander
242
vroeg hij om een bundel.
243
Met ‘Werk’ schijnt het mis te gaan. Mondeling meer. Ik ben Zondag met Den
Brabander. Indien je mij liever alleen spreekt, laat het dan even weten. Als het je
244
schikt, lijkt het mij het beste, dat wij om 2½ uur in ‘Riche’ (Buitenhof) afspreken.
Ik hoor het dan wel spoedig.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
242 Er zouden geen bundels van Jac. van Hattum en Gerard den Brabander bij Em. Querido's
Uitgevers Mij te Amsterdam verschijnen.
243 Het laatste nummer van Werk verscheen in december 1939. Een belangrijke reden voor de
opheffing van het tijdschrift was de slechte samenwerking tussen de Vlaamse redacteuren (Jan
Schepens en Johan Daisne) en de Nederlandse (Adriaan van der Veen en Hoornik). Dit in
combinatie met de slechte verkoop, resulteerde in de stopzetting na één jaargang. (Zie ook p.
9.)
244 Café Riche in Den Haag (Buitenhof) was destijds een verzamelplaats voor journalisten en
literatoren.
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73 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 6 december 1939
[Amsterdam,] 6-XII [19]39
Vertrouwelijk
Beste Sander,
Liever was ik naar Den Haag gekomen om persoonlijk de hierna uiteen te zetten
quaestie te bespreken.
Tijdgebrek noopt mij echter je te schrijven; we kunnen hierna nog praten.
Ik had gisteren - op zijn verzoek - een onderhoud met den uitgever Querido, die
mij, (nu ik, zoals je zult hebben gelezen, uit de redactie van ‘Werk’ getreden ben)
een zeer mooi aanbod deed. Daar onze verhouding een andere is dan die van
uitgever en auteur, maar een persoonlijke, een vriendschappelijke, breng ik je
Querido's voorstel over, omdat je recht hebt te weten, waar je aan toe bent.
Het ligt dan in de bedoeling van Querido naast de Salamander-romanreeks, een
serie gedichtenbundels uit te geven, waarvan ik de algeheele leiding zou kunnen
245
krijgen, om op die manier het werk door ‘Werk’ begonnen voort te zetten. Hij deed
mij een ook uit financieel oogpunt gezien zeer gunstig aanbod, waarop ik hem zeide
de zaak in overweging te zullen nemen.
De groote moeilijkheid, Sander, is nu, dat de kans bestaat, dat, wanneer ik op
Q's voorstel inga, wij eenigszins concurrenten zouden kunnen worden. Weliswaar
zou ik mij in die nieuwe reeks niet uitsluitend tot de jongeren bepalen, maar zou ik
trachten de beste poëzie te brengen; maar jij doet eigenlijk niet anders! Mijn
persoonlijke sympathie gaat natuurlijk veel eerder naar jou dan naar Q. uit, omdat
jij bundels hebt uitgegeven (van Morriën e.a.), vóór deze jongeren ook maar
246
eenigszins bekend waren. Nu ze door ‘Werk’ etc. meer in de aandacht komen,
kan ik mij begrijpen, dat Q. zich voor de zaak der jongeren gaat interesseeren.
Er zijn twee overwegingen, die voor mij aanleiding zouden kunnen zijn op Q's
voorstel in te gaan:
o

1 .Ik kan, wat ik in ‘Werk’ wilde, elders en beter voortzetten.
o

2 .Doordat ik het maandelijks honorarium van ‘Groot Nederland’ moet missen,
en doordat mijn salaris aan het ‘Hbl’ (dat niet groot is) voorloopig niet verhoogd
wordt, is mij een ‘bijbaantje’ zéér welkom.
Er staat tegenover, dat ik jou in de wielen zou kunnen rijden, en dat zou ik niet
willen. Zou je mij nu per omgaande willen adviseeren, niet alleen als uitgever, maar
ook als vriend.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
245 De Salamander-reeks was destijds ook al een succesvolle serie van de beste oorspronkelijke
en vertaalde romans. Em. Querido had zich bij zijn idee een pocketserie uit te geven laten
inspireren door ‘The Albatros. Modern Continental Library’. Zijn doelstelling was goede werken
te brengen, in een mooie uitvoering en tegen een zeer lage prijs. Om een lonende exploitatie
mogelijk te maken moesten grote oplagen worden gedrukt, om de lage prijs (ƒ 1, 25 per deeltje)
te kunnen realiseren. En omdat de uitvoering niet mocht lijden onder de lage prijs, werd veel
aandacht geschonken aan een welverzorgd uiterlijk. In het najaar van 1934 lanceerde Querido
zijn eerste deeltjes van de serie, die in de pers met groot enthousiasme werden ontvangen. De
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Salamander-reeks was de eerste pocketserie van Nederland. (Zie A.L. Sötemann, Querido van
1915 tot 1990. Een uitgeverij, Amsterdam 1990, p. 69-77.)
246 Ann Greshoff schreef Hoornik op 12 december 1939: ‘Ik houd niet van Querido, die twee jaar
geleden ƒ 200 vroeg om mijn dichtbundel “Geboorte” uit te geven, en thans daarover excuses
maakte, en te zoete broodjes bakte.’
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74 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 7 december 1939
247

[...] Wat het ‘mooie aanbod’ betreft: ik heb wel eens meer van dergelijke
mooie aanbiedingen gehoord, en, als ik ze op den keper met de slachtoffers
bekeek waren ze niet zoo mooi en kon ik er financieel zeker evengoed en
moreel gesproken zeer zeker beter aan tegemoet komen.
Is het onbescheiden als ik je vraag, wàt hij je aangeboden heeft?
Ik voel heel goed waar hem bij Q. de schoen wringt: het is de gewone truc.
Hij ‘gebruikt’ je om hem relaties te bezorgen met alle mogelijke jonge auteurs,
waar hij zichzelf niet durft te presenteeren, want niet iedere auteur laat zich
door een paar contante bankjes verleiden, zèlfs als het poëzie betreft.
Jij moet dus optreden als démarcheur, jij moet de lading dekken. Als je dan
voor hem een serietje van 10 of 12 bundels van de ‘beste’ poëzie hebt bijelkaar
getrommeld, zal hìj de contracten wel maken, met voorkeurclausules vooral
voor prozawerk (romans - daar gaat 't hem om). En dan heb jij je schuldigkeit
gedaan en hij zal ook jon, omdat je toch wel nooit een roman zult schrijven,
248
laten vallen.
Bij de ouderen (Holst, Nijhoff, Greshoff, Bloem, van Eyck, Gossaert, Boutens
enz) maak je geen schijn van kans. Bij Vestdijk evenmin. Marsman en Engelman
zitten aan Q vast, evenals Buning. En de jongere generatie ligt grootendeels
braak, voor het grijpen; je kunt meer poëzie krijgen als Q. in de hem nog
resteerende jaren zal kunnen uitgeven.
Wees dus niet te haastig met accepteeren, zeg dat je er kalm over wilt
nadenken, en laten wij dan eens rustig overleggen.
Je moet je er heel goed in-denken dat poëzie uitgeven nooit een zaak van
pecuniair belang is. Zelfs de gedichten van Greshoff en Een Winter aan Zee
van Holst, die zéér goed gegaan zijn (voor poëzie) hebben ieder maar een paar
honderd gulden winst opgeleverd.
En met die winst moet ik dan weer een hoop andere stroppen en stropjes
goed maken: ik verbeeld mij dat ik met het uitgeven van de minder ‘gangbare’
boeken cultureel werk doe, de litteratuur dien.
Financieel kan het mij dan ook geen haar schelen of ik die boeken uitgeef
of niet; ik zou haast zeggen: ik geef ze liever niet uit. Laat een ander de strop
aan de poëzie maar halen (wat andere uitgevers zeggen: laat Stols de poëzie
maar uitgeven en geef mij de romans).
Ik stel je dus voor om over je twee overwegingen te praten:
o
1 je mogelijkheid om, wat je in ‘Werk’ deed elders en beter voort te zetten.
o
2 je noodzakelijkheid om gederfd maandelijksch honorarium op een andere
wijze goed te maken.

Misschien kan ik aan beide tegemoet komen.
Ik heb je hierboven nu precies gezegd hoe ik er als uitgever over denk: er
wordt je een strik gespannen. Q is handiger dan twee Hoorniks (zakelijk
gesproken) vergeet dat niet. Hij is geen filantroop, noch iemand die als uitgever
een cultureele taak [...]

Eindnoten:
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247 Deze brief van Stols is onvolledig. Hij maakt deel uit van het Hoornik-archief, dat in bezit is van
Mies Bouhuys. De datering op 7 december 1939 is gebaseerd op Stols' reactie op het ‘mooie
aanbod’ van Querido (zie br. 73) en Hoorniks reactie in zijn brief van 8 december 1939, waarin
hij zegt blij te zijn met Stols' brief.
248 Hoornik zou twee romans schrijven, namelijk De overlevende (1968) en De vingerwijzing (1969).

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

103

75 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 8 december 1939
[Amsterdam,] 8-XII [19]39
Beste Sander,
Nog vóór wij praatten, achtte ik het noodig - en ik voel dit eigenlijk als een
249
bevrijding, vooral moreel - bijgaand antwoord aan Ouerido te zenden. Deze affaire
beschouw ik dus als afgedaan.
Sedert mijn vorige brief heeft ook de uitgever Meulenhoff - die mij overigens
duizend keer sympathieker is dan Q. - contact met mij gezocht, niet voor mijn eigen
werk, maar voor het uitgeven van een nieuw tijdschrift (in den geest van ‘Werk’)
250
onder redactie van Cola Debrot, Han Hoekstra en mij.
Er valt dus wel het een en ander te bespreken. Wanneer en waar, schikt je? Ik
251
zal je morgen de eerste hoofdstukken van ‘Tafelronde’ sturen.
Ik ben blij met je brief.
Hartelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
249 Blijkbaar hadden Hoornik en Stols elkaar telefonisch gesproken na Hoorniks brief van 6 december
1939, want in deze brief maakt Hoornik een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
Op 8 december 1939 schreef Hoornik aan Ouerido: ‘Geachte Heer Ouerido, Teneinde de
uitvoering van uw plannen niet noodeloos te rekken, deel ik u, na ampele overwegingen mede,
dat ik niet op uw voorstel kan ingaan. Wanneer ik uw aanbod aanvaard, bestaat er kans, dat ik
den heer Stols, dien ik niet alleen als uitgever maar als vriend hoogacht, zou schaden. En dat
wil ik niet. Onder geen enkele voorwaarde. Met de meeste hoogachting. Ed. Hoornik.’
250 Met het nieuwe tijdschrift bedoelde Hoornik Criterium, waarvan het eerste nummer op 25 maart
1940 zou verschijnen. Criterium zou worden uitgegeven door J.M. Meulenhoff te Amsterdam,
die Hoornik al in januari 1939 had gepolst over de mogelijkheid van een nieuw tijdschrift.
De van de Nederlandse Antillen afkomstige Nicolaas (Cola) Debrot (1902-1981) had in Utrecht
gestudeerd; hij debuteerde in 1933 in Forum.
251 Ed. Hoornik, Tafelronde. Studies over jonge dichters zou in september 1940 door Stols te Rijswijk
worden uitgegeven. Als gevolg van het uitbreken van de oorlog liep de verschijning van de
bundel nogal wat vertraging op.
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76 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 8 december 1939

Afschrift door Ed. Hoornik van zijn gedicht ‘Pogrom’, 12 november 1938. (Collectie
Letterkundig Museum, Den Haag.)
252

[Amsterdam,] 8-XII [19]39
In haast

Beste Sander
253
Hartelijk dank voor je telegram. Ik ben Zaterdag om ongeveer half zes à zes
254
uur in Rijswijk. Ik heb dan tot ongeveer half acht à acht uur tijd. Genoeg dus om
een uur gezellig te praten, en eindelijk eens kennis te maken met je vrouw.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
252 Dit is waarschijnlijk het tweede briefje dat Hoornik op 8 december aan Stols zond. Stols had
blijkens deze brief een telegram gestuurd om Hoornik uit te nodigen. Dit telegram moet na het
schrijven van de eerste brief zijn gekomen, omdat daarin nog geen tijdstip en plaats voor een
gesprek werd afgesproken.
253 Dit telegram is niet bewaard gebleven.
254 Stols was met zijn gezin in de herfst van 1939 verhuisd van Maastricht naar Rijswijk, omdat hij
om gezondheidsredenen was overgeplaatst naar het Ministerie van Oorlog in Den Haag. Zijn
kantoor liet hij ook naar Rijswijk overkomen.
Op zaterdag 9 december 1939 hadden Stols en Hoornik een ontmoeting in Rijswijk gehad,
waarbij Hoorniks redacteurschap van een reeks poëzie-cahiers ter sprake was gebracht. (Zie
br. 77.) Aan Greshoff schreef Stols op 11 december: ‘Eddy Hoornik was onze eerste bezoeker.
Hij is buitengewoon eerlijk en kameraadschappelijk [...]. Eddy Hoornik had een “mooi” aanbod
van Q., dat een directe aanval op mijn heele poëziefonds beteekende. Hij heeft het om mijnentwille
spontaan afgewezen en als belooning laat ik hem nu een serie jonge poëzie redigeeren, 12
cahiers.’ (‘Beste Sander, Do it now!’, p. 435.)
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77 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 11 december 1939
[Amsterdam,] 11 -XII [19]39
Beste Sander,
Als titel voor de cahiers voor poëzie had ik gedacht ‘De Zwanenreeks.’ of ‘De
255
Zwanenserie’.
Ik heb uitnoodigingen gericht tot Nijhoff, Marsman, Hendrik de Vries, Pierre Kemp,
Lehmann, Vasalis, Vestdijk, Morriën, Jac. van Hattum, Gerard den Brabander, Jan
Prins, Top Naeff, G. Achterberg, Fr. van Leeuwen, Rob. Franquinet, vijftien dichters
256
dus. Van enkelen ben ik zeker werk, en goed werk te zullen krijgen.
257
De voorbereidingen voor het tijdschrift ‘Wording’ vorderen goed.
258
Ik sprak met A.v.d. Veen, die bij Leopold weg en naar jou terug wil. Misschien
kun je eens met hem praten.
Hartelijks
ook voor vrouw en kinderen
Je Eddie
N.B. Onder de titel van ieder boekje zou ]e als vignet een zwaantje kunnen drukken.

Eindnoten:
255 Zie voor de naamgeving van de Helikon-reeks ook: Jos van Assendelft, ‘Ed. Hoornik: verbinding
tussen Helikon en Criterium’, in Jaarboek Letterkundig Museum 5 (1996), p. 45-66.
256 Van deze vijftien dichters zouden er zeven werk publiceren in de Helikon-reeks van 1940, namelijk
L.Th. Lehmann, Pierre Kemp, Gerrit Achterberg, Jac. van Hattum, S. Vestdijk, Freek van Leeuwen
en M. Vasalis. Van M. Nijhoff en A. Morriën zou niet in 1940, maar in 1942 werk verschijnen in
de serie Atlantis, het vervolg op Helikon. Van H. Marsman, Hendrik de Vries, Gerard den
Brabander, Jan Prins, Top Naeff en Robert Franquinet zou nooit werk in de reeks Helikon worden
opgenomen. (Zie voor een opgave van de Helikon-reeks: p. 441-443.)
257 Hoornik doelde op Criterium. Het blad had diverse namen, vóór het uiteindelijk in 1940 onder
de naam Criterium zou verschijnen. Op 13 december 1939 schreef Hoornik aan Stols dat het
blad Perspectief heette. Maar op 19 december schreef hij in een brief aan Achterberg: ‘Ik heb
Theo van der Geest gevraagd zijn studie voor jouw werk af te maken en mij deze te zenden
voor het nieuwe maandblad, dat niet “Wording”, zooals ik je schreef, maar “Criterium” zal heten.’
De naam Criterium, naar ‘The New Criterion’, was een suggestie van de Amerikaanse
balletdanseres en echtgenote van Cola Debrot, Estelle Reed.
258 Adriaan van der Veen (geb. 1916) debuteerde in Groot Nederland en belandde door bemiddeling
van Greshoff in de journalistiek. Samen met Hoornik zat hij in de redactie van Werk. In 1938
was bij Stols zijn bundel Oefeningen verschenen, voorzien van een inleiding door S. Vestdijk.
Maar de prozawerken Tusschen kantoor en archief en Geld speelt de groote rol bracht Van der
Veen in 1939 onder bij H.P. Leopold's Uitgeversmaatschappij N.V. te 's-Gravenhage.
Toevallig had Stols diezelfde dag aan Greshoff geschreven: ‘ik doe met hem [Hoornik] heel wat
betere ervaringen op dan b.v. met Van der Veen, die me eerst “Oefeningen” laat uitgeven
(natuurlijk onverkoopbaar), daar zeer goede recensies op krijgt en dan naar Leopold holt om
z'n romans uit te geven, zonder mij te consulteeren.’ (‘Beste Sander, Do it now!’, p. 441.)
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78 Ed. Hoornik aan A A.M. Stols, 12 december 1939

Steenen. Gedichten, 1939.
259

[Amsterdam,] 1 [:2]-XII [193]9

Beste Sander,
- Zou je me even willen adviseeren, wat ik op bijgaand briefje moet antwoorden,
260
en mij het epistel dan tevens willen retourneeren.
261
- Ik heb Achterberg verzocht zijn portret aan jou te sturen.
- Misschien wil je E. du Perron het werk zenden, dat je van ‘De Amsterdamsche
262
School’ hebt uitgegeven. Heeft hij meer noodig dan hooren wij dit wel.
Hartelijks
Je Eddy

Eindnoten:
259 De datering van deze briefkaart is weggevallen door perforatie en een poststempel ontbreekt.
Blijkbaar is deze briefkaart samen met Querido's brief in een enveloppe verzonden, want de
voorzijde van de briefkaart is niet geadresseerd en gefrankeerd. Als datering wordt 12 december
1939 voorgesteld, omdat in br. 79 van 12 december 1939 gesuggereerd wordt een antwoord te
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sturen aan Querido dat begint met ‘Voor Uw schrijven van 12 Dec. mijn dank.’. In 1940 kende
de PTT nog een ochtend- en een avondbestelling.
260 Dit bijgaand briefje van Querido is niet achterhaald.
261 Stols had Hoornik blijkbaar om een foto van Achterberg gevraagd voor een nieuwe prospectus.
Op 30 maart 1940 stuurde Hoornik namelijk voor dit doel verdere gegevens op over Achterberg.
Een prospectus met foto van Achterberg is niet achterhaald.
262 Eddy du Perron (1899-1940), die Stols in Brussel had leren kennen, vroeg zelf ook aan Stols
om toezending van dit werk. Dit blijkt uit een brief van 12 december 1939; ‘Breng of zend je me
de Gedichten [bedoeld is Steenen] van Hoornik?’ (E. du Perron, Brieven (ed. Piet Delen [et al.]),
dl. 8, Amsterdam 1984, p. 373.)
In het Bataviaasch Nieuwsblad van 18 mei 1940 verscheen een bespreking door Du Perron,
getiteld ‘Poëzie op Amsterdamsch peil’ van het werk van Jac. van Hattum (De pothoofdplant,
Frisia non cantat, Drie op één perron en Bilzenkruid). Op 25 mei 1940 volgde een bespreking
van het werk van Gerard den Brabander, onder de titel ‘Dichters van het berijmd cynisme’ (Vaart,
Gebroken lier, Opus 5, Drie op één perron). Deze besprekingen verschenen postuum, want E.
du Perron was op 14 mei 1940 overleden. Van Hoorniks werk verscheen geen aparte bespreking.
Volgens een annotatie van F.E.A. Batten in de bibliografie van E. du Perron, is het slotartikel
over de poëzie van Hoornik wellicht tijdens de Duitse bezetting verloren gegaan. (Zie E. du
Perron, Verzameld werk, dl. 7, Amsterdam 1959, p. 582.)
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79 M.W. Stols-Kroesen aan Ed. Hoornik, 12 december 1939
263

Rijswijk 12 Dec. ['39]

Beste Hoornik,
Zoojuist heb ik je brief aan Sander telefonisch voorgelezen en hij
stelt voor, dat je het volgende antwoord naar Q. zendt:
M.H.
264
Voor Uw schrijven van 12 Dec. mijn dank. Het was mij bekend, dat de Heer
Stols een van de uitgevers is, waarmede U in goede verstandhouding staat.
Omdat ik aan zijn uitgeverij verbonden ben als adviseur voor moderne poëzie
265
[sic]. Oorspronkelijk heb ik ook gemeend, dat Uw voorstel wellicht met mijn
werkzaamheden voor den heer Stols te combineeren was. Bij nader inzien
bleek mij evenwel dat ik mij om Uw voorstel te kunnen uitvoeren, zou moeten
wenden zoowel tot de dichters, met wien de heer Stols een voorkeurscontract
heeft, als tot zijn persoonlijke vrienden die geregeld bij hem uitgeven, of dit
in de naaste toekomst van plan zijn. En dan zou ik moeten kiezen tusschen U
en den heer Stols. Dat ik dezen laatsten gekozen heb, kunt U mij zeer zeker
niet euvel duiden, omdat ik reeds èn door zeer vriendschappelijke banden, èn
door zakelijke contracten, aan hem gebonden ben.
Hoogachtend,
Of iets in dien geest!
Hier alles wel, alleen snipverkouden, leve dit klimaat!
Met hartelijke groeten van ons beiden,

Eindnoten:
263 Van deze brief is alleen een getypt doorslag bewaard gebleven. Naar alle waarschijnlijkheid is
de brief, waarop de ondertekening ontbreekt, afkomstig van Greet Stols. Op 25 september 1939
schreef zij nog boven haar brief: ‘Geachte Mijnheer Hoornik’, maar na het bezoek van Hoornik
aan de pas verhuisde familie Stols, werd de aanhef veel minder formeel, namelijk ‘Beste Hoornik’.
(Zie n. 254.)
264 Zie n. 260.
265 Deze zin is onvolledig; vermoedelijk aan te vullen met ‘kan ik op uw voorstel niet ingaan’.
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80 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 13 december 1939
[Amsterdam,] 13-XII [19]39
Beste Sander,
Vestdijk zegde mij een bundel toe onder voorwaarde, dat hij de daarin opgenomen
266
267
verzen in 1942 kan laten herdrukken. Hetzelfde geldt voor Hendrik de Vries. Ik
hoop, dat je daartegen geen bezwaren hebt. Vermoedelijk gaan Cola Debrot en ik
268
269
naar Ede; ik wil het toch probeeren bij Nijhoff. Ik heb Greshoff geschreven en
zal ook E. du Perron nog vragen. Deze is bezig aan een lang gedicht, schreef
270
Vestdijk mij. Ik heb reeds twee bundels binnen: één van Bertus Aafjes, en één
271
272
van Van Hattum. Met Vasalis heb ik Vrijdag een onderhoud. Ik hoop haar of
o

273

Lehmann als n 1 te kunnen brengen. Top Naeff antwoordde nog niet; in het
afgeloopen jaar publiceerde zij in Elsevier een 20-tal gedichten, waarvan de toon
274
sterk aan die van de jongeren verwant is. Ik wilde Jo Landheer ook vragen, maar
275
eerst, als het noodig is. Zij schrijft een bewogen, maar m.i. toch zwak vers. Prachtig,
276
dat A. Roland Holst met een nieuwen bundel komt. Ik vergat je nog te zeggen,
277
dat Nes Tergast mij vóór Mei een bundel heeft toegezegd. Wil je mij spoedig
antwoorden, opdat ik Vestdijk en Hendrik de Vries kan inlichten. Is het mogelijk, dat
een man als Freek van Leeuwen of Aafjes, die het zéér noodig hebben, bij inlevering
278
van de copie voorschot krijgen?
Hartelijks
Je Eddie.
N.B. Wanneer moet je uiterijk de copy hebben voor den eersten bundel, zoodat
deze nog in Januari kan verschijnen? Maak je ook een prospectus en stuur je bericht
279
aan de bladen?
280
Jan Prins ‘betuigt leedwezen’, en wacht voorloopig.
281
Hartelijk dank voor advies in affaire-Querido. Ik zal hem in dezen geest schrijven.
Zooeven ontving ik ook een nieuwen bundel van Achterberg. waarin phenomenale
282
gedichten.
o

Het nieuwe tijdschrift (van Meulenhoff) heet: ‘Perspectief’. N 1. verschijnt 25
283
Februari.

Eindnoten:
266 Bedoeld is de bundel Water in zicht, die in september 1940 als nummer 7 in de reeks Helikon
zou verschijnen. Op 18 december 1939 schreef Hoornik aan Vestdijk: ‘De heer Stols heeft er
geen enkel bezwaar tegen, dat U de gedichten, die U in “Water in Zicht” opneemt, voorjaar 1942
elders laat herdrukken. Het verheugt mij, dat U aan de reeks [...] wilt medewerken. Gaarne zal
ik de copie ontvangen. U krijgt 10% van den verkoop, waarop indien gewenscht, ƒ 25.- voorschot
wordt uitgekeerd. Het is niet veel, maar ja...’
De eerste drak van Water in zicht werd door het bombardement van Maastricht op 11 mei 1940
vernietigd, waardoor er een nieuwe oplage gedrukt moest worden. Van Water in zicht zou echter
nooit een tweede druk verschijnen.
267 De dichter en schilder Hendrik de Vries (1896-1989) had meegewerkt aan Het Getij en De Vrije
Bladen en debuteerde in 1920 met de verzenbundel De nacht. In 1937 was van hem bij Stols
de bundel Atlantische balladen verschenen. Van Hendrik de Vries verscheen geen bundel in de
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reeks Helikon, omdat hij de letter van Helikon te klein achtte voor zijn poëzie, die ‘vooral in de
schemering [moeten] worden genoten’. (Zie br. 202.)
Het bezoek vond pas plaats op zondag 11 februari 1940. Eind 1939 woonde Nijhoff aan de
Stationsweg 40 in Ede, waar hij sinds mei 1939 als officier was gemobiliseerd.
Hoornik schrijft ‘toch’, omdat Stols zelf al eerder had geprobeerd de oplage en editierechten van
De wandelaar over te kopen van uitgeverij C.A.J. van Dishoeck, bij wie deze bundel in 1926 in
een tweede, gewijzigde druk was verschenen. De derde druk van De wandelaar verscheen niet
in de reeks Helikon, maar in 1941 als aparte bundel bij Stols. Het uur u. Gevolgd door Een idylle
zou in 1942 als nummer 1 in de Atlantis-serie verschijnen.
Op 12 december 1939 had Hoornik aan Greshoff, die sinds 12 juli 1939 in Kaapstad woonde,
geschreven dat hij redacteur van De Zwanenserie zou worden. ‘Stols vraagt mij U te willen
verzoeken medewerking te verleenen aan bovengenoemde Zwanenserie. Ik zou het natuurlijk
ongemeen prettig vinden, indien daarin ook een bundel van Uw hand verscheen.’ Maar Greshoff
had én niets gereed, én gaf liever gewoon bij Stols uit, zo liet hij Stols op 23 januari 1940 weten.
(‘Beste Sander, Do it now!’ p. 435.)
Het bedoelde lange gedicht is De grijze dashond, dat in januari 1941 postuum verscheen als
nummer 11 in de Helikon-reeks, voorzien van een inleiding door Simon Vestdijk. Een brief van
Vestdijk met genoemde mededeling aan Hoornik is niet gevonden. Wel schreef E. du Perron
zelf al op 21 februari 1939 vanuit Bandoeng aan Stols: ‘Ik wil mijn gedichten wel eens herdrukken,
maar wacht liever tot een lang verhaal-in-verzen klaar is, waar ik tusschen de bedrijven soms
aan werk, en dat “De Grijze Dashond” heet.’ Op 12 december 1939 schreef Du Perron vanuit
Den Haag opnieuw over dit werk aan Stols: ‘Eerst moet ik het lange gedicht afmaken waar ik
nu mee bezig ben: “De Grijze Dashond”’ (E. du Perron, Brieven (ed. Piet Delen [et al.]), dl. 8,
Amsterdam 1984, resp. p. 103 en p. 371).
Dit waren de bundels Het gevecht met de muze van Bertus Aafjes (Helikon 2) en Alleen thuis
van Jac. van Hattum (Helikon 5).
Omdat zij te weinig gedichten had, verscheen de bundel Parken en woestijnen niet in januari
maar pas in december 1940 (Helikon 10).
De Helikon-reeks opende met Dag- en nachtlawaai van L.Th. Lehmann.
Van Antoinette (Top) van Rhijn-Naeff (1878-1953) verscheen geen bundel in de reeks Helikon.
Zij publiceerde minder gedichten in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, waarvan zij van 1937
tot 1940 redactrice was, dan het twintigtal dat Hoornik hier noemde.
Johanna Petronella Landheer (1901-1986) werd bij Stols geïntroduceerd door P.C. Boutens,
met wie zij bevriend was. Stols zou drie bundels gedichten van Jo Landheer uitgeven: Golven
(1925, herdrukt in 1930), Donkere vruchten (1937) en Verzamelde gedichten (1941). Jo Landheer
redigeerde van 1935 tot 1940 Stols' Helikon, Tijdschrift voor Poëzie. (Zie ook p. 13-14.)
Pas in december 1940 verscheen bij Stols van A. Roland Holst de bundel Onderweg, als twaalfde
deel van De Halcyon Pers. Al op 4 december 1939 schreef A. Roland Holst aan Stols over zijn
plannen voor een eventuele nieuwe uitgave, maar de bundel liet blijkbaar op zich wachten, want
op 4 mei 1940 schreef hij aan Stols: ‘Als ik de zogenaamde “Tijdsgedichten” afzonderlijk zou
uitgeven, zou dat maar een heel dun boekje worden. Ik moet het nog eens rijpelijk overwegen.
Vóór a.s. herfst doe ik het in géén geval: - er is dus nog tijd.’
Van Albert Ernest Bruno Johannes (Nes) Tergast (1896-1974) verscheen in juni 1940 de bundel
Glas en schaduw (Helikon 6). De bundel werd samengesteld uit gedichten die eerder in Werk
en Criterium waren gepubliceerd.
Frederik (Freek) van Leeuwen (1905-1968) was een revolutionair socialistisch dichter. In Helikon
verschenen van hem twee bundels: Wederkomst en De kruistocht der bedelaars.
Lambertus Jacobus Johannes (Bertus) Aafjes (1914-1993) debuteerde in juli 1936 in De
Gemeenschap met ‘Het Italiaans Marialied’. Na het afbreken van zijn priesteropleiding op het
kleinseminarie in 1936, studeerde hij archeologie in Leuven en Rome. Na het verschijnen van
Het gevecht met de Muze (Helikon 2) in februari 1940, werkte Aafjes als criticus en dichter
veelvuldig mee aan Criterium. Over Hoornik schreef Aafjes: ‘Toen ik Hoornik leerde kennen had
ik nog niet gepubliceerd. Hij hoorde toevallig van derden dat ik bezig was een verzenbundel
samen te stellen. En dus zocht hij mij op, nam de bundel Het gevecht met de Muze met zich
mee en publiceerde deze in de Helicon-reeks. Van dat ogenblik af dateert onze vriendschap.’
(Bertus Aafjes, ‘Hoornik als gids’, in De Gids 133 (1970) 3 (maart), p. 173.)
Freek van Leeuwen en Bertus Aafjes hadden beiden geen bron van inkomsten.
Een aparte prospectus van jaargang 1940 van de reeks Helikon is niet achterhaald. Maar Stols
kondigde de nieuwe reeks wel aan in zijn fondscatalogus van voorjaar 1940. Aankondigingen
voor Helikon verschenen ook in het Algemeen Handelsblad van 14 april 1940, het Nieuwsblad
voor den Boekhandel van 10 januari 1940 en Het Hollandsche Weekblad van 20 januari 1940.
Jan Prins' (pseud. van Christiaan Louis Schepp, 1876-1948) eerstvolgende bundel zou niet door
Stols, maar door L.J.C. Boucher in Den Haag worden uitgegeven.
Een dergelijke brief van Hoornik aan Querido is niet achterhaald.
Bedoeld is de bundel Dead end, die in april 1940 als nummer 10 in de Helikon-reeks zou
verschijnen. Achterberg droeg deze bundel op aan Hoornik.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

283 Zie n. 257. De eerste aflevering van Criterium zou in maart 1940 verschijnen.
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81 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 15 december 1939
[Amsterdam,] 15-XII [19]39
Beste Sander
Inliggend het program voor de twaalf dichtbundels, waarvan ik er reeds zes in
mijn bezit heb. Van Aafjes kreeg ik 200 gedichten, van Van Hattum 80, van Lehmann
284
ruim 100. Ik zal deze schiften.
Begin volgende week zend ik je de eerste bundels toe. Voor elf maanden staat
de zaak dus al vast; voor November kies ik de beste uit de binnenkomende
inzendingen. Ik geloof, dat we inderdaad twaalf uitmuntende bundels brengen. Ik
hoop ook op een financieel succes.
Hartelijks van huis tot huis
Je Eddie
N.B. Vasalis deed een toezegging aan Ter Braak voor De Vrije Bladen. Maar deze
285
worden misschien opgeheven.

Eindnoten:
284 Dit ‘program’ is niet achterhaald. Er was hier nog sprake van twaalf dichtbundels. De bundels
die Hoornik al in zijn bezit had, waren Dag- en nachtlawaai van L.Th. Lehmann, Het gevecht
met de muze van Bertus Aafjes, Dead end van Gerrit Achterberg, Alleen thuis van Jac. van
Hattum, Glas en schaduw van Nes Tergast en Wederkomst van Freek van Leeuwen. (Vgl. br.
84.)
285 Naar eigen zeggen had M. Vasalis haar bundel Parken en woestijnen niet aan De Vrije Bladen
toegezegd. Wel schreef Menno ter Braak in een brief aan E. du Perron op 10 november 1939:
‘Ik schreef nu net over Gomperts - dien ik alleraardigst vind, met Vasalis het beste wat ik van
de “echte jongeren” las [...].’
In 1940 bestond de redactie van De Vrije Bladen uit Menno ter Braak, W. Jos de Gruyter en G.
Stuiveling; het tijdschrift werd uitgegeven door H.P. Leopold's Uitgeversmaatschappij N.V. in
Den Haag. Op 13 oktober 1939 schreef Menno ter Braak aan Eddy du Perron: ‘Van Leopold
nog geen antwoord over de toekomst der Vrije Bladen’, en een week later, op 21 oktober 1939;
‘De Vrije Bladen gaan door, al heeft Leopold weer iets laten vallen van de “verliezen”, die hij
daarmee lijdt.’ In juni 1940 zou het tijdschrift alsnog worden opgeheven. (Menno ter Braak/E.
du Perron, Briefwisselling 1930-1940 (ed. H. van Galen Last), dl. 4, Amsterdam 1967, resp. p.
403, p. 392 en p. 395-396.)
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82 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 18/19 december 1939
286

[Amsterdam,] 1.-12 [19]39

Beste Sander,
287
Accoord, wat betreft de bloemlezing.
Ik heb Den Brabander je besluit meegedeeld; ik ga hier geheel mee accoord.
Nochtans hoop ik, dat hij in het najaar een bundel eigen gedichten heeft, die goed
288
is.
Daar ik de redactie over de bundels heb, kunnen de heeren Freek van Leeuwen
en Jac. van Hattum geen wijzigingen meer aanbrengen, tenzij ik daar in toestem.
Ik ben dit niet van plan, omdat ik mijn tijd niet aan correspondentie wil verliezen; de
bundels, zooals ik ze je zond, zijn goed; die van Van Hattum stelde ik zelf samen
uit 150 gedichten.
Ik heb je inmiddels ook de bundel van Lehmann en Aafjes gezonden. Aan
Lehmann ben ik drie avonden kwijt geweest, aan Aafjes een geheelen Zondag.
Lehmann's verzen moesten voor 3/4 worden overgetypt uit ‘Werk’, ‘In Aanbouw’ en
289
‘Groot Nederland’; van zijn eigen keuze deugde niets. De bundel, die nu in je bezit
is, lijkt mij uitstekend. Over honorarium heeft hij niet gesproken. Met Aafjes had ik
nog meer moeite, omdat zijn gedichten verspreid waren: bij Donkersloot, Halbo Kool
290
en anderen. Uit de ruim 200 verzen deed ik de keuze, die ik je zond. Een
ongelooflijk-goed debuut; misschien wel de beste bundel uit de geheele serie. Deze
jonge archeoloog, die straatarm is, heb ik per 1 Maart een voorschot op honorarium
toegezegd.
De verzen van Kemp krijg ik ná Kerstmis. Ik zou zijn bundel graag in Maart zien
verschijnen. Hij heeft een bepaald verzoek, hetwelk je vindt op de brief, die ik hierbij
291
insluit, en die ik gaarne terugkreeg. Tergast is zéér bescheiden; zijn gedichten
zijn goed. Ik ben er van overtuigd [+er] een mooien bundel uit te kunnen maken. Ik
zal E. du Perron nog vragen (met gelijken post).
Van de omslagen van Piet Worm is het groene inderdaad het beste; ik zou willen
zeggen het minst slechte; het is m.i. nog te ‘druk’; het heeft echter het voordeel, dat
292
het levendig is, in een etalage, en zoo.
Vestdijk en Hendrik de Vries heb ik geschreven. Nijhoff probeer ik nog; ik ga hem
opzoeken met Debrot, maar dat kan nog wel even duren. Houden we een of twee
bundels over, dan kunnen die apart, of, zoo het slaagt, in een nieuwe serie in 1941.
Door al deze poëtische beslommeringen heb ik enkele hoofdstukken van
‘Tafelronde’ nog niet kunnen corrigeeren en aanvullen, Maar ik hoop er deze maand
mee gereed te komen.
Gaarne had ook ik per 1 Maart afrekening, wat betreft de bundels ‘Mattheus,
Geboorte enz.’ en ‘Steenen’.
Wat de serie aangaat, mag ik toch rekenen op ƒ 25.- per bundel onder alle
omstandigheden, d.w.z. als alles doorgaat, zooals we het opgezet hebben.
Met hartelijke groeten
Je Eddie
N.B. Zou je S. Vestdijk Parklaan 6, Doorn een exemplaar van ‘Geburt’ willen zenden
ter bespreking in Het Holl. Weekblad, waaraan hij sedert kort als vast medewerker
293
is verbonden.
Natuurlijk ga ik er mee accoord, dat je Greshoff vermeldt onder de medewerkers;
ik heb ook hem geschreven.
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Eindnoten:
286 In de brief staat na de 1 een punt; waarschijnlijk is Hoornik vergeten de datum volledig in te
vullen. De brief wordt gedateerd op 18 of 19 december 1939, gezien Stols' tegenbrief van 20
december 1939, waarin hij o.a. reageert op het debuut van Aafjes en het voorstel van Kemp.
287 Blijkbaar had Stols op Hoorniks brief van 15 december gereageerd met het voorstel om tien
bundels en een bloemlezing uit te geven, in plaats van twaalf aparte dichtbundels.
288 Het is niet onwaarschijnlijk dat Gerard den Brabander in plaats van eigen verzen aan Hoornik
zijn vertaling Koning Bohoesj had aangeboden. In april 1937 had de firma Boosten & Stols al
zijn vertaling Gedichten van Rainer Maria Rilke uitgegeven als aflevering van Helikon, Tijdschrift
voor poëzie. Blijkbaar wenste Stols geen vertalingen in de nieuwe Helikon-reeks. Koning Bohoesj,
naar het boek König Bohush van Rainer Maria Rilke, zou in 1940 als aparte uitgave bij Stols
verschijnen.
289 L.Th. Lehmanns bundel Dag- en nachtlawaai bevat 39 verzen, waarvan er 19 afkomstig waren
uit Werk en zes uit de door Kees Lekkerkerker samengestelde bloemlezing In aanbouw.
Letterkundig werk van jongeren (1939). De overige 13 verzen waren nieuw. Van Lehmann waren
ook verzen gepubliceerd in Groot Nederland 37 (1939) 6 (juni), p. 517-520, maar deze gedichten
zouden uiteindelijk niet worden opgenomen in de bundel. Blijkbaar heeft Hoornik (of Lehmann)
later toch nog wijzigingen in de bundel aangebracht.
290 Waarschijnlijk had Bertus Aafjes verzen ter beoordeling gestuurd aan Anthonie Donker en Halbo
C. Kool. Anthonie Donker was van 1937 tot en met 1941 samen met Dirk Coster redacteur van
De Stem; in De Stem 20 (1940) 2 (februari), p. 159-162 zouden drie verzen van Aafjes worden
gepubliceerd; ‘Ik verlangde geen huis’, ‘Vertelling’ en ‘De vrome wens’. Dichter en prozaschrijver
Halbo C. Kool (1907-1968) was redacteur bij Het Volk, waarin geen verzen van Aafjes werden
opgenomen.
291 De brief van Pierre Kemp (1886-1967) met dit verzoek is niet bewaard gebleven. Van Kemp zou
in maart 1940 de bundel Transitieven en immobielen verschijnen (Helikon 3). Blijkens Stols' brief
van 20 december aan Hoornik, wilde Kemp dat Transitieven en immobielen in hetzelfde formaat
zou worden uitgegeven als zijn twee voorafgaande bundels, Stabielen en passanten (1934) en
Fugitieven en constanten (1938), die bij Publicatiebureau Veldeke in Maastricht waren
verschenen. Het formaat van deze bundels was 15 x 21,5 cm. Stols kon aan dit verzoek niet
voldoen en gaf de bundel uit in het formaat waarin alle Helikonbundels zouden verschijnen,
namelijk 12,5 x 20,5 cm. (Zie n. 298.)
292 De omslag die gekozen werd, was een gekleurd fond met daarop afwisselend een blokje met
een witte zwaan en een blokje met drie bloemen. De eerste Helikon-bundel, Dag- en nachtlawaai
van L.Th. Lehmann, verscheen in een mintgroene kaft. (Zie ill. p. 157)
293 In Het Hollandsche Weekblad 7 (1939) 52 (30 december), p. 5 stond het bericht dat S. Vestdijk
bereid was gevonden de belangrijkste Nederlandse boeken in dit blad te bespreken. Hij heeft
echter nooit bijdragen geleverd aan Het Hollandsche Weekblad. Een bespreking van Geburt.
Ein lyrischer Cyclus door een ander is evenmin in Het Hollandsche Weekblad aangetroffen.
(Jean Brüll, Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige- en algemeen
kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972, Utrecht 1981.)
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83 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 20 december 1939
Rijswijk, 20-12-1939
Beste Eddy,
Ingesloten zend ik je de bevestiging van onze afspraak inzake de uitgave
van de Zwanenreeks.
Gisteren was ik in Maastricht, waar ik van mijn broer horde, dat Helikon zal
294
ophouden te bestaan. Ik heb toen van hem het recht verkregen te publiceeren,
dat de Zwanenreeks een voortzetting zal zijn van Helikon, hetgeen makkelijk
kan, omdat het een periodieke publicatie wordt. Ik krijg dus de adressen van
de abonnees. Deze zullen het recht van voorkeur hebben bij de inteekening
op de reeks, tegen voorkeursprijs. Ik geloof, dat het een goed ding is te kunnen
voortbouwen op iets, dat reeds bestaat. Desnoods kunnen we aankondigen:
De Zwanenreeks, waarin opgenomen het tijdschrift voor poëzie ‘Helikon’.
295
Gisteren ontving ik den bundel van Lehmann; de rest zie ik nu gaarne
spoedig tegemoet. Daar je me verzekerd hebt, dat de bundels van Van Leeuwen
en van Van Hattum onveranderlijk zijn heb ik deze ter zetterij gegeven. Als ik
alles vlug achter elkaar kan afdrukken scheelt mij dit nogal in aanmaakprijs.
Ik denk wel, dat het te duur zal worden om voor elk deeltje een andere kleur
296
omslag te nemen; daarom zal ik ze waarschijnlijk wel in één kleur houden.
297
Ik ben zéér benieuwd naar Aafjes. Helaas zal het niet mogelijk zijn om den
bundel van Pierre Kemp in een speciaal formaat te drukken, doch laat hij zich
in verbinding stellen met Boosten en Stols te Maastricht om te probeeren
enkele exx op het door hem gewenschte formaat getrokken te krijgen; mij
298
voert dat te ver.
Half Januari zal ik de opstelling maken over het verkochte van Steenen en
Mattheus, en je zoo spoedig [+mogelijk] daarna uitbetalen.
299
Over het omslag van Worm zal ik nog met hem correspondeeren. Verder
hier momenteel geen nieuws.
Hartelijke groeten van

Eindnoten:
294 Bedoeld is Helikon. Tijdschrift voor Poëzie, dat in 1930 door Stols was opgericht. In Maastricht
woonden Stols' broers Alphonse Auguste Jean (Fons) Stols (1901-1985) en Clément Marie
(Clim) Stols (1903-1980), die de drukkerij beheerden sinds zij medefirmant van hun vader waren
geworden. Vrijwel zeker bedoelde Stols hier Alphons, die deelgenoot in de zaak werd toen de
heer Boosten zich er per 1 december 1939 uit terugtrok. Hij nam in 1942, na de dood van zijn
vader, de drukkerij over. (Zie voorts p. 13-14.)
295 Dag- en nachtlawaai.
296 De omslagen van de Helikon-bundels voor 1940 zouden elk in een andere kleur worden gedrukt.
297 Bedoeld is Het gevecht met de muze.
298 Pierre Kemp zou Stols op 6 februari 1940 schrijven, dat hij bij nadere overwegingen afzag van
het laten afdrukken van zijn bundel op speciaal formaat. (Zie ook br. 82.)
299 Correspondentie over het omslagontwerp tussen Stols en Piet Worm is niet achterhaald.
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84 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 20 december 1939
Rijswijk, 20-12-1939
Beste Eddy,
Voor de goede orde bevestig ik hierbij onze afspraak inzake het redigeeren
van een reeks poëzie van twaalf nummers door jouw goede zorgen.
De reeks zal bestaan uit tien deeltjes poëzie, ieder groot 32-48 bladzijden,
bestaande uit werk van één enkelen dichter, alsmede een deel, dubbelnummer,
zijnde een bloemlezing uit de jongste Nederlandsche dichtkunst, ingeleid door
300
Ed. Hoornik. De omvang van dit laatste deel zal ten hoogste 64 blz zijn.
Voor je redactioneel werk zul je ontvangen tien procent van den ingenaaiden
prijs per deel, met een maximum van 10 (tien) cents, per verkocht exemplaar,
met een voorschot, maandelijks uit te betalen, ingaande Januari 1940, van ƒ
25.- per deel.
Honorarium aan auteurs zal alleen in uitzonderingsgevallen kunnen betaald
worden. Dit zal ten hoogste tien procent per verkocht exemplaar kunnen
bedragen, en het voorschot hierop nooit meer dan vijfentwintig gulden.
Ik verklaar accoord te gaan met bundels van L.Th. Lehmann, Pierre Kemp,
Aafjes, Hendrik de Vries, Achterberg, Van Hattum, Tergast, Freek van Leeuwen,
Vestdijk, en eventueel van Den Brabander of Nijhoff of Du Perron voor het
301
tiende deel.
Indien eenmaal een bundel als persklaar door Hoornik is samengesteld
kunnen de auteurs daarin geen veranderingen meer aanbrengen zonder de
uitdrukkelijke toestemming van ondergeteekende. Hoornik zal voor de reeks
een uitvoerig gecommentarieerd prospectus opstellen, waarin over elk van
302
de bundels en hunne auteurs inlichtingen zullen gegeven worden.
Oplage en uitvoering van het werk zijn in handen van den uitgever. Ed.
Hoornik heeft het recht persoonlijk controle op den verkoop dezer uitgaven
uit te oefenen door inzage van het verkoopboek van ondergeteekende.
Wil zoo goed zijn al deze punten in gelijkluidende bewoordingen te
bevestigen.
Met hartelijke groeten, t. à t.

Eindnoten:
300 Deze bloemlezing zou niet in de Helikon-reeks verschijnen, maar apart in maart 1941 door Stols
worden uitgegeven onder de titel Twee Lentes. De beste gedichten uit ‘Werk’ 1939 en ‘Criterium’
1940. De 94 pagina's tellende bloemlezing bevat 79 gedichten van in totaal 27 dichters en zou
door Ed. Hoornik worden ingeleid.
301 Zie p. 441-442 voor een overzicht van de Helikon-reeks in 1941.
302 Een prospectus van Helikon jaargang 1940 is niet achterhaald.
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85 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 december 1939
[Amsterdam,] 23-XII [19]39
Beste Sander
Tegelijk met den bundel van Lehmann zond ik je den bundel van Aafjes; er zijn
303
dus thans vier bundels in je bezit.
Vestdijk, Kemp, Hendrik de Vries en Achterberg volgen in Januari. Tergast komt,
denk ik, in Maart. Het zou misschien goed zijn te kunnen aankondigen: De
Zwanenreeks, waarin opgenomen het tijdschrift voor poëzie ‘Helikon’, maar dit kan
304
m.i. alleen, wanneer Jo Landheer daar geen bezwaren tegen heeft.
Ik zal Pierre Kemp schrijven zich met Boosten & Stols in verbinding te stellen.
Gaarne ontving ik zijn brief terug.
E. du Perron schreef mij, dat hij een groot gedicht voor de helft klaar heeft; hij
305
weet niet, wanneer de andere helft komt. Op hem rekenen kunnen we dus niet.
Maar ik heb nog toezeggingen van Franquinet, Morriën, Eric v. d. Steen en Top
306
Naeff, terwijl ik nog hoop op Nijhoff.
Met het concept-contract kan ik niet geheel accoord gaan. Ik hoop, dat je tegen
307
de door mij aangebrachte wijzigingen geen bezwaren koestert.
E. du Perron verzocht mij nog je te vragen hem de bundels te sturen, die jij van
308
Den Brabander, Van Hattum en mij uitgegeven hebt.
Hartelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
303 Bedoeld zijn Dag- en nachtlawaai van L.Th. Lehmann, Het gevecht met de muze van Bertus
Aafjes, Alleen thuis van Jac. van Hattum en Wederkomst van Freek van Leeuwen.
304 Jo Landheer was van 1935 tot 1940 redacteur van Helikon, Tijdschrift voor Poëzie geweest, en
had met haar financiële bijdrage het voortbestaan van het tijdschrift gegarandeerd.
305 Deze brief van E. du Perron aan Ed. Hoornik is niet achterhaald. Met het bedoelde gedicht, De
grijze dashond, zou jaargang 1941 van Helikon openen.
306 Alleen van Eric van der Steen zou een bundel in de reeks Helikon verschijnen, namelijk Cadans
(Helikon 9).
307 Omdat het origineel van dit concept-contract niet bewaard is gebleven, valt niet na te gaan met
welke punten Hoornik niet akkoord ging.
308 Zie n. 262..
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86 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 29 december 1939
[Amsterdam,] 29-XII [19]39
Beste Sander,
Hierbij de bundel van Pierre Kemp, bestemd voor Maart. Ik hoop, dat je de copy
nog tijdig ontvangt om haar mee te nemen naar Maastricht.
Hartelijks
Je Eddie

In aanbouw. Letterkundig werk van jongeren, 1939.
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87 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 4 januari 1940
[Amsterdam,] 4-1 [19]40
Beste Sander,
309
Hartelijk dank voor wenschen en honorarium. Moge ook voor jou en je vrouw
1940 een goed jaar zijn. Wat de bundel van Kemp betreft, natuurlijk ga ik met je
310
voorstel accoord.
Nog even iets belangrijks. Gisteren kreeg ik bezoek van een boozen Van Oorschot,
die het een en ander omtrent de Zwanenreeks vernomen had. Hij beweerde, dat
Querido de zaak bij den Uitgeversbond aanhangig zal maken, èn dat ook het plan
311
van Q., dat door Van Oorschot geïnspireerd blijkt te zijn, doorgaat. Het belangrijke
was echter, dat hij liet doorschemeren, dat Querido graag samen met jou deze reeks
zou willen uitgeven; als ik goed begrepen heb zou jij voor de typografische verzorging
en Querido voor de exploitatie zorgen. Ik leg je deze zaak voor en sta zelf op neutraal
standpunt: d.w.z. als het in jouw belang is, dat Querido meedoet, heb ik er geen
bezwaren tegen; ik wil dan nog wel eens met Q. praten, hoewel ik liever niet voor
312
hem werk. Schrijf je me even hierover.
Hartelijke groeten van huis tot huis
Je Eddie

Eindnoten:
309 Niet achterhaald.
310 Op welk voorstel Hoornik precies doelde, is door het ontbreken van Stols' brief niet geheel
duidelijk. Wellicht kwam Stols tegemoet aan het verzoek om de gedichten in Transitieven en
immobielen in alfabetische volgorde naar de titel af te drukken, een principe dat Pierre Kemp
ook in de twee voorafgaande bundels, Stabielen en passanten (1934) en Fugitieven en constanten
(1938) had toegepast. Aan Pierre Kemps eerdere verzoek om zijn Helikon-bundel in een afwijkend
formaat uit te geven, zou Stols in ieder geval niet tegemoet gekomen. (Zie br. 83.)
311 Geert van Oorschot werkte vanaf 1939 als vertegenwoordiger voor Em. Querido, voor wie hij,
vanwege de anti-joodse maatregelen van de Duitse bezetter, van 1940 tot 1943 de uitgeverij
waarnam.
Em. Querido was van plan om naast de succesvolle Salamander-romanreeks ook een
Salamander-poëziereeks uit te geven. Dit plan is niet gerealiseerd. (Zie br. 73.)
312 Hoe Stols hierop gereageerd heeft, valt niet na te gaan, omdat zijn tegenbrief ontbreekt. Vast
staat wel dat uitgeverij Querido niet betrokken is bij de uitgave van de Helikon-reeks.
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88 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 8 januari 1940
313

[Amsterdam,] 8-I [19]40

Beste Sander,
314
Dank voor je brief. Met de nieuwe opzet ga ik accoord. Maar ik zou het toch
bijzonder op prijs stellen, indien je Jo Landheer wilde inlichten; het zou den indruk
kunnen maken, dat ik haar verdrongen heb en dat is nimmer mijn bedoeling
315
geweest.
316
Ik zal er voor zorg dragen, dat je de proeven uiterlijk 12 Januari in je bezit hebt.
Inmiddels ben ik bang, dat de boekjes zóó zeer een tijdschriftkarakter zullen
krijgen, dat de losse verkoop niet zal vlotten. Maar met jou hoop ik het beste.
Hartelijks,
Je Eddie

Eindnoten:
313 Deze brief is geschreven op briefpapier van ‘H. Keijzer, Bodega-Restaurant à la carte-Cave
renommée, J.W. Brouwersstraat 2, Van Baerlestraat 96, telefoon 20778.’
314 Niet achterhaald.
315 Dat Jo Landheer niet door Stols op de hoogte werd gebracht van de uitgave van de vernieuwde
Helikon-reeks, blijkt uit Hoorniks brief aan Stols van 11 januari 1940 (br. 90).
316 Bedoeld zijn de drukproeven van de bundel Dag- en nachtlawaai van L.Th. Lehmann, die in
maart zou verschijnen.
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89 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 9 januari 1940
317

[Amsterdam,] 9-X [19]40

Beste Sander
Hierbij de door Lehmann gecorrigeerde en door mij gereviseerde proef. Vlugger
ging het niet!
Ik hoor, dat het Jan.-nummer van de Vrije Bladen óók een bundel van Lehmann
is; als je er spoed achter zet kan ‘Dag- en Nachtlawaai’ nog even eerder
318
verschijnen.
Wanneer komen de drukproeven van Aafjes?
Ik stel op het oogenblik een bundel van Eric v. d. Steen samen, die ik je spoedig
319
hoop te sturen.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
317 De datering van deze haastig geschreven brief moet zijn 9 januari 1940, omdat de bundel van
Lehmann de eerste was uit de Helikon-reeks.
318 Eind januari 1940 zou als cahier van De Vrije Bladen de bundel Subjectieve reportage van L.Th.
Lehmann verschijnen; diens Dag- en nachtlawaai eind maart.
319 Bedoeld is de bundel Cadans, die eind november zou verschijnen in de Helikon-reeks.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

118

90 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 11 januari 1940
[Amsterdam,] 11-I [19]40
Beste Sander,
320
Dank voor je briefje.
321
Eerst wat Aafjes betreft. Je kent onze overeenkomst: in een bundel, die ik
geaccepteerd heb, kan de auteur alléén wijzigingen aanbrengen, wanneer jij en ik
geen bezwaren koesteren. Welnu, ik heb ernstige bezwaren. Uit de ontzagwekkende
hoeveelheid gedichten van Aafjes deed ik een keuze, die voor mijn
verantwoordelijkheid blijft. Vrienden van Aafjes zijn het blijkbaar met deze keuze
322
niet eens, zoodat hij in zijn bundel nu andere verzen wil opnemen. Ik kan daar
niet op ingaan. Hij kan ten hoogste in de proeven een of twee verzen schrappen,
en er in overleg met mij een paar andere voor in de plaats stellen. Ik verzoek je dus
den bundel, zooals ik je hem stuurde te laten zetten!
323
Ik sluit hierbij in een lijstje met volgorde en een verzoek van de Mij. der Nederl.
324
Letterk.; zou je een exemplaar van ‘Mattheus’ willen sturen en het mij in rekening
willen brengen.
325
Tekstje van een prospectus hoop ik je binnenkort te zenden.
Tenslotte een nog voor mij zéér onaangenaam geval. Ik sprak gisteravond in
Rotterdam Jo Landheer. Deze zeide mij:
o
1 niets af te weten van de opheffing van ‘Helikon’. Zij had het tijdschrift geruimen
tijd financieel gesteund, maar kon daar in 1940 niet mee doorgaan. In dezen
geest had zij aan Boosten & Stols geschreven, en gevraagd, of het blad nu
toch kon blijven bestaan. Deze brief is nimmer beantwoord.
o Van de overname van het blad door jou en mijn benoeming als redacteur wist
2
zij in het geheel niet af.
Ik kreeg den indruk, dat zij zéér gegriefd was. Ik vind de behandeling dan ook alles
behalve fraai! En ik weet werkelijk niet, hoe ik daar nu mee aan moet. Haar
mede-redactrice maken? Maar kan dat nog, nu de bundels reeds samengesteld en
door mij aanvaard zijn. In ieder geval hoop ik, dat jij aan Jo Landheer wil schrijven,
wat dan ook. Anders krijgen we binnenkort het verhaal, dat ik Jo Landheer uit
‘Helikon’ gedrongen heb.
Over de quaestie Aafjes en Landheer hoor ik graag spoedig je meening.
Hartelijks
Je Eddie
Januari

: Lehmann

Februari

: Aafjes.

Maart

: Pierre Kemp.

April

: Jac. v. Hattum

Mei

: G. Achterberg.

Juni

: Freek van Leeuwen.

Juli
Augustus

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

September

: Nes Tergast

October

: S. Vestdijk

November

: Eric v.d. Steen.

December

: bloemlezing

326

Eindnoten:
320 Niet achterhaald.
321 Een van Stols' voorwaarden voor de uitgave van de Helikon-reeks luidde: ‘Indien eenmaal een
bundel als persklaar door Hoornik is samengesteld kunnen de auteurs daarin geen veranderingen
meer aanbrengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van ondergeteekende.’ (Zie br. 84.)
322 Waarschijnlijk zat hier ondermeer Gerard den Brabander achter, met wie zowel Bertus Aafjes
als Hoornik bevriend was. Den Brabander werd vanwege zijn briljante taalgevoel en zijn grote
woordenschat vaak geraadpleegd bij de samenstelling van bundels of het ‘kloppend’ maken van
verzen. (Med. Mies Bouhuys, Amsterdam.)
323 Het valt niet met zekerheid vast te stellen of het lijstje dat onder deze brief is afgedrukt de
bedoelde bijlage is; het lijstje is namelijk niet gedateerd. Maar gezien de bundels die erop staan,
is het wel waarschijnlijk dat Hoornik dit overzicht van de Helikon-bundels voor jaargang 1940
meezond.
Deze volgorde zou nog veranderen. Hoornik schrijft in een brief aan Stols van 26 januari 1940:
‘Hierbij zend ik je de gedichtenbundels van Gerrit Achterberg, bestemd voor April, en Eric van
der Steen voor het najaar (October of November).’ (Zie p. 441 voor een overzicht van de
uiteindelijke volgorde van de Helikon-bundels van 1940.)
324 Wat de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde verzocht, is niet achterhaald. Het was
gebruikelijk dat uitgevers bij hen uitgegeven werk aan de bibliotheek van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde schonken. In het jaarboek van de Maatschappij uit 1939 werd de
bundel Mattheus niet vermeld; in het jaarboek van 1940 stond A.A.M. Stols vermeld bij de
uitgevers die werk aan de bibliotheek van de Maatschappij hadden geschonken. Stols verzorgde
in 1939 de herziene en vermeerderde druk van Geboorte en Mattheus, onder de titel Geboorte,
gevolgd door Mattheus en andere gedichten. Welke bundel Stols had geschonken, viel uit het
overzicht niet op te maken omdat ‘in verband met de noodzakelijk gebleken beperking van den
omvang van het Jaarboek [...] ditmaal de achter dit Verslag volgende Lijst van Aanwinsten, [...]
tot de handschriften beperkt [moet] worden’ (p. 92).
325 Zie n. 302.
326 Aanvankelijk stond achter december ‘bloemlezing’ genoteerd, maar dit is later doorgestreept.
Het was de bedoeling een bloemlezing samen te stellen uit de jongste Nederlandse dichtkunst.
Dit zou een door Hoornik ingeleid dubbelnummer in de Helikon-reeks worden, maar omdat er
in het najaar van 1940 al twee bloemlezingen zouden verschijnen uit de poëzie van de jongste
generatie dichters, schreef Stols op 29 februari 1940 aan Hoornik, dat het beter was van de
bloemlezing af te zien. (Zie ook br. 84.)
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91 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 15 januari 1940
[Amsterdam,] 15-I [19]40
Beste Sander,
Hierbij zend ik je den bundel van Aafjes terug. Er zijn zeven gedichten vervangen;
327
de oude zijn doorgeschrapt. Ook de inhoudsopgave is dienovereenkomstig
gewijzigd.
Ingesloten ook een ontwerpje voor de prospectus, dat met allerlei ‘zakelijke’
328
gegevens moet worden aangevuld.
Met hartelijke groeten
In haast
Je Eddie

Eindnoten:
327 Welke zeven gedichten in Het gevecht met de muze zijn vervangen, is niet achterhaald.
328 Dit ontwerp voor een prospectus van de Helikon-reeks is niet achterhaald. (Zie n. 302.)
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92 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 17 januari 1940
[Amsterdam,] 17-1 [19]40
Beste Sander,
329
Dank voor je brief dato 14 dezer.
De bundel van Aafjes heb ik je inmiddels teruggezonden. Mocht je extra-kosten
hebben, dan zou ik die aftrekken van het honorarium; ik heb Aafjes dit reeds gezegd.
Ik zend je hierbij de proeven, gecorrigeerd, terug. Ik zal je nog deze week de
inhoudsopgave doen toekomen; ik heb het erg druk met ‘Criterium’ en schreef,
330
gelukkig, ook weer eenige gedichten. De rest van de copy van ‘Tafelronde’ komt
binnenkort; op eenige correcties na is ze gereed.
331
Prachtig heb je dat stuk ‘Dialog über das schone Buch’ van Cordan laten zetten.
Heinz heeft een gedichtenbundel gereed, en schijnt eenige relaties aan de hand
332
te hebben, die de drukkosten willen betalen. Literair gezien is zijn werk zeker de
moeite waard.
333
Je hebt gelijk wat het aantal boekjes betreft. Ik hoop nog altijd op Nijhoff; ik heb
334
hem uitvoerig geschreven.
Op de quaestie-Landheer kom ik liever niet terug. Ik handhaaf mijn meening.
Hartelijks
Je Eddie
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Ed. Hoornik, 1947. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

Eindnoten:
329 Niet achterhaald.
330 In Criterium 1 (1940) 1 (maart), p. 47-49 verschenen van Hoornik zes gedichten: ‘Is dit...?’,
‘Wording’, ‘Oud jaar (Chinees)’, ‘Vrouw’, ‘Tweedracht’ en ‘Het pension’. Deze verzen werden
later opgenomen in de in december 1940 bij Stols te verschijnen bundel De erfgenaam.
331 Bedoeld is ‘Dialog über das schöne Buch’ van Wolfgang Cordan, dat in Halcyon 1 (voorjaar
1940) verscheen. Het was gezet uit de letter Lutetia van J. van Krimpen en gedrukt op de Halcyon
Pers door A.A.M. Stols te Maastricht op lavendelblauw Strathmore Fiestapapier van G.H.
Bührmann's Papiergroothandel N.V. te Amsterdam.
332 Bedoeld is Das Jahr der Schatten (1940) van Wolfgang Cordan (pseud. van Heinz Horn), dat
in 1940 door Stols werd uitgegeven.
333 Omdat de brief van Stols ontbreekt, is het niet duidelijk of Hoornik hier doelde op 10 bundels
plus één bloemlezing in de reeks voor 1940, of op de oplage van de bundels, die meestal 300
exemplaren bedroeg.
334 Deze brief van Hoornik aan M. Nijhoff is niet achterhaald. Hoornik wilde de derde druk van De
wandelaar in de Helikon-reeks brengen.
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93 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 januari 1940
335

19-I-'39

Beste Sander
336
Hierbij de inhoudsopgave van ‘Tafelronde’; achter ieder hoofdstuk staat het
aantal bladzijden.
337
Spoedige beterschap!
Ja, 31 Januari moet de bundel van Lehmann wel verschijnen. Ik hoop, dat het
lukt.
Hartelijks
In haast
Je Eddie

Eindnoten:
335 Deze brief moet gezien de inhoud worden gedateerd op 19 januari 1940.
336 Deze inhoudsopgave is niet achterhaald.
337 Stols was regelmatig ziek. In april 1940 zou hij voor onderzoek worden opgenomen in het
ziekenhuis van Voorburg, waar werd geconstateerd dat hij aan galstenen leed. In mei zou hij
een galsteenoperatie ondergaan, waarna hij thuis verder zou worden verpleegd en al met al
twee maanden uit de roulatie zou zijn.
Stols had in die tijd ook last van depressies, zo blijkt uit een brief van hem aan J. Greshoff van
6 februari 1940. (‘Beste Sander, Do it now!’, p. 443.)
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94 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 11 januari 1940
[Amsterdam,] 22 -I [19]40
Beste Sander,
338
Ik ben nu bezig de bundel van Achterberg samen te stellen, die ik je aan het
einde van deze week, tegelijk met de copie voor ‘Tafelronde’ stuur.
339
Bijgaand vind je een brief van Nijhoff. Ik zou heel graag die herdruk van ‘De
Wandelaar’ brengen.
Bericht mij even, of jij of ik Van Dishoeck zal schrijven, of dat ik er persoonlijk
340
heen zal gaan. Stuur mij dan tevens Nijhoff's brief terug.
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Gaarne spoedig, opdat ik Nijhoff vlug kan antwoorden.

Eindnoten:
338 Dead end.
339 Niet achterhaald.
340 M. Nijhoff had zijn verlangen kenbaar gemaakt om in Helikon een derde, herziene herdruk van
De wandelaar uit te geven. In 1926 was de tweede, gewijzigde druk van de bundel bij uitgeverij
C.A.J. van Dishoeck te Bussum verschenen. (Zie ook n. 355.)
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95 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 22 januari 1940
341

[Amsterdam,] 22-1 [19]40

Beste Sander
Aan de copie van ‘Tafelronde’ was minder te doen dan ik dacht, zoodat ik je thans
342
reeds de resteerende hoofstukken kan zenden.
Krijg ik, zoodra het boekje gezel is, òòk nog eens proeven van de reeds gezette
hoofdstukken.
Binnendijk doet nml. met mij samen de correctie; je hoeft dan geen angst meer
343
te hebben voor germanismen!
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
341 Op grond van de opmerkingen over Tafelronde is voor deze volgorde van br. 94 en br. 95
besloten.
342 Op 17 januari (br. 92) had Hoornik al het eerste deel van Tafelronde aan Stols gestuurd. Welke
hoofdstukken Hoornik nu zond, is niet achterhaald.
343 Blijkbaar had Stols in een eerdere brief, die niet bewaard is gebleven, een opmerking gemaakt
over Hoorniks gebruik van ‘germanismen’ in Tafelronde; welke germanismen Stols bedoelde,
is niet achterhaald. D.A.M. Binnendijk had in 1940 de poëziekroniek in Groot Nederland van
Hoornik overgenomen.
Binnendijk verklaarde in het in memoriam-nummer van De Gids: ‘Vóór de tweede wereldoorlog
[...] spraken Eddie en ik elkaar geregeld en die gesprekken werden steeds gekenmerkt door
een grote mate van hartelijke vriendschappelijkheid en wederzijds vertrouwen, ook als het zeer
persoonlijke aangelegenheden betrof, en van een onbewimpelde kritische openhartigheid bij
het waarderen van ons beider werk.’ (D.A.M. Binnendijk, ‘Een herinnering’, in De Gids 133 (1970)
3 (maart), p. 174.)
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96 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 25 januari 1940
[Amsterdam,] 25-I [19]40
Beste Sander,
Denk je, dat het nog zin heeft, dat ik naar Bussum ga en met Van Dishoeck praat?
In ieder geval zal ik, zoodra ik hem spreek, Nijhoff trachten over te halen een
bundel voor de Helikonreeks af te staan.
344
De gedichten van Van der Wal zal ik gaarne lezen. Ik hoop ze dus dezer dagen
te ontvangen.
Ik heb wel een giro-rekening d.w.z. een gemeentelijke. Hierop kun jij òòk storten.
Mijn nummer is: gemeente-giro Amsterdam H 5493.
345
Ik ben zeer benieuwd naar Halcyon.
Hartelijke groeten
Je Eddie
346

N.B. Mijn compliment voor je uitstekende vertaling ‘De avond met den heer Teste’;
ik las het vannacht.

Eindnoten:
344 Er is niet achterhaald welke dichtbundel Theo van der Wal Stols ter publicatie had aangeboden.
345 Het door Stols uitgegeven en geredigeerde Halcyon, Driemaandelijksch Tijdschrift gewijd aan
Boek,, Druk- en Prentkunst zou begin mei worden gelanceerd. De in losse katernen opgenomen
bijdragen werden ieder afzonderlijk vormgegeven. Hoornik kende al wel de bijdrage van Wolfgang
Cordan. (Zie n. 331.)
346 Bedoeld is de door Stols in 1939 uitgegeven vertaling van De avond met den heer Teste van
Paul Valéry, dat door hemzelf was vertaald en van een nawoord was voorzien. Stols' vertaling
verscheen eerder in De Gids 91 (1927) 7 (juli), p. 131-153.
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97 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 26 januari 1940
26-I-'40
Beste Sander,
Hierbij zend ik je de gedichtenbundels van Gerrit Achterberg, bestemd voor April,
en van Eric van der Steen voor het najaar (October of November).
Je hebt op het oogenblik dus reeds zeven bundels, nml. Lehmann, Aafjes, Kemp,
Achterberg, Van Hattum, Freek v. Leeuwen en Eric v. d. Steen.
Begin volgende maand stuur ik je nog Vestdijk en Tergast.
Met hartelijke groeten
Je Eddie
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98 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 2 februari 1940
347

[Amsterdam,] 2-I [19]40

Beste Sander
Hartelijk dank voor de toezending van het honorarium over Februari en van de
twee exemplaren Lehmann. Het boekje ziet er keurig uit!
Het adres van Lehmann is: Plassingel 20, Overschie; wil je hem 5 exemplaren
sturen.
Voor doorzending van de proeven naar Kemp is zorg gedragen; de gecorrigeerde
proef van Aafjes is reeds bij Boosten & Stols.
Heb je het uitstekende stuk van Marsman in de N.R.Ct. gelezen over ‘Eiland der
348
349
Ziel’; Vestdijk schreef er ook over ‘Geburt’. Vrijdag 9 Februari spreek ik over
350
Achterberg voor de V.A.R.A.
Ik ben zeer benieuwd naar den omslag van ‘Tafelronde’ - nee, de inhoud heb ik
351
niet meer, althans niet in de juiste volgorde.
352
Hierbij nog een lijstje betreffende recensie-exemplaren.
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Zou je een exemplaar van ‘Geburt’ willen zenden aan S. Vestdijk, Parklaan 6,
Doorn, die letterkundig redacteur van ‘Het Hollandsch Weekblad’ is geworden.
De heer M. Kemp, Parallelweg 50, Maastricht vroeg een exemplaar van ‘Geboorte,
Mattheus en andere gedichten’, dat hij in een Limburgsch blad (ik ben vergeten
353
welk) wilde bespreken.

Eindnoten:
347 Deze brief moet worden gedateerd op 2 februari, in plaats van 2 januari 1940. Dit blijkt uit het
feit dat de bundel van Lehmann op dit moment gereed is. Bovendien verscheen de bespreking
van Marsman over het werk van Achterberg op 27 januari in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

348
349

350
351

352
353

Op de brief zijn een tweetal aantekeningen gemaakt. In de kantlijn is, waarschijnlijk door Stols
of één van zijn medewerkers, met potlood naast het adres van Lehmann geschreven: ‘gezonden
3/2/39’. Bedoeld is 3 februari 1940. Verder is met een rood potlood dwars door de N.B. ‘18/1’
geschreven.
Op 27 januari 1940 verscheen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een uitvoerige bespreking
van H. Marsman, getiteld ‘Drievoudig verbond’, over de bundels Afvaart en Eiland der ziel.
Een recensie van S. Vestdijk over Geburt is noch in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, noch
in een ander periodiek achterhaald. In de NRC van 8 april 1939 had hij al in zijn artikel ‘Poezie
der physiologie’ uitvoerig over Hoorniks bundel Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten
geschreven.
Op vrijdag 9 februari 1940 sprak Hoornik van 6.30-6.50 uur voor de VARA-radio over Eiland der
ziel van Gerrit Achterberg.
Het omslag van Tafelronde is ontworpen door Helmut Salden. Het boek is gebonden in grijs
linnen, waarop in gouden letters ‘Ed. Hoornik, Tafelronde’ en het vignet van Stols was gedrukt.
Het stofomslag was rood en op de voorkant waren naast de titel Ed. Hoornik-Studies Tafelronde,
de titels van de hoofdstukken gedrukt; de omslag van de ingenaaide editie was hieraan identiek.
Deze lijst is niet bewaard gebleven.
Op 12 maart 1940 verscheen het artikel ‘Een bekroond dichter’ van Matthias Kemp over Geboorte,
gevolgd door Mattheus en andere gedichten in de in Rotterdam verschijnende De Maasbode.
Matthias Kemp (1890-1964) was een broer van Pierre Kemp.
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99 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 13 februari 1940
[Amsterdam,] 13-II [19]40
Beste Sander,
De bundel van Hanno van Wagenvoorde heb ik afgewezen; ik heb hem met
354
commentaar aan den auteur teruggezonden. Zeer binnenkort hoop ik den bundel
van Van der Wal door te nemen; ik heb het nml. zeer druk. Alleen de vorige week
zonden 5 jonge dichters mij hun bundels; er was niet veel bij. De beste verzen zoek
[+ik] dan uit voor ‘Criterium’ - dit als troost voor den inzenders.
Ik was Zondag bij Nijhoff. Het was heel prettig. Hij houdt vast aan een herdruk
355
van den eersten druk van ‘De Wandelaar’; het volgend jaar zal hij denk ik, zijn
356
nieuwen bundel ook wel bij jou uitgeven; over Querido was hij nml. niet bepaald
357
vriendelijk.
Van Dishoeck, zei Nijhoff mij, vraagt ƒ 100.-; deze wil N. graag aan jou betalen,
wanneer je zijn ‘Wandelaar’ in de Helikon-reeks brengt. Zal ik me nu met Van
Dishoeck in verbinding stellen, of doe je het liever zelf? Voor die herdruk schrijft N.
358
dan een korte inleiding.
Zou je mij een paar exemplaren van de Helikon-circulaire willen zenden?
Gaarne spoedig antwoord, daar ik Nijhoff beloofde haast met de zaak te maken.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
354 Welke bundel Hoornik van Hanno van Wagenvoorde (pseud. van Dick Riegen, geb. 1915) had
afgewezen, is niet achterhaald. In 1942 verscheen van Van Wagenvoorde een clandestiene
uitgave, getiteld Vlinders op een mandolien bij de Homerus Pers van F.G. Kroonder te Bussum.
Hoornik had al eerder een bundel van Van Wagenvoorde afgewezen. In een brief aan A. Marja
schreef hij op 21 januari 1939: ‘Wat Riegen betreft - lees mijn poëziekroniek in het februari
nummer van Groot Nederland eens; ik zet daar uiteen, waarom zijn werk m.i. nog niet rijp is.
Dat hij zich - sterk beïnvloed door Achterberg - een genie waant, kan “Werk” niet helpen.’ Hoornik
doelde hier op zijn kroniek over Maurice Gilliams, in Groot Nederland 37 (1939) 2, p. 204-208
waarin hij het werk van Van Wagenvoorde terloops ter sprake bracht. Blijkbaar was Hoornik niet
van mening veranderd. Stols zou nooit een bundel van Van Wagenvoorde uitgeven.
355 Op zondag 11 februari 1940 had Hoornik, samen met Cola Debrot, M. Nijhoff opgezocht in
Arnhem (Velperweg 73), waar Nijhoff op dat moment verbleef als officier. Aan S. Vestdijk schreef
Hoornik op 14 februari 1940: ‘Cola Debrot en ik waren Zondag bij Nijhoff in Arnhem. Een der
gevolgen was het sonnet “Het pension”, dat U in Criterium I zult aantreffen.’
De wandelaar was in 1916 bij W. Versluys te Amsterdam verschenen; de tweede, sterk gewijzigde
druk verscheen in 1926 bij C.A.J. van Dishoeck te Bussum. Nijhoff was bij nader inzien ontevreden
over de aangebrachte wijzigingen. Op 24 september 1941 schreef hij aan Hendrik de Vries:
‘Ook verschijnt bij Stols een derde druk van mijn “Wandelaar”, geheel overeenkomstig de eerste
uitgave van 1916. Heeft U die? Anders stuur ik U dit ook. (De tweede druk (van 1926) was geheel
bedorven door omwerkingen).’ (Zie Hendrik de Vries, ‘Kroniek der poëzie. Eenheid in veelheid’,
in De Gids 117 (1954) 10 (oktober), p. 307.) Ook tegenover Hoornik liet Nijhoff zich op 25
september 1941 in soortgelijke termen uit over de tweede druk van De wandelaar: ‘ik had n.l.
de tweede druk van 1925 grondig omgewerkt en even grondig verknoeid’.
356 In maart 1942 verscheen van M. Nijhoff Het uur U, gevolgd door Een idylle als eerste deel van
de Atlantis-serie, een voortzetting van de Helikon-reeks.
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357 Het is niet bekend wat Nijhoffs bezwaren waren tegen Querido. In november 1934 had Em.
Querido's Uitgeversmaatschappij Nijhoffs bundel Nieuwe gedichten uitgegeven; in 1937 verscheen
hiervan een tweede druk.
358 Uit een brief die Stols op 21 juli 1941 aan M. Nijhoff schreef, blijkt dat het door Stols aan Van
Dishoeck betaalde bedrag gold als voorschot op Nijhoffs honorarium voor de derde druk van
De wandelaar, op basis van 10% per verkocht exemplaar.
De derde druk van De wandelaar, die overigens geen inleiding van Nijhoff zou bevatten,
verscheen niet in de Helikon-reeks, maar werd in januari 1942 door Stols afzonderlijk uitgegeven.
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100 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 20 februari 1940
359

[Amsterdam,] 20-II [19]39.

Beste Sander,
Heb je al een beslissing genomen in zake ‘De Wandelaar’?
Deze week kwam mij ter oore - en bij informatie werd het bevestigd - dat er in het
a.s. najaar twee bloemlezingen uit de poëzie der jongeren verschijnen. Donker en
Marsman geven samen een vervolg op ‘Nieuwe Geluiden’ en Van Vriesland brengt
360
het tweede deel van zijn groote anthologie. Dat ik nu een derde zou maken, lijkt
me volkomen overbodig, en, met het oog op de afzet-mogelijkheden, ook niet
361
gewenscht. Wat zullen we nu doen? Ik had twee plannen.
Ik kan maken een bloemlezing uit de eerste jaargang van het tijdschrift ‘Werk’,
die inderdaad zeer goed kan zijn. Ik zou dan in een inleiding de beteekenis van het
362
tijdschrift uiteen kunnen zetten.
Tweede plan: Tesamen met Maurice Gilliams (voor Vlaanderen), die ik volgende
week spreek, maak ik een zéér selectieve bloemlezing uit de moderne poëzie van
32 of 48 pagina's, waarin dus niet alle jonge dichters, maar alleen de belangrijke
363
vertegenwoordigd zijn.
Misschien wil je mij hierover je meening schrijven. Volgende week zend ik je den
bundel ‘Water in zicht’ van Vestdijk en de gedichten van Van der Wal. Ik geloof niet,
dat deze laatste voor ‘Helikon’ geschikt zijn, maar ik zal ze nog eens goed
doornemen.
Ik gaf een exemplaar ‘Dag- en nachtlawaai’ aan Nijhoff; zou je mij nog een bundel
willen sturen. Buitengewoon prettig zou ik het vinden, indien je mij zond het boekje
364
van Nijhoff ‘De pen op papier’. Bij voorbaat dank. Hartelijks
Je Eddie.

Eindnoten:
359 Deze brief moet op grond van de inhoud dateren van 20 februari 1940.
360 In 1924 was de door Dirk Coster samengestelde bloemlezing Nieuwe geluiden. Een keuze uit
de poëzie van na den oorlog (1918-1923) verschenen. Een soortgelijke bloemlezing, door
Marsman en Donker samengesteld, zou niet verschijnen, waarschijnlijk vanwege Marsmans
overlijden op 21 juni 1940. In 1941 zou Coster de vijfde herziene en bijgewerkte druk van Nieuwe
geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poëzie publiceren bij Van Loghum Slaterus te
Arnhem, de oorspronkelijke uitgever van de bloemlezing.
De bedoelde bloemlezing van Victor E. van Vriesland was Spiegel van de Nederlandsche poëzie
door alle eeuwen, waarvan het eerste deel in 1939 was verschenen bij De Spieghel te Amsterdam
en Het Kompas te Antwerpen; de uitgave van het tweede deel, dat de poëzie vanaf 1910 zou
beslaan, werd in 1942 verboden vanwege Van Vrieslands joodse afkomst.
361 Het was de bedoeling dat de Helikon-reeks naast tien deeltjes met werk van één enkele dichter,
ook een dubbelnummer zou bevatten, zijnde een bloemlezing uit de jongste Nederlandse
dichtkunst. (Zie br. 84.)
362 In de week van 12 maart 1941 verscheen bij Stols de bloemlezing Twee lentes. De beste
gedichten uit ‘Werk’ 1939 en ‘Criterium’ 1940, met een inleiding van Ed. Hoornik. In het voorwoord
plaatste Hoornik de poëzie van de jongste generatie in een maatschappelijk perspectief.
363 De Antwerpse dichter en prozaschrijver Maurice Guillaume Rosalie Gilliams (1900-1982) was
aanvankelijk werkzaam als typograaf en dreef een kantoorboekhandel, later was hij bibliothecaris.
Hij stichtte in 1934 het boekentijdschrift Contact en publiceerde in Dietsche Warande & Belfort,
Groot Nederland en Criterium.
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Een bloemlezing samengesteld door Hoornik en Gilliams zou niet verschijnen. Hoornik ontmoette
Maurice Gilliams waarschijnlijk in verband met het verschijnen van Criterium. In een brief aan
H. Struyker Boudier van 8 januari 1968 schreef Hoornik over de problemen met de Vlaamse
auteurs van Werk en over het oprichten van Criterium: ‘Had ik een andere Vlaming aangetrokken
- we hebben inderdaad even aan Gilliams gedacht - dan zouden de beide andere heren zich
wellicht verongelijkt hebben gevoeld [...]. Wel heb ik steeds getracht Vlamingen bij Criterium te
betrekken. Zo was bv. op een Criterium-avond in Rotterdam Maurice Gilliams onze gast [...]’.
Deze Criterium-avond werd gehouden op zaterdag 2 maart 1940; Maurice Gilliams las voor uit
Oefentocht in het luchtledige (1927), een voorstudie voor zijn roman Elias, of het gevecht met
de nachtegalen (1936). (Zie H. Struyker Boudier, Speurtocht naar een onbekende. A. Blaman
en haar eenzaam avontuur, Amsterdam 1973, p. 112.)
364 ‘De pen op papier’ van Martinus Nijhoff verscheen oorspronkelijk in De Gids 90 (1926) 9
(september), p. 423-440. In 1927 verscheen De pen op papier, gevolgd door een vertaling van
Lafontaine's fabel De twee duiven in een kleine oplage bij Johan Enschedé en Zonen te Haarlem.
De tweede druk was in 1936 bij Stols te Maastricht en Brussel verschenen, als nummer 20 in
de serie Kaleidoscoop.
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101 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 28 februari 1940

Omslag Werk. Letterkundig Maandschrift, januari 1939.

28-II-'40.
Beste Sander,
Dank voor de proeven van ‘Tafelronde’.
365
Er ontbreken het Voorwoord, alsmede de hoofdstukken I, IV, V en VIII. Krijg ik
ook hiervan binnenkort een dubbel stel proeven; ik kan dan het heele boekje ineens
corrigeeren!
De bundel van H. v.d. Wal past niet in de Helikon-serie; ik heb dit ook aan 's
366
Gravezande geschreven. Hoor ik dezer dagen ook iets over herdruk van ‘De
Wandelaar’ en de bloemlezing.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
365 De ontbrekende hoofdstukken van Tafelronde waren I ‘Forum voorbij’, IV ‘Gerrit Achterberg’, V
‘Maurits Mok’ en VIII ‘H.A. Gomperts’.
366 Bedoeld is Theo J. van der Wal. Het is niet duidelijk waarom Hoornik met G.H. 's-Gravesande
(pseud. van G.H. Pannekoek, 1882-1967) over Van der Wals bundel contact had; 's-Gravesande
was kunstredacteur bij Het Vaderland. De brief van Hoornik aan 's-Gravesande is niet achterhaald.
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102 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 29 februari 1940
29 Februari 1940.
Beste Eddy,
Dank voor je brieven en briefkaart van 13, 20 en 28 dezer welke ik door
overstelpende drukte niet eerder kon beantwoorden.
1e. Hierbij een postchèque van ƒ 25,- als honorarium voor Helikon nr. 3.
2e. Je kunt met van Dishoeck gaan praten, doch hij zal wel op zijn stuk blijven
staan. Als van Dishoeck het doet, kan het dan? De omvang mag niet
367
grooter dan 28 blz. worden, alles inbegrepen.
Misschien is het dan toch beter een andere tekst voor nr. 10 te nemen en
te blijven bij het nog nooit gebundelde. Ik zal dan ‘De Wandelaar’ buiten
Helikon uitgeven, en laat Nijhoff je dan voor nr. 10 ongepubliceerd werk
368
geven.
3e. Door de overstelpende vloed van bloemlezingen lijkt het me beter maar
van dit plan af te zien.
4e. Van de Wal zal ik als aparte bundel uitgeven.369
5e. ‘De Pen op Papier’ is twee jaar geleden overgegaan naar Salm en Co., te
370
Amsterdam (f 0,60 ingenaaid).
6e. Ik zal aan de drukkerij de hoofdstukken I, IV, V en VIII van ‘Tafelronde’ in
duplo vragen.
7e. ‘Criterium’ nr. 1 in dank ontvangen. Succes ermee!
Heb het erg druk, vandaar deze zakelijke mededeelingen alleen.
Met hartelijke groeten
je

Eindnoten:
367 De afspraak was, dat Helikon per cahier 32 tot 48 bladzijden zou bevatten. De eerste druk van
De wandelaar (1916) bevatte 76 bladzijden en de tweede druk (1926) 104. De derde druk, die
in 1942 bij Stols verscheen, besloeg 60 bladzijden. Waarom Stols de nadruk legde op een
omvang van 28 bladzijden is niet geheel duidelijk. Wel blijkt uit de correspondentie tussen Nijhoff
en Stols over De wandelaar en Het uur U, gevolgd door Een idylle, dat Nijhoff zeer gedetailleerde
aanwijzingen gaf voor de uitgave van zijn gedichten.
368 Als Helikon 10 zou de bundel Parken en woestijnen van M. Vasalis verschijnen.
369 Van Theo J. van der Wal zou geen poëziebundel bij Stols verschijnen.
370 De Kaleidoscoop-serie was in 1939 was overgegaan naar uitgeverij W.L. Salm & Co. Vanaf
1934 was Rijnardus Willem Haentjens Dekker (1906-?) bij Stols werkzaam; de samenwerking
werd geen succes en 31 december 1937 werd de vennootschap ontbonden en het fonds verdeeld.
Een groot aantal delen uit de Kaleidoscoop-serie, waaronder De pen op papier van Nijhoff, kwam
aan Haentjens Dekker toe. Hij dreef onder de naam CV Uitgeverij De Windroos in Amsterdam
een uitgeverij, die in mei 1939 eveneens werd opgeheven.
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103 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 12 maart 1940
12-III-'40
Beste Sander,
371
Gaarne ga ik met je opstelling accoord. Het treft prachtig, daar ik aan het einde
372
van deze maand tien dagen met vacantie ga (als Hitler het toelaat). De chèque
zal ik dus dankbaar ontvangen. Ik hoop, dat de verkoop jou meegevallen is, of had
je mèèr verwacht? Ik durf je niets te beloven over een bundel in het najaar. Ik breng
[lees:ben] strenger voor mezelf geworden dan vroeger; veel verzen had ik nimmer
moeten laten drukken. Toen ik laatst bij je was, sprak je over een soort voorloopig
bundeltje, dat je zéér luxueus wilde uitgeven, in een beperkte oplaag. Dat zou
misschien gaan in het najaar. Schrijf me daar eens over. Ik zou Vestdijk een keuze
373
kunnen laten maken.
De correcties van ‘Tafelronde’ krijg je aan het einde van deze week.
o

Ik zou zoo graag Nijhoff's vergissing goed maken en als n 10 van ‘Helikon’ een
herdruk van ‘De Wandelaar’ geven. Woensdagavond komt Van Dishoeck uit Brussel
terug en hoop ik hem te spreken.
Nijhoff wil niet hooren van een nieuwen bundel, vóór hij zijn domheid heeft
goedgemaakt. Ik geloof zeker, dat hij die dan bij jou uitgeeft. Er zou dan inkomen
‘Het uur U’ en de acht gedichten ‘In de schaduwen van morgen’. Daar hij, zooals je
weet, van een drieluik houdt, is hij bezig aan acht sonnetten, die een soort van
374
tegenhanger tot de ‘Schaduwen’ vormen. Dat zal dus wel volgend jaar worden:
hij werkt zeer langzaam. Ik hoop je ook hierover spoedig te berichten. Zondag a.s.
zal ik in het
375
‘Handelsblad’ op de boekenpagina nog een bericht over ‘Helikon’ plaatsen.
Hartelijke groeten, ook voor je vrouw
Je Eddie
N.B. Ik ben heel blij, dat ik me niet ‘vergist’ heb, wat Achterberg betreft. In een
uitvoerige studie in ‘De Stem’ noemt Anthonie Donker hem den grootsten dichter
376
van deze generatie. Ook Marsman toonde buitengewoon veel waardeering
377
378
(N.R.Crt.). R. Houwink wijdde een groot artikel aan hem in ‘Woord en Beeld’.
Met deze uitspraken zou je een uitstekend prospectus kunnen samenstellen, indien
379
je dit voor den verkoop goed acht. Ook Aafjes zal, dunkt mij, wel prachtige critieken
380
krijgen.

Eindnoten:
371 Blijkbaar had Stols de afrekening waarom Hoornik op 18 januari had gevraagd van de verkochte
exemplaren van de bundels Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten (1939) en
Steenen (1939) meegestuurd; deze afrekening is niet bewaard gebleven. De Helikon-bundels
voor 1940 verschenen pas in maart 1940, zodat over de verkoop van deze bundels nog niets
viel te zeggen.
372 Ed. Hoornik bracht zijn vakantie door bij H. Marsman te Chamonix in de Franse Alpen. (Med.
Mies Bouhuys, Amsterdam.)
373 In oktober 1940 verscheen in de Halcyon-reeks de luxe-editie van De erfgenaam. Een bundel
gedichten in een oplage van 35 genummerde exemplaren op geschept papier (Ossekop) van
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Van Gelder; de bundel was gezet in de 17de eeuwse letter van Anton Janson. Naast deze
luxe-editie, die ƒ 17,50 kostte, verscheen in december 1940 ook een gewone uitgave (ƒ 1,90
ingenaaid/ƒ2,75 gebonden).
Uit de correspondentie wordt niet duidelijk of Vestdijk, die in 1939 Hoorniks bundel Steenen had
samengesteld, ook verantwoordelijk is voor de samenstelling van De erfgenaam.
In 1942 verscheen bij Stols Het uur U, gevolgd door Een idylle als eerste nummer van de
Atlantis-serie. Met ‘In de schaduwen van morgen’ werd de cyclus ‘Voor dag en dauw’ bedoeld;
acht sonnetten die in De Gids 100 (1936) 10 (oktober), p. 14-25 waren verschenen als reactie
op In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd (1935)
van J.H. Huizinga. Van acht sonnetten als tegenhanger van de cyclus ‘Voor dag en dauw’ is
niets bekend. Het is niet onwaarschijnlijk dat het hier één van de vele nooit uitgevoerde plannen
van Nijhoff betrof. (Zie M. Nijhoff, Gedichten. Historisch-kritische uitgave (ed. W.J. van den Akker
en G.J. Dorleijn), dl. 2, Assen/Maastricht 1993, p. 298.)
Niet op 17 maart, maar op zondag 14 april stond er op de boekenpagina van het Algemeen
Handelsblad een bericht over Helikon. (Zie br. 108 n. 394.)
Anthonie Donker schreef over de poëzie van Achterberg: ‘Doch met die bezorgdheid [i.e.
verzwakkende herhaling] hoeft men zich niet te zeer op te houden, nu deze drijfveer den dichter,
naar ik stellig meen in aanleg den grootsten zijner generatie, tot een aantal unieke, [...] en
grandioze gedichten heeft geïnspireerd [...].’ (Anthonie Donker, ‘De jongste generatie en de
werkelijkheid’, in De Stem 20 (1940) 3 (maart), p. 260-269).
H. Marsman besprak in de Nieuwe Rotterdamsche Courant op 27 januari 1940 onder de titel
‘Drievoudig verbond’ Achterbergs bundels Afvaart en Eiland der ziel. (Zie n. 106.)
Bedoeld is het tijdschrift Woord en Wereld 24 (1940), p. 36-49 waarin Roel Houwink een artikel
over Achterberg schreef.
Een prospectus over de bundels van Achterberg is niet achterhaald.
Zie br. 145 n. 550 voor de receptie van Het gevecht met de muze.
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104 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, Rond 15 maart 1940
381

Beste Sander,
382
Hierbij, in groote haast, de door Binnendijk en mij gecorrigeerde proeven. Ik zal
spoedig je laatste brief beantwoorden, en de gevraagde prospecti voor Achterberg
383
en de bundel ‘Steenen’ samenstellen.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
381 Datering op grond van de inhoud. Op dinsdag 12 maart (br. 103) schrijft Hoornik aan Stols: ‘De
correcties van “Tafelronde” krijg je aan het einde van deze week.’ En Hoorniks brief van 18 maart
aan Stols (br. 105) lijkt het in deze brief beloofde antwoord op Stols brief.
382 Hoornik bedoelde de drukproeven van het voorwoord en de hoofdstukken I, IV, V en VIII van
Tafelronde.
383 Deze prospectussen zijn niet achterhaald.
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105 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 18 maart 1940
384

[Amsterdam,] 18-III [19]40
Beste Sander,

I

Het adres van Bertus Aafjes is: Borneostr. 32 , A'dam
van Pierre Kemp: Turennestr. 21, Maastricht.
Zou je mij nog een exemplaar willen zenden van L.Th. Lehmann, daar ik een
exemplaar afstond aan A.M. de Jong (ik hoop over de Helikon-reeks voor de V.A.R.A.
385
te spreken) en een aan Nijhoff. De boekjes zien er keurig uit. In den loop van deze
week hoop ik uit de critieken over het werk van Achterberg en over mijn eigen werk
een bloemlezing samen te stellen.
Neen, liever geen ‘Drie op één Perron’ meer; zoo iets doet het één keer en
bovendien was het niet als ‘grapje’ bedoeld, hoewel de meeste critici het zoo hebben
opgevat.
Voor het najaar kan ik, geloof ik, wel zestien goede gedichten bijeen hebben.
386
Maar wanneer moeten die - uiterlijk - in je bezit zijn?
Ik heb Van Dishoeck telefonisch gesproken; hij zou me nader schrijven. Zijn
antwoord zal ik aan jou doorzenden; misschien wil jij je dan nader met Nijhoff in
verbinding stellen.
Op het oogenblik overweegt Donkersloot, of hij voor Helikon 10 werk zal afstaan.
387
Ik krijg echter den indruk, dat hij aan Van Loghem Slaterus gebonden is. Persoonlijk
voel ik het meest voor een bloemlezing uit het tijdschrift ‘Werk’, omdat we daardoor
388
ook de beste gedichten van Vasalis in de reeks kunnen brengen.
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Uit het hoofdstuk over R. van Lier in ‘Tafelronde’ moet de laatste alinea
389
geschrapt worden. Ik vergat dit op de proeven aan te geven. Zou jij dit in orde
kunnen maken?

Eindnoten:
384 Op de brief zijn de namen Aafjes en Kemp door Stols of één van zijn medewerkers met een
zwart potlood onderstreept.
385 Hoornik heeft meerdere malen voor de radio zijn gedichten voorgelezen en gesproken over zijn
bundels of de poëzie van de jongste generatie. Een aankondiging van Hoorniks lezing over
Helikon voor de VARA, is niet achterhaald.
386 De bundel De erfgenaam, die in december 1940 bij Stols zou verschijnen, zou 26 gedichten
omvatten.
387 Niet werk van Anthonie Donker (pseud. van N.A. Donkersloot), maar van M. Vasalis zou het
tiende nummer van Helikon 1940 vullen. Van Donker verscheen, onder het pseudoniem Aart
van der Alm, in 1941 de bundel Marathon als nummer 17 in de reeks.
Donker publiceerde zijn meeste werk bij Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij in Arnhem,
zoals de bundels Gebroken licht (1934) en Onvoltooide symphonie (1938). In juli 1940 zou bij
deze uitgever ook zijn verzameling kritieken Hannibal over den Helicon? verschijnen.
388 Het tijdschrift Werk had van M. Vasalis zeven gedichten gepubliceerd. (Zie n. 89).
389 De geschrapte slotalinea over Rudi van Lier in hoofdstuk IX van Tafelronde luidt: ‘'t Was op een
middag in April, toen de eerste wagens met soldaten, die ik lang heb nagestaard, voorbij reden,
dat ik enkele van deze gedichten herlas. Zij stelden mij in staat te dagdroomen naar de kinderen,
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die hinkebaan speelden in de zon op het terras...’. (Vgl. Groot Nederland 37 (1939) 5 (mei), p.
491-495.)
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106 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 maart 1940
390

[Amsterdam.] 19-III [19]40.

Beste Sander,
391
Hierbij zend ik je het antwoord van Van Dishoeck. Er is niet veel te beginnen.
Ik weet niet, hoeveel geld Nijhoff er voor over heeft. Misschien wil jij hem verwittigen.
Zijn adres is: Velperweg 73, Arnhem.
Met hartelijke groeten
Je Eddie
N.B. Heb je liever, dat ik mij met Nijhoff in verbinding stel, stuur mij dan ingesloten
brief terug.

Eindnoten:
390 In het handschrift staat de maand onduidelijk aangegeven (IV of III). De brief is gedateerd op
grond van de context.
391 Deze brief van Van Dishoeck is niet achterhaald. Pas in mei 1941 zou Stols zijn activiteiten om
de rechten van de bundel over te nemen, weer hervatten. (Zie br. 218.)
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107 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 30 maart 1940
30-III-'40
Beste Sander,
Hierbij de beloofde gegevens betreffende Achterberg en mij. Hieruit zullen wel
prospecti te maken zijn.
Hartelijks
In haast
Je Eddie

Advertentie van Uitgeverij A.A.M. Stols in Nieuwsblad voor den Boekhandel, 26 juli 1939.
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108 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 15 april 1940
[Amsterdam,] 15-IV [19]40
Beste Sander,
Van Nes Tergast hoorde ik, dat je ziek was; ik hoop, dat het niet van langen duur
zal zijn. Misschien ben je al wel beter?
Ik zend je hierbij de gecorrigeerde proef van Van Hattum; ik heb je opmerkingen
met hem besproken.
Op het aangehechte papiertje zie je (met inkt) een kleine wijziging in je voorstel
392
aangegeven. Ik geloof wel, dat het zoo kan.
o

Zooals je weet - de bundel zal thans wel in je bezit zijn - is n 6 ‘Glas en Schaduw’
van Nes Tergast.
Ik zal over de volgende deeltjes nog een afzonderlijk bericht aan het Holl.
393
394
Weekblad geven. Hierbij nog een knipsel uit het ‘Handelsblad’. Stuur je proef
o

n 7 rechtstreeks naar Vestdijk, of blijft alles over mij loopen? Ik krijg den indruk,
395
dat V. ontdaan is, dat hij geen proeven krijgt van zijn boek over Verwey. Dit is
natuurlijk mijn zaak niet, maar daar noch jij noch Vestdijk mij onverschillig zijn,
meende ik goed te doen dit te schrijven.
Ik ben op het oogenblik bezig alle ‘In Memoriam’-gedichten, die voor Slauerhoff
geschreven zijn, te verzamelen. Zijn het er voldoende, dan zou het prachtig zijn
tegelijk met de Verzamelde Werken een Helikon-deeltje met deze verzen uit te
396
geven. Ik heb mij in verbinding gesteld met Lekkerkerker.
Gaat dit door, dan kan dus de bloemlezing uit ‘Werk’, die ik ten deele reeds gereed
heb, vervallen.
De vorige week schreef ik een aantal gedichten. Met zekerheid kan ik nu zeggen,
dat ik je per 1 Juli zestien verzen zal zenden; titel van dit bundeltje is ‘De erfgenaam’.
Hartelijke groeten
Je Eddie.

Eindnoten:
392 Dit papiertje is niet bewaard gebleven. Een brief van Stols aan Hoornik met opmerkingen over
Alleen thuis van Van Hattum ontbreekt eveneens. Al medio december 1939 schreef Hoornik dat
Jac. van Hattum wijzigen in zijn bundel wilde aanbrengen. (Zie br. 82 en br. 83.)
Hoornik fungeerde als tussenpersoon, omdat Stols de correspondentie met Van Hattum in januari
1939 had gestaakt. (Zie n. 80.)
393 Een afzonderlijk bericht in Het Hollandsche Weekblad over de volgende deeltjes van Helikon is
niet achterhaald. Het tijdschrift werd in mei 1940 opgeheven.
394 Op zondag 14 april 1940 was in het Algemeen Handelsblad het volgende bericht verschenen:
‘Cahiers van “Helikon”: Als afleveringen van “Helikon, tijdschrift voor poëzie” zullen in den loop
van dit jaar tien nieuwe dichtbundels verschijnen bij A.A.M. Stols te Rijswijk (Z.-H.) onder redactie
van Ed. Hoornik. Dezer dagen hebben reeds het licht gezien de bundels “Dag- en Nachtlawaai”,
het poëtisch debuut van L.Th. Lehmann, “Het gevecht met de Muze”, eerste dichtbundel van
Bertus Aafjes en “Transitieven en Immobielen” door Pierre Kemp. Voorts verschijnen dit jaar als
cahiers van “Helikon” o.a. de dichtbundels “Dead End” door Gerrit Achterberg, “Water in Zicht”
door S. Vestdijk, “Alleen Thuis” door Jac. van Hattum, “Cadans” door Eric van der Steen, een
eerste bundel van Nes Tergast en poëzie van Freek van Leeuwen.’
395 De talrijke artikelen die Vestdijk schreef over Albert Verwey werden gebundeld en onder de titel
Albert Verwey en de Idee in 1940 door Stols uitgegeven. Uit een brief van Vestdijk aan Stols
van 9 april 1940 blijkt, dat Vestdijk zéker wilde weten dat het boek in mei 1940 verscheen, anders
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zou hij de vrijheid nemen om alles terug te nemen. Blijkbaar had Vestdijk op 15 april nog steeds
geen drukproeven van zijn boek ontvangen. Na het uitbreken van de oorlog stelde Vestdijk op
22 mei 1940 in een brief aan Stols voor het boek over Verwey te herzien vanwege de bezetting.
Hierdoor verscheen Albert Verwey en de Idee uiteindelijk pas in september 1940.
396 J. Slauerhoff was op 5 oktober 1936 in Hilversum aan tuberculose gestorven. Naar aanleiding
van zijn dood werden in diverse tijdschriften ‘In memoriam’-gedichten gepubliceerd. Een In
memoriam-bundel voor Slauerhoff verscheen pas na de oorlog bij Stols, onder de titel In
memoriam J. Slauerhoff, overleden 5 october 1936. Het boekje bevat naast een inleiding van
Menno ter Braak, gedichten van Jan Prins, Jan van Nijlen, A. Roland Holst, Johan de Molenaar,
Jo Landheer, Karel Jonckheere, Ed. Hoornik, L.Th. Lehmann en Wiebe Dijkstra.
Van Hoornik is het onderstaande gedicht opgenomen: ‘Als een die nooit zijn straf uitzit, hoor ik
de regen / achteloos - eentonig vallen op het huis; /waar, in welke haven, heb ik zoo gelegen, /
liggen luisteren, reedloos, naar het zeegeruisch? // Hopend, dat een vrouw, wier onvervulde
leven, / aan het mijne kortentijd zou zijn verwant, / tot het wéér een sleur werd, bij mij was
gebleven, / mij dan gaan zou verlaten, schijnbaar nonchalant.’ (p. 10).
In januari 1941 verscheen het eerste deel van in totaal acht delen van Slauerhoffs Verzamelde
werken bij Nijgh en van Ditmar N.V. te Rotterdam, het door K. Lekkerkerker bezorgde eerste
deel Gedichten. Stols had gehoopt de Verzamelde werken van Slauerhoff uit te mogen geven,
maar de commissie die de literaire nalatenschap van Slauerhoff beheerde, en waarin naast
Cornelis Pieter (Kees) Lekkerkerker (geb. 1910), onder anderen A. Roland Holst, J. Greshoff
en Anthonie Donker zitting hadden, achtte Stols financieel niet draagkrachtig genoeg en koos
voor Nijgh en Van Ditmar. Stols voelde zich daardoor gepasseerd.
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109 M.W. Stols-Kroesen Stols aan Ed. Hoornik, 19 april 1940
Rijswijk 19 April 1940
Beste Eddy,
We hebben onlangs per telefoon wel gemeneerd en gemevrouwd, maar ik
meen, dat we afgesproken hadden, om elkaar maar bij de voornaam te noemen?
In ieder geval, Sander ligt in een ziekenhuis ter observatie, hij is eerst tegen
de muren opgeloopen van de pijn, maagpijn, rugpijn zoodat er maatregelen
getroffen moesten worden, hij ligt er nu al sedert Zondag, en de heeren zijn
het klaarblijkelijk nog niet met mekaar eens, want we weten nog van niets.
Ellendige historie.
Ik stuur je hierbij de door Vestdijk gecorrigeerde proef van zijn helikon-nr,
wil je dat eens doorkijken, en komt het nr. overeen met het door jou
geprojecteerde? Het lijstje, dat je daarvan opmaakte, zond ik al door naar
Boosten & Stols, dus ik weet het niet meer.
Wanneer een en ander je goedkeuring wegdraagt, stuur het dan maar naar
Maastricht, met de notitie ‘klaar voor afdrukken’.
Ik heb het erg druk, maar dezer dagen stuur ik je Helikon 4. Waar moeten
exemplaren voor Achterberg heen gestuurd?
Hartelijke groeten,
Greet
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110 Ed. Hoornik aan M.W. Stols-Kroesen, 20 april 1940
Amsterdam 20 April.
Beste Greet,
Dat het zoo ernstig zou zijn, had ik niet verwacht. Ik hoop, dat de doktoren maar
gauw ontdekken, wat er aan [+de] hand is, en dat het spoedig genezen kan worden.
Je zult het nu wel druk hebben, nu de zorgen van de uitgeverij jouw deel geworden
zijn. Als ik je ergens mee kan helpen, vraag het mij dan gerust; ik zal het heel graag
doen.
Het adres van G. Achterberg is:
p/a dr. A.L.C. Palies.
Directeur Rijksasyls voor Psychopathen
Balkbrug-Avereest.
Je schreef me: ik zend hierbij de door Vestdijk gecorrigeerde proef, maar op de
proef, die ik kreeg, was geen correctie aangebracht. Ik vermoed, dat de correctie
geteekend is op een ander stel proeven; wat volgorde, indeeling enz. betreft is het
397
nummer in orde. Er is slechts één aanvulling, die ik hierbij insluit.o

o

N 4 (Achterberg) is dus gereed. N 5 (Jac. v. Hattum) kan worden afgedrukt
o

evenals n 7 (S. Vestdijk).
o

Van n 6 (Nes Tergast) zijn nog geen proeven. De kleur van de verschillende
398
omslagen is mij niet bekend. Ik heb dus nog niet naar Boosten & Stols geschreven.
Komt ‘Tafelronde’ nu spoedig? De studies van Anthonie Donker over jonge dichters
verschijnen zéér binnenkort, en zullen bij den verkoop een ernstigen concurrent
zijn. Het zou goed zijn, wanneer ‘Tafelronde’ ten minste gelijk met het boek van
399
Donker in den boekhandel was.
De schrijver van Helikon 2 (Bertus Aafjes) verkeert in geldnood. Zoo het je schikt,
zou je het honorarium (ƒ 25.-) naar mij kunnen sturen; ik bezorg het hem dan.
Dit is op het oogenblik alles. Indien je eenigszins kunt, houdt mij dan op de hoogte
van Sander's toestand. Doe hem vooral mijn hartelijke groeten en wensch hem
spoedig beterschap. Hoe ellendig zoo'n ziekenhuis ook is, dat hij korten tijd bevrijd
is van de moeilijke combinatie van militair en uitgever, zal hem zeker goed doen.
Veel hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
397 Welk gedicht Hoornik aan Vestdijks bundel Water in zicht toevoegde is niet achterhaald.
398 De bundels kregen de volgende kleur omslag: Dead end van Gerrit Achterberg zwart, Alleen
thuis van Jac. van Hattum donkergroen, Water in zicht van Simon Vestdijk grijs en Glas en
schaduw van Nes Tergast rose.
399 Tafelronde. Studies over jonge dichters zou pas op 4 september 1940 verschijnen. De genoemde
studie van Anthonie Donker, Hannibal over den Helicon? Een nieuwe dichtergeneratie en haar
werkelijkheid, die bij Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij verscheen, zou twee maanden
eerder verschijnen. Van de negen besproken dichters in Hannibal over den Helicon? komen er
vijf ook in Tafelronde aan de orde: Jac. van Hattum, Gerard den Brabander, Maurits Mok, Gerrit
Achterberg en Eric van der Steen.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

140

111 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 25 april 1940
[Rijswijk, Z.H.] 25-4-40
Beste Eddy,
Dank voor je brieven die mijn vrouw reeds gedeeltelijk beantwoord heeft.
Ik zou het ‘In Memoriam Slauerhoff’ zeer toejuichen. Denk je om Van Nijlen en
400
Johan de Molenaar? Doch ik ben benieuwd of je een bundeltje van eenigen
omvang bij elkaar krijgt. Schrijf vooral aan den heer Dirk de Jong, de
401
Moucheronstraat, Den Haag om hulp. Hij is de man die Nijhoff's Index maakt.
Schrijf hem wat je al hebt en vraag wat hij kan aanvullen.
Het omslag van Tafelronde wordt tegen volgende week afgedrukt en het
boek kan dan begin Mei direct verschijnen.
Denk erom dat het hon. der auteurs van Helikon bedraagt 300 x 0.07½ =
402
ƒ22.50 (niet ƒ25.-).
Doch als ze zonder honor. willen, dan liever. Want ik ben bang dat ik met
o

50.- hon. per N niet uitkom (jij + de auteurs!).
Vandaag (over ¾ uur) ga ik voor verder onderzoek naar Mil. Hospitaal in
Den Haag. Ik zal dan wel hooren of, waar en wanneer ik geopereerd word. En
daar ben ik dan 2 maanden mooi mee. Fraaie bedoening.
Vergeet mij niet en schrijf eens gezellig!
Met hartelijke groeten ook voor je vrouw
van je
Sander

Eindnoten:
400 Jan van Nijlen schreef het gedicht ‘In memoriam J. Slauerhoff’, dat gepubliceerd werd in Groot
Nederland 34 (1936) 11 (november), p. 421.
Van Johannes Gerardus de Molenaar (1894-1969) werd het gedicht ‘In memoriam J. Slauerhoff’
gepubliceerd in De Stem 16 (1936) (december), p. 1159.
401 Dirk de Jong (1906-1974) was van 1939-1944 redacteur van Nijhoff's Index op de Nederlandsche
Periodieken van Algemeenen Inhoud en was werkzaam bij A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij
te Leiden.
402 Blijkbaar had Stols het honorarium van de auteurs, dat aanvankelijk ƒ25,- bedroeg, gewijzigd.
Een eerdere brief, waarin hij dit aan Hoornik meedeelt, is niet bewaard.
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112 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 8 mei 1940
[Amsterdam.] 8-V [19]40
Beste Sander,
Zooeven telefoneerde ik met Greet; je gaat goed vooruit, hoorde ik. Proficiat. Ik
heb een helsche angst voor operaties, maar het is verstandig van jou geweest er
doorheen te bijten. Nu worden het misschien prettige dagen: zon in de ziekenkamer
en je iederen dag beter voelend. En met die ingetrokken verloven heb je voorloopig
403
niets te maken! Ellendige boel, waarin we leven. Van dag tot dag schrik op schrik.
Ik ga zoo veel mogelijk buiten de stad; aan ‘Het Kalfje’, dat je wel zult kennen,
404
vind ik nog poëzie.
Zestien gedichten wilde je uitgeven in het najaar, ik zal er wel veel meer hebben,
maar, als Hitler het toelaat, wil ik mij toch tot dat aantal beperken, en Vestdijk een
405
keuze laten doen.
Over Helikon wordt veel geschreven. Vestdijk behandelde Aafjes, en sprak over
406
de ontroerendste poëzie, die hij in de laatste jaren had gelezen; Van Duinkerken
407
eveneens, die met Engelman den uitgever huldigde. De pers maakt dus
propaganda genoeg. Ik heb dan ook hoop, dat de reeks gaan zal. Gezien de
tijdsomstandigheden mogen wij ook over de resultaten van ‘Criterium’ niet ontevreden
408
zijn.
Misschien is het aanbevelenswaardig op de omslag een advertentie te plaatsen
409
in zake Helikon en ‘Tafelronde’.
Je gaf mij het adres van Dirk de Jong, maar welk nummer is het in de
410
Moucheronstraat? Wil je mij dat nog even opgeven.
Die honorarium-quaestie is een beetje onaangenaam. Dat wij ƒ25.- voor den auteur
411
overeenkwamen, blijkt wel uit het feit, dat je dit bedrag ook aan Van Hattum zond.
Voorts spraken wij af, dat je aan Lehmann geen honorarium zou uitkeeren; Pierre
Kemp schreef mij dat hij er niet op zat te wachten. Maar in mijn uitnoodigingsbrief
heb ik zoowel hem als Vestdijk ƒ25.- honorarium toegezegd. Ik zou het onaangenaam
vinden, zeker tegenover Vestdijk, wanneer later bleek, dat het minder was. Misschien
wil je dus in bepaalde gevallen een uitzondering maken. Ik denk hier ook aan G.
412
Achterberg, die voor ‘Eiland der Ziel’ niets heeft gekregen. Of komt dit later nog?
Ik hoop nog altijd voldoende gedichten bij elkaar te krijgen voor een In
Memoriam-Slauerhoff.
Misschien lukt het toch nog. Anders zie ik nog wel, wat Helikon 10 betreft; in ieder
geval moet het iets bijzonders worden.
Van het Amsterdamsche front verder geen nieuws. Er wordt gewerkt en geleefd,
zoo goed en kwaad, als het gaat; het is in dit verband, dat ik je verzoek mij, indien
mogelijk zéér spoedig, het honorarium over Mei te sturen; ik heb het broodnoodig.
Ik hoop, dat je spoedig mag opstaan, en van de zeelucht mag genieten.
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Greet zond mij een bundel van Theo van Baaren. Die jongen komt nog al eens
413
bij mij; ik zal zijn gedichten dus persoonlijk met hem bespreken.
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Eindnoten:
403 Op 7 mei 1940 berichtte het Algemeen Handelsblad dat alle militaire verloven waren ingetrokken
en dat alle verlofgangers naar hun standplaats terug moesten. Dit bericht was al eerder in het
Algemeen Handelsblad verschenen, namelijk op 9 april 1940. Na de afkondiging van de staat
van beleg op 19 april was de situatie zeer dreigend; op 10 mei vielen de Duitsers Nederland
binnen. Stols was eind 1939 voor de tweede maal opgeroepen en werkte op het Ministerie van
Oorlog in Den Haag.
404 't Kalfje is een uitspanning aan de Amstel tussen Oudekerk en Amsterdam.
405 De bundel De erfgenaam zou uiteindelijk 26 gedichten bevatten. Het is niet bekend of S. Vestdijk
de bundel heeft samengesteld.
406 Hoornik doelde op Vestdijks ‘Glimwormen der fantasie; de dichtergeneratie van ‘40’ in Het
Hollandsche Weekblad van 27 april 1940. Vestdijk besprak de acht gedichten die Bertus Aafjes
in Criterium 1 (1940) 2 (april), p. 105-107 publiceerde als de cyclus ‘Het zanduur van de dood’.
De woorden die Hoornik in deze brief aanhaalt, hebben betrekking op het laatste vers van de
cyclus, ‘De vigilante rijdt’. Vestdijk schreef: ‘[...] vooral het laatste nummer daaruit, dat ik tot de
aangrijpendste gedichten reken die mij sinds ettelijke jaren onder oogen zijn gekomen.’
407 A. van Duinkerken schreef in het artikel ‘“Helikon” in nieuw gewaad. De dichter Bertus Aafjes’,
dat op zondag 5 mei in De Tijd verscheen: ‘Voortaan zal “Helikon” een verfijnde verzameling
zijn van periodiek verschijnende dichtbundeltjes in modern gewaad.’ Over Aafjes zei hij o.a.:
‘Her kwam een dichter van ongemene begaafdheid aan het woord [...]. Hij speelt met het woord
en het beeld zoo gemakkelijk en zoo charmant, dat hij telkens opnieuw verbaast en verheugt.
[...] kortom: hij is een dichter [...].’ Anton van Duinkerken was vanaf 1929 redacteur van het
katholieke dagblad De Tijd. (Zie n. 23).
Jan Engelman was van 1926 tot 1941 medewerker aan De Nieuwe Eeuw. In rubriek ‘Kunst en
letteren’ van De Nieuwe Eeuw 18 april 1940 besprak hij Aafjes’ bundel Het gevecht met de
muze. Engelman schreef: ‘Aafjes is een der meest aangename en ook een der meest
ongecompliceerde elementen van de nieuwe dichtergeneratie, die in den laatsten tijd zoo druk
besproken wordt.’
408 Na de verschijning van het tweede nummer van Criterium in april 1940 gaf Meulenhoff een
prospectus uit, met daarin onder meer opgenomen de positieve reacties uit de pers over de
eerste afleveringen. (Zie ook S.S. Hoogerhuis, Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen.
analytische inhoudsopgaven, indices, Nieuwkoop 1981, p. 31-32.)
409 Op het omslag van Criterium verscheen géén advertentie voor Helikon. Wel adverteerde Stols
in de september-aflevering van Criterium voor het werk van Hoornik.
410 Dirk de Jong woonde op het adres Moucheronstraat 44 te Den Haag.
411 In het contract dat Stols met Hoornik had afgesloten was de volgende bepaling opgenomen:
‘Honorarium voor auteurs zal alleen in uitzonderingsgevallen kunnen betaald worden. Dit zal
ten hoogste tien procent per verkocht exemplaar kunnen bedragen, en het voorschot hierop
nooit meer dan vijfentwintig gulden.’ (Zie br. 84.)
412 Hoornik had Stols op 15 augustus 1939 geschreven: ‘Zooals je weet, behoef je voor “Eiland der
ziel” geen honorarium te betalen.’ Van Achterberg verscheen de bundel Dead end als Helikon
10.
413 Het is niet bekend welke bundel Theo van Baaren (1912-1986) aan Stols had aanboden. Pas
in 1943 verscheen van Van Baaren de bundel Versteend zeewier bij de Odyssee-Pers van G.W.
Breughel te 's-Graveland. Van Baaren was in Opwaartsche Wegen gedebuteerd; in april 1939
was de bundel Gedichten als speciale aflevering van Helikon, Tijdschrift voor poëzie verschenen.
In Werk 1 (1939) 3 (maart), p. 52 waren van hem de gedichten ‘Afscheid’ en ‘zuilheilige’
opgenomen.
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113 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 mei 1940
Amsterdam, 23 Mei 1940.
Beste Sander,
Hedenavond heb ik het probleem ‘Tafelronde’ voorgelegd aan en besproken met
den heer Von Balluseck, hoofdredacteur van het ‘Handelsblad’, die in nauwer contact
414
dan wij staat met de leden der Duitsche bezetting. Hij heeft mij ten stelligste
aangeraden ‘Tafelronde’ voorloopig in depôt te houden, en niet door schrappingen
extra aandacht te vestigen op passages, die elders - nml. in ‘Groot Nederland’ - zijn
te vinden. Het is beter, dat het voorloopig niet uitkomt. Dringend verzoek ik je daarom
aan dit verzoek te voldoen.
Hartelijke groeten
je Eddie

Eindnoten:
414 Met het ‘nauwere contact’ doelde Hoornik wellicht op het feit, dat het Algemeen Handelsblad
vanaf donderdag 16 mei onder controle van de Duitse militaire bevelhebber verscheen, met de
vermelding: ‘Belast met de redactioneele leiding: D.J. von Balluseck’. Op 16 mei hadden de
Duitsers het ANP overgenomen, en de richtlijnen luidden o.a. dat niets ten nadele van de Duitsers
of ten voordele van de geallieerden mocht worden gemeld, en dat de plaatselijke commissaris
de edities moest controleren. De meeste kranten bleven tot aan het instellen van de Kultuurkamer,
medio 1942, verschijnen.
Daniel Johannes von Balluseck (1895-1976) was van 1918 tot 1929 buitenlands correspondent
van het Algemeen Handelsblad en van 1929 tot 1941 hoofdredacteur van deze krant. Vanwege
zijn kritische houding ten aanzien van de bezetters en de NSB werd hij op 5 juli 1941, bij de
Duitse inval op het Algemeen Handelsblad, gearresteerd, waarna hij tot oktober 1944 gevangen
zat. Na de oorlog werd hij opnieuw hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad.
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114 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 24 mei 1940
[Rijswijk, Z.H.] 24-5-40
Beste Eddy,
Dank voor je brief. Ik stel je voor om de paginas waarin de fouten staan te
laten overdrukken en deze herdrukken in te plakken op de plaatsen van de
foutieve. Daardoor kan de geheele oplage, hoewel op kostbare wijze, behouden
415
blijven.
Geef me daartoe je accoord per expresse en ik zal zien dat ik bij een drukker
416
in Wormerveer die dezelfde letter heeft, de reparatie gedaan krijg.
Ik hoop dat thans alle bezwaren tegen het verschijnen zijn weggenomen.
Wil mij ook even signaleeren of er soms nog kleine foutjes in ‘Geboorte +
417
Mattheus’ ‘Steenen’ en ‘3 op 1 Perron’ zitten. Dan zal ik eventueel voor
verbetervellen zorgen.
M.h.gr.
Sander

Eindnoten:
415 Tafelronde. Studies over jonge dichters bevatte de poëziekronieken die Ed. Hoornik in 1939
voor Groot Nederland had geschreven. Ondanks Hoorniks verzoek zou de bundel, die in mei
1940 al was gedrukt, toch in september 1940 in gewijzigde vorm verschijnen. De schrappingen,
die vooral concrete toespelingen op het groeiend fascisme betroffen, vonden plaats in de
hoofdstukken ‘Forum voorbij’ en die over Maurits Mok, Adriaan Morriën en Robert Franquinet.
In de in de handel gebrachte exemplaren zijn op p. 9-10, 13-14, 15-16, 17-18, 37-38, 55-56 en
63-64 duidelijk zichtbaar nieuwe pagina's ingeplakt. (Zie p. 446-447 voor de passages die
achterwege werden weggelaten.)
416 De bedoelde drukker uit Wormerveer was Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij.
417 Van Steenen verscheen eind 1943 een clandestiene oorlogsdruk zonder drukvermelding en
geantedateerd op 1939. In 1941 verscheen van Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere
gedichten een derde druk. De tweede druk was in 1939 verschenen. Van Drie op één perron
tenslotte verscheen geen herdruk, maar in 1941 een tweede deel.
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115 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 juni 1940
[Amsterdam,] 19-VI [19]40,
Beste Sander,
Vanavond heb ik getracht je telefonisch te bereiken, maar je was blijkbaar niet
thuis. Ik heb weliswaar niets dringends, maar ik had een praatje willen maken. Ik
hoop, dat het jullie goed gaat.
Ik zend je hierbij een knipsel uit de ‘Deutsche Zeitung’ van hedenavond, dat je
418
wel zal interesseeren.
419
Gisteravond schreef Van Duinkerken in ‘De Tijd’ uitvoerig over P. Kemp. Je zult
ook wel de voorgestelde nieuwe leden voor de Mij. voor Letterkunde ontvangen
hebben; en daaruit evenals ik de conclusie getrokken hebben, dat òf Mok òf Vasalis
dit jaar - althans zoodra de thans uitgestelde jaarvergadering wordt gehouden - de
420
Van der Hoogt-prijs krijgt. Ik heb Vasalis opgezocht en getracht een bundel
gedichten van haar te krijgen als deel 10 van Helikon. Ik geloof wel dat het zal
lukken.
Maar hoe staat het met je plannen? Wanneer verschijnen de deeltjes Vestdijk,
421
Tergast, Freek van Leeuwen en Eric v.d. Steen? Verschijnen ze überhaupt? Hoe
staat het met ‘Tafelronde’? Is het gelukt? Wat denk je in de toekomst te doen? Ik
heb een kleinen bundel gereed, maar ik weet niet, of je er iets voor voelt.
Eventueel kan ik hem voorloopig als ‘Vrije bladen’-nummer laten verschijnen,
maar liever niet. Schrijf me eens, als je het mogelijk is onder deze omstandigheden.
Hartelijks
Je Eddie.

Eindnoten:
418 Bedoeld is ‘Buchkultur in den Niederlanden’ van Dr. F.M. Huebner, in Die Deutsche Zeitung in
den Niederlanden van 19 juni 1940. In dit artikel besprak Huebner uitgebreid het werk van Stols.
De Deutsche Zeitung werd op bevel van de Duitse generaal Christiansen vanaf 16 mei 1940
gezet bij het Algemeen Handelsblad. (Zie W. Visser, De papieren spiegel. Honderdvijfentwintig
jaar Algemeen Handelsblad 1828-1953, Amsterdam 1953, p. 414-422.)
419 Op 18 juni 1940 schreef Anton van Duinkerken in De Tijd een recensie over Transitieven en
immobielen van Pierre Kemp, waarin hij ook de ‘meesterdrukker’ Stols noemde.
420 Zowel Maurits Mok als M. Vasalis behoorden tot de kandidaatleden voor de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde waarover tijdens de jaarvergadering op zaterdag 2 november 1940
zou worden gestemd.
Hoe deze kandidatuur zich verhield tot de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
is niet bekend. De prijs voor 1940 werd toegekend aan Claro Eggink voor haar bundel
Schiereiland.
Vasalis zou het jaar daarop de prijs ontvangen voor de bundel Parken en woestijnen.
421 Water in zicht van S. Vestdijk (Helikon 7) en Glas en schaduw van Nes Tergast (Helikon 6)
verschenen beide in september; Wederkomst van Freek van Leeuwen (Helikon 8) verscheen
in oktober en Cadans van Eric van der Steen (Helikon 9) in november.
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116 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 22 juli 1940
22-7-40
Beste Eddy,
422
o
1 Stuur je me gauw de copy van je bundel?
o
2 Heb je de nieuwe copij van Eric v.d. Steen al?
o
3 Nog nieuws van Novalis, ik bedoel Vasalis?

423

Sedert 10 Juli ben ik weer thuis. En ik werk af wat ik onderhanden heb en
begin aan enkele nieuwe dingen.
Drie op een Perron is nu uitverkocht op enkele exemplaren na. Herdrukken
blijkt niet noodig te zijn, maar er is misschien een bundel van de
Amsterdamsche School samen te stellen: Hoornik, den Brabander, van Hattum
en anderen, totaal 58 blz (als 3 op 1 Perron), natuurlijk alleen ongepubliceerd
424
werk.
Geboorte en Mattheus is ook zoo goed als uitverkocht. Dit wilde ik wel laten
herdrukken. Accoord? Laat gauw eens iets hooren.
Hartelijke groeten ook voor de vrouw
mede van Greet,
t. at.
Sander

Eindnoten:
422 De erfgenaam.
423 Stols vroeg waarschijnlijk om nieuwe kopij omdat de oorspronkelijk gestuurde kopij van Cadans,
die Hoornik al op 26 januari naar Stols had gestuurd, bij het bombardement op 11 mei van
Maastricht in de drukkerij Boosten & Stols was beschadigd of verloren gegaan.
424 In 1941 zou bij Stols het tweede deel van Drie op één perron verschijnen.
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117 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 27 juli 1940

Omslag van Geburt, Ein lyrischer Cyclus, met buikbandje, 1939.

27-7-40
Beste Eddy,
Waarom hoor ik niets van je? Ik wilde nu toch heusch gauw gaan werken
425
426
aan je bundel: mijn reiziger moet het boekje, tegelijk met anderen, op 1
September a.s. gaan aanbieden. En omdat we er iets moois van willen maken
heb ik tijd noodig.
Verder resten nog de vragen uit mijn vorigen brief.
Hierbij de proeven van ‘Tafelronde’. Stuur mij die omgaand gecorrigeerd en
voor afdrukken terug.
De binder zal er nog veel werk mee hebben.
Hartelijke groeten
van
Sander

Eindnoten:
425 De erfgenaam.
426 Waarschijnlijk J.Th. Popelier.
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118 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 29 juli 1940
[Amsterdam,] 29-VII [19]40
Beste Sander,
427
De dood van Marsman, de tijd en persoonlijke moeilijkheden, hebben mij moe
- bijna moedeloos - gemaakt; vandaar, dat ik je brief niet direct beantwoordde. Na
vlagen van poëtische activiteit - die overigens niet in staat zijn het geloof in mijn
talent te versterken - ben ik mismoediger dan ooit. Ik schreef een In Memoriam voor
Marsman - je vindt het als laatste gedicht van den bundel, die ik je hierbij zend - het
428
was een bevrijding, maar ze duurde niet langer dan een etmaal. Ik voel mezelf
verminderen.
De September-aflevering van ‘Criterium’ wordt geheel aan Marsman gewijd. Als
alle auteurs, die ik een uitnoodiging zond, antwoorden, kan het een goed nummer
429
430
worden. Ik hoop vooral op een In Memoriam gedicht van Aafjes, de belangrijkste
van de jongeren. De samenstelling van dit nummer houdt me een paar dagen bezig
en ik doe dat ook met pleizier; maar eigenlijk houd ik niet van die Greshoff-kant in
mij, voel ik me té veel een literair administrateur.
Ik vroeg Eric v.d. Steen om een nieuw exemplaar van zijn Helikon-bundel. De
doorslag, die hij had, schijnt ternauwernood aan een bombardement te zijn ontsnapt,
431
maar hij hoopt de copy dezer dagen terug te zien; ik stuur ze je dan direct door.
432
Den Brabander komt in September met een nieuwen bundel bij Van Kampen;
Van Hattum heeft sedert het uitbreken van den oorlog niet geschreven; mijn laatste
producten vind je in den bundel ‘De erfgenaam’ die hierbij gaat met de gecorrigeerde
proeven van ‘Tafelronde’. Nieuw werk voor een bundel van de zgn. ‘Amsterdamsche
School’ kan ik je dus niet geven. Maar waarom zou je geen bloemlezing van ons
drieën uitgeven, waarin van ieder de tien beste verzen worden opgenomen? Zeker,
wat mijn afdeeling betreft, was ‘Drie op één Perron’ een mislukking. Denk er eens
over na.
Tegen een herdruk van ‘Mattheus, Geboorte en andere gedichten’ is geen enkel
bezwaar. Ik heb den bundel niet hier; er moeten nml. een of twee gedichten vervallen;
ik zend je hierover vanavond wel een briefkaartje.
Geldnood noopte me tesamen met mej. W. Hora Adema een meisjesboek te
433
schrijven, dat in September bij Veen's Uitgevers Mij uitkomt. In hoofdzaak schrijft
juffr. Adema het; ik verbeter het hier en daar en geef wat ideetjes aan. De critiek
zal me dit flodderwerk wel kwalijk nemen, maar dat dondert niet; ik zag geen andere
oplossing.
Inmiddels zou je mij een groot pleizier doen, als je mij spoedig honorarium wilde
zenden voor den nieuwen bundel en voor den herdruk van ‘Mattheus’. Over Helikon
praten we in het najaar dan wel; laat tijdig weten of je de reeks voortzet.
Van Vasalis krijg ik uiterlijk October de copy voor de laatste aflevering van
‘Helikon’.
Zie, wat je doen kan
Hartelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
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427 H. Marsman kwam om toen de boot, waarmee hij van Bordeaux naar Engeland overstak, in de
nacht van 20 op 21 juni 1940 werd getorpedeerd.
428 Hoorniks gedicht ‘Bij den dood van Marsman (I-IV)’ verscheen in Criterium 1 (1940) 7 (augustus),
p. 353. Het gedicht verscheen enigszins gewijzigd in De erfgenaam (p. 39).
429 Het herdenkingsnummer naar aanleiding van de dood van Marsman verscheen onder de titel
In memoriam H. Marsman, Criterium 1 (1940) 8-9 (september). Van deze aflevering werd ook
een handelseditie vervaardigd.
Aan dit herdenkingsnummer leverden Bertus Aafjes, G. Achterberg, D.A.M. Binnendijk, Henri
Bruning, Cola Debrot, Max Dendermonde, Lodewijk van Deyssel, Anthonie Donker, Pierre H.
Dubois, Jan Engelman, G.H. 's-Gravesande, Han G. Hoekstra, Hoornik, Roel Houwink, W.
Hussem, G. Kamphuis, C.J. Kelk, Halbo C. Kool, L.Th. Lehmann, A Marja, J.E. van der Meulen,
P. Minderaa, Adriaan Morriën, M. Nijhoff, Wouter Paap, M.R. Radermacher Schorer, P.H. Ritter
jr., A. Roland Holst, Eric van der Steen, Stols, Nes Tergast, E. den Tex, J.M.Ph. Uitman, S.
Vestdijk, Hendrik de Vries, Theun de Vries, Victor E. van Vriesland en Constant van Wessem
een bijdrage.
430 Van Bertus Aafjes werd het gedicht ‘Het rampjaar. In memoriam H. Marsman’ gepubliceerd in
het Marsman-nummer van Criterium (p. 573); voorts droeg Aafjes het essay ‘Marsman en de
dood’ (p. 584-587) bij.
431 Waarschijnlijk was dit slechts een gerucht want in Alkmaar, waar Eric van der Steen (pseud.
van Dirk Zijlstra, 1907-1985) woonde, had geen bombardement plaatsgevonden.
432 Materieman. (Zien. 445.)
433 Het bedoelde boek van Ed. Hoornik en Wim Hora Adema was Joosje dat in 1940 verscheen bij
L.J. Veen's Uitgeversmij. te Amsterdam.
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119 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 29 juli 1940
434

[Amsterdam,] 2[:9]-VII [19]40

Beste Sander,
Bij een herdruk van ‘Mattheus’ moet alleen het gedicht ‘Dagdroom’ (blz. 80)
435
vervallen. Ik verzocht Eric v.d. Steen nog eens om toezending van nieuwe copie.
Hartelijke groeten
Je Eddie
436

N.B. Is de correctie van Tergast nu binnen?

Eindnoten:
434 Gedateerd op grond van de inhoud. Hoornik schrijft namelijk in de voorafgaande brief van 29
juli 1940 (br. 118) dat hij over de wijzigingen in de herdruk van Geboorte en Mattheus 's avonds
een briefkaartje zal zenden.
435 Het gedicht ‘Dagdroom’ is inderdaad in de derde druk van Geboorte, gevolgd door Mattheus en
andere gedichten komen te vervallen.
436 Bedoel zijn de proeven van Glas en schaduw.
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120 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 29 juli 1940
Rijswijk, 29-7-40
Beste Eddy,
Je brief, van vandaag, dien ik zéér waardeer, heb ik met veel belangstelling
gelezen. De dood van Marsman heeft ook mij ten zeerste ontroerd. Het verlies
van zooveel vrienden, mannen van mijn leeftijd met wie ik ben opgegroeid,
die ik van het allereerste begin van hun literaire carrière heb gevolgd, heeft
437
mij, als jou, moedeloos gemaakt, een leegte om mij geschapen.
In Slauerhoff verloor ik een vriend, dien ik bewonderde, waar ik ook vaak
ruzie mee had: we plaagden elkaar en hadden er soms pleizier in. Maar hoe
438
groot was onze voldoening als we weer een bundel konden uitgeven.
Eddy du Perron: met hem heb ik de mooiste jaren van mijn leven
doorgebracht. Hij was pas in Europa, in België, wist nog zoo weinig van onze
literatuur, kende ons land niet, maar met wat voor intelligentie en ijver (in den
zuiveren zin) heeft hij bij ons alles ontdekt, begrepen, trachten te begrijpen,
en hoeveel nog daarnaast, in andere talen. Honderden brieven heb ik van hem
gekregen, in Brussel zag ik hem jarenlang dagelijks. Aan hem heb ik ontzettend
veel te danken. Ik hoop, aan de hand van de brieven van hem die ik bewaard
heb, nog eens herinneringen aan hem te schrijven. Ik moge dan een soort
notaris der letteren worden: ik heb behoefte eraan, die herinneringen op te
439
schrijven, voor mezelf in de eerste plaats.
Menno ter Braak heb ik voor 't eerst gezien op den eersten
ontgroeningsavond van het corps in Amsterdam. Het zou voor hem met die
ontgroening niet verder gaan: hij wilde zich niet laten vormen tot een
traditioneel Amsterdamsch corpslid. In het begin keek ik daar in mijn
studentikoze geborneerdheid op neer. Maar hij was een persoonlijkheid toen
wij nog deeg waren en ons lieten kneeden, helaas niet altijd in den goeden
vorm. Menno's eerste stukjes en artikels heb ik gelezen toen ze verschenen.
Heel vaak heb ik hem niet ontmoet, wel met hem gecorrespondeerd. En ik was
440
zoo blij dat ik hem in den Haag vond, met Eddy... Nu zijn zij voorgoed weg.
Den Haag is angstig leeg.
441
Over Marsman heb ik het hierbij gaande stukje geschreven.
En al ben ik dan van al deze vrienden niet de uitgever geweest, ik heb toch
van hun beste werk uitgegeven, en ik weet dat ze mij prefereerden en als die
vervloekte wegkaperij van mijn ‘collegas’ er niet bij gekomen was, zouden
[+ze] gebleven zijn bij mij.
Nu heb ik van hen alleen nog de brieven (ik heb als goed notaris altijd alle
brieven bewaard, hoe ik ook zeilde van Maastricht naar Amsterdam, Den Haag,
Bussum, Brussel, Maastricht en Den Haag...).
Je ‘In Memoriam’ van Marsman is voortreffelijk. Houd het volle vertrouwen
in je dichterschap. Al schrijf (of publiceer?) je niet veel: je nieuwe bundel
bewijst dat je verzen gelouterd zijn en écht. En wat doet het ertoe als de critiek
(maar wie kan na Marsman, du Perron en ter Braak nog critiseeren, behalve
442
Vestdijk - en v. Vriesland als hij niet verzopen is? ) je niet de volle maat zal
geven? Nog altijd zie ik b.v. niet in dat Aafjes de belangrijkste van de jongeren
zou zijn. Jij bent het zonder eenigen twijfel.
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Criterium blijft op peil. Tusschen haakjes: als je mijn stukje over Marsman
voor Criterium wilt overdrukken, neem het dan op. Zelf zou ik het erg op prijs
stellen. Maar ik ben niet ijdel (op dit punt).
De bundel van Van der Steen zie ik gaarne tegemoet. Die van Vestdijk is nu
afgedrukt. Tergast laat me, niettegenstaande herhaalde beloften, nog steeds
443
wachten. Wat heeft die vent toch?
Wil je aan van Hattum vragen zijn poëzie na Bilzenkruid voor mij te
444
bewaren. En waarom rent den Brabander ineens naar Van Kampen? Ben ik
445
alleen goed om te helpen met vertalingen?
Dank voor de proeven van Tafelronde. Dat kan nu dus eindelijk gereed
gemaakt worden.
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Ik heb maar één bezwaar tegen een bloemlezing van jullie drieën: ik ben n.l.
bang dat dan de bundels minder goed verkocht zullen worden. We moeten
dus nog eens op iets anders peinzen.
Heusch, ik vind het niet erg dat je je naam aan dat kinderboek van Wim Hora
Adema geeft. Wie weet kom je er nog eens toe een werkelijk goed begrijpbaar
en zeer poëtisch verhaal voor je kinderen te schrijven. Maar dat geef ik dan
446
uit! Of kinderverzen.
Aan je financieele wenschen kom ik hierbij al tegemoet door je het
honorarium over Steenen en Geboorte 1 e halfjaar 1940 te sturen, alsmede
o

o

honoraria N 5 en N 6 van Helikon. Honorarium over ‘Geboorte + Mattheus’
kan ik je pas sturen als ik definitief tot den herdruk besluit. Ik moet nog eens
precies de commissie-exemplaren nagaan. En aan je nieuwen bundel moet ik
eerst rekenen, een prijs vaststellen en dan nagaan hoe we het honorarium
447
regelen. Ik hoop evenwel dat de drie chèques die ik hierbij insluit, je even
helpen.
o

Belangrijk voor mij is: den titel van het Helikon N van Vasalis te weten. Ik
wilde n.l. een folder maken van 12 blz, 2 blz voor titel + gegevens en 10 blz,
voor iedere titel + kritieken een. Zie je, als redacteur, kans me 10 dragelijke
448
fotos te bezorgen, om er iets aantrekkelijks van te maken.
Werk je nog aan de gedichten door verschillende dichters op Slauerhoff
449
geschreven? Ik zou die nog wel eens willen uitgeven.
En dan nog iets: zie je kans om een goed essay over Marsman te schrijven,
dat je eerst ergens zoudt kunnen publiceeren, b.v. in De Gids of Gr.N. en daarna
450
in boekvorm bij mij? Je ziet, ik wil je aan het werk houden.
Ellendig, dat die aardige Slauerhoff-collectie in Middelburg verbrand is. Moet
451
dan alles in schuim en asch vergaan? Als door een bijzonder voorgevoel
heb ik zelf daar geen brieven en boeken-unica gestuurd. Dat is gelukkig
behouden.
Aan 's-Gravesande heb ik een documentair boekje over Du Perron gevraagd.
452
Ik zal hem er, wat mijn herinneringen [+betreft], bij helpen. We moeten alles
doen voor onze groote vrienden.
Ik ga deze week naar Jany. Van hem krijg ik een bundel. Gelukkig dat hij er
nog is. Al sta ik duizend angsten uit dat hij in Bergen nog eens bij een
453
bombardement omkomt.
En verder werk ik, om me te verdoven. Als de herinneringen opkomen - ik
kàn mij den dood van mijn vrienden nog altijd niet realiseeren - en dringt de
werkelijkheid in me, dan kan ik als een kind huilen. Soms word ik wakker, voel
me gelukkig, maar als ik dan ineens merk ‘dat we oorlog hebben gehad’ kan
ik soms niet meer verder. En dan tracht ik maar te werken... aan mijn boeken,
o

aan het tijdschrift ‘Halcyon’ waarvan N 2 nog op stapel staat. Ik denk erover
454
daarin je ‘In Memoriam’ aan Marsman mooi te drukken. Accoord?
Op kantoor heb ik goede hulp van een volontair, die het vak kent, wat geld
455
heeft en werkloos was.
Ik heb er zeer veel wil van. Soms voel ik me bezwaard hem te laten werken
zonder salaris. Maar enfin, ik verdien ook (al jarenlang) niets. Ik werk alleen
in afwachting van een baan, die misschien nog eens komt. Om bezig te blijven,
in de beweging te blijven. En omdat het me nu eenmaal altijd boeit. Hoe gek
dit ook klinkt in dezen tijd.
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Hoe is 't thuis met vrouw en kroost? Ik hoop jullie gauw weer eens te zien.
En kom je ook weer eens gauw hier.
Hartelijke groeten, ook van Greet,
je
Sander

Eindnoten:
437 Stols (geb. 1900) doelde op H. Marsman (geb. 1899), Menno ter Braak (geb. 1902) en E. du
Perron (geb. 1899), die allen aan het begin van de oorlog waren gestorven.
J. Slauerhoff (geb. 1898) was al in oktober 1936 overleden. In Stols' herinneringen aan Marsman
in het herdenkingsnummer van Criterium 1 (1940) 8-9 (september), p. 540-543 noemde hij ook
nog J.F. Otten. (Zie n. 441.)
438 Stols had van J. Slauerhoff verschillende uitgaven verzorgd, onder meer in 1929 Fleurs de
marécage; in 1930 Yoeng poe tsoeng, Het lente-eiland (Kau-lung-seu), en Serenade; in 1931
het toneelstuk Jan Pietersz. Coen; en in 1933 Soleares.
Stols en Slauerhoff kenden elkaar sinds 1929. Het contact liep meestal via E. du Perron, die de
bundels van Slauerhoff corrigeerde en persklaar maakte. In 1935 kwam het tot een breuk toen
Stols kennis nam van een door de redactie van Forum geweigerd vers van Slauerhoff over Stols'
benoeming tot het Legioen van Eer door de Franse regering in 1932. Du Perron had dit vers
aan Greshoff laten lezen, die Slauerhoff een half humoristische half boze reactie had gestuurd,
waarop Slauerhoff kwaad reageerde. Stols was zeer gegriefd over het gedicht en het voorval.
(Zie ‘Beste Sander, Do it now!’, p. 581-582.)
439 Stols ontmoette E. du Perron op 3 november 1925 bij uitgever Raoul Simonson in Brussel. Bij
Stols verschenen van Du Perron in totaal 17 werken en twee vertalingen.
Aanvankelijk gingen Stols en Du Perron zakelijk met elkaar om, maar dit veranderde in november
1927 toen Stols Du Perron directeur maakte van zijn Franse fonds. Vanaf 1928 werd de relatie
vertroebeld door financiële problemen bij beiden. Om te veel financiële stroppen voor Stols te
voorkomen, besloot Du Perron daarom, in alle vriendschap, om te zien naar een andere uitgever
en belandde in 1932 bij Van Kampen. (Zie ook G.W.F. Janssen, ‘Stols en Du Perron: “Zo gratis
mogelijk”...’, Spektator 10 (1980-1981), 2 (november), p. 97-110.)
In 1941 verscheen van Stols' hand de Bibliographie der dichtbundels van E. du Perron. Zijn
herinneringen aan Du Perron heeft Stols niet in boekvorm gepubliceerd. Er bestaat een
ongedateerd stuk, waarschijnlijk van kort na de oorlog, waarin Stols herinneringen ophaalt aan
schrijvers. Stols wilde een boek schrijven over dichters en schrijvers die hij had gekend en dat
Gestalten en schimmen zou gaan heten. Hij heeft er echter nooit de tijd voor gevonden. (Zie C.
van Dijk, ‘Alexander A.M. Stols over zichzelf’, in Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden
aan mr. J.R. de Groot [...], Leiden 1983, p. 122 en 125.)
440 Stols studeerde vanaf 1919 rechten in Amsterdam, waar Menno ter Braak van 1921 tot 1926
Letteren en geschiedenis zou studeren. Ter Braak debuteerde op 2 juni 1923 in Propria Cures
en was van februari 1924 tot oktober 1925 redacteur van dit Amsterdamse studentenblad.
Menno ter Braak woonde in 1939 aan het Pomonaplein 20 in Den Haag. Eddy du Perron was
in het najaar van 1939 met zijn vrouw ziek teruggekeerd uit Nederlands-Indië. Aanvankelijk
logeerden de Du Perrons bij Menno ter Braak en zijn vrouw Ant Faber, later zouden zij in Bergen
o

o

(N.H.) gaan wonen, aan de Nesdijk (n 19),waar ook A. Roland Holst (op n 7) woonde.
Stols zou een aantal uitgaven van Ter Braak verzorgen: in 1931 Afscheid van domineesland als
eerste deel van de serie Standpunten en Getuigenissen en Man tegen man als deel twee van
die serie; ten slotte in 1938 Mephistophelisch als vierde deel in de reeks Ursa Minor. Ter Braaks
hoofdwerken verschenen bij Nijgh & Van Ditmar te Rotterdam.
441 Stols' herinnering aan Marsman werd onder de titel ‘Laatste ontmoeting met H. Marsman te
Rome (21-23 april 1934)’ gepubliceerd in het herdenkingsnummer van Criterium 1 (1940) 8-9
(september), p. 540-543. Stols noemt Marsman een groot dichter en een goede vriend en schrijft
verder: ‘Na Slauerhoff: du Perron, ter Braak en Otten. En nu ook Marsman... Vijf schrijvers van
mijn generatie, vijf persoonlijke vrienden. Aan ieder van hen bindt mij een schat van herinneringen,
met ieder van hen heb ik talrijke brieven gewisseld waarin persoonlijke en zakelijke
aangelegenheden behandeld werden. Nooit had ik gedacht van hen afscheid te moeten nemen
zóó vroeg reeds.’
442 Victor E. van Vriesland heeft geen pogingen ondernomen na de Duitse inval per boot of
anderszins Nederland te verlaten. (Zie ook Tonny van der Horst, Liefde en oorlog. Een
autobiografisch verslag, Amsterdam/Antwerpen 1995.)
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443 Het is niet achterhaald waarom Tergast zo lang wachtte met het opsturen van de kopij voor Glas
en schaduw. Pas op 9 augustus zou Stols in het bezit zijn van de proeven, terwijl de bundel van
Tergast voor juni was gepland.
444 In 1939 was bij Stols van Jac. van Hattum de bundel Bilzenkruid als deel 7 in de Ursa Minor-reeks
verschenen. Van hem kwam verder in mei 1940 de bundel Alleen thuis uit als nummer 5 van de
reeks Helikon; ook in 1941 zou van hem een bundel in die reeks worden opgenomen, namelijk
De waterscheiding (Helikon 16).
445 Medio november 1940 verscheen van Gerard den Brabander de bundel Materie-man bij P.N.
van Kampen en Zoon te Amsterdam. Stols was gepikeerd omdat Den Brabander voor een deeltje
in de reeks Helikon van 1940 blijkbaar niet voldoende eigen gedichten had gehad en nu opeens
eigen werk bij Van Kampen uitgaf. Stols had Den Brabanders vertalingen van het werk van
Rainer Maria Rilke uitgegeven.
446 Na Joosje (1940) zou Hoornik samen met Wim Hora Adema nog twee kinderboeken schrijven,
namelijk Zal ik vertellen? Een boek voor jonge menschen, dat in 1941 verscheen bij A.J.G.
Strengholt's Uitgevers Maatschappij in Amsterdam en Tussen de anderen, dat in 1942 uitkwam
bij Em. Querido's Uitgeversmaatschappij te Amsterdam. Stols zou nooit kinderverzen of -verhalen
van Hoornik uitgeven.
447 De gewone uitgave van De erfgenaam zou ƒ 1,90 en gebonden ƒ2,75 kosten. Stols maakte op
2 december 1940 het contract van De erfgenaam op, waarin hij vermeldde dot Hoornik 10% per
verkocht exemplaar ontving, minus de prijs van de band. Uit de afrekening die Stols op 11 maart
1941 aan Hoornik stuurde, blijkt dat Hoornik ƒ0.19 per verkocht exemplaar kreeg. Blijkens artikel
16 van het contract had Hoornik op de bundel een voorschot van ƒ80,- ontvangen.
448 Een dergelijke folder is waarschijnlijk nooit verschenen.
449 Zie n. 396.
450 In het herdenkingsnummer voor H. Marsman van Criterium 1 (1940) 8-9 (september), p. 459-467
verscheen van Hoornik het essay ‘Tempel en kruis’. Stols zou het essay nooit als aparte uitgave
brengen.
451 Stols maakt hier een toespeling op Slauerhoffs verhalenbundel Schuim en asch, die in 1930 bij
C.A.J. van Dishoeck N.V. te Bussum was verschenen. In Middelburg zou een
Slauerhoff-tentoonstelling worden gehouden, maar het materiaal ging verloren bij de zware
bombardementen en branden, die een groot deel van de stad verwoestten toen de Duitsers van
17 tot 20 mei 1940 België binnenvielen.
452 G.H. 's-Gravesande zou in 1942 E. du Perron. Journalistieke herinneringen publiceren bij Stols;
aan 's-Gravesandes herinneringen was de met hulp van Fred Batten verbeterde bibliografie van
Du Perrons werk door Stols toegevoegd.
453 Van A. (Jany) Roland Holst zouden in december 1940 de eerste en tweede druk van de bundel
Onderweg verschijnen.
454 In het door Stols geredigeerde Halcyon, Driemaandelijksch Tijdschrift voor Boek-, Druk- en
Prentkunst 2 (zomer 1940) verscheen Hoorniks ‘In memoriam H. Marsman 1940’ op een los
dubbel blad, waarop ook zijn gedicht ‘Bij den dood van Marsman (I-IV)’ werd opgenomen. De
bijdrage was gezet uit de Lutetia en gedrukt door Boosten & Stols te Maastricht op Dürer Text
van papierhandel Corvey.
455 Deze volontair was Max Nord, die in mei 1940 zijn baan bij Het Vaderland had opgezegd en bij
Stols was gaan werken. (Zie n. 214.)
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121 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 2 augustus 1940
[Amsterdam,] 2-VIII [19]40
Beste Sander
Hartelijk dank voor je uitvoerige brief met verrassende bijlage. Ik kan me je
toestand heel goed indenken; door energie-ontplooiing, al is het dan ook, zooals jij
het noemt om te verdooven, moeten we er toch weer bovenop komen.
Voor zoo'n Marsman-nummer zouden we jou eigenlijk moeten hebben; ik werk
456
er hard aan, en Meulenhoff doet ook zijn best. Je stukje, dat ik met belangstelling
las, laat ik zetten, vertrouwend dat de andere redacteuren geen bezwaren hebben.
Een essay over Marsman lokt me wel aan, maar je mag op het oogenblik zoo weinig
457
zeggen, en je zou er zeker ook het filosofisch vitalisme in moeten betrekken.
Binnendijk is van plan een boek over hem te schrijven; hij bezit van Henny honderden
458
brieven.
Aan het Slauerhoff-boekje denk ik zeker, maar dat zal nog wel even duren.
Dat er een nieuwe bundel van Roland Holst komt, is prachtig.
Ik hoop, dat ‘Halcyon’ 2 even mooi wordt als 1; tegen het afdrukken van ‘In
Memoriam’ daarin is natuurlijk geen bezwaar.
Is het nog mogelijk de foutieve ‘Colophon’ aan den binnenkant van ‘Tafelronde’
459
te corrigeeren?
Inmiddels ontving ik je tweede brief met de inhoud waarvan ik mij natuurlijk accoord
460
verklaar. Ik las zooeven een bericht over den nieuwen bundel in ‘Het Vaderland’
461
en in ‘Het Volk’. Nu je hem zoo prachtig uitgeeft, zou ik willen, dat de inhoud beter
was. Enfin. De tweede, derde en vierde druk vormen 1000 exemplaren; is dat niet
te veel? Maar ik kan je hierin niet adviseeren.
Vanmiddag heb ik een onderhoud met Van Rossum, met wien ik, zooals je weet,
helaas een voorkeurcontract heb. Maar ik praat hem wel om, en als hij daar niet op
ingaat, zal ik hem een honorarium vragen waar hij van duizelt. Dat komt dus in orde.
Ik zou met ‘Helikon’ door willen gaan, ook het volgend jaar. Een nieuwe bundel
van Van Hattum heeft hij mij reeds afgestaan, van Aafjes heb ik al een toezegging,
462
evenals van Lehmann. Dan zijn er nog wel een paar nieuwe jonge dichters, die
de moeite waard zijn, en verder ook de oudere natuurlijk.
Vasalis heb ik vanmorgen eindelijk in Bussum bereikt. Ze weet den titel van den
bundel nog niet, en dat zal ook nog wel even duren. Noem hem voorloopig
463
Gedichten. Je vraagt me om tien portretten: ik denk niet, dat Vasalis daarvoor te
vinden is; kun je in dat geval met de negen mannen volstaan? Bericht me even, of
ik de heeren om portretten zal vragen.
Misschien, dat ik één of twee liefhebbers voor een exemplaar van ƒ17.50 kan
464
vinden; ik geef je dan de adressen op. Ideaal, dat je zoo'n goede hulp hebt. Mocht
je uitgeverij nog eens gaan bloeien, dàn solliciteer ik! Bij ons thuis is alles goed. De
laatste dagen ben ik zoo'n beetje gezelligheidsdier, en breng de avonden door bij
465
Willink, Debrot of Binnendijk. Maar ik moet toch weer aan het werk.
Schrijf die herinneringen aan Eddy du Perron op. Veel meer dan Ter Braak, omdat
hij méér kunstenaar was, waardeer ik hem; Marsman was een vlam voor mij; ik
herkende soms mezelf in trekken van hem: in zijn angst voor onvruchtbaarheid, zijn
‘gevecht met de muze’.
Doe mijn hartelijke groeten aan je vrouw; spoedig hoop ik weer eens aan je tafel
te zitten: je hebt prachtige kinderen.
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Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
456 Criterium werd uitgegeven door J.M. Meulenhoff te Amsterdam.
457 In het artikel ‘Tempel en kruis’ in Criterium 1 (1940) 8-9 (september), p. 50 schreef Hoornik:
‘Hoe het zij, hierin bleef hij zijn generatie trouw, die slechts bij uitzondering reageerde op de lijf
en zielaantastende wereldgebeurtenissen, en die de jonge dichters het “bebloemde weiland”
instuurden, toen de mijnen nog aan de vogels moesten wennen.’ In de naoorlogse versie van
dit essay, getiteld ‘Marsmans testament’ (in Ed. Hoornik, Verzameld werk (5), Kritisch proza,
Amsterdam 1978, p. 164), schreef Hoornik wél expliciet over het vitalisme van Marsman en zijn
kritiek op het opkomend nationaal-socialisme: ‘Hoe het zij, hierin onderscheidde hij zich niet van
zijn generatie [...], die ons individualistische jongeren toen weliswaar niet op de barricaden
bracht, maar die ons toen toch, ook tegen het opdringende nationaal-socialisme, tot verzet
noopte.’
458 H. Marsman en D.A.M. Binnendijk waren sedert 1923 bevriend. Binnendijk zou geen studie aan
Marsman wijden, maar hij verzorgde wel diens vierdelige Verzameld werk, dat in 1947 bij uitgeverij
Em. Ouerido te Amsterdam verscheen.
459 Welke fout in het colofon van Tafelronde was geslopen, is niet achterhaald.
460 Deze tweede brief, die waarschijnlijk over de oplage van De erfgenaam ging, is niet bewaard
gebleven.
461 In Het Vaderland van woensdag 31 juli 1940 verscheen het volgende bericht, getiteld ‘Een
nieuwen bundel van Ed. Hoornik’: ‘Van den dichter Ed. Hoornik zal bij de Halcyon Pers (A.A.M.
Stols te Rijswijk) een nieuwe bundel gedichten verschijnen getiteld “De erfgenaam”. De eerste
druk zal uitgegeven worden in een beperkt aantal exemplaren, waarvan er 25 à 30 in den handel
zullen worden gebracht. Daarna zal deze bundel in een eenvoudige uitvoering als gewone bundel
verschijnen.’ Het bericht in Het Volk is niet achterhaald.
462 Resp. Bertus Aafjes' Het zanduur van de dood (Helikon 13), Jac. van Hattums De waterscheiding
(Helikon 16) en L.Th. Lehmanns Schrijlings op den horizon (Helikon 20). (Zie p. 441-442 voor
de overige in 1941 verschenen delen.)
463 De bundel zou uiteindelijk Parken en woestijnen gaan heten.
464 Hoornik doelde op de de eerste druk van De erfgenaam, die als luxeeditie verscheen in De
Halcyon Pers. Een brief waarin Hoornik adressen van mogelijk geïnteresseerden aan Stols
doorgaf, is niet gevonden. Wel is een schriftje met de titel Nummerlijst achterhaald, waarin Stols
aantekende naar wie de genummerde exemplaren van luxe-uitgaven werden gezonden.
(Stadsbibliotheek Haarlem, Stolsarchief.)
465 De vriendschap tussen Hoornik en Carel Willink (1900-1983) was rond 1934 ontstaan toen zij
elkaar ontmoetten op de artiestensociëteit De Kring. (Med. Mies Bouhuys, Amsterdam.) In 1940
woonde Willink aan de Ruysdaelkade in Amsterdam. In de bundel Tweespalt, die in 1943
clandestien werd uitgegeven, was een door Willink getekend portret van Hoornik geplakt.
Cola Debrot, die in 1940 in de Wouwermanstraat 21 in Amsterdam woonde, kende Hoornik als
mederedacteur van Criterium. D.A.M. Binnendijk woonde en werkte in 1940 eveneens in
Amsterdam. Hij was criticus van De Groene Amsterdammer en de Nieuwe Rotterdamsche
Courant.
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122 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 5 augustus 1940
[Amsterdam,] 5-VIII [19]40
Beste Sander,
De uitgever Van Rossum stelt het volgende voor: Van mijn bundel ‘Dichterlijke
Diagnose’ zijn ongeveer 250 exemplaren verkocht. Hij bezit thans nog ± 100
exemplaren gebonden en ± 350 in plano. Hij stelt voor, dat jij deze voor ± ƒ150.overneemt.
Ik stel voor hierop niet in te gaan; ik hecht aan dezen bundel weinig waarde. Je
zoudt er wel een ander bandje om kunnen doen, en opnieuw aanbieden, maar ik
geloof niet, dat de bundel zou worden gekocht. Over 1939 zijn ongeveer 30
exemplaren verkocht. De beste oplossing lijkt mij, dat je mij, in antwoord op dit
voorstel, een brief schrijft, waarin je mij voor den bundel ‘De erfgenaam’ een zóó
groot bedrag aanbiedt, dat Van Rossum hier niet boven zal gaan. Het spreekt vanzelf,
dat wij later tot een ander accoord komen, en dat je mij een honorarium uitkeert,
wat redelijk is, en waardoor de bundel voor jou géén strop wordt. Schrijf mij even
je meening. Het zou natuurlijk prachtig zijn, als ik voorgoed van V. Rossum bevrijd
was, maar ik voel niets voor bovenstaande manier.
Hartelijks
Je Eddie

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

153

123 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 6 augustus 1940
6-8-40
Beste Eddy,
Dank voor je brief. Inderdaad is ƒ150.- te veel voor het restant van
‘Dichterlijke Diagnose’. In principe voel ik er wel voor om den bundel over te
nemen, maar nooit voor ƒ 150.-. Het voordeel is, dat dan je geheele poëtische
oeuvre in één hand is. Want ik veronderstel dat je nu weer beschikt over het
466
auteursrecht van Keerpunt, (Vrije Bladen 1936).
Misschien zou je eens met B. & v.R. kunnen praten en zeggen dat ik niet
hoger wil gaan dan 30 ct per absoluut onbeschadigd gecartonneerd ex en 20
ct per absoluut onbeschadigd plano ex. Dat zou ± ƒ 100.- zijn. Maar vind je
467
mijn tegenvoorstel gekkenwerk, dan laat je het maar loopen. Neemt hij het
aan, dan moet hij het contract teruggeven met eigenhandig onderschrift dat
het vernietigd is.
En wat je honorarium per verkocht ex van Dicht. Diagn. betreft (als ik het
overneem), daar worden we het wel over eens.
30 ct is een maximum omdat er met 5 vermenigvuldigd moet worden. De
verkoopsprijs is dan ook gecartonneerd ƒ 1.50, zag ik. Met alle kortingen,
kosten en honorarium is het een absoluut eerlijke prijs.
En ƒ0.20 per plano ex (en de omslagen moet hij voor deze plano exx
bijleveren) is eveneens een maximum. De cartonnageprijs is zeker ƒ 0.10 per
ex. Vraag hem dan tevens bij welke binder een en ander ligt.
468
Hierbij debrief over het honorarium van ‘De Erfgenaam’.
Hartelijke groeten
van
Sander

Eindnoten:
466 Hoorniks eerste bundel, Het keerpunt. Sociale en andere verzen, was bij Rozenbeek en
Venemans Uitgevers Bedrijf te Hilversum, de toenmalige uitgever van De Vrije Bladen,
verschenen. De bundel zou door Stols niet apart worden herdrukt.
Stols had op 23 maart 1939 B.C. Rozenbeek van Rozenbeek en Venemans geschreven; ‘Zooals
U misschien bekend is, heb ik de dichters Hoornik en Mok [...] aan mijn fonds weten te verbinden.
Daar, naar ik hoorde zeggen, U toch niet doorgaat met uitgeven en het concentreeren van
uitgaven van eenzelfde auteur een gemak voor den boekhandel is, wilde ik U vragen, of U bereid
zoudt zijn aan mij over te doen de restanten van “Badseizoen” van Mok en “Het Keerpunt” van
Hoornik.’ Rozenbeek antwoordde Stols op 28 maart, dat hij de oude voorraad van De Vrije
Bladen had verkocht aan Leopold's Uitgevers-Maatschappij.
467 Op 24 augustus schreef Stols aan P. van Rossum van uitgeverij Bigot en Van Rossum; ‘De Heer
Ed. Hoornik deelde mij gisteren mede, dat U bereid is de resteerende exemplaren van zijn
“Dichterlijke Diagnose” aan mij over te doen voor de somma van ƒ85.-, terwijl Uw contract met
den dichter op mij zou overgaan. Ik verzoek U beleefd, de resteerende 55 gebonden exemplaren
aan mij te willen zenden per couvert Bestelhuis, en de 325 plano exemplaren met omslagen
aan N.V. Boekbinderij J. Giltay & Zn, Groenmarkt, Dordrecht [...].’
468 Hoornik had aan Stols gevraagd hem in een brief zo'n hoog (fictief) honorarium voor De erfgenaam
in het vooruitzicht te stellen, dat Van Rossum daar niet boven zou gaan en de bundel dus gewoon
bij Stols kon verschijnen. Deze brief is niet bewaard gebleven. (Zie br. 122.)
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124 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 7 augustus 1940
[Amsterdam.] 7-VIII [19]40
Beste Sander,
Hartelijk dank voor je brieven. Van Rossum is deze week met vacantie; daarna
zal ik de zaak met hem bespreken. Ik hoop, dat hij op je voorstel ingaat; dan is al
mijn werk bij jou. Inderdaad beschik ik over het auteursrecht van Het Keerpunt, dat
uitverkocht is, hoewel de bundel jammerlijk slecht is!
Mislukken de bespreklngen over ‘Dicht. Diagnose’ dan toon ik hem jouw brief
over het honorarium van ‘De Erfgenaam’. In ieder geval komt deze zaak dus in orde.
In ‘De Erfgenaam’ moeten nog twee gedichten ingrijpend gewijzigd, of door andere
469
worden vervangen. Kan ik dat op de proef doen? Zou je aan Pierre H. Dubois zóó
spoedig mogelijk een exemplaar willen zenden van ‘Tafelronde’, desnoods een
ongecensureerd; hij wil in ‘Criterium’ een vergelijking trekken tusschen ‘Tafelronde’
en de studies van Anthonie Donker, die eenige weken geleden in boekvorm zijn
470
verschenen (Hannibal over den Helikon?). Stuur het boek s.v.p. maar aan mij; ik
heb het adres van Dubois niet bij den hand; dan geef ik het hem wel.
Van Aafjes verschijnt in ‘Den Gulden Winckel’ een uitstekende critiek op den
471
bundel van Kemp. Hij wil nu uitvoerig schrijven over Achterberg; ‘Dead End’ is in
472
zijn bezit; wil je hem een rec. [ensie]-exemplaar zenden van ‘Eiland der Zier’. Bij
voorbaat dank. Heb je thans de proeven van Tergast terug; hij draalt er nu wel heel
lang mee!
Hartelijks
Je Eddie
473

N.B. Hierbij gaat de bundel van Eric v.d. Steen.
Adres: Bertus Aafjes: Borneostraat 32 A'dam.

Eindnoten:
469 Het gedicht ‘Station’ en de cyclus ‘Oorlog’. (Zie verder br. 126.)
470 De dichter en essayist Pierre Hubert Dubois (geb. 1917) schreef in Criterium 1 (1940) 12
(december), p. 792-799 het artikel ‘Twee generaties’, waarin hij Tafelronde. Studies over jonge
dichters van Hoornik vergeleek met Hannibal over den Helicon? Een nieuwe dichtergeneratie
en haar werkelijkheid (1940) van Anthonie Donker. Dubois gaf de voorkeur aan Tafelronde en
schreef onder meer: ‘Waar Donker constateert, verkláárt Hoornik en om tot een goed begrip
van de jongste poëzie te komen is een verklaring ervan onmisbaar. Hoornik was hiervoor zeker
méér de geschikte persoon dan Donker, die weliswaar professorale onpartijdigheid betracht,
maar daardoor onpersoonlijker is,’ (p. 796).
471 Bertus Aafjes schreef over Pierre Kemps bundel Transitieven en immobielen het artikel ‘Een
kleine kosmische wereld’, dat gepubliceerd werd in Den Gulden Winckel 39 (1940) 9 (september),
p. 14-16.
472 Bertus Aafjes beschouwing over Gerrit Achterberg zou niet in Den Gulden Winckel, maar in
Criterium 1 (1940) 10 (oktober), p. 632-641 verschijnen. Daarin besprak hij de bundels Afvaart,
Eiland der ziel en Dead end.
473 Eric van der Steen had de bundel Cadans op 6 augustus naar Hoornik toegestuurd.
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125 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 9 augustus 1940
9-8-40
Beste Eddy,
Dank voor je brief van 7 dezer. Met v. Rossum komt dus de zaak wel in orde.
Ik heb liever dat je me de te wijzigen of te vervangen gedichten van ‘De
Erfgenaam’ direct stuurt.
Het boekje is handzetsel, en alle arbeid kost geld...
Helaas heb ik tot heden slechts 3 inteekeningen op de luxe-editie gekregen.
Het zal dus zeer de vraag zijn of de luxe-editie de gewone wel kan vooraf gaan.
In ieder geval blijft het zetsel hetzelfde - willen de ‘liefhebbers’ dus niet aan
de Halcyon Pers-druk, dan maken we een mooie ‘gewone’.
Tant pis pour nos finances...
Ik zal je door den binder een ex van Tafelronde laten sturen. Het is nog
474
ongecensureerd. Laat Dubois dus uiterst voorzichtig zijn. Ik ben nog niet
klaar met de verbetervellen.
Aan Aafjes stuur ik het gevraagde ‘Eiland der Ziel’.
Tergast heeft eindelijk de proeven teruggestuurd, die nu voor afdrukken in
Maastricht zijn.
o

o

Het N (7) van Vestdijk is al hier, klaar gebonden. Doch ik moet eerst N 6
475
laten verschijnen. Liever gezegd, ze verschijnen samen.
Dank voor de bundel van v.d. Steen. Ik zal hem indeelen en naar Maastricht
sturen.
Het wachten is dus nu nog maar alleen op Vasalis.
Hartelijke groeten
van
Sander

Eindnoten:
474 Zie n. 415.
475 Water in zicht van S. Vestdijk (Helikon 6) en Glas en schaduw van Nes Tergast (Helikon 7)
verschenen beide in de eerste week van september.
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126 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 13 augustus 1940
[Amsterdam,] 13-VIII [19]40
Beste Sander,
Je vroeg mij naar de correcties in den bundel ‘De Erfgenaam’.
Zou je het gedicht ‘Station’ op blz. 10 willen schrappen. In plaats daarvan komt
het hierbijgaande gedicht, echter niet op dezelfde bladzijde, maar als vers IX van
o

de cyclus ‘Oorlog’. Het gedicht, dat nu nog vers IX van de cyclus is, wordt dan n
476
X.
Door deze verandering is de pagineering niet meer in orde; zou je deze, alsmede
de inhoud, met bovengenoemde wijziging willen laten overeenstemmen.
Begin September ga ik met vacantie; ik hoop dan ook in Den Haag te komen; we
kunnen dan eens rustig praten.
Hartelijks
Je Eddie
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L.Th. Lehmann Dag- en nachtlawaai, met omslag ontworpen door Piet Worm, januari 1940.

Eindnoten:
476 Het gedicht ‘Station’ (p. 10) werd uit het manuscript van De erfgenaam geschrapt, waardoor
vanaf het gedicht ‘Sterren en stuiters’ alle gedichten een bladzijde naar voren opschoven. Als
nummer IX van de cyclus ‘Oorlog’ werd op p. 27 het gedicht ‘Weer strijkt de vogel op mijn hand’
toegevoegd.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

158

127 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 augustus 1940
[Amsterdam,] 23-VIII [19]40
Beste Sander,
477
Hierbij de beloofde gedichten.
Ik stuur je morgen, per expresse, eenige passages uit Marsman's critiek op mijn
bundels. Dit voor het geval, dal je in het Marsman-nummer van ‘Criterium’ een
478
advertentie wilt plaatsen, waarop Meulenhoff hoopt.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
477 Deze bijlage ontbreekt.
478 In het herdenkingsnummer voor H. Marsman, Criterium 1 (1940) 8-9 (september), p. 619,
verscheen van Stols een paginagrote advertentie ‘H. Marsman's oordeel over de gedichten van
Ed. Hoornik’, gevolgd door drie citaten van Marsman over Hoorniks poëzie. Criterium werd
uitgegeven door J.M. Meulenhoff te Amsterdam.
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128 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 24 augustus 1940
479

Beste Sander,
Hierbij de gegevens voor een eventueele advertentie.
In haast
Hartelijks
Je Eddie
Marsman over Mattheus (‘Groot Nederland’)
‘Men kan zelfs wel zeggen, dat het gedicht een deel van zijn
menschelijk-aangrijpende en poëtische kwaliteiten te danken heeft aan het feit, dat
Hoornik Mattheus te weinig als psychopaath heeft gezien. Onbedoeld levert zijn
voortreffelijk gedicht daardoor tevens weer eens het bewijs, dat poëzie sterker en
boeiender wordt, naarmate de dichter zijn stof menschelijker en vollediger heeft
doorleefd.’
Marsman over ‘Steenen’ (N.R.Crt)
‘In een niet onaanzienlijk aantal gedichten van de laatste twee jaar heeft Hoornik
bewezen een dichter te zijn, die ondanks de invloeden, die hij verwerkt, een eigen
en eigenmachtig gevoels- en verbeeldingsleven bezit, dat hij doorgaans op
persoonlijke en treffende wijze verwoordt.’
Marsman over ‘Geboorte’ (‘Groot Nederland’)
‘Niemand onzer jongere dichters heeft zich met een zoo sterk op het
physiologische gerichte psychologie in de verhouding van moeder en kind, tijdens
het stadium tusschen conceptie en geboorte verdiept. De verzen in de afdeeling
Achter glas zijn dikwijls lets sterker van lading dan het titelgedicht, en vormen een
480
nieuw bewijs van Hoorniks veelzijdig talent.’

Eindnoten:
479 Gedateerd op grond van de inhoud. Op 23 augustus schreef Hoornik aan Stols: ‘Ik stuur je
morgen [...] eenige passages uit Marsman's critiek op mijn bundels. Dit voor het geval, dat je in
het Marsmannummer van “Criterium” een advertentie wilt plaatsen’.
480 De citaten uit Groot Nederland zijn afkomstig uit Marsmans uitgebreide bespreking van de poëzie
van Ed. Hoornik in Groot Nederland 37 (1939) 7 (juli), p. 24-39; de eerste alinea onder het kopje
‘Geboorte’ had in Marsmans bespreking betrekking op Hoorniks bundel Het keerpunt. In de
advertentie in Criterium zijn de citaten dan ook opgenomen, zonder dat wordt vermeld op welke
bundel ze betrekking hebben.
Het citaat over Steenen is afomstig uit Marsmans bespreking van deze bundel in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 10 augustus 1939.
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129 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 27 augustus 1940
27-VIII-'40
Beste Sander,
481
Hierbij de bundel.
Ik heb jouw nummering en technische aanwijzingen gevolgd, maar misschien wil
je even kijken, of ik mij nergens vergist heb. Je had ook een Colophon aangegeven;
482
ik heb die gemaakt; hierin kun je wijzigen, naar je zin hebt; ook weglaten enz.
Voor het Marsman-boek heeft Meulenhoff zich aan jouw titelpagina gehouden; ik
483
zal vragen, of hij je ter belooning een gebonden exemplaar stuurt! Het boek
verschijnt Maandag a.s.
Zoodra ik in Den Haag kom, bel ik je op. Ik geef je dan ook nog een paar adressen
voor mijn bundel.
Wordt hij niet té mooi?
Groeten aan vrouw en kinderen
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
481 De erfgenaam.
482 Omdat de bijlage bij deze brief ontbreekt, valt niet na te gaan of, en wèlke wijzigingen Stols
aanbracht.
483 Van het herdenkingnummer van Criterium 1 (1940) 8-9 (september) werd ook een handelseditie
uitgegeven, waarvan de titelpagina luidde ‘In memoriam H. Marsman / Herdenkingsuitgave van
“Criterium” / onder redactie van / Cola Debrot - Han Hoekstra - Ed. Hoornik / (September 1940)/
J.M. Meulenhoff / Amsterdam’. Kennelijk had Stols voor de titelpagina de mise-en-page
gesuggereerd.
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130 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 september 1940
19-IX-'40.
Beste Sander
484
Gaarne zal ik genoegen nemen met tien betalingen à ƒ20.-. Aan debuteerende
auteurs zullen we geen honorarium geven, en deze alleen opnemen als ze van
auteursrecht afstand doen. Aan auteurs, die betaald moeten worden zal ik ten
hoogste ƒ20.- toezeggen. Hierbij een voorloopige opgave.
Donkersloot is nog niet in de stad; zoodra hij er is, zal ik mij met hem in verbinding
stellen. Blijf vooral op je stuk staan wat het vervolg op ‘Nieuwe Geluiden’ betreft;
die bundel zal de verkoop van jouw uitgave zeker belemmeren, en de samenstellers
485
moeten welhaast alleen uit in jouw fonds verschenen boeken putten.
486
Ik heb Lekkerkerker geschreven over portretten van Slauerhoff. Je kunt je
misschien het best ook zelf met hem in verbinding stellen. Zijn adres is: K.
Lekkerkerker, John Waterloo Wilsonstr. 74, Brussel IV.
Meulenhoff schreef ik, dat je nog op twee Marsman-nummers recht hebt.
487
Ik zal nog deze week oude Vrije Bladen-nummers opzoeken. Wat ik heb zal ik
je sturen.
Hoe is het afgeloopen met de overname van ‘Dicht. Diagnose’?
C. Buddingh’, Saksen Weimarstr. 2, Dordrecht, wil in Mork's Magazijn over
488
‘Tafelronde’ schrijven. Wil je hem een recensie-exemplaar sturen, evenals aan
489
Werumeus Buning.
Hartelijks
Je Eddie
Helikon 1941.
1. C. Buddingh: Het geirriteerde lied.
2. Bertus Aafjes: Nieuwe verzen.
3. Gabriël Smit: ‘In Morte’
4. Eddy Evenhuis: Verzen.
5. Max Dendermonde: Verzen.
6. G. Achterberg: Verzen
7. Jac. van Hattum: Verzen
8. E. du Perron: Nagelaten Gedicht.
9. In Memoriam (Slauerhoff en Marsman).
10. De beste verzen uit ‘Werk’ en ‘Criterium’.
11. Anthonie Donker: Verzen (onder een ander pseudoniem)490

Afgewezen zijn reeds: Anna Blaman, Leo Boekraad, Theo v. Baaren, Robert
491
Franquinet, L. Th. Lehmann (tenzij hij nog een anderen bundel aanbiedt).
492

Hierboven reeds elf deeltjes. Zeer provisorisch! Waarschijnlijk komt er nog een
493
bundel van Hendrik de Vries. Ik wilde in December 1940 de reeks definitief
vaststellen.
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Eindnoten:
484 Hoornik reageerde op een niet-bewaard gebleven brief van Stols met kennelijk een gewijzigd
honorariumvoorstel voor de redactie van de Helikon-reeks.
485 N.A. Donkersloot wilde samen met Halbo C. Kool een bloemlezing samenstellen, die een vervolg
zou worden op Nieuwe geluiden (1924) van Dirk Coster. Aanvankelijk zou Donkersloot deze
bundel in samenwerking met Marsman redigeren. Van veel jongeren van wie Donkersloot en
Kool gedichten wilden opnemen, was het eerste werk bij Stols verschenen. De bloemlezing is
uiteindelijk nooit gerealiseerd. (Zie ook n. 360.)
486 Het is niet duidelijk om welke reden Stols portretten van J. Slauerhoff nodig had. Stols hoopte
het Verzameld werk van Slauerhoff uit te mogen geven; daarnaast was er sprake van de uitgave
van de in memoriam-gedichten voor Slauerhoff. (Zie n. 396.)
487 In juni 1940 waren De Vrije Bladen opgehouden te verschijnen. Stols had van de uitgever, H.P.
Leopold's Uitgeversmaatschappij in Den Haag, de gehele oplage en de rechten van De Vrije
Bladen opgekocht, met de bedoeling De Vrije Bladen voort te zetten. In zijn fondscatalogus van
winter 1941 bood Stols complete jaargangen van het tijdschrift aan voor ƒ7,85. Daarnaast waren
nog enkele losse afleveringen in de aanbieding, met de mededeling dat alleen de in de catalogus
opgenomen nummers verkrijgbaar waren. In 1946 zou Stols jaargang 18 van De Vrije Bladen
uitgeven.
Gezien latere opmerkingen in de correspondentie tussen Hoornik en Stols probeerde Stols het
tijdschrift zo compleet mogelijk in zijn bezit te krijgen.
488 De bespreking van Cees Buddingh' (1918-1985), een medewerker aan Criterium,
getiteld‘Dichtkunst: Ed. Hoornik’, werd gepubliceerd in Mork's Magazijn 43 (1941) januari, p.
26-29. Het artikel handelt niet alleen over Tafelronde, maar behandelt Hoorniks gehele oeuvre.

489

490
491
492

493

Over zijn bijdrage in Mork's Magazijn zou Buddingh’ op 4 april 1941 aan Hoornik schrijven: ‘Het
was een vreselik zwamstuk, maar het is een blad voor bijna-imbecielen, zodot je wel verplicht
bent niets te schrijven dat voor een net-niet-analfabeet bij eerste oogopslag niet duidelijk is. Als
ik niet rookte of mijn sigaretten gratis kreeg schreef ik die rotstukken niet’.
J.W.F. Werumeus Buning publiceerde onder de titel ‘Werkelijkheid in Poëzie. Een jonge generatie’
in De Telegraaf van 29 september 1940 een vergelijking tussen Tafelronde van Hoornik en
Hannibal over den Helicon? van Anthomie Donker.
Onder het pseudoniem Aart van Alm zou Anthonie Donker de bundel Marathon in de
Helikon-reeks publiceeren.
Van L.Th. Lehmann zou in de Helikon-reeks van 1941 de bundel Schrijlings op den horizon
verschijnen. Welke bundel hij aanvankelijk had ingeleverd, is niet achterhaald.
Zie p. 441-442 voor een overzicht van de bundels die de Helikonreeks van 1941 uiteindelijk zou
omvatten. De bundels van Gabriël Smit en Eddy Evenhuis zouden uiteindelijk geen deel uitmaken
van de reeks.
Van Hendrik de Vries zou geen bundel in de Helikon-reeks worden opgenomen. Stols gaf in
1946 zijn Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken als aparte bundel uit; deze bundel bevat
gedichten uit de periode 1937-1943.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

162

131 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 24 september 1940
24-9-1940
Beste Eddy,
Dank je zeer voor je brief van 19 dezer. We zijn dus accoord over jouw
honorarium (10 termijnen à ƒ20.-) en dat voor de auteurs, mits geen debutanten
(ƒ20.- maximum per nummer).
Wat de lijst voor 1941 betreft: ik weet niets van Buddingh, Evenhuis en
Dendermonde. Ik wil aannemen, dat het werkelijk eclatante debuten zijn. Neem
ze nog niet vast aan, want je kunt nooit weten, wat je nog aangeboden wordt.
Ik ben direct accoord met Aafjes, Achterberg, van Hattum en Du Perron. Met
Gabriël Smit ga ik beslist niet accoord: hij is onverkoopbaar, en hij heeft me
indertijd als auteur leelijk in den steek gelaten. Ik geef dit bundeltje dus niet
494
uit: laat hij het maar bij Kuyle doen.
Wat Anthonie Donker betreft: dit wil ik alleen uitgeven, als hij het onder zijn
eigen naam doet, niet onder pseudoniem. Ik ben toch al niet gek op 's mans
495
poetische opera, maar zeker geef ik ze niet uit onder een ander pseudoniem.
Zie dus dat je hem overreden kunt, of wijs hem af.
De in memoriam gedichten voor Marsman en Slauerhoff zou ik alleen dan
in Helikon opnemen, als je geen goede bundel meer kunt krijgen. Ik zou nl
496
deze teksten liever ‘mooier’ uitgeven.
Met de keuze uit ‘Werk’ en ‘Criterium’ kan ik eventueel accoord gaan, al gaat
mijn voorkeur uit naar een apart bundeltje voor Helikon, en geef ik ook dit
497
liever, desnoods in hetzelfde formaat, als los deeltje.
Het spijt me, dat je Anna Blaman hebt afgewezen. Daar ik brief en adres niet
heb, zou ik het zelf nog eens willen overwegen. Zou je haar even een
498
briefkaartje willen schrijven, als je me een dienst wilt bewijzen.
499
Met de afwijzing van Boekraad (in geen geval aannemen), van Baaren en
Franquinet kan ik wel accoord gaan. Ik hoop, dat je van Lehmann een beteren
nieuwen bundel kunt samenstellen. Doe je best eens!
500
Heb je al eens gedacht aan den jongen Den Tex? Is dat niet iets?
Graag zie ik je nummers van De Vrije Bladen tegemoet. Bij voorbaat mijn
dank.
Met hartelijke groeten
van

Eindnoten:
494 Gabriël Smit had bij Stols twee bundels gepubliceerd: Voorspel. Gedichten (1931) en Requiem
in memoriam matris (1932). Waarschijnlijk waren de bundels van Smit geen kassucces, terwijl
Stols op dat moment juist in grote financiële problemen verkeerde. Dit bleek bijvoorbeeld uit een
brief van Du Perron aan Stols van 4 mei 1932: ‘Amuseer je met Gabriël Smit en veel succes
met de schuldeischersproblemen. Ik wou dat je uit deze impasse kwam’. (Zie E. du Perron,
Brieven (ed. Piet Delen [et al.]), dl. 3, Amsterdam 1980, p. 285-286.)
Albert Kuyle (pseud. van Louis Maria Kuitenbrouwer, 1904-1958) was in 1925 mede-oprichter
van De Gemeenschap, het tijdschrift voor vooruitstrevende katholieke jongeren. Kuyle scheidde
zich eind 1933 met enkele geestverwanten van het tijdschrift af, en richtte het al snel in fascistisch
vaarwater terechtkomende tijdschrift De Nieuwe Gemeenschap op. Kuyle was betrokken bij
uitgeverij Het Spectrum te Utrecht, waar van Smit in 1939 Maria-lof verscheen. Bij deze uitgeverij
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verschenen van hem een jaar later twee bundels, Angelus en Glorie van Pasen. Welke van deze
bundels Gabriël Smit bij Stols had aangeboden, was niet vast te stellen.
Anthonie Donker was het pseudoniem van de Amsterdamse hoogleraar Nederlandse letterkunde
N.A. Donkersloot. Ondanks Stols’ bezwaren werd de bundel Marathon van Donkersloot toch
onder het pseudoniem Aart van der Alm in de Helikon-reeks opgenomen, Voor de buitenwacht
was de dichter een debutant en Stols meende daarom ook geen honorarium verschuldigd te
zijn. Met tegenzin betaalde hij Donkersloot tenslotte toch ƒ20,-.
Na de oorlog gaf Stols de boekjes In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936 (1946)
en In memoriam H. Marsman. Overleden 17 Juli 1940 (1945) uit, elk in een oplage van 300
exemplaren, gedrukt op geschept papier van H.F. de Charro. (Zie ook n. 396.)
De bloemlezing Twee lentes. De beste gedichten uit ‘Werk’ 1939 en ‘Criterium’ 1940 verscheen
niet in de Helikon-reeks. Stols gaf haar uit in een groter formaat (23.7 x 15.6 cm) dan de
Helikon-deeltjes (12.4 x 20.5 cm).
Hoornik stuurde Anna Blaman inderdaad een kaartje, waarin hij haar verzocht zich in verbinding
te stellen met Stols, teneinde ‘diens overwegingen tot een eventuele uitgave van [haar] gedichten
buiten de Helikon-reeks’ te horen. (Zie H. Struyker-Boudier, Speurtocht naar een onbekende.
Anna Blaman en haar Eenzaam avontuur, Amsterdam 1973, p. 30).
Stols had Anna Blaman (pseud. van Johanna Petronella Vrugt, 1905-1960) op 21 december
1938 geschreven: ‘Tot mijn spijt moet ik U het manuscript van uwe gedichten terugzenden als
zijnde niet geschikt voor publicatie in mijn fonds. Het aantal gedichten, waaruit een eigen toon
spreekt en waarin het onderwerp iets nieuws brengt, is te gering om tot publicatie van een bundel
over te gaan.’ Stols adviseerde Blaman gedichten te zenden aan Jo Landheer, die toen redactrice
van Helikon, Tijdschrift voor Poëzie was, en om te proberen gedichten geplaatst te krijgen in
Werk en De Vrije Bladen. In Werk 1 (1939) 4 (april) p. 23-26 debuteerde ze met de novelle
‘Romance’; later dat jaar werden in Werk 1 (1939) 11 (november) het verhaal ‘De rode duivel’
(p. 5-8) en een achttal gedichten (p. 9-11) opgenomen. Jo Landheer accepteerde de verzen
‘Dans’, ‘Concert’ en ‘Zij kwam, verschrikt, uitdagend, onverwacht’ voor Helikon 9 (1939) 3, p.
55-57. De Vrije Bladen zou geen werk van Blaman publiceren.
Op 1 oktober 1940 stuurde Blaman opnieuw gedichten aan Stols, die haar in een brief van 14
oktober verzocht meer gedichten te zenden, zodat hij meer keuze zou hebben om een bundel
samen te stellen. Stols was meer geïnteresseerd in haar proza en had haar op 3 maart 1939 al
geschreven of ze misschien een roman of verhalen had geschreven. Blaman debuteerde in
1941 met de roman Vrouw en vriend bij uitgeverij J.M. Meulenhoff te Amsterdam, bij wie ze haar
meeste werk zou onderbrengen. (Zie ook C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973,
uitgever/typograaf, p. 334-335.)
Leo Boekraad (1914-1979) studeerde humaniora aan het seminarie te Heemstede en was
bevriend met Bertus Aafjes en Pierre H. Dubois, Hij publiceerde de gedichten ‘Maria-lichtmis’
en ‘De avond wacht’ in De Gemeenschap 15 (1939) 6 (juni), p. 256-257 en in Criterium 1 (1940)
12 (december), p. 790-791 verscheen van zijn hand het gedicht ‘Lied’. Zijn eerste bundel, getiteld
Valse triste, verscheen pas in 1945. Dat Stols geen bundel van Boekraad wilde opnemen lag
wellicht aan het feit, dat Boekraad publiceerde in door de bezetter gelegaliseerde tijdschriften,
zoals het fascistische blad Aristo-, waaraan ook Gabriël Smit en Albert Kuyle meewerkten.
Emile den Tex (geb. 1918) studeerde geologie in Leiden en debuteerde met de twee gedichten
‘De cirkel’ en ‘Zeilboot’ in Werk 1 (1939) 11 (november), p. 63. In 1940 had hij niet voldoende
verzen voor een bundel, maar in 1942 verscheen zijn bundel Slagzij bij Stols als deel twee van
de serie Atlantis.
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132 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 25 september 1940
25-IX-'40.
Beste Sander,
Met zeven van de tien voorgestelde bundels ga je dus accoord, indien althans
Buddingh, Evenhuis en Dendermonde ‘eclatante debuten’ zijn. Wel, Buddingh en
Dandermonde zijn zéér goed; over Evenhuis aarzel ik nog; diens bundel moet ik
nog eens doornemen, schiften enz. Je zult binnenkort zelf gelegenheid hebben over
Buddingh en Dendermonde te oordelen; ik geef hun met Aafjes de eere-plaatsen
501
in het poëzie-nummer van ‘Criterium’.
Gabriël Smit's bundel heb ik geretourneerd.
Anna Blaman heb ik geschreven. Dat meisje schrijft zeer behoorlijk proza; in haar
poëzie zie ik niets. De bundel, die jij mij zond, hebben ook Debrot en Hoekstra
502
gelezen. Niet één vers eruit kwam voor publicatie in ‘Criterium’ in aanmerking!
Nochtans vroeg ik haar zich opnieuw met jou in verbinding te stellen.
De verzen, die Donker onder pseudoniem (laat dit in ieder geval geheim blijven)
wil uitgeven, heb ik nog niet gelezen. Zijn ze werkelijk goed - hij zou ze me binnenkort
sturen - waarom dan niet? Bij het samenstellen van de Helikon-reeks leg ik in de
eerste plaats aesthetische criteria aan, maar ik houd ook terdege rekening met de
belangen van den uitgever, Welnu, ik ben ervan overtuigd, dat dit bundeltje uitstekend
zal worden verkocht, zoodra uitlekt, wie zich achter het pseudoniem verbergt. En
dat gebeurt altijd! De Amsterdamsche studenten (vooral de vrouwelijke) zullen dan
verdraaid graag willen weten, wat hun professor te ‘verbergen’ had! Maar eerst moet
ik de gedichten lezen en er met Donker over spreken. Zonder pseudoniem kan hij
503
natuurlijk op veel betere voorwaarden bij Van Tricht terecht. Wel heb ik met Donker
gesproken over de bloemlezing, die hij met Halbo Kool maakt, en waardoor hij jou
schade berokkent. Ik kreeg niet den indruk, dat hij zich daar erg druk over maakte,
maar in ieder geval zou hij je schrijven, als het zoover is. Dit ‘zoover’ is voorjaar
504
1941; de bundel verschijnt bij H. Meulenhof, Heerengracht 86, Amsterdam.
Den Tex is nog lang niet aan een bundel toe, wat omvang betreft. Ik zal al zijn
gedichten eens opvragen; misschien is het toch iets voor eind 1941, als laatste
deeltje b.v.
Met Hendrik de Vries ben ik, zooals je weet, nog in correspondentie, evenals met
505
506
A. Marja. Morriën heeft helaas geen nieuwe gedichten, evenmin als R. van Lier.
Nu zou ik nog graag het volgende weten:
o
1 Zal ik de In Memoriam-gedichten voor Slauerhoff en Marsman verzamelen of
niet? Zoo ja, wanneer moet je ze hebben?
o Een ruime keuze uit ‘Werk’ en ‘Criterium’, eventueel met een inleiding van mij,
2
te verschijnen in het voorjaar zou ik zéér toejuichen. Het kan een prachtige
bloemlezing worden, die met dien van Donker zal kunnen concurreeren. Kan
ik daaraan beginnen?
De ‘Vrije Bladen’-afleveringen liggen in een berghok. Ik heb thans de jaargangen
507
van ‘Roeping’ en ‘De Gemeenschap’ gesorteerd; mijn vrouw is thans op zoek
naar Vrije Bladen. Wat ik heb, zal ik zoo gauw mogelijk sturen.
Ik zond je als drukwerk de gecorrigeerde proef van ‘De Erfgenaam’, voor zoover
de bundel althans gezet was.
Hartelijke groeten
Je Eddie
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N.B. Heb jij er iets van gehoord, dat tijdschriften, wier abonné-aantal beneden 500
508
ligt binnenkort op bevel van hooger, d.w.z. Duitscher hand moeten verdwijnen.
Zou dit dan ook gelden voor Helikon, Halcyon etc. Kun je Huebner niet eens
509
polsen? Criterium heeft er 220, Groot Nederland 500 à 550.

Eindnoten:
501 Het november-nummer van Criterium was een speciale uitgave gewijd aan de poëzie van de
dichters rond dit tijdschrift. Het droeg de titel Nieuwe poëzie. Poëzie-nummer van ‘Criterium’ en
bevatte o.m. werk van Bertus Aafjes, G. Achterberg, Anna Blaman, C. Buddingh', Max
Dendermonde, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik, L.Th. Lehmann, A. Marja, A. Morriën, E. den Tex,
G. den Brabander, L. Boekraad en Pierre H. Dubois. Van dit nummer verscheen in 1940 bij J.M.
Meulenhoff te Amsterdam onder dezelfde titel ook een handelseditie, met een aangepaste
paginering en een afwijkend omslag.
In deze aflevering van Criterium verschenen van Aafjes de gedichten ‘Après-midi’, ‘Rondeelen’,
‘Kleine ballade op de eigen dood’, ‘Panta Rei’, ‘Haar enkels’ en ‘Sonnet’ (p. 685-694); al deze
gedichten werden later opgenomen in de bundel Het zanduur van den dood (Helikon 13).
Van Buddingh' verschenen in datzelfde Criterium-nummer de balladen ‘van het hart’, ‘van den
dood’ en ‘van het dichterwoord’ en de gedichten ‘Herkennning’ en ‘kredo’ (p. 708-712).
Van Max Dendermonde werd de ‘Ballade van den gulden glimlach’ opgenomen (p. 713-718).
502 Ondanks Hoorniks afwijzende houding tegenover de poëzie van Anna Blaman, verschenen van
haar toch twee verzen in Nieuwe poëzie. Poëzie-nummer van ‘Criterium’, namelijk ‘Winter’ en
‘Verduistering’ (p. 703-704).
503 Johan Leonard van Tricht (1883-1964) was vanaf 1920 directeur van Van Loghum Slaterus'
Uitgeversmaatschappij te Arnhem. N.A. Donkersloot publiceerde vrijwel al zijn werk bij deze
uitgeverij.
504 Deze bloemlezing van A. Donker zou nooit verschijnen. (Zie br. 130 n. 484.)
Hendrik Meulenhoff (1878-1936) begon zijn loopbaan als uitgever bij zijn broer J.M. Meulenhoff,
en richtte in 1905 zijn eigen uitgeverij op. H. Meulenhoff was geen literaire uitgeverij, maar gaf
een groot aantal kinderboeken uit. Ook verwierf deze uitgeverij bekendheid met het fonds voor
taalmethoden en woordenboekjes. Rudolph Meulenhoff (geb. 1914) zette, na de dood van zijn
vader, de zaak voort.
505 Uit een brief van Hoornik aan A. Marja van 9 januari 1941 bleek, dat Hoornik diens bundel Zon
en sneeuw had afgewezen, omdat de meeste gedichten al eerder in bundels waren verschenen.
In december, toen Hoornik de Helikon-reeks voor 1941 definitief vaststelde, wist hij niet dat
Marja weer nieuwe verzen had. Van Marja verscheen geen werk bij Stols.
506 Rudolf Asueer Jacob van Lier (pseud. van R. van Aart, 1914-1987) debuteerde met Praehistorie
dat in februari 1939 als cahier van De Vrije Bladen was verschenen. Van hem verscheen geen
werk bij Stols.
507 Stols had het tijdschrift De Vrije Bladen van H.P. Leopolds Uitgeversmaatschappij overgenomen,
en zou de voorraad losse afleveringen te koop aanbieden. Hij probeerde het tijdschrift zo compleet
mogelijk in zijn bezit te krijgen; kennelijk gold dat ook voor andere tijdschriften, zoals Roeping
(opgericht in 1922) en De Gemeenschap (opgericht in 1925).
508 Waarschijnlijk was dit slechts een gerucht. In 1940 was van het verdwijnen van tijdschriften op
bevel van hoger hand nog geen sprake; wel in 1941. In een bericht, overgenomen uit het
Algemeen Handelsblad, meldde het Nieuwsblad voor den Boekhandel op donderdag 20 oktober
1941 dat een aantal kleinere dagbladen en tijdschriften zou worden opgeheven.
509 Friedrich Marcus Huebner (1886-?) woonde sinds 1918 in Nederland. Hij schreef romans en
vanaf 1931 tot 1940 leverde hij bijdragen aan de rubriek ‘Duitsche Letteren’ van Het Vaderland.
In het begin van de oorlog was Huebner werkzaam bij de Kulturabteilung van de Duitse
ambassade. Hij gold als een betrouwbare Duitser met veel sympathie voor Nederland. Stols
vroeg hem enkele keren advies over ‘gevoelige’ kwesties, bijvoorbeeld of naar Huebners mening
bepaalde uitgaven gevaar liepen na verschijnen door de bezetters in beslag te worden genomen.
(Zie C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, uitgever/typograaf, p. 226-227.)
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133 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 1 oktober 1940
1-X-'40
Beste Sander,
510
Hierbij de gecorrigeerde proeven.
Hartelijks
Je Eddie

Ed. Hoornik, Gerard Goudriaan (midden) en L.Th. Lehmann.

Eindnoten:
510 Het is niet duidelijk welke proeven worden bedoeld. Blijkens Stols' brief aan Hoornik van 2
oktober 1940 (br. 134), stuurde Hoornik de proeven van De erfgenaam op. Maar in de kantlijn
van het briefje heeft Stols ‘Tafelronde’ geschreven.
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134 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 2 oktober 1940
2-10-1940
Beste Eddy,
Hartelijk dank voor de correctie van De Erfgenaam. Ik kan nu spoedig gaan
afdrukken, hoop ik. Kun je ervoor zorgen, dat ik gauw de copie van No 10 Van
Helikon (Vasalis) krijg? No 8 is bij den binder, No 9 is voor de tweede maal in
511
proef bij van der Steen. We moeten zorgen, dat alles vlot verloopt.
Je kunt ook de copie voor No 1 van 1941 reeds zenden. Zorg voor een heel
512
goed openingsnummer. Ik hoorde, dat je met Worm reeds gesproken hebt
over een omslag voor 1941. Best. Maar het kan niet meer iedere maand in een
513
andere kleur gedrukt worden. Dat wordt nu te duur.
Met hartelijke groeten,

Eindnoten:
511 Op 2 oktober zou Eric van der Steen aan Stols de tweede gecorrigeerde drukproef van Cadans
sturen.
512 De Helikon-reeks van jaargang 1941 werd geopend met het lange gedicht van E. du Perron,
getiteld De grijze dashond (Helikon 11), dat postuum verscheen. De bundel werd door S. Vestdijk
van een inleiding voorzien.
513 De Helikon-deeltjes van 1941 zouden in een effen kaft verschijnen, iedere maand in een andere
pastelkleur.
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135 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 5 oktober 1940
5-10-1940
Beste Eddy,
Dank voor je brief van 25 September. Inmiddels heb ik ook de proeven van
De Erfgenaam terugontvangen. Deze zijn nu voor afdrukken naar de drukkerij.
Ik ben erg benieuwd naar de reacties van den boekhandel.
Wat Helikon 1941 betreft: laten we alles wat bloemlezing is er buiten houden,
tenzij we later copij te kort komen voor afzonderlijke bundels, wat ik niet hoop.
Maar natuurlijk moeten de bundels zeer goed zijn.
Ik zou je graag opdracht geven, nu reeds, om de In Memoriam gedichten
voor Slauerhoff en Marsman te verzamelen, doch ik ben nog te onzeker van
wat ik in het voorjaar kan gaan doen. Dat zal toch voor een deel afhangen van
het in de najaarsuitgaven geïnvesteerde bedrag, d.w.z. wat ik daarvan terug
zal zien.
Bovendien zal de uitgave van het bio- en bibliografisch woordenboek ‘Onze
514
Letterkundigen 1880-1940’ een krachttoer voor mij worden; het boek gaat
zeker ƒ15.- per ex kosten, en als niet alle goede boekhandelaren,
leesbibliotheken (openbare) en krantenredacties (de qui me parles tu) het
nemen, wordt het een moeizaam werk om het ‘erin’ te krijgen. Het zal natuurlijk
op den duur wel gaan, vooral als Amerika loskomt, waar er zeker 75 aan de
groote bibliotheken verkocht kunnen worden, maar het eerste begin moet
aanmoedigen. Want er zijn aan drukken, papier, binden en honorarium (de
heer De Jong werkt er in mijn opdracht al jaren aan) mee gemoeid. Maar als
het er is, zal het een onmisbaar instrument voor alle redacties blijken (stel je
voor: alle necrologieën en jubileumartikels in embryon steeds gereed!).
Dank voor De Vrije Bladen. Heb je soms ook nog losse afleveringen van de
latere jaargangen waar je geen prijs op stelt? Dan zeer gaarne. Ik zal je er tzt
eens boeken voor in de plaats geven.
Laat mij toch voor alle zekerheid eens weten, hoe je je de bloemlezing uit
Criterium en Werk dacht: omvang, inleiding enz. Bij voorbaat dank.
Hartelijke groeten van

Eindnoten:
514 In Stols' voorjaarsprospectus van 1941 nam hij een aankondiging op van het door Dirk de Jong
samengestelde Onze Letterkundigen. Bio- en Bibliographisch Woordenboek der Nederlandsche,
Vlaamsche, Zuid-Afrikaansche, Friesche en Dialect-Letterkundigen 1880-1940. ‘Dit werk bevat
± 1200 korte levensbeschrijvingen en bibliographieën (najaar 1941). Gebonden ƒ 15, 75.’ De
voorbereidingen voor dit biografisch woordenboek waren al in 1936 gestart.
In een aparte prospectus met intekenbiljet vermeldde Stols: ‘Reeds vele jaren bestaat er behoefte
aan een werk, waarin allen, die op eenigerlei wijze in de Nederlandsche letterkunde van 1880
tot 1940 belangstellen, zich volledig kunnen documenteeren zoowel over de schrijvers uit deze
periode als over hun werken.’ Hij meldde verder dat na jaren van aanhoudende arbeid het
manuscript op 31 december 1940 was afgesloten en dat meteen daarna met zetten is gestart.
Het werk moest in 1941 gereed komen. De uitgave is echter nooit verschenen.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

167

136 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 7 oktober 1940
[Amsterdam,] 7-X [19]40
Beste Sander,
Dank voor je brief. Vestdijk heeft zich inmiddels bereid verklaard de inleiding bij
het gedicht van Du Perron te schrijven. Toen ik het verslag van je onderhoud met
Korteweg las, heb ik hem een expressbrief gestuurd, daar ik hem immers nog niet
515
uitgenoodigd had.
Het recensie-exemplaar van Vestdijk's boek over Verwey heb ik aan Binnendijk
516
gestuurd, die er in ‘Criterium’ over zal schrijven. Als je mij voor de Vrije Bl. een
boek wilt geven, dan graag dat boek. Ik zal zien, of ik nog andere losse nummers
heb.
Uit de jaargang van ‘Werk’ en de eerste jaargang van ‘Criterium’ wilde ik ongeveer
70 gedichten kiezen. Aafjes zou de inleiding schrijven, eventueel in samenwerking
517
met mij. Ik ben ervan overtuigd, dat het een uitstekend boek kan worden, omdat
wij alleen het beste kiezen, terwijl Donker en Kool ook de tweederangs-talenten
518
moeten opnemen. Denk er nog eens over na.
Mocht ik, hetzij voor Helikon, hetzij als voorschot op ‘De erfgenaam’ honorarium
519
kunnen krijgen, dan zou mij dat zeer van pas komen. Vorige week is nml. mijn
fiets in de avondlijke duisternis gestolen, en dat is op het oogenblik wel het
alleronmisbaarste instrument.
Ik hoop je spoedig de copie van Vasalis te zenden, en zal uit de binnenkomende
bundels de beste kiezen om in Januari de reeks te openen.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
515 Deze bijlage over een onderhoud met Korteweg is niet bewaard gebleven. P.J.G. Korteweg
(1913-1987) was voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het Algemeen Handelsblad
correspondent in Praag geweest, en was begin jaren veertig als kunstredacteur aan de NRC
verbonden. Hij was een kennis van J.C. Bloem en Victor E. van Vriesland. Op 28 december
1940 verscheen in de NRC zijn recensie van Hoorniks De erfgenaam. Het is onduidelijk of
Korteweg literaire ambities had en een potentiële medewerker van de Helikonreeks was; in zijn
memoires is geen sprake van literaire ambities. (Zie ook P.J.G. Korteweg, Arm man met luxe
leven. Journalistieke mémoires, Rotterdam 1977.)
516 Van D.A.M. Binnendijk zou geen recensie over S. Vestdijks Albert Verwey en de Idee in Criterium
of elders verschijnen.
517 De programmatische inleiding van de bloemlezing Twee lentes. De beste gedichten uit ‘Werk’
en ‘Criterium’ 1940 zou worden geschreven door Hoornik zelf.
518 Hoornik doelde op het historisch overzichtskarakter van de bloemlezing van A. Donker en Halbo
C. Kool, die verplicht waren van elke dichter iets op te nemen, omdat hun bundel een vervolg
zou vormen op Nieuwe Geluiden van Dirk Coster. De bloemlezing van Kool en Donker zou
overigens nooit verschijnen.
519 Het woord honorarium is in deze brief met potlood onderstreept. In de kantlijn staat naast
‘honorarium’ geschreven ‘H.7/8’.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

168

137 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 8 oktober 1940
8-X-'40
Beste Sander,
Ik heb thans de bundel van A. Donker gelezen; hij is niet slecht. Hij blijft er op
staan dezen onder pseudoniem te laten verschijnen. Wil je mij omgaand even
520
melden, of je bezwaren onoverkomelijk zijn. Ik zal hem dan moeten afwijzen.
Hierop zal ik je dan zoo spoedig mogelijk de namen van de auteurs en de titels
der 10 boekjes voorleggen.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
520 Stols schreef met potlood ‘accoord’ op de briefkaart. Hij accepteerde de bundel uiteindelijk toch
onder pseudoniem. Marathon (Helikon 17) verscheen onder het pseudoniem A. van der Alm.
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138 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 10 oktober 1940
[Amsterdam,] 10-X [19]40
Beste Sander
De teekeningen bij ‘Mattheus, Geboorte enz’ zijn niet slecht, maar ze passen niet
bij de verzen. Ik voel er niet veel voor. Vooral de teekening bij ‘Achter Glas’ is
521
oer-burgerlijk, hoe aardig ook gedaan.
Zou je mij even willen berichten hoe je tegenover dien bundel van Donkersloot
staat; hier hangt nml. van af, of ik de bundel van Evenhuis accepteer, en deze
jongeman wacht al geruimen tijd op antwoord.
Het lag in mijn bedoeling de meeste bundels de volgende week samen te stellen
522
(van de debutanten) en de andere aan te vragen. Ik kan je er dan een aantal
tegelijk zenden. Je weet nooit, wat er gebeurt.
Binnendijk wil in December over mij in Groot Nederland schrijven, in hoofdzaak
523
over den nieuwen bundel. Wil je hem ‘Mattheus, Geboorte enz’ sturen, en is het
mogelijk, dat hij 1 November een exemplaar van ‘De erfgenaam’ ontvangt?
Ik vergat aan 's Gravesande te vragen, of hij de proeven van ‘Mattheus’ (3e druk)
wil corrigeeren. Ik zou het erg prettig vinden, wanneer hij het deed. Toen ik het
exemplaar met de teekeningen van Landers in handen kreeg, las ik er hier en daar
524
nog eens in. 't Is ellendig, maar het staat me tegen. Iets dergelijks had ik ook al
bij de correctie van ‘De Erfgenaam’. Zoodra ik afstand van mijn gedichten gekregen
heb, vind ik ze ongenietbaar. Vermoedelijk heeft ieder dichter perioden van overen onderschatting; ik heb dit in hevige mate. Trots en deemoed wisselen elkaar af.
Voorloopig schrijf ik niet meer. Ik kan niet meer helder voor mij uit kijken, naar wat
komen zal, noch verstandelijk, noch intuïtief. Vroeger liepen we althans nog naar
525
de oorlog toe. Ik doe mijn best foutieve kanten te ontdekken bij Bruning,
526
Wigersma e.a., maar liever keer ik terug tot Dostojewski.
Antwoord mij s.v.p. even over Donkersloot en over die bloemlezing uit ‘Werk’ en
‘Criterium’. Dan is dit tenminste klaar.
Hartelijks
Je Eddie
Bij een herdruk van ‘Mattheus enz’ moet vervallen het gedicht:
527
Dagdroom (blz 80)
voorts staat op blz. 58, tweede regel van onderen:
en fluistert, hoe die taak hem lok...
Taak moet zijn: haak.

Eindnoten:
521 Blijkbaar was het de bedoeling om van de derde druk van Geboorte, gevolgd door Mattheus en
andere gedichten een geïllustreerde uitgave te maken met tekeningen van Anton Landers, maar
de in 1941 verschenen herdruk bevat geen tekeningen. ‘Achter Glas’ is een afdeling in deze
bundel (p. 65-80).
522 In Helikon jaargang 1941 debuteerden C. Buddingh' met Het geïrriteerde lied, Max Dendermonde
met Tijdelijk isolement en Pierre H. Dubois met In den vreemde.
523 D.A.M. Binnendijk schreef pas in februari 1941 over De erfgenaam in Groot Nederland 39 (1941)
3 (maart), p. 149-152.
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524 Antoon Jacobus Marinus (Anton) Landers (geb. 1912) volgde een opleiding aan de Academie
voor Beeldende Kunsten in Den Haag en was schilder en illustrator.
Hoornik doelde op de tekeningen die Landers voor de derde druk van Mattheus in Geboorte,
gevolgd door Mattheus en andere gedichten had vervaardigd, maar die daarin niet zijn
opgenomen.
525 Henri Bruning (1900-1983) was, samen met zijn jonggestorven broer Gerard Bruning, fel-katholiek.
Zijn voorkeur voor een strak geordende gemeenschap bracht hem er op den duur toe politiek
uiterst rechtse opvattingen te koesteren. Voor de oorlog was hij actief in Verdinaso (Verbond
van Dietsche Nationaal-Socialisten). In de herfst van 1940 werd Henri Bruning lid van de NSB.
Vanaf het eerste nummer, in januari 1942, tot juni 1942 zou hij hoofdredacteur zijn van De
Schouw, het blad van de Nederlandsche Kultuurkamer. Na zijn aftreden als eindredacteur bleef
hij als publicist actief en gaf blijk van groot enthousiasme voor de poëzie van de nieuwe orde.
Over Henri Bruning zouden Hoornik en A.A.M. Stols in januari 1941 een meningsverschil hebben,
omdat Hoornik Bruning, ondanks zijn lidmaatschap van de NSB, als een groot letterkundige zag,
terwijl Stols hem volledig afwees. (Zie br. 168-170.)
526 De chemicus Baltus Wigersma (1877-?) was in 1932 toegetreden tot de NSB. Vanaf 1937 was
hij voorzitter van de stichting ‘De Waag’, die het gelijknamige weekblad uitgaf, en maakte hij
tijdens de oorlog voor de radio propaganda voor de NSB. Wigersma had veel bewondering voor
het werk dat Hitler en Goering in Duitsland verrichtten.
527 In de derde druk van Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten is het gedicht
‘Dagdroom’ komen te vervallen en werd de paginering vanaf het gedicht ‘Eenzaamheid’, dat nu
op p. 80 kwam te staan, aangepast.
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139 Uitgeverij A.A.M. Stols (wsch. Max Nord) aan Ed. Hoornik, 11
oktober 1940
Rijswijk, 11-10-'40
Beste Ed.,
Namens Stols laat ik je hierbij weten, dat de bezwaren inzake het pseudoniem
van Donker voor zijn bundel niet onoverkomelijk zijn. Je kunt de bundel dus
aannemen als hij goed is.
Met hart. groeten
ook voor Liesl,
je
[Max Nord]

Omslag Letterkundig Maandblad Criterium, maart 1940.
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140 Uitgeverij A.A.M. Stols (Max Nord) aan Ed. Hoornik, 21 oktober
1940
Rijswiik 21-10-'40
Beste Ed,
Namens Stols deel ik je mee, dat hij bereid is de 70 gedichten uit Werk en
Criterium uit te geven.
De inleiding van Aafjes kan hij natuurlijk pas na lezing accepteeren. Wat het
gevraagde honorarium betreft, hierbij gaat een cheque voor de nummers 7 en
8 van Helikon.
Verder laat hij je weten, dat het onmogelijk is [+dat] Binnendijk 1 November
reeds De Erfgenaam ontvangt, de bundel zal dan nog niet klaar zijn. Van
Mattheus, Geboorte enz. zijn er geen exemplaren meer aanwezig.
Wat betreft de bundel van Donkersloot schreef ik je al, dat Stols accoord
gaat, die brief ontving je toch?
Hartelijk gegroet, spoedig schrijf ik je namens mijzelf,
je
Max Nord
P.S. Als je wilt, zal ik je Erfgenaam wel corrigeeren, 's-Gravesande heeft het
toch al zoo druk.
Bevestig s.v.p. even de ontvangst van de cheque. Het contract voor De
Erfgenaam wordt in orde gemaakt zoodra Stols tijd heeft.
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141 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 24 oktober 1940
24-X-'40
Beste Sander,
Over den bundel van M. Vasalis, waarop ik nu eenmaal mijn zinnen had gezet
en waarvoor ik mij zeer veel moeite had gegeven, het volgende:
Het is mij tenslotte gelukt. Ik ontvang de copy 1 November; de titel is ‘Weide en
528
Woestijn’. Ik had een onderhoud met Vic. van Vriesland, en daarna wéér met
Vasalis. Het eindresultaat is het volgende: De bundel ‘Weide en Woestijn’ verschijnt
als deel 10 van de Helikon-reeks 1940 in een oplage van 250 exemplaren. Aan M.
Vasalis wordt voor dezen eersten druk een honorarium van ƒ25.- uitgekeerd. Ik heb
dit schriftelijk aan mevr. dr. Droogleever-Fortuyn bevestigd en hoop dat je ermee
accoord gaat. Ik heb de verschillende boekjes van de Helikon-reeks nagekeken en
gemerkt, dat je in enkele wel in andere niet het oplage-cijfer vermeldt. Mocht je in
529
‘Weide en Woestijn’ een oplage-cijfer afdrukken, zet dan 250. Ik maak je er echter
op attent, dat deze bundel uitstekend zal worden verkocht, vooral na de bekroning
530
in Mei 1941. Vic. heeft nu eenmaal zijn mond voorbij gepraat; jij als uitgever hebt
het recht dit te weten, vooral omdat je op andere bundels geld moet toeleggen. Daar
ik aan Vasalis in het begin van dit jaar ƒ25.- honorarium heb toegezegd, kon ik dit
niet veranderen. In den loop van het jaar is dit ƒ22.50 geworden. Dit kleine verschil
zal wel geen bezwaar zijn; je kunt het anders van mijn honorarium afhouden. Met
gelijken post zend ik aan 's Gravesande, wien ik dit heb beloofd, een opgave van
531
de thans vaststaande deeltjes van Helikon (1941):
C. Buddingh'

: Het geïrriteerde lied

Bertus Aafjes

: Het zanduur van den dood

Max Dendermonde

: Tijdelijk isolement

G. Achterberg

: Thebe

E. du Perron

: De grijze dashond (inleiding S. Vestdijk)

A. van der Alm

: Marathon (Donkersloot)

Jac. van Hattum

: De waterscheiding.

Ik zal je deze zeven bundels ongeveer eind November toezenden. De bundel van
Eddy Evenhuis heb ik tenslotte toch afgewezen. De correspondentie met Hendrik
de Vries en Morriën loopt nog. Theun de Vries vertaalde ‘Westöstliche Divan’ van
532
Goethe, maar ik meen, dat je liever geen vertalingen hebt. Lehmann gaat
vermoedelijk toch door, als een der laatste in 1941. E. den Tex heeft te weinig goede
gedichten, evenals Hanno van Wagenvoorde. Gabriël Smit - die voor de A.V.R.O.
533
20 lezingen over hedendaagsche dichters gaat houden - is van de baan. Ik heb
thans in mijn bezit een groot aantal gedichten van Taeke de Groot (die na zijn debuut
534
in ‘Forum’ niet meer publiceerde) en van den protestantschen dichter Hein de
535
Bruin. Ik zal zien, of daar nog iets bij is. Ik sluit hierbij in de adressen van de zeven
536
dichters, die ik hierboven noemde, voor het geval er iets mocht gebeuren. De
debutanten weten, dat ze geen honorarium krijgen. Ik heb Binnendijk gemeld, dat
‘De Erfgenaam’ 1 November niet gereed is; hij zal er nu in Januari over schrijven.
Met het contract is geen haast; dank voor honorarium Helikon 7 en 8.
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Ik zal zeer spoedig aan Max schrijven en wat ik thans vergeet aan hem melden.
Hartelijks
Je Eddie.
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N.B. Vasalis zou gaarne twee stel proeven ontvangen. Een is er nml. voor Van
Vriesland, die er onmiddellijk een groot artikel in ‘Criterium’ over zal schrijven. - Van
III

Vriesland, Oranje Nassaulaan 85 , A'dam vraagt voor de ‘Kroniek’ een
537
recensie-exemplaar van ‘Tafelronde’. Wil je dat sturen.
C. Buddingh': Saksen Weimarstraat 2, Dordrecht
I

Bertus Aafjes: Borneostr. 32 , A'dam.
a

Max Dendermonde: Annastr. 7 , Groningen.
G. Achterberg: p/a dr. A.L.C. Palies, Balkbrug-Avereest
538
E. du Perron: p/a mevr. El. de Roos en S. Vestdijk
A. v.d. Aim: p/a prof. dr. N.A. Donkersloot, Park Leeuwenstein 67, Voorburg
Jac. van Hattum: Van Breestr. 117, A'dam.

Eindnoten:
528 De bundel zou onder de titel Parken en woestijnen (Helikon 10) verschijnen.
529 Het colofon van de eerste druk van Parken en woestijnen vermeldt een oplage van 300
exemplaren.
530 Op 7 juni 1941 zou door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan M. Vasalis voor
haar bundel Parken en woestijnen de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs worden toegekend.
Victor E. van Vriesland zat, samen met K. Heeroma, Jo van Dullemen-De Wit, Jan Engelman,
W.J.M.A. Asselbergs en J.C. Bloem in de Commissie voor Schoone Letteren van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde, die op basis van recent verschenen werk van jonge auteurs
de kandidaten die in aanmerking kwamen voor de Van der Hoogt-prijs selecteerde.
De bundel verkocht zeer goed: de eerste druk was spoedig uitverkocht en in maart 1941
verscheen reeds de tweede druk in een oplage van 500 exemplaren. Na de bekroning in juni
verschenen spoedig de derde en vierde druk (in juni en juli 1941). Gedurende de oorlog zou het
bundeltje negen maal worden herdrukt en zouden in totaal 10.000 exemplaren worden verkocht.
531 Op 26 oktober stond in het avondblad van Het Vaderland, waar G.H. 's-Gravesande redacteur
was van de kunstrubriek, een opgave van de genoemde delen in de nieuwe jaargang van Helikon,
met de toevoeging: ‘De andere deelen zijn nog niet vastgesteld. De bundel van M. Vasalis, die
in December van dit jaar als laatste deel van Helikon 1940 verschijnt, heeft tot titel “Weide en
woestijn”. Deze boekjes verschijnen bij A.A.M. Stols te Rijswijk (Z.H.).’
532 Deze door Theun de Vries vertaalde gedichten van J.W. von Goethe zijn nooit gebundeld. Zes
van de vertaalde gedichten uit West-oestlicher Divan (1819) werden gepubliceerd in Criterium
2 (1941) 5 (mei), p. 315-318, namelijk: ‘Al-leven’, ‘Heilig verlangen’, ‘Leesboek’, ‘Onvermijdelijk’,
‘Genialisme’ en ‘Zwervers nachtlied’.
533 Op 10 oktober 1940 schreef Gabriël Smit in de Radiobode van de AVRO dat hij 20 dichters ging
behandelen in wekelijkse uitzendingen onder de titel ‘De dichter van de week’. De rubriek zou
gewijd zijn aan ‘hedendaagsche Nederlandsche dichters’, vanwege de hernieuwde aandacht
voor de eigen cultuur. Het accent zou liggen op de ‘regenererende’ elementen in de gedichten.
Onder de twintig besproken dichters waren twee NSB-ers, Martien Beversluis en Jan H. Eekhout
en de Vlaamse rexist Emiel Buysse.
534 Taeke de Groot (1903-?) debuteerde in Forum 2 (1933) 9 (september), p. 685 met het gedicht
‘Zondagmiddag-emotie’. Hij publiceerde later in Helikon, Tijdschrift voor Poëzie, De Stem en
Dietsche Warande & Belfort.
Van hem zijn geen gedichten in de Helikon-reeks of in Criterium verschenen.
535 Hein de Bruin (1899-1947) was een gereformeerd dichter en van 1932 tot 1940 redacteur van
Opwaartsche Wegen. Zijn eerste bundel was Het ingekimde land (1932). In 1941 verscheen
zijn bundel Hernieuwd herdenken bij uitgeversmaatschappij Holland te Amsterdam.
Van hem zijn geen gedichten in de Helikon-reeks of in Criterium verschenen.
536 Het lijstje adressen dat onder aan deze brief is geplaatst, werd geschreven op een ongedateerde
briefkaart van het Algemeen Handelsblad.
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537 Victor E. van Vriesland zou Parken en woestijnen niet in Criterium bespreken, maar kort
aankondigen in de Kroniek van Kunst en Kultuur 6 (1941) 1 (februari), p. 27-28.
Naar aanleiding van Tafelronde van Hoornik, Hannibal over den Helicon? van Anthonie Donker
en Nieuwe poëzie. Poëzie-nummer van ‘Criterium’ publiceerde hij ‘Het dichterschap der jongeren’
in Kroniek van Kunst en Kultuur 5 (1940) 19-20 (15 november), p. 278-280.
538 Elisabeth Geertruida (Bep) de Roos (1903-1981) was de weduwe van de op 14 mei 1940
overleden E. du Perron.
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142 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 25 oktober 1940
[Rijswijk, Z.H.] 25-10-1940
Beste Eddy,
Hartelijk dank voor je brief. De zaak Vasalis is dus zooverre in orde. Doch
alleen die kwestie der 250 exemplaren bevredigt me niet geheel. Ik sluit dus
539
een briefje voor Mevr. Dr. Dr.F.-L. in; ik sluit de envelop niet, zoodat je het
eerst kunt lezen, en dan doorsturen, als je ermee accoord gaat.
Laten we toch niet al te veel vooruit loopen op de bekroning in 1941. Wie
weet, wat er in 1941 nog gebeurt; het zou met den prijs wel eens kunnen gaan
540
als in 1940...
Met de 7 bundels voor 1941 ga ik accoord. Misschien stuur ik je binnenkort
nog gedichten van den jongen Goudriaan, die te Leiden studeert. Het zal wel
niet genoeg zijn voor een bundel vrees ik (maar ik heb nog niet alles), doch
541
het lijkt me in ieder geval een uitstekend debuut voor ‘Criterium’.
542
Werkt Van Vriesland in opdracht van de firma Querido? Of deed hij dat op
eigen gelegenheid? Als dat zoo is, zal ik mij in het vervolg ook een maal per
week in Amsterdam gaan vertoonen, om auteurs achterna te rennen. Het zou
toch misschien niet zoo gek zijn als ik eenmaal per week kwam. Kun je me
hierin een goeden raad geven? Ook in verband met het tijdschrift ‘Halcyon’,
waarvoor ik nog auteurs over oude en nieuwe grafiek noodig heb. Nummer 2
543
verschijnt nu begin November.
544
Is je boek bij Veen al uit? Je stuurt me toch zeker een present-ex?
Wanneer stuur je me de bloemlezing uit Werk en Criterium? En wanneer
kan ik de inleiding van Aafjes en jou verwachten? Nu ik het eenmaal
aangenomen heb, wil ik het met volle kracht doorzetten.
Schrijf je me gauw weer even? Bij voorbaat m'n dank.
Hartelijke groeten van
Sander

Eindnoten:
539 Dit briefje is niet achterhaald, maar de oplage zou 300 exemplaren bedragen. Vasalis was het
pseudoniem van M. Droogleever Fortuyn-Leenmans.
540 Hoornik had verwacht dat Vasalis of Mok de Van der Hoogt-prijs voor 1940 zou krijgen, maar
de jury van de Commissie voor Schoone Letteren reikte de prijs echter uit aan Clara Eggink. In
1939 had dezelfde commissie (met W.A.P. Smit in plaats van K. Heeroma) door loting tussen
Hoornik en Eggink beslist dat de prijs werd toegewezen aan Hoornik.
541 Gerard James Dirk Goudriaan (1919-1949) was een student Nederlandse Letteren, die door
zijn dandy-achtige kleding en zijn opzienbarende grappen een populaire figuur was in de Leidse
studentenkringen. Hij schreef vanaf mei 1941 in de Nederlandse Bibliographie boekbesprekingen
en korte essays over literatuur. In de serie artikelen die hij publiceerde onder de titel ‘De Helicon
in vogelvlucht’, in de Nederlandse Bibliographie van juli, september en oktober 1942, besprak
hij een groot aantal Stols-uitgaven. In 1941 debuteerde hij bij L.J.C. Boucher te 's-Gravenhage
met de bundel Licht in groene schaduw, gevolgd door een aantal clandestiene uitgaven. Stols
zou nooit werk van Goudriaan uitgeven en in Criterium zouden evenmin gedichten van hem
worden opgenomen. (Zie ook H. Schmidt Degener, Gerard Goudriaan 1919-1949. Een Leids
student, Leiden 1950.)
542 Stols maakt een toespeling op de bemiddeling door Van Vriesland bij het werk van Vasalis. Van
Vriesland publiceerde veel bij Em. Querido.
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543 In het dubbelnummer Halcyon (1940) 3-4 zijn hoofdzakelijk artikelen over grafische kunstenaars
opgenomen: ‘Hans Orlowski, begenadigd houtgraveur’ door Jos. de Gruyter; ‘Aart van
Dobbenburgh's plakkaten’ en ‘J. Franken Pzn., xylograaf’ door Pieter Koomen; ‘De graphicus
M.C. Escher’ door G.H. 's-Gravesande en ‘De houtgravures van Thijs Mauve’ door J.W. Hofstra.
Voorts verscheen in deze aflevering: S.H. de Roos, ‘Iets over de herleving onzer drukkunst’ en
H. van der Waal, ‘De Hollandsche houtsneden der zeventiende eeuw’.
544 Bedoeld is het meisjesboek Joosje dat in 1940 bij L.J. Veen's Uitgeversmij te Amsterdam
verscheen. Hoornik schreef dat samen met W. Hora Adema. Het boek verscheen op 26 november.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

175

143 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 26 of 27 oktober 1940
545

Beste Sander,
Zoowel in mijn brief aan jou als aan Nord vergat ik te schrijven over het bandje
van Helikon in 1941. De zwaantjes hebben m.i. hun werk gedaan; ik maak je mijn
compliment over de uitvoering van het bundeltje van Freek van Leeuwen. Voor het
volgend jaar zou ik een eenvoudiger en rustiger omslag willen aanbevelen. Ik zou
546
alleen het etiket handhaven en verder geen versieringen, tierlantijntjes etc. Er
behoeft dan ook geen nieuw ontwerp te worden gemaakt. Wat denk je daarvan?
Daar ik voorloopig toch niet meer tot poëzie kom, zou ik voor de bloemlezing uit
‘Werk’ en ‘Criterium’ zelf de inleiding kunnen schrijven, en de keuze kunnen
verantwoorden. Wanneer moet de copy: verzen + inleiding in je bezit zijn?
547
Ontving je de critiek van pater van Heugten op ‘Tafelronde’?
Groet je vrouw en Max
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Denk je even een ‘Tafelronde’ te sturen aan Vic. van Vriesland. Ik heb mijn
exemplaar uitgeleend, en hij zit er om te springen, ook voor een lezing.

Eindnoten:
545 Gedateerd op grond van de inhoud.
546 Stols volgde Hoorniks advies op en gaf de Helikonbundeltjes van 1941 een effen pastelkleurig
omslag (elke deeltje een andere kleur), waarop een etiket met titel en auteur was geplakt.
547 Pater Joannes van Heugten (1890-1963) was sinds 1933 redacteur van Boekenschouw. In het
artikel ‘Ter Oriënteering’ in Boekenschouw van 34 (19400 6 (oktober), p. 228-232 besprak hij
Tafelronde van Hoornik en Hannibal over den Helicon? van Anthonie Donker.
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144 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 28 oktober 1940
28-10-1940
Beste Eddy,
Met een eenvoudiger bandje om Helikon in 1941 kan ik mij geheel accoord
verklaren. Misschien kunnen we voor elk bandje toch een andere kleur nemen
en verder alleen het etiket handhaven.
De bloemlezing Wrk-Criterium zie ik gaarne tegemoet.
Aan Vic stuur ik heden het ex Tafelronde.
Laat mij eens gauw weten, hoe het met je vrouw gaat. Ik hoop, dat ze weer
gauw beter zal zijn.
Je hebt zeker gelezen over den V.D.H.- Prijs voor 1940? Het volgend jaar
548
wordt het dus zeker een prozaschrijver.
549
Kom je Zaterdag op de vergadering in Gouda?
Inmiddels met hartelijke groeten, ook voor je vrouw,
je

Eindnoten:
548 Het is niet duidelijk op welk bericht Stols doelde.
Het was gebruikelijk dat de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs afwisselend voor proza of poëzie
werd uitgereikt, maar zowel in 1939, 1940 en 1941 werd de prijs aan een dichtbundel toegekend.
549 Stols doelde op de 174ste, uitgestelde jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, die niet, zoals gebruikelijk in juni in Leiden was gehouden, maar op zaterdag 2
november 1940 om 11 uur in Concordia, Westhaven 27 te Gouda.
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145 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 29 oktober 1940
I
29-X-'40
Beste Sander,
Dank voor je briefkaart. De omslag van Helikon is dus in orde. Dat laat ik met een
gerust hart aan jou over, ook wat de kleur betreft. Ik ben nu een paar nachten bezig
geweest met de bloemlezing Werk-Criterium. Zij vertegenwoordigt twee jaren poëzie
en het ontstaan en de groei van een nieuwe generatie. Ik wilde haar daarom ‘Twee
lentes’ noemen.
Het is mijn plan Maandagmorgen a.s. naar Rijswijk te komen, je deze bloemlezing,
en de eerste zes deeltjes van de Helikon-reeks 1941 te brengen. De inleiding tot
de bloemlezing volgt begin December. Dit moet een goed stuk worden.
Aafjes reist met mij naar Den Haag. Ik heb vandaag zijn bundel samengesteld en
een bloemlezingtje gemaakt uit de critieken, die op ‘het gevecht met de Muze’ en
op zijn tijdschrift-publicaties zijn verschenen. Ze gaat hierbij voor een eventueel
550
prospectus. Je zult zien, dat die recensies enorm goed zijn. Aafjes zit volledig aan
551
den grond; zijn a.s. vrouw moet binnenkort bevallen. Ik heb hem toegezegd, dat
hij Maandag a.s. bij inlevering van het manuscript van zijn bundel zijn honorarium
(ƒ20.-) krijgt. Wil je dit doen, Sander. Het is geen groot bedrag, maar ook Meulenhoff
helpt hem, en dan slaat hij er zich wel doorheen.
552
Vic. laat danken voor ‘Tafelronde’. Ik krijg den indruk dat hij niet het belang van
een bepaalden uitgever, maar uitsluitend het belang van Vasalis op het oog had,
toen hij die honorarium-quaestie te berde bracht. Naar aanleiding van je brief aan
mevr. Droogleever-Fortuyn had ik met haar een onderhoud, waarin zij zich accoord
verklaarde met een oplage van 300 exemplaren en een honorarium van ƒ30.-. Ik
breng de bundel Maandag a.s. mee.
Over de V.D.H. Prijs-1940 laat ik mij niet uit. Je zult wel begrijpen, hoe ik er over
denk. Dat volgend jaar een proza-schrijver aan de beurt is, ben ik niet met je eens.
Wie? Alleen wanneer er een wijziging in de commissie komt in ‘volkschen’ geest
553
maakt Jan de Hartog met ‘Glorie van Holland’ een kans. De gedichten van den
jongen Goudriaan zal ik Maandag a.s. gaarne lezen.
554
Mijn boek bij Veen verschijnt in November. Ik hoop, dat ‘De Erfgenaam’ dan
ook uit is; dan behoef ik mij niet zoo te schamen. Overigens viel het me nogal mee,
toen ik de proeven van ‘Joosje’ corrigeerde. Je krijgt natuurlijk een exemplaar.
Mijn vrouw mag reeds een paar uur per dag opstaan; ze gaat dus goed vooruit.
Met hartelijke groeten
Je Eddie
N.B. Ik zie, dat ik die critieken thuis heb laten liggen; die breng ik dus Maandag mee,
evenals de bundel van Vasalis, die ik Zondag bij haar ga halen.

Eindnoten:
550 Voor Het zanduur en de dood is geen afzonderlijk prospectus gemaakt. Lovende recensies van
Het gevecht met de muze waren onder meer verschenen in Het Vaderland van 23 april 1940
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553
554

door Menno ter Braak, in Het Hollandsche Weekblad van 27 april 1940 door S. Vestdijk en in
De Nieuwe Eeuw van 18 april 1940 door Jan Engelman.
Bertus Aafjes zou op 19 november 1941 trouwen met Dorothea Hubertina Wesseling. Eind 1940
werd hun dochtertje Iris geboren.
Victor E. van Vriesland.
Hollands Glorie. Roman van de zeesleepvaart van Johannes (Jan) de Hartog (geb. 1914) was
begin 1940 bij Uitgevers-Maatschappij Elsevier te Amsterdam was verschenen.
Joosje.
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146 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 29 oktober 1940
555

II

Beste Sander,
556
Zooeven had ik een onderhoud met Aafjes en Meulenhoff, welke laatste besloten
heeft Aafjes uit zijn moeilijkheden te helpen. Hij geeft hem ƒ60.- per maand, onder
557
het voorbehoud, dat hij al zijn nieuwe werk bij Meulenhoff zal plaatsen. Ik verzoek
je deze mededeeling als vertrouwelijk te beschouwen. Een probleem vormde hierbij
natuurlijk de bundel van Aafjes, die hij mij reeds voor de Helikon-reeks had
toegezegd, en die ik juist dezen middag had samengesteld. Meulenhoff begreep
volkomen, dat het èn tegenover jou èn tegenover mij unfair zou zijn op dezen bundel
beslag te leggen, hoewel dit op het oogenblik het eenige is, wat Aafjes kan uitgeven.
Meulenhoff stelde de volgende regeling voor: ‘Het gevecht met de Muze’ is door
jou uitgegeven; nu had M. graag Aafjes' tweede bundel: ‘Het zanduur van den dood’,
de derde bundel zou dan weer naar jou gaan enz. Ik ben hierop niet ingegaan,
omdat het honorarium, dat M. voor een bundel van Aafjes biedt vier maal dat van
‘Helikon’ is, waaruit logisch volgt, dat Aafjes, die voortdurend in geldnood zit, M. zal
verkiezen, al geeft deze zijn bundel minder mooi uit. Ik heb er dus op aangedrongen,
dat Aafjes' nieuwe bundel ‘Het zanduur van den dood’ in de Helikon-reeks (1941)
verschijnt, en dat in de toekomst Aafjes zelf dan maar moet beslissen. M. wil er
echter graag met jou over spreken (of schrijven); daarom voel ik veel voor een snelle
beslissing. Wanneer Aafjes niet op het laatste oogenblik van meening verandert,
komen wij Zondag naar Den Haag en brengen wij je Maandag de bundel, die je dan
tegen contante betaling accepteert. Ik kan niet beoordelen of de bundel jou méér
dan ƒ20.- waard is; ik heb Aafjes in ieder geval dit bedrag genoemd.
Meulenhoff is een zeer sympathiek en eerlijk uitgever; het is niet mijn bedoeling
hem te benadeelen, en hij wil het jou in geen enkel opzicht; dit liet hij wel merken.
Deel mij s.v.p. per omgaande je besluit mee, of stel je met Meulenhoff zelf in
verbinding. ‘Het zanduur van den dood’ is, naar mijn mening, de belangrijkste bundel
uit de reeks van 1941.
Met hartelijke groeten
In haast
Je Eddie

Eindnoten:
555 Gedateerd op grond van de ‘II’ in de rechterbovenhoek van de brief. De brief met nummer I
schreef Hoornik op 29 oktober 1940.
556 Hoornik bedoelt Jan Rudolph (John) Meulenhoff (1906-1978). Zijn vader, Johannes Martinus
Meulenhoff (1869-1939), richtte in 1895 een importzaak voor boeken op, waaruit in 1906 zijn
uitgeverij groeide. J.R. Meulenhoff werd in 1934 in de zaak opgenomen en kreeg in 1936 de
leiding over de uitgeverij, terwijl zijn vader hoofdzakelijk de importafdeling leidde. Na zijn overlijden
had J.R. Meulenhoff de leiding over zowel de uitgeverij als de importboekhandel.
557 Gedurende de oorlogsjaren was Aafjes' productiviteit groot en er verschenen van hem dan ook
veel uitgaven, die hij echter niet bij Meulenhoff onderbracht. Omdat Aafjes zich niet bij de
Kultuurkamer had aangesloten werden veel uitgaven clandestien uitgebracht. Zo publiceerde
hij bij A.A. Balkema te Amsterdam, De Blauwe Schuit te Groningen, G.W. Breughel te
's-Gravenhage, de Molenpers van Jan Vermeulen te Leiden en de Mansardepers van C.A.B.
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Bantzinger te 's-Gravenhage. Na de oorlog zou Aafjes vrijwel al zijn werk bij Meulenhoff
onderbrengen.
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147 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 30 oktober 1940
[Rijswijk, Z.H.] 30-10-1940
Beste Eddy,
Je beide brieven van 29 dezer ontvangen. Ik ben blij te hooren, dat je vrouw
het al weer wat beter maakt. De titel ‘Twee Lentes’ voor de bloemlezing lijkt
me uitstekend. Wees vooral zeer streng in je keuze, om tegenstanders geen
vat op den inhoud te geven.
Met Vasalis is dus alles in orde. De oplaag kan dus 300 exx worden.
Ik begrijp niet, wat je tegen den Van der Hoogtprijs 1940 hebt. Is het alleen
om de persoonlijke kwestie van verleden jaar? Of gaat het alleen tegen haar
poëzie? Ik kan je wel mededeelen, dat ik over 14 dagen een bundel van Clara
Eggink zal uitgeven, waarin zullen worden opgenomen alle verzen uit ‘Schaduw
558
en Water’, ‘Het Schiereiland’ en enkele nog niet gebundelde gedichten.
Jammer, dat de bundel Zaterdag niet klaar is.
De gedichten van Goudriaan heb ik hem teruggegeven. Over het algemeen
was zijn werk toch nog te weinig voldragen. Er zijn wel enkele goede dingen
bij, die je hem misschien toch voor Criterium zou kunnen vragen.
Naar ‘Joosje’ ben ik zeer benieuwd. ‘De Erfgenaam’ vraagt veel tijd. Ik zal
blij zijn, als een en ander nog voor Sinterklaas in den boekhandel is. Overigens
vindt de boekhandel, dat je teveel uitgeeft. Je zult dus niets meer moeten
uitgeven vóór najaar 1941. Anders heb je kans dat ze je gaan tegenwerken,
zooals ze Mok deden. Die ligt er nu uit.
Wat Aafjes betreft, laten we die zaak liever mondeling even behandelen, als
je met hem Maandag hier komt. In ieder geval laat ik het nummer voor Helikon
in 1941 niet schieten. Het zou bedonderd zijn, als ik Aafjes om een geldkwestie
moest laten gaan; maar het geven van een jaargeld is iets, dat voor de auteur
heel prettig kan zijn, maar dat filantropie moet blijven. Enfin, laat Aafjes nog
niets doen, en laten we er eerst over praten. In ieder geval zal ik nooit iets in
het nadeel doen noch van Meulenhoff, noch van Aafjes.
Met hartelijke groeten,
je
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
558 Het schiereiland. Verzamelde gedichten dat in 1940 bij A.A.M. Stols te Rijswijk Z.H. verscheen,
is een herdruk van de gelijknamige bundel, die in 1938 werd uitgegeven door L.J.C. Boucher te
's-Gravenhage en waarvoor Clara Eggink in 1940 werd bekroond met de Lucy B. en C.W. van
der Hoogt-prijs. Verder werden aan de bundel toegevoegd haar debuut Schaduw en water.
Verzen, dat in maart 1934 was verschenen als cahier van De Vrije Bladen en drie nog niet eerder
gebundelde gedichten (‘Aan den anderen kant’, ‘Doodenmarsch’ en ‘De dood en de Zee’), die
in een aparte afdeling, getiteld ‘Na tien Mei’, werden opgenomen.
Clara Hendrika Catharina Clementine Helene Eggink (1906-1991) was getrouwd geweest met
J.C. Bloem. Van september 1941 tot mei 1942 was ze werkzaam in Stols' uitgeverij.
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148 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 6 november 1940
6-11-'40
In haast
Beste Sander,
559
De onduidelijke titel van een der gedichten van Vasalis is: Vahine no te tiare
Wil je dit ook in de inhoudsopgave zetten. Hierbij ook de inleiding van S. Vestdijk
bij het gedicht van E. du Perron. In Januari verschijnt dus ‘De grijze dashond’, in
560
Februari Aafjes, dan Buddingh', dan Dendermonde. Ik zal de heeren verwittigen.
Hartelijks Je Eddy
N.B. In den bundel ‘Twee lentes’ ontbreekt Anna Blaman, die je, geloof ik, erg na
aan het hart ligt. Ik heb nog eens alle gedichten, die ‘Werk’ en ‘Criterium’ van haar
publiceerde, doorgenomen, en verzoek je het hierbijgaande gedicht ‘Verduistering’
561
bij de ‘eenmansgangers’ te voegen!
Zooeven was ik bij Vasalis. Het ontbrekende gedicht is nog altijd niet af, het zal
nog wel even duren. Zij verzoekt daarom het niet in den bundel op te nemen. Wil
je de nummering daarom even wijzigen, en het gedicht (De kleine zeemeermin) in
562
de inhoudsopgave schrappen.
Ik sprak zooeven van Vriesland. Hij wil in de Kroniek van Kunst en Kultuur een
artikel schrijven over de geheele eerste jaargang van Helikon en een apart essay
563
over Vasalis in ‘Criterium’ of ‘Groot Nederland’. Wil je - zoo je er heil in ziet - hem
de bundels zenden?
Ik was bij Meulenhoff. Het poëzie-nummer van ‘Cr.’ is je via het Bestelhuis
toegezonden. Waarschuw mij even, als het niet mocht komen!
Met excuses voor dit rommelige briefje!
EdH.

Eindnoten:
559 Het gedicht ‘Vahine no te tiare’ staat in de bundel Parken en woestijnen (p. 24). De titel is
afkomstig van het gelijknamige schilderij van Paul Gauguin (vrouw met bloem) uit 1891.
560 De volgorde van verschijnen zou nog veranderen. De grijze dashond van Du Perron zou in
januari verschijnen, Het geïrriteerde lied van Cees Buddingh' in februari, Het zanduur van de
dood van Bertus Aafjes in maart en Tijdelijk isolement van Max Dendermonde in april 1941.
561 Het gedicht ‘Verduistering’ van Anna Blaman werd in Twee lentes opgenomen; het gedicht was
eerder gepubliceerd in Criterium 1 (1940) 11 (november), p. 704.
562 M. Vasalis zou het gedicht ‘De kleine zeemeermin’ opnemen in haar tweede bundel, De vogel
Phoenix, die in 1947 bij Stols zou verschijnen.
563 In verband met zijn joodse afkomst trok Vic. E. van Vriesland zich in de loop van 1941 uit het
literaire leven terug en verschenen geen publicaties meer onder zijn naam. Een artikel over de
gehele eerste jaargang van Helikon is dan ook niet achterhaald. Wel werd in februari zijn essay
over Vasalis in de Kroniek voor Kunst en Kultuur gepubliceerd. (Zie n. 537.)
In Groot Nederland 39 (1941) 3 (maart), p. 232-235 besprak D.A.M. Binnendijk Parken en
woestijnen van Vasalis en in Criterium 2 (1941) 2 (februari), p. 145-149 werd de bundel door
Bertus Aafjes besproken.
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149 Uitgeverij A.A.M. Stols (Max Nord) aan Ed. Hoornik, 12
november 1940

Tafelronde. Studies over jonge dichters, 1940.

12-11-'40
Beste Ed.,
Stols wil graag weten, met het oog op de samenstelling van zijn nieuwe
fondscatalogus wanneer je hem de titels van de drie ontbrekende bundels
van Helikon kunt opgeven. Wil je dit even schrijven s.v.p.?
Gaat het goed met Liesl? Hartelijke groeten,
je
Max Nord
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150 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 13 november 1940
564

[Amsterdam,] 13-X [19]40

Beste Sander,
In antwoord op je briefkaart het volgende:
Behalve de zeven deeltjes kan ik je op het oogenblik geen titels opgeven. Ik kreeg
565
een bundel van Taeke de Groot, die ik heb moeten afwijzen, evenals een bundel
566
van A. Marja. Een bundel van Pierre H, Dubois overweeg ik nog. Maar zéér veel
voel ik, nu ik hem gelezen heb, voor den bundel van Jan Campert (die als dichter
567
sterk is vooruitgegaan), waarin een aantal prachtige verzen voorkomen. Misschien
wil je mij p.o. even berichten, of je deze bundel toch wilt aanvaarden; ìk zou dat
bijzonder toejuichen.
Dan voel ik erg veel voor je plan een bundel debutanten ‘Op den drempel’ uit te
568
geven. Gaat dit door, dan houd ik nog maar één plaats open en wie kan op het
oogenblik beoordeelen, wat er in 1941 nog wordt geschreven. Door ‘Criterium’ heb
ik contact met alle jonge dichters; ik moet gelegenheid hebben op een gegeven
oogenblik een nieuweling te kunnen brengen.
569
Hierbij zend ik je een brief van de Uitg. Mij D.A. Daamen aan G. Achterberg.
Je weet, dat zijn bundel ‘Thebe’ in 1941 in Helikon verschijnt; ik stelde deze uit
ongeveer 150 verzen samen. Achterberg schrijft mij, dat hij ook de overblijvende
100 gedichten, of althans een gedeelte daarvan onder den titel ‘Osmose’ wil
bundelen. Daamen zou deze bundel dan in April willen uitgeven, waardoor m.i. de
verkoop van ‘Thebe’ in gevaar wordt gebracht, terwijl ik persoonlijk ook liever zag,
570
dat Achterberg al zijn poëzie bij jou onderbracht.
Daarom schreef ik hem jou advies te zullen vragen. Misschien wil je Achterberg
571
schrijven, en deze brief ook weer over mij laten loopen. Stuur me dan tevens het
epistel van Daamen terug. Ik heb Achterberg er reeds op gewezen, dat jij zijn bundel
‘Eiland der Ziel’ uitgaf, voordat hij veel bekendheid had verworven.
Wil je mij dan gelijk een prospectus 1940 sturen; ik zal dan spoedig een nieuwe
schrijven.
Hartelijke groeten, ook aan je vrouw en Max
Je Eddie

Eindnoten:
564 Gezien de inhoud moet Ed. Hoornik deze brief op 13 november hebben geschreven en niet op
13 oktober, zoals de datum vermeldt. Stols reageert in zijn brief van 14 november (br. 152) op
wat Hoornik in deze brief over Achterberg schrijft.
565 Zie n. 534.
566 Van Pierre H. Dubois verscheen in november 1941 In den vreemde (Helikon 19).
567 Huis en herberg van Jan Remco Theodoor Campert (1902-1943) verscheen in mei 1941 als
deel 15 in de Helikon-reeks. Stols had eerder van Campert twee dichtbundels uitgegeven: De
bron. Verzen (1927) en Het verliefde lied en andere verzen (1928).
568 Het plan om een debutantenbundel Op den drempel uit te geven zou uiteindelijk niet doorgaan.
569 Deze brief is waarschijnlijk niet bewaard gebleven. (Zie Gerrit Achterberg. Briefwisseling met
zijn uitgevers Bert Bakker, A.A. Balkema, C.A.J. van Dishoeck, A. Marja, A.A.M. Stols & Jan
Vermeulen (ed. R.L.K. Fokkema en Joost van der Vleuten), Amsterdam 1989.)
570 Thebe verscheen in oktober 1940 als deel 18 in de Helikon-reeks. (Zie p. 23 voor de kwestie
rond Osmose.)
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151 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 14 november 1940
[Amsterdam,] 14-XI [19]40
Beste Sander,
Vestdijk gaat ermee accoord, dat het honorarium voor ‘De grijze dashond’ geheel
572
aan Bep du Perron wordt gezonden. Wel wil hij spoedig het honorarium voor
‘Water in zicht’ hebben; ik heb hem daarvoor, zooals je weet, verleden jaar ƒ 25.toegezegd; later is dit ƒ 22.50 geworden. Ik hoop dat je aan V. nog het ‘volledige’
honorarium zult kunnen zenden.
Met hartelijke groeten
EdH.

Eindnoten:
572 S. Vestdijk had de inleiding geschreven voor De grijze dashond van E. du Perron.
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152 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 14 november 1940
[Rijswijk, Z.H.] 14-11-1940
Beste Eddy,
Dank voor je brief van gisteren. Wat zijn auteurs (dit geldt niet voor jou),
toch rare menschen.
Achterberg is er weer een typisch voorbeeld van. Je weet zelf, hoe het met
onze relatie met hem gegaan is. Eerst wilde geen enkele uitgever aan de uitgave
573
van de keuze, die tot Het Eiland der Ziel werd; toen ik het waagde kwam er
zooiets als een succes d'estime: Achterberg werd met jou in de eerste rij
geplaatst, en Aafjes kwam er als derde nog bij.
Voor mij is de situatie zóó: ik heb den verkoop eens gecontroleerd, en eind
September, dus na een hele tijd werken, ben ik met Eiland der Ziel zoover, dat
ik uit de kosten ben. Echter nog niet is opgebracht het honorarium, dat ik hem
nog betalen moet en de kosten van advertenties voor dezen bundel. Ook is
de provisie, die ik erover aan den reiziger betaalde, nog niet in het bedrag
inbegrepen. Als Achterberg evenwel nog wat blijft loopen, komt ook dat op
den duur wel in orde. Ik zou het nu evenwel bedonderd vinden, als weer een
auteur, waarvoor je je best hebt gedaan, en waarvoor in de kringen, die ervoor
in aanmerking komen, propaganda is gemaakt, zou wegloopen. Op die manier
zou ik ertoe overgaan om nu ook maar ineens de heele hedendaagsche poëzie
te laten doodvallen. Laten de heeren dan maar zien waar ze terecht komen. Ik
blijf dan doorgaan met Jany (A. Roland Holst), jou en mijn doode vrienden.
Probeer Achterberg te doen inzien, dat zijn handelwijze verkeerd is. Ik meen
tenminste te moeten aannemen, dat hij naar Daamen is toegegaan, en niet
Daamen naar hem. Als Daamen naar hem gegaan is, maak ik de zaak aanhangig
bij den Uitgeversbond. Want dat zou een unfaire handelwijze zijn.
Als Achterberg, ook buiten Helikon om wil bundelen, dan moet hij, nadat ik
reeds twee bundels van hem heb uitgegeven, en een derden in bewerking,
574
ook zijn poëzie buiten Helikon om aan mij aanbieden.
Ik schrijf dus nog niet naar Achterberg, voordat ik weet of hij naar Daamen,
of Daamen naar hem gegaan is. Laat je me dat gauw even weten?
Wat Helikon 1941 betreft: Als de bundel van Campert dan werkelijk zóó goed
is als je zegt, moet hij er maar in. Of het een trekpleister zal zijn betwijfel ik.
Maar dat is ook de hoofdzaak niet: hoofdzaak is de Kwaliteit.
Dit houden we dus als 8e deel. Als 9e nemen we dan de bundel debutanten.
Het moeten dan ook echte debutanten zijn, in ieder geval menschen die nog
575
nooit gebundeld hebben, zooals Den Tex bv. Wat nummer 10 betreft: het
was verleden jaar bij de aanbieding een draw back, dat nummer tien niet
bekend was. De boekhandel voelt zich dan reeds voor 10% bekocht. Het is nu
met Vasalis goed afgeloopen; doch wat zouden we gehad hebben, als zij niet
gekomen was? Wellicht een debutant. Voel je er niets voor om eens te gaan
praten met den heer Schmidt-Degener, de directeur van het Rijksmuseum, om
te probeeren hem over te halen tot het geven van een bundel in Helikon?
Zooals je weet heeft hij zijn poëzie tot nu toe steeds in beperkte, mooigedrukte
uitgaven voor eigen rekening buiten den handel laten maken. En dat werk is
- ik weet niet of je het kent, anders stuur ik je drie bundels ter lezing buitengewoon goed en erg curieus. Het is een figuur die op zichzelf staat. Voel
576
je ervoor?
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En dan is er nog iets: Zou je het aandurven, een bundel Engelsche verzen
in Helikon te brengen? De zoon van P.N. van Eyck, Robby van Eyck, die in
Leiden studeert, en een heele engelsche opleiding heeft gehad, heeft een
bundel klaar. Zoowel Du Perron als Roland Holst, dus wel twee zeer
577
verschillende beoordeelaars waren er enthousiast over. Wat denk je ervan?
Met hartelijke groeten, ook van Greet en Max, je
Sander

Eindnoten:
573 Toen Stols Eiland der ziel in november 1939 uitgaf, was de bundel eerder al door Uitgevers
Maatschappij Holland en voor De Vrije Bladen geweigerd.
574 Stols schrapte in zijn brief een tweetal passages (hier cursief gedrukt): ‘Als Achterberg, ook
buiten Helikon om wil bundelen, dan moet hij, als hij een fatsoenlijk mensch is, nadat ik reeds
twee bundels van hem heb uitgegeven, en een derden in bewerking, ook zijn poezie buiten
Helikon om aan mij aanbieden. Hij kan kiezen of weggaan; maar dan ook met Thebe, die hij don
meteen in Osmose bij Daamen kan opnemen. We vinden dan heusch wel iets anders voor
Helikon.’ (Zie p. 23 voor de kwestie rond Osmose.)
575 De debutantenbundel zou uiteindelijk niet doorgaan. E. den Tex zou in 1942 bij Stols debuteren
met de bundel Slagzij, die werd uitgegeven als nummer 2 in de serie Atlantis.
576 De kunsthistoricus en letterkundige Frederik Schmidt Degener (1881-1941) was directeur van
het Rijksmuseum. Schmidt Degener was een groot Rembrandt-kenner en hij publiceerde talloze
arlikelen over kunstgeschiedenis en museuminrichting. Zijn gedichten verspreidde hij, afgezien
van enkele publicaties in Groot Nederland uitsluitend als privé-uitgaven onder zijn vrienden.
577 P.N. van Eyck verbleef vanaf 1919 als correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant
in Londen. Hij vervulde deze functie tot 1935; toen volgde hij Albert Verwey op als hoogleraar
in de Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Leiden.
De Engelstalige verzen van zijn zoon Robert Floris van Eyck (geb. 1916) zouden niet in de reeks
Helikon verschijnen, maar in 1941 ofzonderlijk door Stols worden uitgegeven, onder de titel
Endless interval. In 1944 zou Stols clandestien onder de imprint The Somerset Press te Sidcott
nog een tweede bundel van hem uitgeven, Perpetual treason.
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153 Wim Hora Adema (namens Ed. Hoornik) aan A.A.M. Stols, 15
november 1940
[Amsterdam,] 15 Nov [19]40
Geachte Heer Stols,
Hoornik vroeg mij U dringend te verzoeken de titel van de bundel van Vasalis
578
alsnog te wijzigen in ‘Parken en Woestijnen’.
Hoogachtend
W. Hora Adema

Advertentie van Uitgeverij A.A.M. Stols in Nieuwsblad voor den Boekhandel, 10 januari 1940.

Eindnoten:
578 Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bundel Weide en woestijn zou gaan heten.
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154 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 21 november 1940
579

[Amsterdam,] 21-XI [19]41

Beste Sander,
Hierbij de proeven van ‘Geboorte etc’ en de bundel van Jan Campert (deeltje VIII
Helikon 1941). Zooals afgesproken is deel IX ‘Op den drempel’. Over deel X
correspondeer ik nog met Hendrik de Vries en L.Th. Lehmann. Lukt dit niet, dan
wend ik mij tot Schmidt Degener, van wien ik alleen de publicaties in ‘Groot
580
Nederland’ ken. Zoodra er iets vaststaat, schrijf ik je direct.
Wil je mij verwittigen, wanneer ‘De Erfgenaam’ uit is; ik kom dan even naar Den
Haag, waar ik dezer dagen toch zijn moet.
Hartelijk dank voor het corrigeeren van de proeven, ook aan Max.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
579 Gedateerd op grond van de inhoud.
580 F. Schmidt Degener publiceerde onder zijn eigen naam in Groot Nederland 39 (1940) 1 (januari),
p. 86-87 ‘Dialogen in Akragas’ en ‘Per auto-car naar Kuyundchik’, en onder het pseudoniem
Teunis Erink in Groot Nederland 40 (1941) 4 (april), p. 263-268 ‘Leopold’, ‘Pompey’, ‘De
terugkeer’, ‘Het vijfvoudig wonder’ en ‘Zingende rebus’ en in Groot Nederland 40 (1941) 10
(oktober), p. 246-255 ‘Ceres en Boreas’, ‘Gepolychromeerde Salome’, ‘Met grootmoeder
Kamerlingh naar buiten’, ‘Optochten van Demiourgos’ en ‘Tuinen’.
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155 Uitgeverij A.A.M. Stols (Max Nord) aan Ed. Hoornik, 25
november 1940
25-11-'40
Beste Ed,
Namens Stols laat ik je weten, dat ‘De Erfgenaam’ de tweede helft van deze
week in Den Haag zal zijn.
Als je komt, hoop ik je te zien,
hartelijke groeten,
Max Nord
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156 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 26 november 1940
26-XI-'40
Beste Sander,
Hierbij de bundel van Achterberg. Ik heb hem er uitvoerig over geschreven,
581
geadviseerd, welke verzen hij weg moet laten, volgorde enz. Hij zal zich dus wel
weer met je in verbinding stellen. Er staan een tiental gedichten in, die ongehoord
goed zijn. Zie, wat je kunt doen. Ik ben in ieder geval blij, dat de kwestie tusschen
hem en jou in orde is.
Plannen voor 1941 heb ik niet, kan ik op het oogenblik zelfs niet hebben, omdat
het te druk is, zoowel voor ‘Criterium’ als voor ‘Helikon’. Ik heb nog een achttal
bundels van onbekenden, die ik oppervlakkig heb doorgelezen, maar die ik nog
eens door moet nemen, om mijn afwijzing te motiveeren. ‘Joosje’ is vandaag
verschenen; ik laat je een exemplaar sturen.
Half December zend ik je de inleiding bij ‘Twee lentes’. Kan deze bundel vroeg
in het voorjaar verschijnen, omdat, naar ik hoor, in de lente ook andere bloemlezingen
582
uitkomen.
Kunnen we een overeenkomst maken omtrent het honorarium ‘Erfgenaam’, ‘Twee
lentes’ en herdruk ‘Mattheus’?
Kan ‘De Erfgenaam’ niet vóór St. Nicolaas bij den boekhandel zijn. Waarschuw
even, zodra de bundel uit is; we kunnen dan nog even praten.
Na ‘De Erfgenaam’ heb ik niets meer geschreven; maar dat komt wel weer. Ik wil
nu een paar jaar tijd nemen voor een nieuwen bundel. Ik word ouder, Sander, en
dan gaat het niet meer zoo vlot, en dan ben je niet meer zoo snel tevreden. Ik zit te
veel in het brandpunt; ik zou er eens een tijd uit moeten, stil voor mezelf werken,
zonder tijdschriften, zonder actueele rompslomp. Maar ik heb nu eenmaal het gezin,
dat geld kost, en ik leef van kroeg tot kroeg. Voorloopig moet dat nog wel zoo blijven;
alleen als al zeker zou zijn, dat ik met al dat redactioneele werk mijn eigen
dichterschap zou fnuiken, zou ik er onherroepelijk mee ophouden. 't Is heel moeilijk,
zooals je ziet!
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
581 Bedoeld is Osmose. Een bundel gedichten, die Hoornik samenstelde. De correspondentie
hierover van Hoornik met Gerrit Achterberg, is niet bewaard gebleven.
582 In 1941 zou een groot aantal bloemlezingen verschijnen, onder meer: de veertiende druk van
het door P.N. van Kampen & Zoon te Amsterdam uitgegeven Dichters van dezen tijd en het
supplement Oogst 1940, beide verzorgd en ingeleid door D.A.M. Binnendijk; de vijfde herziene
druk van het door Van Loghum Slaterus te Arnhem uitgegeven Nieuwe geluiden. Een keuze uit
de hedendaagsche poëzie, bijeengebracht en ingeleid door Dirk Coster; het door Uitgevers
Maatschappij W. de Haan te Utrecht uitgegeven De liefde tot zijn land is ieder aangeboren. Land
en volk van Nederland in kunst en letteren, verzameld en ingeleid door W.L.M.E. van Leeuwen;
twee door Bigot en Van Rossum te Amsterdam uitgegeven en door C.J. Kelk en Halbo C. Kool
samengestelde bloemlezingen: Nieuwste dichtkunst (6de druk) en, Moderne lyriek (4de druk).
In 1942 volgde nog de door de Wereldbibliotheek te Amsterdam uitgegeven bloemlezing Stille
opmars. Verzen van de nieuwe generatie, verzameld en ingeleid door F.W. van Heerikhuizen.
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157 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 29 november 1940
[Amsterdam,] 29-XI-[19]40
Beste Sander,
Is het mogelijk, dat ik Zondag a.s. even ter inzage krijg de critieken, die op
‘Tafelronde’ verschenen zijn - dit in verband met de inleiding bij ‘Twee Lentes’. Ik
hoop tusschen 1 ½ en 2 uur in Rijswijk te zijn (zonder treinvertraging).
Hartelijks
Je Eddie
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158 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 11 december 1940
[Rijswijk, Z.H.] 11-12-1940
Beste Eddy,
Hierbij de proeven van vel 1-3 van Twee Lentes. Zooals je ziet wordt je
inleiding urgent.
Met de titelpagina ben ik het nog niet eens: ze is nog niet goed gezet en,
eerlijk gezegd bevredigt mij de benaming: ‘De beste gedichten uit Werk 1939
en Criterium 1940’ niet.
Kan die titel niet vervangen worden door zooiets als: ‘een bloemlezing uit
de dichters van de Amsterdamsche School’?
583
Ik vrees dat dat ‘Werk’ en ‘Criterium’ den boekhandel zal afschrikken...
Stuur je de inleiding gauw?
En nu je advies: zullen we Helikon in 1941 doornummeren 11, 12 enz of
584
opnieuw beginnen met 1, 2?
o

Stel nu even de juiste volgorde vast (Du Perron moet N 1 blijven in verband
met het daarna opnemen in de Verz. Gedichten), dan kan ik den fondscatalogus
585
laten zetten.
586
Kunnen we de bloemlezing verkopen voor 2.50 ing, of is dat te duur? Het
wordt moeilijk om iets nog goedkoop uit te geven... In ieder geval zal ik
Meulenhoff om een advertentie voor Criterium vragen, zooals ik deed in het
Marsman-nummer. Ik zet er ook een advertentie voor Helikon in, en zal vragen
of Leopold er nog voor voelt om Werk te adverteeren (desnoods op te ruimen).
587
Misschien voeg ik nog een lijst van door mij uitgegeven bundels toe.
Laat je Twee Lentes zorgvuldig corrigeren?
588
Zijn er nog geen besprekingen van De Erfgenaam?
589
Heeft dr. Leerink Halcyon al besproken? Stuur me dan 2 ex van de krant.
M.h.gr.
je
Sander

Eindnoten:
583 Ondanks Stols' bezwaren bleef de ondertitel De beste gedichten uit ‘Werk’ 1939 en ‘Criterium’
1940 gehandhaafd.
584 Besloten werd de reeks door te nummeren; jaargang 1941 van Helikon omvatte de delen 11 t/m
20.
585 Ed. Hoornik schreef twee lijstjes met namen onder deze brief van Stols. Het eerste lijstje is
waarschijnlijk een inventarisatie, het tweede de door hem vastgestelde volgorde. Dit tweede
lijstje (waarop de namen onder elkaar stonden vermeld) komt namelijk overeen met de
rangschikking die Wim Hora Adema daags daarna aan Stols doorgaf:
‘E. du Perron: Grijze dashond
Bertus Aafjes: Het zanduur van de dood
C. Buddingh’: Het geirriteerde lied
Max Dendermonde: Tijdelijk isolement
G. Achterberg: Thebe
Jac. van Hattum: De waterscheiding
Jan Campert: Huis en herberg
L.Th. Lehmann: Schrijlings op de horizon
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A. van der Alm: Marathon’
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‘E. du P. / Aafjes / Dendermonde / Jan Campert / C. Buddingh / Jac. v. Hattum / A. v.d. Alm / G.
Achterberg / Op den drempel / L.Th. Lehmann’
De prijs van Twee lentes zou ƒ2,90 (ingenaaid) en ƒ3,90 (gebonden) zijn.
Om de kosten van Twee lentes enigszins te drukken en via deze bloemlezing de verkoop van
andere uitgaven te stimuleren, nam Stols inderdaad een aantal advertenties op: J.M. Meulenhoff
plaatste een advertentie voor Criterium, zelf adverteerde Stols voor de tiende en elfde jaargang
van Helikon (1940 en 1941), hij nam een lijst op van bundels van auteurs die hij had uitgegeven
en waarvan gedichten in Twee lentes waren opgenomen, hij plaatste een advertentie voor
Tafelronde en tenslotte voor de door hem uitgegeven Van der Hoogtprijswinnaars, te weten
Soleares van J. Slauerhoff (1934), Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten van
Hoornik (1939) en Het schiereiland van Clara Eggink (1940). Van H.P. Leopold's Uitgevers
Maatschappij in 's-Gravenhage, die in 1939 met Uitgeversmij. A. Manteau in Brussel het tijdschrift
Werk uitgaf, verscheen geen advertentie in Twee lentes.
Voorzover achterhaald, zijn er voor 11 december 1940 geen besprekingen van De erfgenaam
verschenen.
Johan Adolf Leerink (1906-1990) was kunstredacteur van het Algemeen Handelsblad. Een
bespreking van zijn hand over Halcyon is niet achterhaald.
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159 Wim Hora Adema (namens Ed. Hoornik) aan A.A.M. Stols, 12
december 1940
[Amsterdam,] 12 December [19]40
Geachte Heer Stols,
Namens Hoornik zend ik U hierbij de zorgvuldig gecorrigeerde correctie-proef.
Wat de titel betreft: Hoornik stelt U voor in het reis-exemplaar te zetten
‘Bloemlezing uit de nieuwe poëzie’; voor het boek zelf moet wat er nu staat
590
gehandhaafd blijven. Dat kan niet anders. De inleiding is bijna gereed; U ontvangt
deze volgende week.
Indien U een slip-case laat vervaardigen opnieuw nummeren; anders
591
doornummeren.
Met de prijs gaat Hoornik accoord.
Dr. Leerink heeft Halcyon niet ontvangen. Het zal dus wel ontvreemd zijn. Hij wil
het gaarne bespreken, en verzoekt U een aflevering naar zijn particuliere adres,
Nic. Maesstraat 133 hs, A'dam Z te willen zenden.
Zou de bundel ‘Osmose’ (die niet in de Helikon-reeks verschijnt) tot het najaar
592
kunnen worden uitgesteld?
Volgorde van de reeks is: 11 E. du Perron, 12 Aafjes, 13 Dendermonde, 14 Jan
Campert, 15 C. Buddingh, 16 Jac. van Hattum, 17 A. v.d. Alm, 18 G. Achterberg,
‘Op den drempel’, L.Th. Lehmann.
Hoogachtend
W. Hora Adema

Eindnoten:
590 Een reisexemplaar van Twee lentes is niet achterhaald. De volledige titel van de bloemlezing
zou Twee lentes. De beste gedichten uit ‘Werk’ 1939 en ‘Criterium’ 1940 worden.
591 Voor de jaargangen van Helikon zijn geen banden verschenen.
592 Stols had Gerrit Achterberg beloofd dat hij Osmose in het voorjaar van 1941 zou uitgeven. Op
het verzoek van Hoornik om de bundel tot het najaar uit te stellen, ging Stols niet in; de bundel
verscheen in de eerste week van maart.
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160 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 12 december 1940
[Rijswijk, Z.H.] 12-12-1940
Beste Eddy,
Separaat zend ik je de rest van de proeven van Twee Lentes. Haast je dus
met de voorrede voor dit boek!
Zou je niet heele korte biografietjes achterin zetten, zooals in dat werkje van
593
Lekkerkerker staan?
Tenslotte dit: wil jij niet aan De Haan schrijven (zie bijgaanden brief), dat je
er onmogelijk mee accoord kunt gaan dat ze die gedichten uit Steenen en
594
Mattheus overnemen? Al dat gepirateer op kosten van dichters en uitgevers
moet zooveel mogelijk worden tegengegaan. Laat den Brabander en van
Hattum in denzelfden geest schrijven. Stel desnoods een brief op en teeken
deze alle drie!
Je moet erin zeggen dat hun uitgave niets met onderwijs of wetenschap te
maken heeft en dat vrije overneming niet geoorloofd is; ook dat iedere vrije
overneming in wezen een onfatsoenlijke daad is.
Mhgr
je Sander
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Prospectus van De Halcyon Pers van A.A.M. Stols, 1 augustus 1940. (Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag.)

Eindnoten:
593 Stols doelde op In aanbouw. Letterkundig werk van jongeren. Deze in 1939 bij H.P. Leopold's
Uitgevers Maatschappij verschenen bloemlezing werd door K. Lekkerkerker samengesteld en
van korte biografieën van de opgenomen auteurs voorzien. Daarbij werd tevens een overzicht
van gepubliceerd werk geplaatst. In navolging van In aanbouw werden in Twee lentes ook de
bio- en bibliografische gegevens van de dichters opgenomen.
594 Deze brief is niet bewaard gebleven. Bij Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. in Utrecht zou
in 1941 de door W.L.M.E. van Leeuwen samengestelde bloemlezing De liefde tot zijn land is
ieder aangeboren. Land en volk van Nederland in kunst en letteren verschijnen. In deze
bloemlezing zou ‘Modern schilderij uit het Friese dorp Wommels’ van Jac. van Hattum (p. 137)
en ‘Molens, meiden, melkvee’ van Gerard den Brabander (p. 138) uit de door Stols uitgegeven
bundel Drie op één perron (1938) worden opgenomen. In de bloemlezing zou geen gedicht uit
de bundel Steenen worden opgenomen; wel zou Hoorniks gedicht ‘Amsterdam’ (p. 176) worden
afgedrukt, oorspronkelijk verschenen in diens door H.P. Leopold's Uitgevers Mij. uitgeven bundel
Mattheus (1938), die Stols herdrukt had in Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten
(1939). Hoornik zou De Haan volgens Stols' aanwijzingen schrijven, want op 1 april 1941 stuurde
Stols hem een postcheque van ƒ2,50, als honorarium voor het in deze bloemlezing opgenomen
gedicht. (Zie ook br. 161.)
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161 Wim Hora Adema (namens Ed. Hoornik) aan A.A.M. Stols, 14
december 1940
[Amsterdam,] 14 Dec [19]40
Geachte Heer Stols,
Namens Hoornik zend ik U hierbij het tweede gedeelte van ‘Twee Lentes’
gecorrigeerd terug.
Verder gaan hier bij:
a. de inhouds-opgave
b. vier gedichten, die nog voor deze bundel gezet moeten worden. De plaats is
595
aangegeven.
c. inleiding I en II. Derde deel volgt spoedig tegelijk met de biografietjes.
Hoornik heeft De Uitgeversmij De Haan volgens Uw aanwijzingen geschreven.
Hoogachtend:
W. Hora Adema

Eindnoten:
595 De gedichten uit Twee lentes die nog moesten worden gezet, waren naar alle waarschijnlijkheid
‘Elegie aan zee’ van Henrik Scholte en ‘Klein graf’ van Nes Tergast (die uiteindelijk niet in de
bundel zouden worden opgenomen; ‘Klein graf’ verving Hoornik op 15 december voor
‘Tropenwee’, ook van Tergast), ‘Gedicht’ van Hanno van Wagenvoorde en ‘Avondval’ van W.
Hussem. Hoornik schreef op 15 december (br. 162) namelijk aan Stols, dat hij van deze vier
gedichten de correctie-proeven nog moest krijgen.
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162 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 15 december 1940
15-XII-'40
Beste Sander,
Het slot van mijn inleiding bij ‘Twee Lentes’ is kort en krijg je spoedig.
Het gedicht ‘Klein graf’ van Nes Tergast (blz. 79) moet vervallen; in de plaats
daarvan komt het hierbijgaande vers: ‘Tropenwee’.
Ik krijg dus nog correctie-proeven van de volgende gedichten: Elegie aan zee
(Henrik Scholte), Gedicht (Hanno van Wagenvoorde), Avondval (W. Hussem) en
Tropenwee (Nes Tergast). De andere gedichten zijn allen gecorrigeerd. Dank voor
de moeite.
Hartelijks
Je Eddie
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163 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 21 december 1940
21-XII-'40
Beste Sander,
De samenstelling van de biographietjes kost eenigen tijd; ik moest een aantal
brieven schrijven; op enkele heb ik het antwoord nog niet binnen. Zoodra ik klaar
ben, zend ik je de heele boel gelijk met het slot van de inleiding. De volgorde van
de Helikon-reeks 1941 wekte eenige moeilijkheden, kwade gezichten enz. Ik heb
het zoo goed mogelijk trachten te schikken. De volgorde van verschijning is thans
aldus, en dit is onherroepelijk de laatste wijziging, die ik aanbreng:
- 1 Du Perron
- 2 C. Buddingh'
- 3 Bertus Aafjes
- 4 Dendermonde596
- 5 Jan Campert
- 6 Jac v. Hattum
- 7 A. v.d. Alm
- 8 G. Achterberg
- 9 Op den drempel597
- L.Th. Lehmann
10
Ik hoop, dat het mogelijk is, dat de bundels in deze volgorde kunnen verschijnen.
Deze samenstelling heeft ook dit voordeel, dat er thans geen twee debutanten vlak
na elkaar verschijnen.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
596 Max Dendermonde had op 19 december 1940 aan Hoornik geschreven: ‘25-10-40 schrijf je me
[...]: Het lot verwijst jou naar Maart [...]. Ik, die hierin geloofde als de wet van Meden en Perzen,
geef verschillende mensen, die bloemlezingen en biogrofieën samenstellen, de maand Maart
als onveranderlijk [...] etc. en wat gebeurt er? Pats, de hele rotzooi door elkaar. Is die
Dendermonde maar, daar ergens in Groningen, die kan je best behandelen als een schooljongen.
[...] van de verloting was Ik de verliezer, moet je nu deze verliezer nog een keer een paar
maandjes naar achteren duwen? Je voelt zelf wel, dat hier iets niet klopt. Het komt er nu practisch
op neer dat Buddingh mijn plaats ingenomen heeft. [...] Maar onthoud, dat mijn bundel voor mei
moet verschijnen!!!’. (Collectie Mies Bouhuys. Amsterdam.)
597 De debutantenbundel Op den drempel kwam te vervallen en daarvoor in de plaats kwam In den
vreemde van Pierre H. Dubois (Helikon 19).
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164 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 december 1940
23-XII-'40
Beste Sander,
Hierbij het slot van de inleiding bij ‘Twee Lentes’. Het samenstellen van de
biographietjes kost meer tijd dan ik had gedacht; ik hoop je ze echter vóór Nieuwjaar
te zenden. Voor enkele ingewikkelde gevallen raadpleeg ik Lekkerkerker.
Met hartelijke groeten, prettige kerstdagen
Je Eddie
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165 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 3 januari 1941
[Amsterdam,] 3-I [19]41
Beste Sander,
Beste wenschen voor jou en je gezin!
Hierbij de gecorrigeerde proef van ‘Twee Lentes’. In het derde deel van de inleiding
heb ik nog al wat correctie moeten aanbrengen, omdat de namen van de tijdschriften
598
(‘Werk’ en ‘Criterium’) in I en II gespatieerd zijn, en in III niet. Zou je van deze
inleiding, waar nog al veel fouten in zitten, revisie willen vragen. Ik ben bang, dat er
bij de correctie opnieuw fouten worden gemaakt. Jij of Nord, of ik kan dan deze
revisie even controleeren. Het geeft geen oponthoud, omdat de bibliografieën nog
moeten worden gezet.
In de inleiding heb ik de naam Clara Eggink geschrapt; denk nu niet, dat dit om
persoonlijke redenen geschiedde; ik heb juist veel waardeering voor haar poëzie.
Haar werk zet de traditie van Bloem voort, maar heeft geen affiniteit met de poëzie
van de nieuwe generatie. Daarom koos ik Jan Campert als overgangsfiguur, die in
het in deze bloemlezing opgenomen gedicht elementen van Bloem bindt aan het
599
romantisch realisme der nieuwere dichters. En daarom moest tot mijn spijt (wegens
600
de zetkosten!) het gedicht van Henrik Scholte vervallen. Ik heb dit ook in de
inleiding (in III) verbeterd.
Van F.W. van Heerikhuizen had ik oorspronkelijk twee gedichten opgenomen.
Nu ik alle verzen nog eens doorgenomen heb, ben ik tot de conclusie gekomen, dat
ik onmogelijk beide gedichten kan laten vervallen. Het gedicht ‘Het huis’ nml. komt
601
ver uit boven de meeste producten der ‘eenmansgangers’. De vent kan inderdaad
een vijg zijn, maar bij het samenstellen van een bloemlezing mag dat niet de doorslag
geven. Zoo had ik b.v. uit vriendschap voor Wim Hora Adema graag een der door
haar in ‘Werk’ gepubliceerde gedichten opgenomen; ik liet dit echter om poëtische
602
redenen na. Het spijt mij, dat ik in ons onderhoud van Heerikhuizen te snel liet
glippen. Doordat er nu één gedicht van Scholte en één van V. Heerikhuizen vervallen
is, blijft de door jouw aangebrachte nummering goed. Ik schrapte nog één gedicht
van Tergast, maar hierdoor verandert niets, daar het met een ander op één pagina
603
604
stond. Ik hoop, dat op het omslag van Salden de naam Scholte niet voorkomt!
Mag ik je er nog even aan herinneren, dat de titelpagina nog moet worden
veranderd. Ik heb de wijzigingen reeds aangegeven, en ten overvloede de oude
pagina bijgevoegd (niet voor het reisexemplaar!). Met Schuur, wiens gedichten je
605
mij zond, had ik reeds eenige malen een onderhoud. Zijn werk is niet kwaad, maar
technisch nog erg zwak. Voor een bundel komt het niet in aanmerking. Voor ‘Op
den drempel’ stond hij met Den Tex e.a. reeds genoteerd. Ik zal hem nu ten
overvloede nog schrijven.
Vanavond stuur ik je den bundel ‘Oorlog’ met commentaar voor de heeren. Ik ben
van plan alle gedichten, die sedert het uitbreken van den oorlog over dat onderwerp
geschreven zijn, te verzamelen. Zoodra de zaak is afgeloopen, kunnen we
606
onmiddellijk een grooten bundel uitgeven! Wat denk je daarvan? Hoe staat het
607
met den derden druk van Mattheus? Is deze reeds verschenen?
II

Heb je aan Theun de Vries (Prinsengracht 467 ) reeds een exemplaar van ‘De
Erfgenaam’ verzonden. Ik zelf zou nog twee gebr[ocheerde] recensie-exemplaren
608
krijgen, en ook, gaarne, voor rekening, een gebonden ‘Onderweg’.
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Hoe had je je het honorarium voor ‘Twee Lentes’ gedacht? Of wil je eerst het resultaat
van de aanbieding afwachten? Het zou prachtig zijn, als de bundel nog deze maand
verscheen. Wat denk je ervan om de belangrijkste medewerkers (die im[:me]rs geen
honorarium krijgen) een present-exemplaar te zenden? Je ziet: je hebt weer heel
wat vragen te beantwoorden!
Hartelijke groeten
Je Eddie
Gaarne ook nog één exemplaar van ‘Geburt’.
spoed!
N.B. Is het mogelijk - wanneer althans de bundel van Vasalis nog niet uit is - aan
Bertus Aafjes, die 15 Januari zijn poëzie-kroniek moet inleveren! - de proeven van
609
‘Parken en Woestijnen’ zoo spoedig mogelijk te zenden? Zijn adres is: Bertus
Aafjes, p/a Massini, Jan Haringstr. 95, Haarlem.
610

Bijgaand ook de critiek van Uyldert op ‘Onderweg’ en ‘De Erfgenaam’.

Eindnoten:
598 In de inleiding van Twee lentes zijn de namen van tijdschriften cursief gedrukt. Het is mogelijk
dat Hoornik zich in deze brief vergist en ‘gespatieerd’ schrijft, terwijl hij ‘cursief’ bedoelt. De
inleiding kan ook opnieuw zijn gezet, hoewel in de correspondentie verder geen melding wordt
gemaakt van een nieuw gezette inleiding.
599 Van Jan R.Th. Campert werd het gedicht ‘Het klein hotel’ in Twee lentes opgenomen (p, 56-57).
Dit gedicht werd eerder gepubliceerd in Criterium 1 (1940) 5 (juni), p. 260-261.
600 Van Henrik Scholte (1903-1988) waren in Werk 1 (1939) 5 (mei), p. 58-60 de gedichten ‘De
schipbreuk’, ‘Straatzang in Tripoli’ en ‘Drie Spaansche verzen’ (‘Zondag in Andalucia’, ‘Corrida’
en ‘Barcelona’) verschenen, en in Criterium 1 (1940) 12 (december), p. 747 ‘Elegie aan zee’.
Van hem werd geen enkel gedicht in Twee lentes opgenomen.
601 Van Frederik Wilhelm van Heerikhuizen (1910-1969) was in Werk 1 (1939) 5 (mei), p. 51 het
gedicht ‘Het huis’ en in Criterium 1 (1940) 5 (juni), p. 257 ‘Jonge oorlogsweduwe’ gepubliceerd.
In Twee lentes zou alleen ‘Huis’ worden opgenomen (p. 67.)
602 Wim Hora Adema was met Hoornik bevriend en typte jarenlang zijn manuscripten uit. Van haar
werden vijf gedichten in het poëzienummer van Werk 1 (1939) 5 (mei) gepubliceerd namelijk:
‘Zeepbel’, ‘Aquarium’, ‘Mascotte’, ‘Verwijdering’ en ‘Slapeloze nacht’ (p. 36-37).
603 Van F.W. van Heerikhuizen was het gedicht ‘Jonge oorlogsweduwe’ komen te vervallen; welk
gedicht van Henrik Scholte en van Nes Tergast kwam te vervallen, is niet achterhaald. Nes
Tergast had enige tientallen verzen gepubliceerd in Werk 1 (1939) 9 (september), p. 1-6 (onder
meer ‘Tropenwee’) en 11 (november), p. 12-14, en in Criterium 1 (1940) 1 (maart), p. 50-51
(onder meer ‘Droom’), 3-4 (mei), p. 215-216 (onder meer ‘Gemis’) en 8-9 (september), p. 456-458.
Van hem werden de drie genoemde gedichten in Twee Lentes (p. 60-62) opgenomen.
604 De uit Duitsland afkomstige typograaf en ontwerper Helmut Otto Michaël Salden (1910-1996)
was na zijn komst in Nederland door Menno ter Braak bij een aantal uitgevers geïntroduceerd.
Voor Stols maakte hij in en na de oorlog veel ontwerpen voor boekbanden, stofomslagen en
titels, o.a. voor boeken van M. Vasalis, Jan van Nijlen, A. Roland Holst en Marnix Gijsen. Het
typografische omslag van Twee lentes was van zijn hand.
605 Jacobus Gerardus (Koos) Schuur (1915-1995) werkte van 1935 tot 1942 als journalist bij het
Groningse dagblad De Noordooster. In de periode 1938-1943 publiceerde hij enige verzen in
De Gids en Den Gulden Winckel. Hij debuteerde in 1942 clandestien bij De Semaphore-pers te
Dordrecht met Windverhaal, een jaar later gevolgd door de door Stols typogrofisch verzorgde
en bij Boosten & Stols in Maastricht gedrukte bundel Novemberland.
606 Bedoeld is de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst. (Zie n. 629.) Het was de
bedoeling dat Ed. Hoornik voor bovengenoemde vereniging een bloemlezing zou samenstellen,
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waarin gedichten werden opgenomen die na 10 mei 1940 waren geschreven en de oorlog tot
onderwerp hadden.
Op 30 oktober 1940 schreef voorzitter J.F. van Royen aan zijn bestuur; ‘[...] terwijl we den
nieuwen leden als welkom in de vereeniging een verzenboek hopen aan te bieden behelzende
enkele gedichten van belangrijke schrijvers, geïnspireerd door den huidigen toestand van ons
Vaderland.’ Met de uitvoering van het een en ander werden Van Royen, L.J.C. Boucher, F.
Kerdijk en Stols belast. Een jaar later, in een brief die de vereniging met kerstmis 1941 aan haar
leden zond, werd melding gemaakt van de plannen rond de uitgave van Een verzenboek uit
1940, zoals de bloemlezing zou gaan heten. Het was nu de bedoeling dat de bundel als geschenk
aan alle ± 175 leden van de vereniging zou worden aangeboden. (Zie n. 611 voor de gedichten
die zouden worden opgenomen.)
De realisatie van de bloemlezing liep stuk op het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
J. van Ham, hoofd van de Afdeeling Boekwezen en belast met het toewijzen van toestemmingen,
schreef 10 maart 1942 dat hij geen toestemming gaf tot het afdrukken van Een verzenboek uit
1940 en zond het modelboek en manuscript terug aan de vereniging. (De brieven van Van Royen
en het bestuur bevinden zich in het Stols-archief van de Stadsbibliotheek in Haarlem en de
correspondentie over de toewijzingen in het archief van de Nederlandsche Vereeniging voor
Druk- en Boekkunst.)
Na de oorlog is evenmin bij Stols of bij een andere uitgever een door Hoornik verzorgde uitgave
van alle ‘oorlogsgedichten’ verschenen.
De derde druk van Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten zou op 26 februari
1941 verschijnen.
Onderweg van A. Roland Holst was in 1940 als nummer 12 in De Halcyon Pers verschenen in
een oplage van 40 exemplaren, De tweede druk (de handelseditie) verscheen datzelfde jaar.
Bertus Aafjes verzorgde in 1941 in Criterium de rubriek ‘Kroniek der poëzie’. In Criterium 2 (1941)
2 (februari), p. 145-149 besprak hij Vasalis' bundel Parken en woestijnen.
Maurits Uyldert besprak op 5 januari 1941 in het Algemeen Handelsblad naast Onderweg van
A. Roland Holst en De erfgenaam van Hoornik ook Dagelijksch brood van J.W.F. Werumeus
Buning en de door hem somengestelde bloemlezing Lof van Nederland.
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166 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 4 januari 1941
[Amsterdam,] 4-I [19]41
Beste Sander,
Hierbij zend ik je de gedichten, die betrekking hebben op den oorlog, en na 10
Mei gepubliceerd zijn. Het komt mij voor, dat de bundel nog al flink wordt, tenminste
wanneer alle hierbij gaande gedichten worden opgenomen. Ik stel daarom een
selectie voor; de samenstelling van den bundel, in alphabetische volgorde, gaat
611
hierbij. De hierin niet opgenomen gedichten sluit ik toch in, omdat ik niet weet,
hoe de omvang mag zijn. Deze ontving ik graag terug.
Met hartelijke groeten
Je Eddie
N.B. Eenige van bijgaande gedichten worden eerst in de komende maanden
612
gepubliceerd o.a. in ‘Het Geschenk’ en in ‘Criterium’.

Eindnoten:
611 Dit lijstje is niet achterhaald. In het archief van de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en
Boekkunst is de inhoudsopgave van Een verzenboek uit 1940 aanwezig, die het Departement
van Volksvoorlichting en Kunsten kreeg gepresenteerd. Het was de bedoeling dat de volgende
gedichten in de bundel zouden worden opgenomen: ‘Waterlinie’ van Anthonie Donker, ‘Vol de
nuit’ von E. den Tex, ‘De laatste brief’ van Bertus Aafjes, ‘Wot deert te sterven’ van Nes Tergast,
‘Na oorlog’ van A. Marja, ‘Oorlog’ van Ed. Hoornik, ‘Ballade van de evacuatie’ van J.W.F.
Werumeus Buning, ‘Marsman’ van G. Achterberg, ‘Het Wachtwoord’ van Han G. Hoekstra, ‘Waar
bleef de Schoonheid.? - Zij, die boeken halen,’ van A. Roland Holst, ‘Rotterdam’ van W. Hussem,
‘Doodenmarsch’ van Clara Eggink, ‘Rotterdam’ van J.C. Bloem, ‘Sonnet’ (‘Nu er geen plaats
bleek voor uw oud karkas’) van P.C. Boutens en ‘Kerstiiedje’ van G.A. van Klinkenberg.
Op 1 juli 1941 zou Hoornik aan J.F. van Royen schrijven, dat ‘In Memoriam H. Marsman’ van
Jan Engelman niet geschikt was en dat Gerard Wijdeveld geen verzen had. Hij zond met de
brief het zesde gedicht uit de serie ‘Voor Dag en Dauw’ (‘De kamer hardt de lucht niet langer
van’) van M. Nijhoff mee, ‘dat U wellicht, als een soort van preludium, aan de andere gedichten
kunt laten voorafgaan.’
612 Bedoeld is het door Emmy van Lokhorst en Victor E. van Vriesland samengestelde Novellen en
gedichten. Geschenk ter gelegenheid van de Nederlansche Boekenweek 1-8 maart 1941, dat
onder meer poëzie van Bertus Aafjes, G. Achterberg, Ciora Eggink, Han G. Hoekstra, Ed.
Hoornik, Max Nord, Eric van der Steen en M. Vasalis bevatte. De novellen waren afkomstig van
Theun de Vries, Henriëtte van Eyck en Hidde Heringa.
Alleen het gedicht ‘Na oorlog’ van A. Marja werd ook in Novellen en gedichten opgenomen (p.
13).
Van de genoemde gedichten hebben in Criterium gestaan: ‘Marsman’ van Achterberg, ‘Het
wachtwoord’ van Hoekstra, en ‘Vol de Nuit’ van E. den Tex.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

201

167 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 9 januari 1941
[Amsterdam,] 9-I [19]41
Beste Sander,
613
Hierbij de door Lekkerkerker gecorrigeerde proef van de ‘Korte Bibliografie’.
Deze man van de kleinigheden zal er wel geen fouten ingelaten hebben.
Zooals je weet nam ik, wat het werk van Eric v.d. Steen betreft, eenige gedichten
uit zijn bundel ‘Controversen’ (Mees, Santpoort), omdat de door hem in ‘Werk’ en
‘Criterium’ gepubliceerde verzen niet op behoorlijk peil stonden. Mevr. Mees schijnt
nog al een lastige tante te zijn; daarom zend ik je hierbij tevens de brief, waarin V.d.
614
Steen mij toestemming geeft gedichten aan ‘Controversen’ te ontleenen.
Voorts stel ik nog één wijziging voor, nml. schrapping van het gedicht ‘Après-midi’
van Bertus Aafjes, dat in het poëzie-nummer van ‘Criterium’ werd gepubliceerd.
‘Maasbode’, ‘Tijd’, ‘Ned. Dagblad’, kortom de katholieke dagbladen verzetten zich
in hooge mate tegen dit ‘onzedelijke’, ‘volksbedervende’, ‘bordeel’- product. Dit
protest laat mij Siberisch; ik vind het vers een der mooiste uit de geheele moderne
poëzie. Maar ‘Twee Lentes’ heeft een kans goed te worden verkocht; wanneer nu
de geheele katholieke èn de fascistische pers protest aanteekent, koopt natuurlijk
geen katholiek het boekje en is het onbruikbaar op de middelbare scholen. Overweeg
daarom, wat je wilt doen. Het betreffende gedicht wordt sowieso gepubliceerd in
615
den bundel ‘Het zanduur van den dood’.
- De bundel van Heerikhuizen schijnt weinig kans te maken; in dezen geest heeft
616
hij zich, althans tegenover Hoekstra uitgelaten.
- Charlotte Köhler gaat in het voorjaar poëzie van Aafjes & mij voordragen. Zou
je haar een exemplaar van ‘De Erfgenaam’ willen zenden, indien het je althans
617
de moeite waard lijkt, wat ik wel geloof, gezien het succes met ‘Maria Lecina’.
Haar adres is De Lairessestr. 14b, A'dam.
Je vroeg mij laatst in Rijswijk naar de speciale condities ten aanzien van de
luxe-uitgave van ‘De Erfgenaam’. Mijn bureau opruimend vond ik je brief van 31-7-40
618
met de volgende zin:
‘Ik zal je 20% van den netto prijs der exemplaren zonder bandprijs (12.- - 2.- =
10.-) dus 2.- betalen. Dat kan voor jou ƒ 60.- extra beteekenen.’ Ik geloof niet, dat
we deze gunstige bepaling in het contract opgenomen hebben; dat lijkt me ook niet
noodig. Ik heb in ieder geval reeds ƒ 80.- gehad.
Ik hoop, dat de critieken in ‘Hbl’ en ‘Nwe. Rott. Crt’ de verkoop gestimuleerd
619
620
hebben. Ik las in één ruk het boek ‘Slauerhoff’ van Van Wessem uit. Het is wat
oppervlakkig, maar buitengewoon boeiend.
Hartelijk dank voor de toezending.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
613 Deze opgave zou een plaats krijgen in Twee lentes.
614 Controversen van Eric van der Steen werd in 1938 uitgegeven bij N.V. Uitgeverij voorheen C.A.
Mees in Santpoort. Voor Twee lentes koos Hoornik vijf gedichten uit deze bundel: ‘Dag en nacht
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is schemering’, ‘Nachtelijk fluiten op de kade’, ‘Isola Bella, of de room’, ‘Branding’ en ‘Enkhuizen’
(p. 30-34). Ed. Hoornik verontwoordde deze keuze in een noot bij de inleiding (p. XII). Van Eric
van der Steen waren in Werk 1 (1939) 5 (mei), p. 62-64 een viertal gedichten gepubliceerd: ‘Wij
voor de toonbank’, ‘De waterstraal van de fontein’, ‘Ik hoorde Kreisler eens spelen’ en ‘Ik las in
een luwe duinpan’; in de eerste jaargang van Criterium verschenen verspreid over verschillende
nummers: ‘De Dichter’ (p. 118); ‘Ars Moriendi’ en ‘Zooals een brand’ (p. 364-365) en ‘Marsman.
“Salto mortale”’ (p. 591).
In de bedoelde brief van 30 deceraber 1940 schreef Eric van der Steen aan Hoornik; ‘Als antwoord
op je brief von 25/12 j.l. kan ik je berichten er geen enkel bezwaar tegen te hebben, dat je in de
bloemlezing uit “Werk” en “Criterium” lets aan “Controversen” ontleent in plaats van aan de
gedichten, die ik in de genoemde tijdschriften publiceerde.’
Met ‘Après-midi’ von Bertus Aafjes was Nieuwe poëzie. Poëzienummer van ‘Criterium’ 1 (1940)
11 (november), p. 685-687 geopend.
Op 10 november 1940 was in De Tijd het artikel ‘Over nieuwe poëzie’ gepubliceerd, over het
poëzie-nummer van Criterium, waarin over Aafjes' bijdrage werd gezegd: ‘Volstrekt-erotisch [...]
is de nieuwe poëzie van Bertus Aafjes [...]. Deze al te noncholante erotiek slaat eerdaags om
in een doodelijke vermoeidheid. Haar plastiek is soms zoo onomwonden, dat men zich afvraagt,
of hier de goede smaak niet wordt beleedigd, terwille van een schuimende bravour. [...] Er wordt
in dezen bundel meer belangstelling gevraagd voor beslapen matrassen dan de verbeelding
van aesthetisch-voelende menschen kan opbrengen’. Het Nederlandsch Dagblad, was een
orgaan van het Nationaal Front, dat vooral veel aanhangers had in het katholieke zuiden. In het
Nederlandsch Dagblad van 2 januari was een bijzonder fel artikel gepubliceerd, getiteld ‘Stormen
zal het’, dat afkomstig was van Bruno Weykamp en was geschreven naar aanleiding van het
artikel in De Tijd. Weykamp propageerde een nieuw gezond volksleven en viel de dichters rond
Criterium aan: ‘Wij begrijpen dat deze vale mannetjes, nu zij het mannelijk stappen van de
laarzen en het ruige, eerlijke lied van den soldaat vernemen, de vlucht nemen naar hikkerige
kirlachjes der bordeelen; hun “dichterschap”.’ In het katholieke dagblad De Maasbode is geen
artikel over het poëzie-nummer van Criterium of de gedichten van Aafjes achterhaald.
Op enkele wijzigingen in de interpunctie na, is ‘Après-midi’ in Het zanduur van de dood. Gedichten
(Helikon 13) identiek aan de versie in het poëzie-nummer van Criterium.
Het is niet duidelijk waar Hoornik op doelt. In 1941 verscheen van F.W. van Heerikhuizen de
dichtbundel De poort bij A.A. Balkema in Amsterdam en in 1942 de door hem samengestelde
bloemlezing Stille opmars. Verzen van de nieuwe generatie bij De Wereldbibliotheek in
Amsterdam.
Charlotte Theresia Catherina Köhler (1892-1977) was toneelspeelster en voordrachtkunstenares.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog hield ze in het hele land zgn. ‘huiskamerlezingen’, waarbij
ze vaak fragmenten uit Geboorte voordroeg en ook veel poëzie van Bertus Aafjes. (Med. Mies
Bouhuys, Amsterdam.)
Maria Lécina, een ballade in honderd strofen van J.W.F. Werumeus Buning, werd in 1938
uitgegeven door N.V. Em. Querido's Uitgeversmaatschappij in Amsterdam.
Deze brief is niet bewaard gebleven.
Op 28 december 1940 was in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een beschouwing van De
erfgenaam opgenomen, getiteld ‘De genezing van Mattheus’, die afkomstig was van A.A.M.
Stols. In het Algemeen Handeldblad besprak Maurits Uyldert de bundel op 5 januari 1941. (Zie
n. 610.)
Bedoeld is Slauerhoff. Een levensbeschrijving van Constant van Wessem dat in 1941 bij A.A.M.
Stols te Rijswijk was verschenen.
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168 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 januari 1941
621

[Amsterdam,] 23-I [19]41

Beste Sander,
622
Bijgaande briefje ontving ik van Wolters, kunstredacteur van ‘Het Volk’. Ik kan
me voorstellen, dat je op recensies in dat blad geen prijs stelt, maar Wolters, die
een integere kerel is, is er de dupe van. Overweeg het nog eens!
Hetzelfde geldt voor Henri Bruning, Sint Annastraat 355, Nijmegen, die, ook al is
hij bij de N.S.B. aangesloten, een letterkundige van formaat is, op wiens oordeel
over mijn poëzie ik ook zelf prijs stel, juist waarschijnlijk, omdat hij een van de weinige
fatsoenlijke kerels is, die een leidende rol in de N.S.B. spelen.
Hoe staat het met het bundeltje ‘Oorlogsgedichten’; ik hoorde er niets meer over.
Is de herdruk van ‘Mattheus’ al uit, en wanneer verschijnt ‘Twee Lentes’? Dank voor
toezending van Vasalis' bundel. ‘Criterium’, waarin het besproken wordt, verschijnt
binnenkort.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
621 Deze brief is geschreven op briefpapier van Café-Restaurant ‘Van Tuyll’, Amstelveensche weg
338-344, hoek Stadionplein, Amsterdam Z., Tel. 29370.
622 Bedoelde brief van Max Wolters is niet achterhaald. Wolters was kunstredacteur van het van
oorsprong socialistische dagblad Het Volk; vanaf 22 juli 1940 stond het dagblad onder leiding
van de Duitse bezetter. Om die reden zond Stols geen recensie-exemplaren meer van zijn
uitgaven.
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169 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 28 januari 1941
[Amsterdam,] 28-I [19]41
Beste Sander
623
In antwoord op je brief zou ik je het volgende willen vragen:
Waarom stuur je boeken aan de ‘Maasbode’, waar tegenwoordig poëzie wordt
besproken òf door Gab. Smit (Nationaal Front) of door Gerard Knuvelder (Nat.
624
Front).
Waarom stuur je boeken aan de ‘Gooi en Eemlander’, waar ze òòk door Gab.
Smit worden besproken, waarom zend je recensie-exemplaren naar het ‘Handelsblad’
625
het risico loopend, dat Chr. de Graaff (Nat.Front) ze behandelt. Zoo zou ik door
kunnen gaan.
Ik heb je nimmer verzocht mijn bundels ter recensie te zenden aan een literairen
626
melkmuil en een oplichter als Popelier, ik vroeg je alleen mijn werk te zenden aan
Wolters en Bruning, die ik beide ken als twee oprechte, intelligente boekbeoordelaars.
627
De een zou er over schrijven in ‘Het Volk’, de ander in ‘De Residentie-bode’ . Ik
heb je nimmer gevraagd recensie-exemplaren te zenden aan ‘Volk en Vaderland’,
‘De Waag’, ‘De Weg’, ‘Het Nationale Dagblad’, ‘Het Nederlandsch Dagblad’ of ‘De
Nieuwe Gids’!
Inmiddels ga jij over de recensie-exemplaren, en niet ik. Als jij Bruning of Wolters
geen bundel wilt sturen, is dat jouw zaak; ik zal het den heeren heusch niet cadeau
628
doen. Wolters vroeg mij opheldering, nadat jij op zijn brief het zwijgen had bewaard.
Hiermee is, wat mij betreft, de zaak afgedaan.
Van de Ned. Ver. voor Boek- en Drukkunst kreeg ik geen bericht. Ik zou je zeer
dankbaar zijn, indien je Boucher even wilde opbellen over het honorarium, en hem
629
tevens wilde vragen mij de niet opgenomen gedichten terug te zenden. Zal ik ook
de proeven corrigeren? Wordt het boekje typografisch door jou verzorgd?
Hoe is het verder? Alles goed, hoop ik. Hier gaat het wel. Langzaam aan begin
ik weer te werken.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
623 Deze brief van Stols, waarin hij kennelijk reageerde op Hoorniks opmerking van 23 januari (br.
168) over Max Wolters, is niet achterhaald.
624 De letterkundige Gerard Petrus Maria Knuvelder (1902-1982) was aanvankelijk een bewonderaar
van Mussolini en Hitler. Van 1927 tot 1942 was hij redacteur van Roeping.
Nationaal Front, in 1940 opgericht als opvolger van Zwart Front (1934-1940), was een
Nederlandse fascistische beweging onder leiding van Arnold Meijer. Meijer presenteerde het
Nationaal Front als een Grootnederlandse beweging, die met zijn wat verhuld antisemitisme een
alternatief voor de NSB probeerde te zijn. Het Nationaal Front had vooral veel aanhangers in
het katholieke zuiden. Omdat de beweging niet pro-Duits was, werd het in december 1941 door
de bezetter verboden. Nationaal Front had een eigen weekblad (De Weg) en een eigen krant
(Nederlandsch Dagblad).
De Maasbode was voor de oorlog het oudste en meest gezaghebbende katholieke dagblad van
Nederland. Op 21 mei 1940 had de krant een loyaliteitsverklaring gepubliceerd, waaruit bleek
dat het zich voegde naar de wensen van de bezetter. De teneur van de artikelen was veel bidden
en te berusten.
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625 Christiaan Jacobus Julius de Graaff (1890-1955) werd in 1941 hoofd van de kunstredactie van
het Algemeen Handelsblad en als zodanig de directe chef van Hoornik. Het Algemeen
Handelsblad was door haar berichtgeving een instrument van de Duitse propaganda geworden.
626 Jef Popelier had zich aangesloten bij de NSB en werkte op de Afdeeling Boekwezen van het in
november 1940 ingestelde Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Hij was tevens criticus
voor Het Nationale Dagblad, het dagblad van de NSB en had de verantwoording over de afdeling
‘Boekbespreking en Voordracht’ bij de Nederlandsche Omroep.
627 De Residentiebode was een Haags katholiek dagblad. Vanaf juli 1940 werd er een aparte editie
van De Residentiebode gedrukt, namelijk Het Nederlandsch Dagblad, dat dienst deed als dagblad
van Nationaal Front.
628 Op 7 februari 1941 schreef Max Wolters aan Stols: ‘Enige malen heb ik bij u geïnformeerd naar
boeken die bij u verschenen. Boeken, zoals die u ons vroeger ter recensie placht te zenden,
maar die wij thans niet ontvingen. Ik mocht op deze informatie taal noch teken ontvangen. Thans
verneem ik van één van uw auteurs [Hoornik], dat u ons op politieke gronden geen boeken meer
ter recensie wenst te zenden. U beschouwt ons als een NSB-blad, naar u zeide. Ik had het wel
zo royaal gevonden als u mij even in die zin had bericht. Naar mijn mening is een uitgever niet
slechts kapitalistische ondernemer en “eigenaar” van bepaalde boeken, maar vooral middelaar
tussen auteur en publiek (i.c. ook krant). Als de uitgever zijn middelaarschap eenzijdig wenst te
staken dan dient hij daarvan kennis te geven, zowel aan zijn auteurs als aan de recensenten.
Overigens zal het u wellicht interesseren dat er twee uitgeverijen zijn die ons op het ogenblik
geen uitgaven ter recensie sturen - beide op politieke motieven? - nl. de Nenasu (De Nederl.
Nat. Soc. Uitgeverij) en die van de heer Stols. Bien étonnés de se trouver ensemble?’
Stols antwoordt Wolters op 10 februari 1941: ‘Met belangstelling heb ik uw brief van 7 dezer
gelezen. Dat ik slechts kapitalistisch ondernemer ben (u ziet, ik kan dit woord niet eens goed
typen) wens ik pertinent te ontkennen: vrijwel al mijn uitgaven, en zeker de dichtbundels, laten
een deficit. En ik geef niet veel meer dan dichtbundels uit. Maar de Nenasu en ik, inderdaad
“bien étonnés de se trouver ensemble”, voelen nu eenmaal niets voor het nieuwe publiek van
Het Volk. Ik heb vroeger evenwel met genoegen uw besprekingen over mijn uitgaven gelezen
en daarom wil ik u persoonlijk gaarne enkele boeken sturen.’
629 De Haagse boekhandelaar en uitgever L.J.C. Boucher was tweede secretaris van de
Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst.
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170 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 31 januari 1941
31-1-'41
Beste Eddie,
Ik zal niet al te sterk reageeren op je brief van 28 Januari. Alleen wil ik nog
wel eenig verschil maken tusschen Nationaal Front en de N.S.B.. Denk niet,
dat ik aan Popelier recensie-exemplaren gegeven heb. Als hij over je boek
geschreven heeft, moet hij dat gedaan hebben nadat hij de boeken gekocht
630
heeft. Evenmin heb ik ooit recensie-exemplaren gestuurd, van welke uitgave
ook, aan Volk en Vaderland, De Waag, De Weg, Nationaal Dagblad,
Nederlandsch Dagblad of De Nieuwe Gids. Ik ben heelemaal niet gesteld op
het oordeel van dergelijke imbecielen. Om dezelfde redenen stuur ik geen
recensie-exemplaren naar Wolters of Bruning, al zijn ze dan volgens jouw
verhalen nog zulke oprechte en intelligente boekbeoordeelaars. Als zij dit
werkelijk zijn, hooren ze bij de N.S.B. niet thuis. Men late in die kringen
beoordeelingen aan individuen als Popelier over.
Hoewel ik noch voor Gabriël Smit, noch voor Gerard Knuvelder of voor Chris
de Graaff, eenige sympathie heb, wil ik ze toch niet op één lijn stellen met
Popelier, maar Wolters en Bruning stellen zichzelf op dit plan en laten we dus
631
de zaak verder laten rusten. Tegen dat je zelf N.S.B.er wordt, wil je me zeker
wel even waarschuwen!
Aan Boucher heb ik opgegeven nog eens te reclameeren over het honorarium
betreffende het boekje met de oorlogsgedichten. Wie het boekje typografisch
zal verzorgen, weet ik nog niet, doch het zal in ieder geval goed gebeuren.
Inmiddels met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols

Eindnoten:
630 In Het Nationale Dagblad van 25 januari 1941 was het artikel ‘Poëzie voor het geheele volk. Een
pleidooi van Ed. Hoornik’ gepubliceerd, dat afkomstig was van Jef Popelier. Hij schreef het artikel
naar aanleiding van Hoorniks verhandeling, getiteld ‘Stand van zaken. I. Gemeenschap en
individu. II. Romantiek en rationalisme’ in Criterium 2 (1942) 1 (januari), p. 1-6.
631 Max Wolters, Henri Bruning en Jef Popelier waren lid van de NSB. Gabriël Smit, Gerard Knuvelder
en Chris de Graaff sympathiseerden met Nationaal Front.
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171 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 3 februari 1941

Interieur van Drukkerij Boosten & Stols na het bombardement op Maastricht, mei 1940.
(Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

3-II-'41.
Beste Sander,
Misschien kun je iets voor den jongeman, van wien ik je bijgaande brief zend,
632
doen!
Met vr. groeten
Je Eddie

Eindnoten:
632 De door Hoornik meegezonden brief is niet achterhaald.
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172 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 5 februari 1941
633

[Amsterdam,] 5-II [19]41

Beste Sander,
Hierbij de door Aafjes gecorrigeerde proeven van ‘Het zanduur van de dood’. Wij
hebben er lang over gedebatteerd het gedicht ‘Après Midi’ te schrappen; na rijp
beraad besloten wij, dat het moet blijven staan. Hoewel het in de proeven
weggeschrapt is, vervalt het dus niet!
634
Is het mogelijk, dat deze bundel nog vóór de Boekenweek verschijnt. We maken
in Amsterdam een ‘Criterium’-middag (die Van Heteren organiseert), en waar in de
635
pauze onze boeken, gesigneerd, verkocht worden. Ik hoop, dat de bundel van
636
Aafjes dan uit is, en vooral ‘Twee Lentes’.
Kun je mij per omgaande even mededeelen, of ik de afgedrukte vellen van ‘Twee
Lentes’ als revisie moet beschouwen; of is de bundel reeds afgedrukt?
Ik ontving nog twee verzoeken om recensie-exemplaren (niet van N.S.B. zijde!)
en wel van:
Maurice Gilliams, Nieuwstr. 91, Antwerpen, die ‘De Erfgenaam’ reeds ontving,
637
maar ook graag ‘Tafelronde’ had.
Voorts van J.Ph. Uitman, die bij Meulenhoff zit, en die ook reeds ‘De Erfgenaam’
638
ontving; hij wil dezen bundel in ‘De Nederlander’ bespreken gelijk met ‘Onderweg’.
Hij vraagt dus een recensie-exemplaar van ‘Onderweg’.
639
Ik schreef deze dagen nieuwe verzen.
Groet je vrouw en Max Nord!
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Ik hoorde nog altijd niets van Boucher!
Nieuwe prospectus ‘Helikon’ volgt zoo spoedig mogelijk.

Eindnoten:
633 Met rood potlood is in de kantlijn van de brief geschreven: ‘Maurice Gilliams... Groet je vrouw’.
634 Het zanduur van de dood zou in de week van 26 maart verschijnen; de Boekenweek vond in
1941 plaats van 1 t/m 8 maart.
635 De Criterium-middag die door boekhandel Van Heteren en Scheltema te Amsterdam werd
georganiseerd, zou aanvankelijk op 8 maart plaatsvinden. Omdat de bezetter alle culturele
bijeenkomsten verbood, dreigde de middag niet door te gaan. Uiteindelijk zou de Criterium-middag
op 15 maart vanaf 15.00 uur in de grote bovenzaal van hotel American worden gehouden. Bertus
Aafjes, Hoornik, Han G. Hoekstra, Anna Blaman, Theun de Vries en Jac. van Hattum verleenden
hun medewerking aan de middag. In de pauze was er gelegenheid om belangrijke uitgaven in
de Nederlandsche literatuur te bezichtigen en werden er boeken verkocht die de auteurs
signeerden.
636 Twee lentes verscheen op 5 maart 1941.
637 Een recensie van Maurice Gilliams over Tafelronde of De erfgenaam is niet achterhaald.
638 Johannes Martinus Philippus Uitman (1909-1987) was destijds productiechef bij uitgeverij
Meulenhoff; daarvoor was hij werkzaam geweest bij uitgeverij De Gemeenschap.
Niet Uitman, maar Roel Houwink besprak De erfgenaam op 14 februari 1941 in De Nederlander.
639 Zie n. 659.
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173 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 6 februari 1941
6-II-'41
Beste Sander,
Hierbij zend ik je het Erratum voor ‘Twee Lentes’. Ik stuur het maar niet
640
rechtstreeks naar Wormerveer, omdat ik niet weet, of het in deze vorm goed
geformuleerd is. Ik meen van wel.
641
Zooeven heb ik den heer Duwaer opgebeld, die zeide ‘van niets te weten’, en
642
mij verwees naar zekeren heer Gouwe, Zwarteweg, Den Haag. 't Wordt nu
vervelend! Misschien wil je Boucher nog eens vragen. Helpt dat ook niet, maak dan
s.v.p. spoedig een regeling betreffende het honorarium van ‘Twee Lentes’.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
640 In Wormerveer was Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij gevestigd.
641 Het is niet duidelijk wie wordt bedoeld: Johannes Franciscus Duwaer (1869-1944), oprichter van
N.V. Drukkerij en uitgeverij J.F. Duwaer en Zn. te Amsterdam, of één van zijn zonen, J.F.H.L.B.
Duwaer die in 1923 in het bedrijf werd opgenomen of H. Frans Duwaer (1911-1944) die destijds
de directeur was. Frans Duwaer werd in juni 1944 gefusilleerd wegens het illegaal drukken van
valse persoonsbewijzen, zegels en ander drukwerk.
De drukkerij heeft nooit uitgaven voor de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst
gedrukt, dus waarom Hoornik Duwaer had benaderd is niet bekend. Men zou verwachten dat
de honorariumkwestie een zaak voor het bestuur was. (Med. K. Thomassen, Zoeterwoude.)
642 De graficus Willem Frederik Gouwe (1877-1956) was directeur van het Instituut Ambachts- en
Nijverheidskunst.
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174 Uitgeverij A.A.M. Stols (Max Nord) aan Ed. Hoornik, 7 februari
1941
7-2-'41
Beste Ed,
Stols vraagt of jij je nog herinnert hoe het met het honorarium van Mevrouw
Droogleever-Fortuyn is gegaan voor ‘Parken en Woestijnen’. In de boekhouding
is het namelijk niet na te gaan of dit betaald is of niet. Is het soms via jou
643
geweest, dat dit betaald is?
Bepieker het even s.v.p. en probeer er achter te komen.
Hartelijk dank voor de moeite. Groet Liesl en het beste.
Als altijd, je
Max Nord

Eindnoten:
643 Of het honorarium al aan M. Vasalis was betaald, valt uit de correspondentie tussen Hoornik en
Stols niet op te maken. Ze zou voor Parken en woestijnen een honorarium van ƒ30,- ontvangen.
(Zie br. 145.)
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175 Uitgeverij A.A.M. Stols (Hetty Steenhuis) aan Ed. Hoornik, 7
februari 1941
7-2-1941
Zeer Geachte Heer Hoornik,
Namens den Heer Stols kom ik U vragen of U nog eens zou willen schrijven
wat U met den Heer Stols precies hebt afgesproken omtrent het honorarium
van de luxe-exemplaren van ‘De Erfgenaam’. Uw brief hierover kunnen wij niet
vinden in de correspondentie.
Met de meeste hoogachting,
644
H.A. Steenhuis

Eindnoten:
644 Hetty Steenhuis (geb. 1918) studeerde rechten in Leiden toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Tijdens de oorlog werkte ze als volontair bij Stols.
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176 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 12 februari 1941
[Amsterdam,] 12-II [19]41
Beste Sander,
Als ik mij goed herinner is het honorarium van ‘Parken en Woestijnen’ vastgesteld
op ƒ 30.- (300 exemplaren). Je hebt er haar destijds een uitvoerige brief over
645
geschreven.
Hoe het precies gegaan is met de plaatsing van de noten in de inleiding van ‘Twee
646
Lentes’ kan ik niet nagaan. Ik kan me niet voorstellen, dat ik het op de
correctie-proef niet zou hebben gezien. Daar er weinig fouten in voorkwamen,
besloten wij, dat ik geen revisie zou krijgen. Achteraf betreur ik dit. Wel zond je mij
het afgedrukte vel, maar toen was het te laat.
647
Ik ga morgen naar Groningen, waar ik een lezing voor de studenten houd. Ik
heb deze moeten voorbereiden; vandaar, dat ik je niet direct antwoordde.
648
In Amsterdam beleven we de eerste pogroms.
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Het honorarium voor het bundeltje ‘Oorlog’ heb ik inmiddels ontvangen. Dank
649
voor je bemoeiingen. Je weet zeker al, dat de Boekenweek niet doorgaat.

Eindnoten:
645 Zie br. 142.
646 In de inleiding van Twee lentes zijn twee noten omgewisseld. In noot 2 op p. VIII wordt verwezen
naar het artikel ‘Een nieuwe generatie’ van Jan Engelman in De Gemeenschap van maart 1940,
waarin staat: ‘Want gij kunt, in den grond, niet anders leven dan gij dicht. Gij moet leven naar
den aard, naar den adel of den doem van uw gedichten. Gij moet uw gedichten over uw leven
laten richten, en zij schrijven u wederom voor hoe gij léven zult.’ (p. 124-125). Deze noot verwijst
naar Hoorniks uitspraak op p. IX: ‘We konden niet anders dichten dan we leefden.’ De annotatie
op deze pagina, over de opzet van het tijdschrift Werk, hoort bij hetgeen over de eerste jaargang
van Criterium wordt gemeld op p. VIII.
647 Hoornik hield op 14 februari een lezing voor studenten, getiteld ‘Richtingen in de moderne
Nederlandsche dichtkunst’. Dicendo Discimus, een subvereniging van het Groninger
Studentencorps Vindicat Atque Polit, had een lezingencyclus over de ‘Hedendaagsche
Nederlandsche cultuur’ georganiseerd, waarvan Hoorniks lezing de laatste was. Lezingen over
schilderkunst, bouwkunst en muziek waren aan Hoorniks lezing over literatuur voorafgegaan.
(Vgl. Der Clerce Cronike. Algemeen Groninger Studentenweekblad 7 februari 1941.)
648 In de nacht van 11 op 12 februari werd de zogenaamde ‘Jodenhoek’ in Amsterdam, waar
ongeveer 28.000 joden woonden, afgesloten. Dit leek een aanloop tot de pogrom, die velen al
in mei 1940 hadden verwacht. (Zie L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog, dl. 4, 's-Gravenhage 1972, p. 861-883.)
649 Er mocht in 1944 geen Boekenweek plaatsvinden, tenzij het Duitse boek er nadrukkelijk in zou
worden betrokken. Om de Boekenweek te redden, werd het Duitse boek gelijkgesteld aan het
Nederlandse. Het Nieuwsblad voor den Boekhandel meldde op 19 februari dat de Boekenweek
voortgang zou vinden met inachtneming van een aantal punten; onder andere dat in de
propaganda tijdens de Boekenweek het Duitse boek een gelijkwaardige en gelijkgerechtigde
plaats in zou nemen naast het Nederlandse en dat ook bij aankoop van Duitse boeken voor ten
minste ƒ2,50 een exemplaar van het Geschenk werd aangeboden.
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177 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 15 februari 1941
15-2-1941.
Beste Eddie,
Je zoudt mij een groot genoegen doen, met me even in herinnering te
brengen, welke afspraak wij gemaakt hebben, omtrent het honorarium van de
luxe editie eerste druk van ‘de Erfgenamen’'.
‘Twee Lentes’ zal met de Boekenweek gereed zijn, evenals ‘Osmose’ van
Achterberg.
Met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols.

Fondscatalogus Uitgeverij A.A.M. Stols, najaar 1940. (Collectie Letterkundig Museum, Den
Haag.)
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178 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 18 februari 1941
[Amsterdam,] 18-II [19]41
Beste Sander,
Met griep uit Groningen teruggekeerd, ben ik niet in staat je uitvoerig te schrijven.
Ik vond je briefkaart betreffende honorarium luxe-exemplaren ‘De Erfgenaam’. In
een van mijn vorige brieven heb ik de betreffende passage uit een brief van jou aan
mij (31-7-40), reeds geciteerd, aldus: - ‘Ik zal je 20 % van de netto-prijs der
exemplaren zonder bandprijs (12.- - 2.- = 10.-) dus ƒ2.- betalen. Dat kan voor jou
ƒ60.- extra beteekenen.’ 650
Over ‘Twee Lentes’ hebben we nog geen afspraak gemaakt. Wat ‘Helikon’
betreft heb ik over Jan. en Febr. reeds honorarium ontvangen.
651
Verschijnen, nu de Boekenweek doorgaat, de drie deeltjes ‘Helikon’ nog tijdig?
Buddingh’ schreef mij gisteren, dat hij nog geen proeven had.
De door boekhandel Van Heteren georganiseerde Criterium-middag is 8 Maart
in het American-hotel.
Kreeg je ‘Groot Nederland’ van Februari met bespreking ‘De Erfgenaam’ en de
652
‘N. Rott. Crt.’ van Zaterdagavond met recensie over Vasalis?
In het ‘Erratum’ kan ik geen fouten ontdekken; misschien kunnen we beter spreken
653
over ‘Errata’.
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Is herdruk ‘Mattheus’ al verschenen.

Eindnoten:
650 Hoornik zou op 18 maart voorstellen om voor Twee lentes hetzelfde honorarium te berekenen
als voor zijn andere bundels, d.i. per verkocht exemplaar 10% van de verkoopsprijs minus de
prijs van de band.
651 De eerste drie deeltjes van de reeks van 1941 zouden na de Boekenweek, in de week van 26
maart verschijnen.
652 In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 februari 1941 werd onder de titel ‘Eerbied voor de
gewoonste dingen’ M. Vasalis' bundel Parken en woestijnen besproken door S. Vestdijk.
653 Het erratum betrof waarschijnlijk de inleiding van Twee lentes. Er is namelijk een briefje bewaard
gebleven met de titel ‘Erratum’, waarin staat vermeld: ‘De voetnoot op blz. IX van de Inleiding
moet worden geplaatst op blz. XI in de eerste zin van Verantwoording, daar, waar het tijdschrift
“Werk” wordt genoemd. De eerste voetnoot op blz. VIII moet worden overgebracht naar blz. IX
aan het einde van de zin “Wij konden niet anders dichten dan we leefden.” Op blz. VII, derde
regel van onderen, staat “harmosche eenheid”; dit moet zijn “harmonische eenheid”.’ (Letterkundig
Museum, Den Haag, collectie-Hoornik.)
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179 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 28 februari 1941
[Amsterdam,] 28-II [19]41
Beste Sander,
Dank voor toezending van ‘Twee Lentes’. Het ziet er uitstekend uit. Jammer alleen,
dat op het gebonden exemplaar (ook op den rug) mijn naam staat, zoodat het den
654
indruk wekt, alsof deze bundel alleen gedichten van mij bevat. Ik hoop, dat de
uitgave ook commercieel verantwoord is. Hoe is de voorverkoop geweest? Ik hoor
wel eens klachten, dat ‘De Erfgenaam’ te duur is; ik hoop, dat dit voor dit boek niet
655
geldt.
Heb je al een beslissing genomen omtrent toezending van een present-exemplaar
aan de medewerkers, die hun verzen immers gratis hebben afgestaan. M.i. komen
de meeste lieden daarvoor zeker in aanmerking.
Verschijnen de drie deeltjes ‘Helikon’ nog tijdig, d.w.z. voor de Boekenweek?
Ik ben bang, dat de ‘Criterium’-middag in Amsterdam voorloopig niet doorgaat,
omdat alle cultureele bijeenkomsten zijn verboden.
Vandaag heeft prof. van der Horst in zijn college psychiatrie de persoonlijkheid
van Gerrit Achterberg behandeld, waarna de dichter zelf, die, zooals je weet, op het
oogenblik in de Valerius-Kliniek ter observatie is opgenomen, verscheen en uit zijn
656
bundels voorlas. Bij den boekhandel zag ik, dat ‘Osmose’ is verschenen; ik zou
het zeer op prijs stellen, als je mij een gebonden exemplaar zond, omdat ik zoo'n
beetje de promotor van Achterberg ben geweest.
Over de door 's-Gravezande in ‘Het Vaderland’ aan de orde gestelde
Slauerhoff-quaestie, waarin zich ook Nord en Batten mengden, heb ik geen oordeel.
Als ik nog eens bij je ben, moet je mij toch eens het veelomstreden exemplaar, dat
657
in jouw bezit is, laten zien.
Vasalis vroeg mij om advies naar aanleiding van jouw mededeeling, dat ‘Parken
en Woestijnen’ is uitverkocht. Ik heb haar gezegd op jouw voorstellen in te gaan,
en haar ook een ander formaat aanbevolen.
Misschien kun je, wanneer zij er althans toestemming voor geeft, het gedicht, dat
658
van haar in ‘Het Geschenk’ staat, in den nieuwen bundel opnemen.
Wat mijn eigen werk betreft heb ik weer moeite van mij de actualiteit los te maken.
Maar dat is op het oogenblik ook niet te verwonderen. Ik schreef een achttal
sonnetten, die je wel in ‘Criterium’ zult lezen, en die, naar ik hoop, de kern zullen
659
zijn van een nieuwen bundel ‘Tweespalt’, volgend jaar. Ik ben ook aan een novelle
660
begonnen, maar daar sta ik zeer sceptisch tegenover.
Gaarne kreeg ik nu honorarium voor ‘Twee Lentes’ of (eventueel) voor den herdruk
van ‘Geboorte, Mattheus enz’, voor de toezending waarvan ik je dankzeg.
Hopend, dat het jullie allen goed gaat,
Hartelijke groeten van huis tot huis
Je Eddie

Eindnoten:
654 Hoorniks naam komt alleen op de linnen band voor; op de rug van de stofomslag is alleen de
titel Twee lentes vermeld; op de voorzijde van het stofomslag staat uitdrukkelijk dat Hoornik
verantwoordelijk was voor de inleiding.
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655 Zie n. 586.
656 Lambert van der Horst (1893-1978) was hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
en directeur van de Psychiatrische Neurologische Kliniek Valeriusplein in Amsterdam.
Gerrit Achterberg was 17 januari 1941 voor veertig dagen ter observatie in de Valerius-kliniek
opgenomen. Op 28 februari toonde Van der Horst Achterberg tijdens een demonstratie-college
aan studenten. Voor Achterberg, verlegen en angstig in een gezelschap, was dit een
vernederende en schokkende gebeurtenis. Aan L.H. Fontein, directeur van de Rekkensche
Inrichtingen, zou hij later verklaren dat hij deze ‘visitatie’ als een foltering had ondergaan. (Wim
Hazeu, Gerrit Achterberg. Een biografie, Amsterdam 1988, p. 308.)
657 In 1940 bracht Nijgh & Van Ditmar twee delen van Slauerhoffs Verzamelde werken uit. Stols
bezat een uniek exemplaar van de tweede druk van Archipel, met wijzigingen en aanvullingen
die E. du Perron in overleg met Slauerhoff had aangebracht. G.H. 's-Gravesande merkte in zijn
bespreking van de Verzamelde werken in Het Vaderland van 6 februari 1941 op, dat de
Slauerhoffcommissie de voor de derde druk gereed gemaakte tekst over het hoofd had gezien.
K. Lekkerkerker verdedigde zich in Het Vaderland van 20 februari door te zeggen dat hij pas
sinds kort van het bestaan van dit bijzondere exemplaar op de hoogte was. En hij onderstreepte
dat de commissie die het letterkundig nalatenschap van Slauerhoff verzorgde met een oproep
in de pers en middels persoonlijke brieven om medewerking had gevraagd. Lekkerkerker
verklaarde verder dat Stols hem weigerde inzage te verlenen in zijn gecorrigeerde exemplaar
van Archipel.
Blijkens ‘Nog eens de teksten van J. Slauerhoff’ van 's-Gravesande in Het Vaderland van 21
februari, had Max Nord in Deze Week in Den Haag ook enige opmerkingen gemaakt over de
kwestie; dit artikel is niet achterhaald. Ook Nord stelde de vraag waarom de commissie de tekst
van Stols' Archipel niet in handen had gehad.
Fred Battens bijdrage aan het dispuut verscheen op 22 februari in Het Vaderland, onder de titel
‘Opmerkingen van een lezer’. Hij vatte de kwestie samen en concludeerde ‘dat wij het verwijt
[het ontbreken van de tekst in de Verzamelde werken] over de commissie heen tot den heer
Stols [...] richten.’ Batten vroeg zich af waarom Stols het exemplaar geheim had gehouden. Na
nog enige polemiek tussen 's-Gravesande en Lekkerkerker, motiveerde Stols op 27 februari in
Het Vaderland zijn handelen. Hij verklaarde dat het bestaan van de zgn. derde versie van Archipel
uit 1930 geen geheim was, omdat het op bijna alle Slauerhoff-tentoonstellingen was te zien. Du
Perron, die medewerker van de Slauerhoff-commissie was, had in voorjaar 1940 het
veelomstreden exemplaar nog doorgelezen en niet gezegd deze te willen gebruiken voor de
correctie van Archipel voor de Verzamelde werken. Insiders zullen hebben gedacht dot Stols
Nijgh & Van Ditmar een hak wilde zetten, omdat de uitgave van de Verzamelde werken niet aan
hem gegund was.
658 Het formaat van zowel de eerste als de tweede druk van Parken en woestijnen is 20 x 12 cm.
Van M. Vasalis werd in het Boekenweekgeschenk van 1941, getiteld Novellen en gedichten,
het gedicht ‘De kleine zeemeermin’ gepubliceerd. Dit gedicht zou worden opgenomen in Vasalis'
tweede bundel, De vogel Phoenix die in 1947 bij A.A.M. Stols zou verschijnen.
659 In Criterium 2 (1941) 4 (april), p. 241-250 werden van Ed. Hoornik negen sonnetten opgenomen.
Een aantal van deze sonnetten vormt inderdaad de kern van de bundel Tweespalt, die in 1943
clandestien door de Mansarde Pers werd uitgegeven. Het betreft de sonnetten ‘Tweespalt’ (I
t/m IV), ‘Ouder worden’ en ‘Mijn dochter en ik’. De sonnetten ‘De torren’ en ‘Wroeging’ (I en II)
werden niet in Tweespalt opgenomen. Verder bevatte Hoorniks bijdrage in Criterium nog drie
korte gedichten: ‘De vogels’, ‘Leven’ en ‘Najaar’. De bundel Tweespalt zou, naast de al eerder
in Criterium opgenomen gedichten, de volgende nieuwe gedichten bevatten: ‘Media Vita’, ‘Zondag’
(I t/m III), ‘'s Avonds’, ‘De wind en het riet’ en ‘In den toren’.
660 Deze novelle verscheen onder de titel ‘Monoloog’ in Groot Nederland 39 (1941) 5 (mei), p.
322-332 en werd datzelfde jaar door Hoornik in eigen beheer uitgegeven, eveneens onder de
titel Monoloog.
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180 Uitgeverij A.A.M. Stols (Max Nord) aan Ed. Hoornik, 1 maart
1941
1-3-'41
Beste Ed,
Ik ben bezig de auteurs van ‘Twee Lentes’ hun exemplaren te sturen, maar
kan van verscheidene menschen het adres niet vinden. Jij hebt die zeker. Wil
je zoo vriendelijk zijn ons die even op te geven? Voor het gemak tik ik ze
hieronder onder elkaar, dan kun je ze invullen, afknippen en terugsturen. Bij
voorbaat hartelijken dank!
Ik hoor dat je ziek bent geweest. Er weer heelemaal bovenop? Ik heb je een
heelen tijd niet gezien en niets van je gehoord. Kom je niet weer eens naar
Den Haag? Jammer, dat ik je niet trof, toen ik in Amsterdam was.
Nu kerel, tot ziens hoop ik. Groet Liesl hartelijk.
Je
Max Nord
Adressen gevraagd van:
L.Th. Lehmann
Jan Campert
A. Marja
N.E.M. Pareau
E. den Tex
Pierre H. Dubois
Hella S. Haasse
Theo van Baaren
G. van Gelder
Hanno van Wagenvoorde
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Ed. Hoornik. (Collectie Letterkt Museum, Den Haag.)

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

216

181 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 3 maart 1941
3-III-'41
Beste Sander,
Bijgaand briefje van Roel Houwink zend ik maar aan jou; het gaat over
661
recensie-exemplaren.
Hierbij ook de adressen voor zoover mij bekend waarom Nord vroeg Krijg ik gauw antwoord op mijn vorig briefje.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
661 Roel Houwink schreef Hoornik op 21 februari: ‘Van de Helikon-reeks 1940 ontving ik in den loop
van het jaar ter bespreking de bundeltjes van Achterberg, Van Leeuwen en Vasalis, die ik
aanvroeg. Zou het ook mogelijk zijn de andere deeltjes te ontvangen en ze me in den vervolge
regelmatig toe te zenden voor mijn poëzie-kronieken in De Nederlander en het Algemeen
Weekblad. Bovendien komen zij aan de orde in een boekje over de Ned. Dichtkunst, dat ik in
den loop van het jaar voor de V.U.B. hoop te schrijven. Ik kan het ook aan Stols vragen, maar
misschien is het beter, dat jij het in orde maakt. Ik ben het contact met hem een beetje kwijt.’
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182 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 7 maart 1941
[Amsterdam,] 7-III [19]4[:1]
Beste Sander,
Aafjes komt je zéér binnenkort opzoeken om persoonlijk het voorschot in ontvangst
te nemen. Hij gaat vandaag naar Den Haag en zal zich wel telefonisch met je in
verbinding stellen.
Prettig is het, dat je voor de auteurs van Helikon zoo goed zorgt; zou je ook eens
om den redacteur willen denken. Mag ik, overigens zoo bescheiden mogelijk, even
een lijstje opmaken van evt. honoraria:
o
1 herdruk ‘Mattheus’
o
2 ‘Helikon’ over Maart
o
3 ‘Twee Lentes’
o
4 Evt. navordering luxe-exemplaren ‘De Erfgenaam’

Ik had Zondag a.s. een fuifje willen geven in verband met mijn verjaardag, en ik
662
had, na mijn vorige brieven, reeds op je chèque gerekend. Maar helaas!?!
Wil je aan Vestdijk (Parklaan 6, Doorn) een recensie-exemplaar van ‘Twee Lentes’
663
zenden. Ik heb hem dit toegezegd.
Hartelijks
Je Eddie.

Eindnoten:
662 Ed. Hoornik werd zondag 9 maart 1941 eenendertig jaar.
663 Er is voorzover bekend nooit een recensie van S. Vestdijk over Twee lentes gepubliceerd. (Zie
Jean Brüll, Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige en algemeen
kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972, Utrecht 1977-1981; en Jean Brüll, Vestdijk op
krantenpapier, Utrecht 1984.)
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183 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 11 maart 1941
[Rijswijk, Z.H.] 11-3-'41.
Beste Eddy,
Door overgroote drukte en Jaarbeurs-pech (mijn inzending is zoek geraakt)
heb ik veel tusschen hier en Utrecht gezworven en kon ik je niet eerder
664
schrijven.
Van ‘Twee Lentes’ zijn tot 1 Maart 211 exemplaren verkocht. We hebben nog
geen afspraak omtrent honorarium gemaakt. Laat mij eens weten of er auteurs
in staan die honorarium moeten hebben?
En wat had je je zelf voorgesteld voor inleiding plus samenstelling?
Hoe is het nu mogelijk dat het publiek ‘De Erfgenaam’ voor ƒ 1.90 ing. (zonder
omzetbelasting) te duur vindt? Het betaalt grif ƒ 1.90 voor Vasalis b.v. Laat je
dus niet beïnvloeden. Het kan heusch niet nog goedkooper.
Voor de Criterium-middag zend ik vandaag 25 exemplaren naar Van Heteren.
Als ze nog andere bundels noodig hebben, laat ze dan terstond even opbellen,
dan zend ik per expresse. Van Vasalis heb ik geen enkel exemplaar meer, ook
niet in volledige series. Inmiddels is de bundel opnieuw gezet en wordt met
665
spoed afgedrukt.
Heeft Nord je nu een exemplaar ‘Osmose’ gezonden?
Ik zend je hierbij:
o
1 ƒ20.- als Maart-honorarium ‘Helikon’ 1941.
o
2 ƒ23.18 als honorarium ‘Geboorte’ 1940
ƒ19.38 als honorarium ‘Steenen’ 1940, zijnde samen ƒ 42.56.
Hierop reeds betaald als 1 ste halfjaar ƒ 32.30 (op 31 Juli); rest ƒ10.26
o Aan honorarium over ‘De Erfgenaam’ is in 1940 vervallen:
3
15 luxe-exemplaren à ƒ2.- = ƒ30.- plus 270 exemplaren à ƒ0.19 = ƒ51.30,
samen ƒ81.30.
Ik heb je hierop betaald ƒ80.- (of ik dit voorschot ook goed getaxeerd
heb).
Je krijgt dus nog ƒ1.30.
o Van den nieuwen druk van ‘Geboorte’ zijn slechts 54 exemplaren verkocht.
4
Doch nu zullen we het beste hopen, en ik zend je hierbij ƒ38.- als voorschot
voor 200 exemplaren (We blijven natuurlijk op den ouden verkoopsprijs
het honorarium berekenen; ik kan geen honorarium over de
omzetbelasting, waarmee de prijs verhoogd is, betalen).
o Ik stuur je hierbij ook het April-honorarium van ‘Helikon’ zijnde ƒ20.5
Het totaal wordt dus:

ƒ20.10.26
1.30
38.20.--ƒ89.56
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Hiervan gaan af ƒ 16.44 die je me schuldig bent wegens leveringen in 1940.
Blijft dus over ƒ73.12, welk bedrag ik hierbij in post-chèques insluit (ƒ40.- voor
‘Helikon’; en ƒ 33.12, zijnde ƒ10.26 + ƒ 1.30 + ƒ38.- min ƒ 16.44)
Schrijf me nu even of je deze chèques ontvangen hebt, en laten we gauw
een afspraak maken over ‘Twee Lentes’.
Met hartelijk groeten,
Sander

Eindnoten:
664 De Voorjaarsbeurs 1941 werd van 11 tot en met 20 maart in Utrecht gehouden. Het is niet
achterhaald waaruit Stols' inzending bestond.
665 De tweede druk van Parken en woestijnen zou in de week van 30 april verschijnen.
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184 Uitgeverij A.A.M. Stols (Max Nord) aan Ed. Hoornik, 13 maart
1941
13-3-'41
Beste Ed.,
Stols vraagt of je nu met de meeste spoed het prospectus wilt maken voor
666
‘Helikon’, want de tijd begint nu te dringen. De aanbiedingsformulieren zijn
allang gedrukt en de eerste nummers komen binnenkort.
Kunnen we er spoedig op rekenen?
Hartelijke groeten en tot ziens.
Je
Max Nord

Eindnoten:
666 Op 23 april 1941 zou een prospectus voor de Helikon-reeks verschijnen.
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185 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 18 maart 1941
18 Maart 1941
Beste Sander,
Dank voor de chèques, die ik in goede orde ontving. In verband met de
Criterium-middag kon ik niet eerder aan je verzoek voldoen. (Er komt waarschijnlijk
667
binnenkort ook een middag of avond in Den Haag). Hierbij thans het prospectus,
waarin je naar hartelust kunt wijzigen. Dit reclame-proza ligt mij niet erg: ben blijkbaar
toch niet geschikt voor het uitgevers-vak!
Over de in ‘Twee Lentes’ opgenomen gedichten, behoef je geen honorarium te
betalen; de auteurs waren je zeer erkentelijk, dat je hun een gebonden exemplaar
zond. Wat mijn honorarium betreft, zou ik je willen voorstellen mij hetzelfde te geven
668
als voor mijn andere bundels. Vertrouwend, dat je daarmee accoord gaat,
Hartelijks! Je
Eddy

Eindnoten:
667 Het is niet bekend of in Den Haag ook een Criterium-middag is georganiseerd.
668 Blijkens Stols' brief van 26 april 1941 (br. 195) ontving Hoornik voor Twee lentes per verkocht
exemplaar ƒ0,27½. (Zie ook n. 650.)
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186 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 21 maart 1941
[Amsterdam,] 21-III [19]41
Beste Sander,
Dank voor toezending van de ‘Helikon’-boekjes. Aafjes is nog al ontstemd over
669
de kleur van het bandje, maar daar zal je wel geen grijze haren van krijgen.
Ik had een dezer dagen een gesprek met Werumeus Buning, die het betreurt, dat
je hem niet al je uitgaven zendt. Ik heb hem een recensie-exemplaar van ‘Twee
Lentes’ toegezegd; misschien wil je hem dat sturen; hij wijdt er zeker aandacht aan!
De andere uitgaven gaan mij niet aan; hij zou je hierover trouwens zelf schrijven.
Ik zou het wel betreuren als er over Aafjes niet in ‘De Telegraaf’ werd geschreven,
omdat ik weet, dat hij een uitstekende recensie zou krijgen en dat zou de verkoop
670
van het boekje zeker ten goede komen.
Ga je accoord met het honorarium van ‘Twee Lentes’, of tref je, waar het hier een
bloemlezing betreft, liever een andere regeling?
Kon je het proza van de prospectus gebruiken. Laat in ieder geval of door mij of
door Nord de proef corrigeren; in het vorige prospectus stond een leelijke fout.
671
Hebben er veel abonné's bedankt? Zijn er veel bijgekomen? Het zal zeer moeilijk
zijn de reeks ook in 1942 voort te zetten, maar dat zien we nog wel.
Lees vooral het April-nummer van ‘Criterium’, dat volgende week verschijnt, en
672
waarin de door Aafjes te Amsterdam ultgesproken rede wordt afgedrukt. Je vindt
673
er tevens mijn nieuwe verzen in, waarover ik graag je meening eens zou weten.
Merkwaardig, dat ik na iedere poëtische ‘ontlading’ het gevoel heb te zijn
vastgeloopen.
Mijn novelle - waarover ik hoe langer hoe ontevredener word - komt binnenkort
674
in ‘Groot Nederland’. Ik zal je een overdruk sturen. Laat weer eens wat hooren.
Hartelijks van huis tot huis
Je Eddie
675

N.B. Wie is Emil Postma eigenlijk?

Eindnoten:
669 In 1941 hadden de Helikon-deeltjes een effen band in een pasteltint, waarop een etiketje met
titel en auteur was geplakt. De kleur van het omslag van Bertus Aafjes' Het zanduur van de dood
is zachtgeel.
670 J.W.F. Werumeus Buning was kunstredacteur van De Telegraaf. Recensies van zijn hand over
Twee lentes en Bertus Aafjes' bundels Het gevecht met de muze en Het zanduur van de dood
zijn niet achterhaald.
671 Precieze getallen zijn niet achterhaald, maar van de 300 exemplaren (de oplage van de
Helikon-reeks) gingen er ongeveer 200 naar abonnees.
672 In Criterium 2 (1941) 4 (april), p. 251-264 is Bertus Aafjes' verhandeling ‘Inleiding op de
Criterium-middag te Amsterdam’ gepubliceerd, waarin hij de poëzie van de jongste generatie
dichters met de poëzie van de generatie daarvoor vergelijkt.
673 Zie n. 659.
674 ‘Monoloog’. (Zie n. 660.)
675 Niet geïdentificeerd.
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187 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 25 maart 1941
[Amsterdam,] 25-III [19]41
Beste Sander,
Je briefkaart en je brief - die voor den betrokkene een verrassing was! - heb ik
676
aan Aafjes ter hand gesteld. De drukproeven van ‘Het Gevecht met de Muze’
677
heeft hij je inmiddels teruggezonden. Hoe staat het eigenlijk met het bundeltje
678
oorlogspoëzie; is dit ooit gezet geworden?
Ik weet thans het adres van Jan Campert, die nog recht heeft op een exemplaar
‘Twee Lentes’; het is: Obrechtstr. 52, Den Haag.
Hierbij gaan de geteekende contracten; je chèque zie ik met ware belangstelling
679
tegemoet.
Mag ik nog even informeeren naar het bedrag ad ƒ16.44 wegens levering in 1940;
ik ben nml. nog al slordig en vergeet die dingen. Als het niet te veel moeite is
tenminste...
Heb je nog iets gehoord omtrent de verkoop van ‘Twee Lentes’ en andere boekjes
bij Van Heteren? Ze maken nog al reclame. ‘Criterium’ gaat nog al goed; we halen
binnenkort de 500 abonné's.
Laat eens wat hooren op mijn vorige brief o.a. over het zenden van
recensie-exemplaren aan Buning.
Heb je de nieuwe ‘Kroniek voor K en K.’ al ontvangen. Braat schrijft over je
680
681
Halcyon; Victor E. van Vr. is een en al verrukking, wat Vasalis betreft.
Voorloopig al weer genoeg vragen!
Met hartelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
676 Stols schreef op 25 maart aan Bertus Aafjes: ‘Tijdens ons haastig gesprek in Den Haag maakte
ik een vergissing wat betreft het honorarium voor den herdruk van “Het Gevecht met de Muze”.
De prijs van het boekje wordt n.l. ƒ2.- ingenaaid of, zonder omzetbelasting ƒ1.90, zoodat U per
exemplaar toekomt ƒ0.19 en voor de halve oplage ƒ47.50. Hiervan heeft U reeds ontvangen
ƒ35.63, zoodat U nog toekomt een bedrag van ƒ11.87, welk bedrag ik hierbij in postcheque insluit.’
677 In 1941 werd Het gevecht met de muze, dat februari 1940 als nummer 2 in de Helikon-reeks
was verschenen, door Stols herdrukt.
678 Zie n. 606.
679 Het betreft het contract van Twee lentes. Stols zou Hoornik op 4 april als voorschot op het
honorarium voor deze bundel een postcheque van ƒ75,- zenden.
680 De beeldhouwer, schrijver en kunstcriticus Leendert Pieter Johan Braat (1908-1982) had in
1935, samen met Jan Wiegers en Mathieu Wiegman, het internationaal gerichte Kroniek van
Kunst en Kultuur opgericht.
In de Kroniek van Kunst en Kultuur 6 (1941) 1 (februari), p. 32 besprak B.[raat] Stols' tijdschrift
Halcyon. Hij prees Stols, dat hij in deze dagen het op internationale leest geschoeide blad
voortzette. ‘[...] de oorlogstoestand maakt van vele landen voorlopig eilanden - maar ééns zal
[...] de uitwisseling op cultureel gebied over de gehele wereld weer plaatsvinden. [...] Intussen
behandelt dit blad - prachtig uitgegeven op verschillende papiersoorten die velen thans doen
watertanden! - met teksten in Hollands, Frans, Duits en Engels vooral onderwerpen op
typographisch en zuiver graphisch gebied. [...] Moge deze publicatie, die veel kan betekenen
voor de typographie, voor de schone bladzijde in het waardevolle boek, zo spoedig mogelijk het
gebied kunnen bereiken waarvoor zij in het leven geroepen werd: de beschaafde wereld!’
681 Zie n. 537.
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188 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 28 maart 1941
[Amsterdam,] 28-III [19]41
Beste Sander,
682
Naar aanleiding van je briefkaart heb ik vanmiddag een fietstocht door de stad
ondernomen. Ik ben op bezoek geweest bij de Arbeiderspers, Balkema, Bijenkorf,
Ten Have, Plus Ultra, Schröder en Dupont, Lankamp en Brinkman en nog bij een
paar kleine boekhandelaren, maar mijn speurtocht naar ‘Het gevecht met de Muze’
was vergeefsch. Zelf heb ik slechts 1 exemplaar; het 2e exemplaar van ‘Helikon’
sta ik altijd aan W. Hora Adema af, omdat zij alle correspondentie verzorgt.
Bij Van Heteren sprak ik Meulenhoff, die mij beloofde uit te kijken naar het boekje.
Ook Aafjes zelf heb ik gevraagd, maar hij bezit zelfs niet een enkel exemplaar meer.
Hij verklaarde zich bereid, zoodra hij exemplaren van den 2e druk heeft, zich met
683
eenige kennissen in verbinding te stellen om te probeeren of deze willen ruilen.
Het spijt mij erg je verder in dit geval niet van dienst te kunnen zijn. Mocht het
toeval mij gunstig zijn dan merk je het wel.
Vanmiddag had ik ook een onderhoud met Donkersloot, die mij mededeelde, dat
Halbo Kool en hij binnenkort de copie voor de bloemlezing uit de nieuwe poëzie
684
(het vervolg op ‘Nieuwe Geluiden’ dus) aan H. Meulenhof ter hand zullen stellen.
Deze uitgever zou zich dan verder met jou in verbinding stellen. Het ligt in de
bedoeling, dat deze bloemlezing in het a.s. najaar uitkomt.
Daar ik wel geloof, dat deze anthologie in een behoefte voorziet, kan ik er geen
bezwaren tegen hebben, al vind ik Kool niet direct de aangewezen man om een
keuze te doen. Daar de heeren geen Vlaamsche dichters opnemen zullen ze wel
het meeste uit jouw fonds putten. Om één ding vind ik het jammer: ik had nml. den
hoop, dat ‘Twee Lentes’ in het a.s. najaar zou zijn uitverkocht. Ik wilde deze
bloemlezing dan aanvullen met de beste verzen, die in 1941 in ‘Criterium’
685
verschijnen. Komt echter de bloemlezing van Donker en Kool, dan is dat overbodig.
Verder had ik een onderhoud met Vasalis, die zich bereid verklaarde in ‘Criterium’
686
over Aafjes' ‘Het zanduur van de dood’ te schrijven. Zou je haar zoo spoedig
mogelijk een exemplaar willen zenden (adres: P.C. Hooftstr. 176, A'dam).
Heb je al recensies ontvangen op ‘Twee Lentes’? Ik las alleen een soort van
687
688
hoofdartikel in het ‘Hbl.’ en een stukje in ‘Propria Cures’.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
682 Deze briefkaart is niet bewaard.
683 Stols vroeg waarschijnlijk om exemplaren van de eerste druk van Bertus Aafjes' Het gevecht
met de muze (Helikon 2) ten behoeve van nieuwe abonnees die de jaargang 1940 compleet
wensten te ontvangen. Deze bundel zou door Stols in 1941 worden herdrukt. (Zie ook br. 191.)
684 In 1941 verscheen bij Van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij te Arnhem de vijfde, herziene
en bijgewerkte, druk van Dirk Costers Nieuwe Geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche
poëzie. Een door Anthonie Donker en Halbo C. Kool samengestelde bloemlezing is nooit
uitgegeven. Van Kool zouden in 1941 wel een drietal bloemlezingen bij Bigot & Van Rossum
verschijnen, die hij met C.J. Kelk samenstelde. (Zie n. 582.)
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685 In 1943 werd Twee lentes herdrukt. Omdat het een clandestiene herdruk betrof, is de inhoud
gelijk aan de eerste druk uit 1941 en werden geen nieuwe gedichten toegevoegd. Blijkens
afwijkende woordspaties kan worden opgemaakt dat voor deze herdruk wel een nieuw zetsel
is vervaardigd, waarin zetfouten werden gehandhaafd. (Zie K. Lekkerkerker, ‘Bibliografie van
Ed. Hoornik’, in Ed. Hoornik, Verzameld werk (5), Kritisch proza (ed. K. Lekkerkerker), Amsterdam
1978, p. 302.)
686 In Criterium 2 (1941) 7-8 (juli/augustus), p. 523-527 was de M. Vasalis' bijdrage ‘De poëzie van
Bertus Aafjes. Het Zanduur van de Dood’ opgenomen.
687 Er zijn vóór 28 maart 1941 geen recensies van Twee lentes achterhaald.
Met ‘het soort hoofdartikel’ bedoelde Ed. Hoornik waarschijnlijk de vijfdelige beschouwing in het
Algemeen Handelsblad van 17, 20, 22, 26 en 31 maart over de verhouding tussen het
Nederlandse volk en zijn dichters, en de mogelijkheden om de kloof tussen kunstenaar en volk
te overbruggen. In het derde deel, getiteld ‘Als een goed instrument’, gaat de anonieme auteur
in op de houding van de jongeren, ‘die thans onder leiding van Ed. Hoornik om het tijdschrift
“Criterium” zijn geschaard’, ten aanzien van de gemeenschap. De auteur geeft aan hoe de
dichtkunst van de jongeren zich verhoudt tot de gemeenschap en citeert daarbij uit Hoorniks
inleiding op Twee Lentes.
688 In Propria Cures, Amsterdamsch Studentenweekblad van 22 maart 1941 publiceerd I.-H [F.C.
Ingen-Honsz] een bespreking van Twee lentes.
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189 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 1 april 1941
Rijswijk, 1-4-'41.
Amice,
Ingesloten zend ik je in postcheque een bedrag van ƒ2.50, wegens
honorarium ontvangen van de firma de Haan in Utrecht, voor een blz. in hun
689
bloemlezing ‘De Liefde tot zijn Land is ieder aangeboren’, gedicht.
Hoogachtend,
A.A.M. Stols.

Twee lentes. De beste gedichten uit Werk 1939 en Criterium 1940, 1941.

Eindnoten:
689 Zie n. 594.
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190 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 3 april 1941
[Amsterdam,] 3-IV [19]41
Beste Sander,
In de krant las ik, dat je Zaterdag naar A'dam komt; ik zou je graag even spreken.
Je kunt mij telefonisch bereiken op het Handelsblad, òf tusschen 1 en 2 bij
690
691
Scheltema; anders kom ik wel naar het Sted.[elijk] Museum.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
690 Het journalistencafé Scheltema was gevestigd op de Nieuwezijds Voorburgwal 242 naast het
Algemeen Handelsblad.
691 Hoornik vergiste zich twee weken. Stols zou niet zaterdag 5 april, maar 19 april naar Amsterdam
komen. In het Stedelijk Museum was tot 28 april de tentoonstelling ‘De verluchte bladzijde’ te
bezichtigen en Stols zou daar blijkens een bericht in het Algemeen Handelsblad van 2 april op
19 april een causerie houden over de moderne boekverluchting.
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191 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 4 april 1941
[Rijswijk, Z.H.] 4-4-'41
Beste Eddy,
Dank voor je brieven van 25 en 28 Maart en de terugzending van het contract
van ‘Twee Lentes’, waarvan hierbij een exemplaar gaat. Ingesloten zend ik je
ter voldoening aan het gestelde in artikel 16 een postcheque van ƒ75.Wat de oorlogspoëzie betreft: de gedichten worden thans gezet bij Enschedé
692
in Haarlem. Onze vereeniging breidt zich uit en heeft thans al meer dan 100
leden.
Aan Jan Campert heb ik een exemplaar van ‘Twee Lentes’ gestuurd.
Het van je honorariumrekening afgehouden bedrag à ƒ16.44 betreft:
1 Erfgenaam-luxe ƒ 12.2 Erfgenaam-geb ƒ 4.44
(waarvan 1 aan Leo Boekraad)
Bij Van Heteren zijn uit mijn fonds op den Criterium-middag verkocht:
6 Twee Lentes
1 Achterberg Eiland
2 Hoornik Steenen
2 Hoornik Geboorte
1 Hoornik Erfgenaam
Aan Buning zal ik je bundel ter recensie sturen. Ja, de K.K.K. heb ik ontvangen.
Het stukje is aardig bedoeld, maar het geeft zoo totaal geen indruk van
693
‘Halcyon’.
Jammer dat je geen succes had bij je speurtocht naar Aafjes' Gevecht. Mijn
dank voor je bemoeiingen. Als de nieuwe druk klaar is, hoop ik oude
exemplaren terug te kunnen koopen. Ook koop ik gaarne de Helikon-Vasalis
terug. Er zijn op Helikon weer enkele abonnees bijgekomen, zoodat het bestaan
voor 1941 verzekerd is.
Mocht je werkelijk denken, dat je Helikon in 1942 niet meer kunt redigeeren,
zeg het mij dan niet later dan 1 Juli; ik zal dan beslissen wat ik doen kan.
Misschien is een jaargang met ouderen (Boutens, Bloem, Holst enz.) ook wel
weer eens aantrekkelijk.
Van ‘Twee Lentes’ zijn nu 250 exemplaren verkocht. Het gaat langzaam; een
herdruk zal wel niet noodig zijn.
Aan Vasalis zal ik een ex. van Aafjes sturen.
Met hartelijke groeten (en misschien tot spoedig weerziens)
je
Sander

Eindnoten:
692 Bedoeld is drukkerij Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. (Zie n. 606 voor de bloemlezing uit
de oorlogspoëzie.)
693 Zie n. 680.
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192 Uitgeverij A.A.M. Stols (Max Nord) aan Ed. Hoornik, 5 april
1941
5-4-'41
Beste Ed,
694
Van Nes hoorden we, dat je niet kon komen, omdat Liesl ziek is en de
kinderen de bof hebben.
695
Wat vervelend! Je weet, dat Wim Hussem ook tamelijk ziek is?
Sander laat je zeggen, maar dat weet je toch waarschijnlijk, dat hij niet
696
vandaag zijn lezing houdt, maar de 19e. Hij hoopt je dan te zien in Amsterdam
dien dag.
Morgen heb ik een artikel in ‘Het Vaderland’ over ‘Twee Lentes’, onder het
pseudoniem J. d'Almaras.
Onder mijn eigen naam willen zij geen artikelen van mij nemen. Ik ben nu
gedwongen ook in andere bladen zoo nu en dan onder deze naam te
697
publiceeren. Ik begin met in ‘Deze Week’ dat op geregelde tijden te doen.
698
Laat eens wat hooren en groet Liesl hartelijk van mij en Eef. Het beste met
haar en de kinderen hoor!
Hartelijks,
je
Max

Eindnoten:
694 Nes Tergast.
695 Willem Karel Frans Hussem (1900-1974) was dichter en schilder. Hij publiceerde enige gedichten
in Criterium 1 (1940) 7 (augustus), p. 366; 8-9 (september), p. 591; 12 (december), p. 800; en
in Criterium 2 (1941) 6 (juni), p. 420-421. Hussem was in 1940 gedebuteerd met de door L.J.C.
Boucher te Den Haag uitgegeven bundel De kustlijn. Bij Stols verscheen in april 1942 Uitzicht
op zee als nummer vier van de Atlantis-serie.
696 Zie n. 691.
697 Het Vaderland wilde geen artikelen meer van Max Nord opnemen, omdat hij vrij snel na de
bezetting een publicatieverbod had opgelegd gekregen. Nord had onder meer met Menno ter
Braak een vertaling gemaakt van Hermann Rauschnings Gespräche mit Hitler (1940), dat werd
verboden wegens belediging van een bevriend staatshoofd. Op 6 april verscheen Nords lovende
artikel over Twee lentes. Nord zou op 28 april Twee lentes onder eigen naam bespreken in Deze
Week in Den Haag.
Deze Week in Den Haag was een uitgaansweekblad naar voorbeeld van La Semaine à Paris
en stond onder redactie van Simon Carmiggelt, die op deze manier trachtte in zijn onderhoud
te voorzien nadat hij zijn ontslag had genomen als redacteur van de Vooruit. Nord schreef elke
week een bijdrage voor de rubriek ‘Literaire Entrefilets’. (Med. Max Nord, Amsterdam; zie ook
Max Nord, Achterwaarts. Memoires, Amsterdam 1998.)
698 Bedoeld is B.J.E. Dumas (?-1952), met wie Max Nord in augustus 1941 zou trouwen.
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193 Uitgeverij A.A.M. Stols (Max Nord) aan Ed. Hoornik, 21 april
1941
Rijswijk 21-4-'41
Beste Ed,
Ingesloten gelieve je aan te treffen een postchèque van ƒ47.50, bestemd
voor Aafjes. We zenden die aan jou omdat het adres van Aafjes onvindbaar
is en jij wel zoo vriendelijk zult willen zijn die chèque aan Aafjes te
699
overhandigen. Wil je hem verzoeken ons de ontvangst te willen bevestigen?
Hier valt verder niets te melden, je zult Zaterdag van Sander wel al het
wetenswaardigs gehoord hebben.
Ik hoorde, dat Liesl en de kinderen het weer beter maken. Doe vooral mijn
hartelijke groeten.
Waarschijnlijk kom ik deze week een dag in Amsterdam. Ik hoop je dan op
te bellen.
Hartelijke groeten,
je
Max Nora

Eindnoten:
699 Bertus Aafjes woonde op dit moment bij zijn moeder op het adres Borneostraat 32I in Amsterdam.
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194 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 24 april 1941
24-4-'41.
Beste Ed,
Het bestuur van de Vereeniging voor Druk- en Boekkunst draagt mij in
verband met de uit te geven oorlogsgedichten op, je te vragen of de
mogelijkheid bestaat dat er in deze bundel nog gedichten worden opgenomen
van Campert, Nijhoff, A. Roland Holst, Mevrouw R.N. Roland Holst, Buning,
Donker, Vasalis en van Duinkerken. Zou je je met deze dichters even in
700
verbinding willen stellen en mij spoedig bericht zenden?
Betreffende de nieuwe ‘Drie op een Perron’ zou ik gaarne van je willen
vernemen wanneer ik de copie tegemoet kan zien. Zoo mogelijk wilde ik deze
bundel nog bij de zomer aanbieding brengen.
Laat mij ook je ideeën over een nieuw omslag voor dezen bundel eens
701
hooren.
Met hartelijke groeten van huis tot huis,
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
700 De samenstelling van het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst
was in april 1941 als volgt: J.F. van Royen (voorzitter), C. Nypels (secretaris), H. Koechlin
(penningmeester), O.L. Eschauzier (vice-voorzitter), L.J.C. Boucher (2e secretaris) en de leden
E.J. Haslinghuis, W.Gs. Hellinga, A.D. Huysman, F. Kerdijk, W. Moll, M.B.B. Nijkerk, M.R.
Radermacher Schorer en Stols. (Zie n. 606 voor de bedoelde bloemlezing.)
701 In het Nieuwsblad voor den Boekhandel adverteerde Stols op 23 juni 1941 met de
zomeraanbieding. Aan boekhandelaren werd de mogelijkheid geboden om in de maanden juli
en augustus bepaalde dichtbundels met korting te bestellen. Drie op één perron. Deel 2 werd
niet in de lijst opgenomen, waaruit kan worden opgemaakt dat de bundel nog niet gereed was.
Op 16 oktober werd het boek in het Nieuwsblad voor den Boekhandel opgenomen in de lijst
‘Nieuwe uitgaven in Nederland’.
De omslag van Drie op één perron II bevat niet zoals het eerste deel, een foto van de drie
dichters, maar bestaat uit een grijze linnen omslag waarop in goudkleur het vignet van Stols is
gedrukt.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

230

195 Uitgeverij A.A.M. Stols (Max Nord) aan Ed. Hoornik, 26 april
1941
[Rijswijk, Z.H.] 26-4-'41
Beste Ed,
Namens Sander het volgende rekensommetje:
Verkocht 1 ste kwartaal 1941 van
Steenen 22 ex. à 0.19

=ƒ 4.18

Erfgen. 35 ex. à 0.19

= 6.65

Twee L. 289 ex. à 0.271/2

= 79.48

Je hebt een voorschot gehad op Twee Lentes van ƒ75, blijft dus over 4.48,
hetgeen tesamen met 4.18 voor Steenen en 6.65 voor de Erfgenaam ƒ15.31
maakt. Hierbij komt dan nog ƒ20.- honorarium van Mei voor Helikon, zoodat
het eindbedrag ƒ35.31 bedraagt.
Dit wordt je in twee cheques (vanwege de administratie) hierbij ingesloten
toegestuurd.
Wat Geboorte betreft, hiervan werden 84 ex. verkocht, je hebt een voorschot
gehad voor 200 exemplaren, zoodat je hiervoor nog niets ontvangt. De boeken,
waarover je gisteren met Sander hebt gesproken, worden je separaat vandaag
nog gezonden.
Dat is dat. Ik was gisteren ook in Amsterdam, heb je opgebeld en hoorde
dat je in den nachtdienst was. Daar ik niet zooveel tijd had, heb ik het risico
niet genomen naar je toe te gaan, daar ik wel vermoedde, dat je met Sander
op stap was. Een volgende maal beter!
Hartelijke groeten, ook voor Liesl,
je
Max
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196 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 7 mei 1941
[Rijswijk, Z.H.] 7-5-'41.
Beste Eddy,
Hierbij zend ik je het manuscript van Herwig Hensen. Ik zou het op prijs
stellen, indien je dit zou willen beoordeelen voor Helikon en mij spoedig je
702
bericht zenden.
Het manuscript is wel grooter dan 48 blz., doch door plaatsing van meerdere
gedichten op één pagina kunnen wij er toch komen,
Met hartelijke groeten,
Sander

Een liefde, 1941.

Eindnoten:
702 Hoornik zou van de Vlaamse dichter Herwig Hensen (pseud. van Florent Constant Albert Mielants,
1917-1989) geen bundel in de Helikon-reeks opnemen; de gedichten zouden in 1941 als aparte
bundel onder de titel Een voorbeeldig bestand verschijnen bij A. Manteau te Brussel en A.A.M.
Stols te Den Haag.
Al in 1938 was Stols in het bezit van verzen van Hensen, zo blijkt uit een brief van 20 december
1938 aan J. Greshoff: ‘Met Hensen wacht ik liever nog maar wat; zijn werk is wel curieus, doch
nog weinig oorspronkelijk; tenzij je me aanraadt toch reeds de hand op dezen dichter te leggen.’
(‘Beste Sander, Do it now!’, p. 397-398.)
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197 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 16 mei 1941
[Amsterdam,] 16-V [19]41
Beste Sander,
De bundel van Herwig Hensen is ten eenen male onbruikbaar; ik kan er niet één
703
gedicht uit apprecieeren. Laat hij maar weer naar mevr. Manteau gaan.
704
Hierbij zend ik je tevens de bundels ‘Op den drempel’ van Dubois en Den Tex,
en ‘Schrijlings op de horizon’ van L.Th. Lehmann. Voor dit jaar zijn nu alle bundels
in je bezit.
Ik steek mijn voelhorens al uit voor 1942; het wordt moeilijk. Ik hoop op Nijhoff,
Hendrik de Vries, Pierre Kemp, Pareau en Noordstar, Morriën, Hussem, Tergast en
705
Hoornik. Ik zal er in het najaar serieus aan gaan werken.
Voor den bundel ‘Oorlogsgedichten’ zend ik je hierbij nog verzen van Buning, A.
Roland Holst, Van Duinkerken en Anth. Donker. Je vroeg me ook om verzen van
Nijhoff, maar zijn groote gedicht, dat verband houdt met den oorlog, was reeds bij
706
de eerste zending.
Zooals je weet, schrijft Vasalis over Aafjes in ‘Criterium’. Stuur haar s.v.p. zoo
spoedig mogelijk ‘Het gevecht met de Muze’ en ‘Het Zanduur van den Dood’. Wil
je mij voor rekening één gebonden exemplaar van ‘Drie op één Perron’ zenden, dat
ik niet meer bezit; en zie nog eens of je een ‘Geburt’ voor me hebt.
Wanneer verschijnt herdruk ‘Drie op één Perron’?
Met hartelijke groeten
Je Eddie
707

N.B. De bundel van Lehmann bestaat uit 3 afdeelingen.

Eindnoten:
703 Van Herwig Hensen waren al twee dichtbundels bij uitgeverij A. Manteau verschenen, namelijk
Hamlet in den spiegel (1939) en De dubbele vaardigheid (1940).
704 In de debutantenbundel Op den drempel wilde Ed. Hoornik waarschijnlijk alleen gedichten
opnemen van Pierre H. Dubois en Eddy den Tex, al noemde hij in zijn brief van 3 januari 1941
(br. 165) ook Koos Schuur. Op den drempel zou uiteindelijk niet verschijnen. In plaats hiervan
kwam Dubois' debuutbundel In den vreemde (Helikon 19), een jaar later gevolgd door Den Tex'
Slagzij (Atlantis 2).
705 Van 1942 tot en met 1945 zou de Helikon-reeks niet verschijnen. Omdat Stols wel een soort
tijdschrift voor poëzie wilde uitgeven, richtte hij de nieuwe serie Atlantis op, waarin tien bundels
zouden verschijnen. Van de in deze brief voorgestelde dichters zou van M. Nijhoff, A. Morriën
en W. Hussem een bundel in de serie worden opgenomen. (Zie p. 442-443 voor een overzicht
van de Atlantis-serie.)
Van Hendrik de Vries, Pierre Kemp, N.E.M. Pareau, J.C. Noordstar en Nes Tergast zou Stols
in 1942 geen dichtbundel uitgeven.
Hoorniks bundel Tweespalt verscheen in 1943 clandestien bij de Mansarde Pers te 's-Gravenhage.
(Zie br. 179.)
706 Blijkens zijn brief aan Stols van 28 mei 1941 was M. Nijhoff bezig met enkele lange gedichten:
‘Ik heb op het oogenblik echter alleen veel te lange dingen liggen, en niets nog geheel voltooid.’
707 Schrijlings op den horizon van L.Th. Lehmann (Helikon 20) bevatte de afdelingen ‘Dode punten’,
‘De nabijen’ en ‘De verren’.
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198 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 24 mei 1941
[Amsterdam,] 24-V [19]41
Beste Sander,
Vandaag ga ik met vacantie. Ik hoop Dinsdag even bij je aan te komen; ik breng
dan de bundels ‘Op den drempel’ en ‘Schrijlings op den horizon mee’, en kan dan
708
tevens mondeling je brief beantwoorden.
Gaarne ontving ik dan ook honorarium, opdat ik mijn ‘Kostjuffrouw’ (‘De
709
Pauwhof’-Wassenaar) kan bevredigen. Tot Dinsdag dus. Ik hoop dan ook Max
Nord bij je te zien.
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Brief aan Aafjes heb ik doorgestuurd.

Eindnoten:
708 Een brief van Stols tussen 17 en 23 mei is niet achterhaald.
709 Het landgoed De Pauwhof bij Wassenaar (Rijksstraatweg 420) was sinds 9 maart 1940 ingericht
als centrum waar wetenschapsmensen en kunstenaars ongestoord konden werken. Hoornik,
die gedurende de zomer van 1941 enige tijd op De Pauwhof logeerde, schreef op 7 juni 1941
het volgende gedichtje in het gastenboek: ‘Altijd rustloos als het windgeruisch, / van het eene
naar het andre huis / - dichters hebben nergens domicilie - / was ik even in “De Pauwhof” thuis’.
(Zie Ab Visser, Het Klooster van Sint Jurriaan. Pauwhofherinneringen, Utrecht/Antwerpen 1974.)
Op De Pauwhof werkte Hoornik ook aan de gedichtencyclus Een liefde, zo blijkt uit Max Nords
‘Twee ontmoetingen met Ed. Hoornik’ dat hij onder het pseudoniem J. d'Almaras in Het Vaderland
van 31 juli 1941 publiceerde: ‘Toen hij hierheen kwam, had hij eenige verzen van een cyclus bij
zich, die hij op den Pauwhof heeft afgemaakt. [...] Voor een aantal genoodigden van verschillende
pluimage heeft hij dien cyclus op een avond op den Pauwhof voorgelezen. Cola Debrot was er,
zijn mederedacteur van Criterium [...] en verder o.a. prof. P.N. van Eyck met zijn zoon, den
jongen dichter Robert van Eyck, de redacteur-secretaris van Groot Nederland Arthur van Rantwijk,
R. van Lier, eenige kunstbroeders op andere gebieden en vele belangstellenden. [...] Zonder
eenige pathos en met heldere stem las hij zijn nieuwe verzen voor, die velen al beschouwden
als het beste wat hij geschreven heeft. De toon is zuiver en zonder valschen of sentimenteelen
bijklank en het lijkt of hij zich meer heeft losgemaakt van den invloed van Nijhoff.’ (Zie ook br.
201 n. 715.)
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199 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 9 juni 1941
9-6-'41.
Beste Ed,
De firma Querido deelt mij mede, dat zij aan je betaald heeft een bedrag van
710
ƒ5.-, voor het overnemen van ‘Amsterdam’ in ‘Lof van Nederland’. Volgens
contract komt mij hiervan toe een bedrag van ƒ2.50. Dit zal ik bij een
eerstvolgende afrekening verrekenen. Wij houden ons dus nu aan de afspraak
dat, wanneer je een verzoek van overneming ontvangt, je dit aan mij ter
behandeling doorzendt.
Inmiddels met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols.

Advertentie van Uitgeverij A.A.M. Stols in Nieuwsblad voor den Boekhandel, 19 maart 1941.

Eindnoten:
710 Het gedicht ‘Amsterdam’ uit Mattheus was opgenomen in de in 1940 door Em. Querido te
Amsterdam uitgegeven bloemlezing Lof van Nederland, zijnde een verzameling zoowel vanouds
beproefde als kortelings geschreven gedichten, verzen en rijmen waarin de schoonheid des
Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt misgaders eenige beschrijvingen van
de maan en van schoone bloemstukken, vrouwspersonen en andere aanverwante zaken, die
was samengesteld door J.W.F. Werumeus Buning (p. 144-146).
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200 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 10 juni 1941
10-VI-'41
Beste Sander,
Je briefkaart, die ik hedenmorgen ontving, heeft mij onaangenaam getroffen. Niet
alleen, dat een dergelijke financieele beknippel-politiek moeilijk vereenigbaar is met
een verhouding, die een minder zakelijk karakter draagt dan gewoonlijk tusschen
uitgever en auteur het geval is, niet alleen, dat je ook volgens het contract geen
recht hebt op den door jou opgeeischten rijksdaalder - ik kom hier direct op terug maar ik ken ook geen uitgever van poëzie in Nederland, die aldus te werk gaat.
In artikel 4 van ons contract lees ik o.a., dat de auteur ‘gehouden is voorafgaande
schriftelijke toestemming van den uitgever te verwerven bij het vergunnen van het
maken van uittreksels grooter dan 4 pagina's. De geldelijke winsten uit deze
vergunningen voortvloeiend worden gelijkelijk tusschen uitgever en auteur gedeeld.’
In het onderhavige geval betreft het geen 4 blz., maar 1 blz., evenals dit het geval
was bij de bloemlezing: ‘De liefde tot het land is ieder aangeboren’, hoewel je ook
bij die gelegenheid het honorarium gehalveerd hebt en bovendien beslag gelegd
711
hebt op het boek. Het is mij bekend, dat in soortgelijke gevallen de uitgevers Van
Kampen, Meulenhoff, Mea Mees-Verwey het geheele honorarium aan den auteur
hebben gezonden. Om nog nader te preciseeren: het gaat hier om gedichten van
712
Hoekstra, Den Brabander, Eric van der Steen en Jac. Bloem (‘Het Verlangen’).
In belangrijke gevallen, zooals bij een herdruk van ‘Nieuwe Geluiden’ of de
geheel-nieuwe druk van ‘Dichters van dezen Tijd’, die in het a.s. najaar verschijnt,
in welke boeken zeker meer dan 4 blz. worden opgenomen, zorgt het contract er
713
wel voor, dat de uitgever niet wordt benadeeld.
Je zult, hoop ik, begrijpen, dat het mij niet te doen is om dat bedrag van ƒ 2.50;
ik vind het altijd onaangenaam over honorariums te spreken, maar mijn
omstandigheden zijn nu eenmaal zoo, dat ik dit wel moet doen. Van mijn inkomsten
uit de journalistiek kan ik, zeer sober, mijn gezin onderhouden, terwijl mijn rustelooze
natuur en rumoerige kinderen mij nopen uitsluitend in café's te werken.
Ik voel je briefkaart als een soort van onrecht, welke ook je tegenargumenten zijn.
Ik heb je nimmer gevraagd om honorarium voor de herdrukken van de bundels van
Vasalis en Aafjes, bundels, waarvoor ik ‘gevochten’ heb om ze uit de handen van
Querido en Meulenhoff te houden. Ik had bij de bekroning van Vasalis een ander
gebaar verwacht, en allerminst deze briefkaart, vooral omdat je weet, dat Querido
mij meer dan het dubbele per maand bood, indien ik de bundels, die thans de
Helikon-reeks vormen, bij hem had ondergebracht. De Helikon-reeks heeft mijn
volledige liefde; je meening, dat ik er weinig werk voor verricht, is volkomen onjuist,
maar ik vind het allerminst noodig je het tegendeel te bewijzen. Met de vermindering
van honorarium heb ik mij direct accoord verklaard, ondanks het feit, dat de
belangstelling voor poëzie meer en meer toeneemt.
Het is mogelijk, dat ik ongelijk heb, dat ik mij teveel op het door je briefkaart
opgewekte gevoel laat drijven. Ik ben er echter van overtuigd, dat onze
vriendschappelijke verhouding deze ‘gevoelsuitbarsting’ wel kan verdragen!
Met hartelijke groeten
Je Eddie.
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Eindnoten:
711 Zie n. 594.
712 In de door W.L.M.E. van Leeuwen samengestelde bloemlezing De liefde tot zijn land is ieder
aangeboren die in 1941 was verschenen bij Uitgevers Maatschappij W. de Haan te Utrecht,
werd van Gerard den Brabander het gedicht ‘Molens, meiden, melkvee’ uit Drie op één perron
opgenomen; uit Den Brabanders Materie-man, die uitgeverij P.N. van Kampen in 1940 had
uitgegeven, werd geen gedicht in de bloemlezing opgenomen. Van J.C. Bloem nam Van Leeuwen
de gedichten ‘Walcheren’ en ‘Oude steden’ uit de in 1921 bij P.N. van Kampen & Zoon te
Amsterdam verschenen bundel Het verlangen op.
Op welke bloemlezing Hoornik doelde in verband met Han G. Hoekstra en Eric van der Steen
is niet duidelijk; van hen werden geen gedichten opgenomen in De liefde tot zijn land is ieder
aangeboren. Van Hoekstra was in 1940 bij J.M. Meulenhoff te Amsterdam Het ongerijmde leven
verschenen; van Van der Steen in 1938 bij C.A. Mees te Santpoort de bundel Controversen.
713 Van Ed. Hoornik werden in de herdruk van Nieuwe geluiden (p. 336-343) opgenomen;
‘Amsterdam’ en ‘Rijksmuseum’ (uit Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten); en
‘De trap’ (uit Dichterlijke diagnose).
In Dichters van deze tijd. Oogst 1940 (p. 216-220) werden van Hoornik de volgende gedichten
gepubliceerd: ‘Tot den vluchteling’ (uit Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten):
‘Angst’ en ‘Middag’ (uit Steenen); ‘Tot de muzen’ en ‘Woeste Hoeve’ (uit De Erfgenaam); en
‘Mijn dochter en ik’ (uit Criterium van april 1941.)
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201 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 10 juni 1941
[Amsterdam,] 10-VI [19]41
Beste Sander,
In Leiden heb ik Den Tex nog opgezocht en in Amsterdam Dubois. Ik heb de
heeren gezegd, dat hun bundel plaats moet maken voor de gedichten van Jo
714
Landheer. Zou je hun de copy willen terugzenden? De adressen zijn:
Pierre H. Dubois, Bloemgracht 8, Amsterdam
E. den Tex, Bloemmarkt 24, Leiden.
Gaarne kreeg ik inzage, hetzij van de copy, hetzij van de proeven van den bundel
van Jo Landheer, omdat ik weet, wat er in komt.
Vandaag sprak ik bij Meulenhoff Dirk Binnendijk, die mij zeide, dat M. om zijn
bundel essays ‘Zin en Tegenzin’ een bandje laat maken met de uitspraak van de
commissie voor de Wijnaendts Francken-prijs. Misschien stimuleert het de verkoop
715
van ‘Tafelronde’, als je hetzelfde doet. Zie maar.
Van ‘Een Liefde’ plaats ik dus alleen in ‘Criterium’ een paar fragmenten, waarbij
716
ik dan het boekje aankondig.
Ik heb in Wassenaar ook hard gewerkt aan het nieuwe meisjesboek, dat ik in het
najaar bij Van Holkema & Warendorf uitgeef. Ik geloof, dat het veel beter wordt dan
717
‘Joosje’, meer de kant van een roman uitgaat. Bij verschijnen laat ik je wel een
exemplaar sturen. Ook meet ik binnenkort de verhalen bij Strengholt inleveren,
718
zoodat je begrijpt, dat ik het nog al druk heb.
Tracht, nu de omvang van de Helikon-bundeltjes kleiner wordt, toch zoo veel
mogelijk één gedicht per blz. te plaatsen. Ik vind die ‘stapeldruk’ afschuwelijk, en
719
jij, daar ben ik van overtuigd, ook.
Ik hoop, dat je met ‘Parken en Woestijnen’ en met het Verwey-boek van Vestdijk
veel succes zult hebben.
Met hartelijke groeten
EdH.
N.B. Pareau komt binnenkort met een bundel bij Balkema, die hem een zeer goed
honorarium bood.
720
Hij wilde niet wachten tot het volgend jaar. Noordstar is blijkbaar nog niet gereed.

Eindnoten:
714 Aanvankelijk zou de debutantenbundel Op den drempel met onder meer gedichten van E. den
Tex en Pierre H. Dubois in 1941 in de Helikon-reeks verschijnen. Niet een bundel van Jo Landheer
maar Dubois' debuut In den vreemde zou in plaats van Op den drempel in de reeks verschijnen.
Stols gaf 1941 de 32 pagina's tellende Verzamelde gedichten van Landheer als aparte bundel
uit.
715 De in 1934 door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde ingestelde Dr. Wijnaendts
Francken-prijs is een tweejaarlijkse prijs, die afwisselend wordt toegekend voor werk op het
gebied van essay en literaire kritiek, en op het gebied van biografie en cultuurgeschiedenis. De
Wijnaendts Francken-prijs werd in 1941 toegekend aan het door Stols in 1940 uitgegeven Albert
Verwey en de idee van S. Vestdijk.
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Eveneens genomineerd waren het ook door Stols uitgegeven Tafelronde. Studies over jonge
dichters van Hoornik, het door J.M. Meulenhoff te Amsterdam uitgegeven Zin en Tegenzin (1939)
van D.A.M. Binnendijk, en het bij J.B. Wolters te Groningen verschenen Dichters der Reformatie
in de zestiende eeuw. Een overzicht met bloemlezing (1939) van W.A.P. Smit.
Of Stols voor Tafelronde een speciaal bandje had laten drukken is niet achterhaald. Over
Tafelronde zei de jury van de Wijnaendts Francken-prijs, die bestond uit Gerard B. Brom, J.A.N.
Knuttel, M. Nijhoff en Vic. E. van Vriesland: ‘Hoornik is in zijn “Tafelronde” erin geslaagd, het
schrijven over poëzie op een hooger niveau te brengen. Zijn “Forum voorbij”, een soort program
van de jongste generatie, geeft toe aan geen enkele illusie, aan geenerlei zelfoverschatting en
is toch niet défaitistisch en toch een eisch van erkenning. De tamelijk ingewikkelde dingen
waarover hij schrijft staan hem helder voor den geest en hij gaat recht op het doel af’. (Zie
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1940-1941, Leiden
1941, p. 94-96.)
De voorpublicatie van Een liefde in Criterium 2 (1941) 7-8 (juli-augustus), p. 465-467 bestond
uit acht gedichten uit de bundel die in totaal veertien gedichten zou bevatten. Een noot op p.
465 vermeldt: ‘Fragmenten uit een lyrische cyclus, die a.s. najaar bij A.A.M. Stols verschijnt.’
Een liefde zou in de week van 16 oktober 1941 door Stols worden uitgegeven; de gedichten II,
IV, VIII, IX, XI en XIII waren niet in Criterium opgenomen. Hoornik droeg de gedichten in Criterium
op aan H.R. [mevr. Hans Ricardo uit Amsterdam]. (Zie ook n. 709.)
Hoornik schreef samen met Wim Hora Adema drie meisjesboeken waarvan geen enkele door
uitgeverij Holkema & Warendorf te Amsterdam werd uitgegeven. Joosje was in 1940 bij L.J.
Veen's Uitgevers Mij. N.V. verschenen. Het boek dat volgens de brief bij Holkema & Warendorf
zou verschijnen, was waarschijnlijk Tussen de anderen. Roman voor oudere meisjes, dat Em.
Querido's Uitgevers Maatschappij in 1942 uitgaf.
De verhalen zouden in oktober 1941 onder de titel Zal ik vertellen? Een boek voor jonge
menschen bij A.J.G. Strengholt's Uitgevers Maatschappij N.V. uitkomen.
Met stapeldruk bedoelde Hoornik het op één bladzijde plaatsen van meerdere gedichten. In
jaargang 1940 van Helikon was de maximale omvang van de bundels 48 pagina's, met
uitzondering van Bertus Aafjes Het gevecht met de muze dat 50 pagina's omvat. In 1940 moesten
in de bundels van Pierre Kemp, Gerrit Achterberg, Jac. van Hattum en S. Vestdijk meerdere
gedichten op één pagina worden geplaatst om de bundels niet te dik te laten worden.
Stols moest door papierbeperkingen de omvang van de bundels voor de tweede helft van
jaargang 1941 verder terugbrengen naar een maximum aantal pagina's van 36. Gestapeld zetten
bleek in 1941 noodzakelijk om de bundels van Van Hattum, Aart van der Alm en Achterberg in
hun totale omvang uit te kunnen geven. (Zie ook br. 206.)
Bedoeld is XXVIII Sonnetten van N.E.M. Pareau (pseud. van Herman Jan Scheltema, 1906-1981),
dat in 1941 bij A.A. Balkema te Amsterdam verscheen. Hoeveel honorarium Pareau ontving is
niet achterhaald, maar het is niet erg waarschijnlijk dat Balkema Pareau een zeer groot bedrag
had geboden. Wellicht was deze mededeling een truc van Hoornik om Stols meer honorarium
te vragen. (Med. Reinold Kuipers, Amstelveen.)
Pareau had samen met J.C. Noordstar (pseud. van Arnold Jan Pieter Tammes, 1907-1987) een
bundel gedichten geschreven, die onder de titel Argos en Arcadia in december 1935 als cahier
van De Vrije Bladen was verschenen.
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202 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 11 juni 1941
11-6-41
Beste Eddy,
Dank voor je brief van gisteren. De heele aangelegenheid is voor mij slechts
een principieele kwestie geweest, vandaar die briefkaart.
Om je te bewijzen, dat het mij niet te doen is om het geld, dat kleine beetje,
dat ik uit dien hoofde van je bundels zou krijgen, deel ik je hierbij mede, dat
ik in de toekomst afstand zal doen van alles, wat uit dien hoofde zal
binnenkomen uit je bundels, en ook met terugwerkende kracht wat betreft de
721
uitgaven van Van Kampen en Querido.
Maar ik zou je, in je eigen belang, erop willen wijzen, dat het aanbeveling
verdient, de aanvragen van andere uitgevers toch in de toekomst door mij te
laten behandelen.
Er staat bij diverse uitgevers op het gebied van bloemlezingen zóó veel op
stapel, dat dit alles heusch ten detrimente van mijn fonds dreigt te gaan. Daarbij
komt dan, dat b.v. van Hattum, die anders altijd belust is op voorschotten, aan
722
Querido gratis toestemming gaf tot overnemen. Je begrijpt dat ik eenigszins
raar opkeek, toen ik dit hoorde.
Wanneer ik die zaak niet in de hand houd, wordt het een piratenbende.
Vergeet niet, dat de verkoop van je bundels al eenigen tijd zoo goed als stil
staat, dat Steenen nooit briljant verkocht is, en dat de herdruk van Mattheus
nog zeer veel geld kost. Hetzelfde is het geval met den herdruk van Aafjes,
723
die nu ook niet meer wil... Ik klaag niet, begrijp me wel; ik wil ook voor de
poëzie der met mij bevriende dichters blijven doen wat ik kan (getuige b.v.
724
Tafelronde en de Verwey van Vestdijk ), maar ik wil dan ook het absolute
gevoel hebben, dat mijn vrienden en ik solidair blijven, en dat we elkaar over
en weer niet voor een of twee rijksdaalders verkoopen.
Nadat ik je dus hierboven verklaard heb, dat ik afstand zal doen van ieder
honorarium, dat uit overneming in bloemlezingen zal vloeien, zal ik nu gaarne
van jou een briefje ontvangen waarin je verklaart, alle onderhandelingen
daarover, komende van andere uitgevers, naar mij zult verwijzen.
Om je verder te bewijzen, dat ik je medewerking inzake Vasalis zeer op prijs
stel, stuur ik je, nu de 2e druk uitverkocht is, weer een bedrag van ƒ25.- als
‘aanbreng-premie’, en ik zal je eenzelfde bedrag betalen als de 3e druk
uitverkocht is. Doch laat dit een vertrouwelijke aangelegenheid blijven.
Ik zal je ook ƒ25.- betalen als de 2e druk van Het Gevecht met de Muze
uitverkocht is. Het Zanduur is de eenige bundel in Helikon 1941 die harder
loopt dan de rest. Dus zal ik t.z.t. ook dit boekje moeten herdrukken (op hoop
van zegen) en ik stuur je dan, als die uitverkocht is, ook weer ƒ22.50 (net als
725
voor den eersten druk).
Mocht verder blijken dat Helikon 1941 niettegenstaande verhoogde kosten
van papier, banden enz. een niet kleiner overschot laat dan 1940, dan zal ik je
het ingekorte Honorarium (10 x ƒ22.50) begin 1942 toch uitbetalen. Met dat al
zal ik wel nooit aan mijn trekken komen wat de poëzie betreft, maar dat behoeft
ook niet. En de eenige voorwaarde die ik stel is, dat ik er plezier van zal beleven.
Geld verdienen zal ik er nooit aan. Want wat ik aan Mattheus, Schiereiland en
Parken 1e druk overhield moest ik steeds weer meer dan dubbel investeeren
726
in de herdrukken, die uiterst traag gaan.
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Zooals je weet heb ik financieel mijn hoop gesteld op enkele historische
727
uitgaven, waarvan er 2 of 3 dit najaar moeten verschijnen.
Van Michels ontving ik het stuk over Slauerhoff + brief. Laat me eens weten
728
of het iets voor Criterium is. Plaats je zijn 2 verhalen ook?
Inmiddels met hartelijke groeten,
je Sander

Eindnoten:
721 Bedoeld is de veertiende druk van de bloemlezing Dichters van dezen tijd, die samengesteld
was door D.A.M. Binnendijk en in 1941 verscheen bij P.N. van Kampen en Zoon te Amsterdam,
en de door J.W.F. Werumeus Buning bezorgde bloemlezing Lof van Nederland die in 1940 door
Em. Querido's U.M. te Amsterdam was gepubliceerd.
722 Van Jac. van Hattum werd het gedicht ‘Modern schilderij van het Friese dorp Wommels’, afkomstig
uit Drie op één perron in Lof van Nederland opgenomen (p. 143-144).
723 In 1941 had Stols van Aafjes' bundel Het gevecht met de muze een tweede druk uitgegeven.
724 Albert Verwey en de idee.
725 Stols zou in 1942 Het zanduur van de dood herdrukken. De bundel is geantedateerd op 1941
omdat Bertus Aafjes geen lid van de Kultuurkamer was en daarom een publicatieverbod had.
726 Geboorte (1938) en Mattheus (1938) waren door Stols in 1939 herdrukt in de bundel Geboorte,
gevolgd door Mattheus en andere gedichten; in 1941 verscheen van deze bundel de derde druk
en in 1942 de vierde. In 1943 is er nog een clandestiene druk (de zgn. ‘tweede derde druk’)
verschenen.
In 1940 gaf Stols van Clara Eggink Het schiereiland. Verzamelde gedichten uit, dat een tweede
druk was van Schaduw en water (1934) en Het schiereiland (1938); de derde en vierde druk
van Het schiereiland verschenen bij Stols in 1941 en 1942.
Parken en woestijnen (1940) van M. Vasalis beleefde alleen al in 1941 vele herdrukken;
gedurende de oorlog zou de bundel in totaal negen maal worden herdrukt. Alle drukken werden
geantedateerd op 1941, omdat Vasalis zich niet bij de Kultuurkamer had aangesloten en daarom
niet mocht publiceren.
727 Stols gaf niet alleen literatuur uit, maar verzorgde ook historische uitgaven en biografieën. Omdat
auteurs van wetenschappelijke uitgaven zich niet hoefden aan te sluiten bij de Kultuurkamer,
konden dergelijke uitgaven zonder problemen worden gepubliceerd.
In 1941 verscheen bij Stols In en om de Hofstad. Den Haag in den loop der tijden en hoe onze
voorouders er leefden van J.G. Pippel; in 1942 Cornelis Maartenszoon Tromp, 1629-1691. Een
schets van het leven en bedrijf van admiraal Tromp van A. Hallema; Een dienaer der Oost.
Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abraham Booth en zijn ‘Descriptie van
Engelandt’ van A. Merens; Hugo de Groot. Het Delftsch orakel, 1583-1645. Een levensschets
van een groot Nederlander uit de 17e eeuw van A. Hallema en Het leven onzer voorouders in
de Gouden Eeuw van A.W. Francken
728 F.W. Michels (?-1975) was een voormalig schipper en sinds 1937 boekhandelaar. Hij had Stols
op 21 mei 1941 twee verhalen ter beoordeling aangeboden, waarvan er één getiteld was ‘Mysterie
om Pearl Rock’. Op 27 mei verzocht Stols Michels nog een aantal verhalen ter beoordeling te
zenden, waarop Michels 9 juni een studie over Slauerhoff stuurde. Michels was een groot
bewonderaar van Slauerhoff. Het stuk was oorspronkelijk opgesteld als een voordracht, maar
op advies van A. Roland Holst had Michels zijn voordracht omgewerkt tot een artikel. Holst ried
Michels aan het artikel naar de Criterium-redactie te zenden. In Criterium 2 (1941) 9 (september),
p. 575-581 werd ‘Brief over Slauerhoff’ gepubliceerd. Stols zou in 1946 van Michels Reis zonder
einde, en andere verhalen uitgeven.
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203 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 11 juni 1941
[Amsterdam,] 11-VI [19]41
Beste Sander,
729
In antwoord op je brief van 10-6-'41 het volgende: Wil je mij tijdig waarschuwen,
als Jo Landheer haar bundel niet in ‘Helikon’ wil hebben, opdat ik voor ander werk
kan zorgen.
Voor 1942 heb ik met ongeveer twintig dichters contact gehad; vanmiddag heb
ik in Amsterdam een definitieve afspraak met Nijhoff gemaakt. De voorloopige
730
samenstelling is ongeveer als volgt:
1. Nijhoff
2. Decorte (bloemlezing uit zijn heele werk)731
3. Keuls
4. Den Tex
5. Engelman732
6. Hussem
7. Pierre Kemp.733
8. Vestdijk (bloemlezing uit zijn heele werk met een inleiding van Dubois of
734
Binnendijk)
9. Pierre H. Dubois.
10. Van Hattum,735 of Hoekstra,736 of Eric van der Steen.737
Over de andere dichters, die je in je brief noemt het volgende:
P.N. van Eyck, die ik in Wassenaar heb opgezocht, heeft na ‘Herwaarts’ acht
nieuwe gedichten geschreven, te weinig dus, terwijl 3 ervan op het oogenblik niet
738
publiceerbaar zijn.
o
2 Jan Prins heeft pas geleden zijn ‘Later Werk’ bij Boucher uitgegeven. Hij deelde
mij mede, dat hij op het oogenblik uitsluitend fabels van Lafontaine vertaalt,
739
die ook door Boucher worden uitgegeven.
o
3 Na uitvoerig met Hendrik de Vries te hebben gecorrespondeerd, heb ik hem
persoonlijk opgezocht. Hij heeft een aantal reeksen klaar, maar geen volledigen
bundel. Ik voel er niet voor uitsluitend zijn nieuwe copla's te bundelen, omdat
er te veel minder geslaagde bij zijn. Bovendien heeft Hendrik de Vries
onoverkomelijke bezwaren tegen de letter van Helikon, die, naar hij vindt, voor
zijn poëzie, te klein is. Zijn gedichten moeten, meent hij, vooral in de schemering
worden genoten. Je kunt je misschien met hem in verbinding stellen om buiten
‘Helikon’ een bundel van hem uit te geven. Zijn adres is Korreweg 114,
740
Groningen.
o
4 Het is uitgesloten, dat Vasalis volgend jaar een nieuwen bundel gereed heeft.
Na ‘Parken en Woestijnen’, die de productie van ongeveer 10 jaar bevat, heeft
zij geen poëzie meer geschreven. Haar kennende, mag ik niet verwachten, dat
741
zij ‘last’ heeft van plotselinge poëtische ‘uitbarstingen’ zooals Aafjes vroeger.
Ook heb ik nog een aanbieding voor een bloemlezing uit de Nederlandsche
dichteressen: Van Hadewych tot Vasalis, een buitengewoon aardig idee. Ik ben
bang, dat deze bundel te groot wordt; we zouden echter evt. een dubbel-nummer
kunnen maken. Misschien is het echter ook de moeite waard deze bundel buiten
742
‘Helikon’ uit te geven.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

De hiervoor gedane opgave is voorloopig. Maar in ieder geval ben je nu op de
hoogte van mijn pogingen en plannen.
Met hart. groeten
Eddie.

Eindnoten:
729 Deze brief van Stols van 10 juni is niet achterhaald.
730 In de Atlantis-serie - de opvolger van de Helikon-reeks - zouden van de genoemde dichters
alleen bundels verschijnen van M. Nijhoff, H.W.J.M. Keuls, E. den Tex, W. Hussem en Pierre
H. Dubois. (Zie p. 442-443 voor een overzicht van de titels in de Atlantis-serie.)
731 Van Johannes Martinus Albert Decorte (geb. 1915) zouden in 1942 Een stillere dag. Sonnetten
en Yoshiwara. Geisha-liedjes verschijnen bij A. Manteau te Brussel en A.A.M. Stols te Den Haag.
732 Van Jan Engelman verscheen geen bundel gedichten bij Stols. Wel werd in 1941 het vers
Philomela als nummer 6 opgenomen in de Orpheus-reeks. De bundel Noodweer, die Hoornik
waarschijnlijk voor de Atlantis-serie in gedachten had, kwam in 1942 bij Em. Querido's
Uitgevers-Maatschappij uit. (Zie br. 238.)
733 Het was de bedoeling dat Pierre Kemps Standard-book of classic blacks in 1942 in de
Atlantis-serie zou verschijnen. In verband met de instelling van de Kultuurkamer, waar Kemp
zich niet bij aansloot, kon de uitgave niet doorgaan. Het boek zou na de oorlog alsnog in de
Helikon-reeks worden opgenomen.
734 Dit plan zou nooit worden gerealiseerd.
735 Stols zou van Jac. van Hattum geen gedichten meer uitgeven. In 1944 verscheen diens bundel
Oxialis bij L.J. Veen's Uitgevers Mij. N.V. te Amsterdam. Verder kwamen van hem gedurende
de oorlog een viertal clandestiene bundels uit, namelijk Gedichten (1944) en De elf (1945) in
eigen beheer, en Noord-Noord-West (1944) en Wak en water (1945) bij Reinold Kuipers te
Amsterdam.
736 Van Han G. Hoekstra werd in 1944 door De Bezige Bij de bundel Rondeel clandestien uitgegeven
onder het pseudoniem Victor le Chaste.
737 Van de hand van Eric van der Steen verschenen pas na de oorlog weer publicaties.
738 Herwaarts van P.N. van Eyck was in 1939 bij uitgeverij Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem
verschenen.
In 1941 verscheen van P.N. van Eyck Verzen 1940 bij L.J.C. Boucher in Den Haag; de gedichten
zijn blijkens het colofon geschreven tussen april en oktober 1940. Toen Boucher in 1946 een
tweede druk van Verzen 1940 bracht, waren aan de bundel zeven gedichten toegevoegd, die
Van Eyck na de eerste druk had geschreven: ‘Geduld’, ‘“Heersers”’, ‘Hij: Een profetie’, ‘“Onrein”’,
‘Een van hen’, ‘Rust’ en ‘Stille wandeling’. Mogelijk doelde Hoornik op deze gedichten.
739 Bedoeld is Later werk (1941) van Jan Prins. De fabels van Jean de la Fontaine zouden verschijnen
onder de titel Honderd en een der fraaiste fabels (1941), waarvan honderd door Prins waren
vertaald en een door M. Nijhoff.
740 In 1946 zou Stols de bundel Toovertuin. Romancen, sproken en arabesken van Hendrik de Vries
uitgeven. De bundel werd in een grotere en vettere letter gezet dan de 10 punts Lutetia van J.
van Krimpen, waaruit de Helikon-reeks was gezet. Het argument van de te kleine letter had
Hendrik de Vries al eerder gebruikt, namelijk bij de door hem samengestelde en ingeleide bundel
Keur uit liefdeverzen van Giza Ritschl die in 1939 bij Stols was verschenen; op 10 april 1939
schreef hij Stols: ‘Gaarne had ik voor de bundel een iets grootere letter dan die voor de bundel
van Mok, daar deze, niet alleen voor minder goede oogen, maar ook bij een schemerlamp, wat
vermoeiend is.’
741 In 1947, zeven jaar na Vasalis' debuut Parken en woestijnen zou bij Stols haar tweede bundel
verschijnen, De vogel Phoenix. Gedichten.
742 Deze aanbieding was afkomstig van Reinold Kuipers. De idee van een vrouwenbloemlezing
was in een café gelanceerd. Het plan is verder nooit uitgewerkt, mede omdat Claudine Witsen
Elias al met de samenstelling van een dergelijke bloemlezing bezig was. (Med. Reinold Kuipers,
Amstelveen; zie ook br. 235.)

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

239

204 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 12 juni 1941
[Amsterdam,] 12-VI [19]41
Beste Sander,
Je brief was een ware verrassing, en gaarne beloof ik je dan ook aanvragen van
uitgevers in de toekomst door jou te laten behandelen. Voor je royaal gebaar zegt
ook mijn vrouw je dank, daar wij zoo goed als zonder geld zaten, omdat ik in mijn
vacantie te ‘weelderig’ had geleefd. Neen, veel geld zal je aan de poëzie nooit
verdienen, maar ik geloof niet, dat één uitgever in Nederland ooit den eer te beurt
gevallen is, twee boeken uit zijn fonds op de jaarvergadering van de Mij. te zien
bekroond. Ik ben er met jou blij om geweest, al kon ik je dat Zaterdag niet zeggen,
en ook al kan jij van den eer alleen niet leven. Ik hoop, dat je historische uitgaven
een succes zullen zijn.
Het stuk van Michels over Slauerhoff is erg aardig; ik hoop, dat ook de andere
redacteuren ‘vóór’ zijn. Het langste van zijn verhalen wordt geplaatst.
Hedenmiddag had ik een onderhoud met Henri Bruning. Enkele dingen zal ik je
later wel eens mondeling vertellen, maar een ding zal je zeker nu al interesseeren.
De heer P., die ook op Bruning een weinig gunstigen indruk heeft gemaakt, beweert
ten Departemente, dat toen jij in militairen dienst was, hij de geheele uitgeverij alleen
743
heeft geleid! Ik hoop, dat je accoord gaat met de voorloopige opgave van Helikon 1942, en
dat Jo Landheer geen bezwaren heeft om in Helikon te verschijnen.
Je hebt zeker gehoord, dat Rachel Fernhout geopereerd moet worden; maar met
3 à 4 weken zal ze wel opgeknapt zijn. Ze was reeds begonnen aan een illustratie
744
van het gedicht ‘Woeste Hoeve’ uit ‘De Erfgenaam’.
In ‘Een liefde’ heb ik nog enkele kleine correcties aangebracht; naamvals-n etc.
Indien het nog niet naar een zetterij is, doe je misschien het best het mij even terug
te sturen. Dat spaart correctie-kosten.
Je hartelijk dankend
met groeten van huis tot huis
Je Eddie.

Eindnoten:
743 Hoornik doelde hier op Jef Popelier, die in 1939 Geert van Oorschot was opgevolgd als Stols'
vertegenwoordiger. Toen Stols in april 1939 in dienst moest, beheerde Popelier tot november
1939 zo goed en zo kwaad als het ging de uitgeversij. Toen Stols in oktober 1939
luitenant-adjudant werd bij de Dienst der Internering in Den Haag en de uitgeverij van Maastricht
naar Rijswijk verhuisde, had Stols in de avonduren en weekends tijd om de uitgeverij zelf te
runnen. Popelier werd weer colporteur, tot Stols hem medio 1940 ontsloeg. (Zie C. van Dijk,
Alexandre A.M. Stols 1900-1973, uitgever/typograaf, p. 167-168.)
Met ‘ten Departemente’ is het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten bedoeld, waar
Popelier werkzaam was op de afdeling Boekwezen.
744 Rachel Louise Pellekaan (geb. 1905), gehuwd met schilder E.R.J. Fernhout, was opgenomen
in het Diaconessenhuis in Amsterdam.
Zij zou de tekening maken bij Hoorniks bijdrage in de Orpheusreeks, die Stols in 1942 uitgaf.
Het was de bedoeling dat zij Hoorniks gedicht Woeste Hoeve van een tekening zou voorzien,
maar ze schreef Stols dat ze liever iets van M. Vasalis wilde illustreren. Uiteindelijk zou ze de
illustratie maken bij Vasalis' gedicht Het ezeltje (Orpheus 14). Niet Woeste Hoeve, maar Mijn
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dochter en ik (Orpheus 8) zou Hoorniks bijdrage in de reeks worden; Joop Sjollema verzorgde
de tekening bij het gedicht (Orpheus; 8, 1941).
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205 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 14 juni 1941
14-6-'41.
Beste Eddy,
Binnenkort schrijf ik je uitvoerig naar aanleiding van je laatste brieven,
vandaag bepaal ik mij tot de mededeeling dat Jo Landheer haar bundel niet
in Helikon wil hebben, en de uitgave ziet als een aparte bundel. Ik verzoek je
dus maatregelen te nemen om hetzij een aparte bundel, hetzij een zeer
gevarieerde bundel ‘Op den Drempel’ samen te stellen. Van Hattum en
Achterberg zijn nu afgedrukt, doch ik kreeg nog geen proef terug van
745
Donkersloot.
Wil daarop nog eens aandringen.
Met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols.

Advertentie van Uitgeverij A.A.M. Stols in Nieuwsblad voor den Boekhandel, 3 september
1941.

Eindnoten:
745 N.A. Donkersloot zou onder het pseudoniem Aart van der Alm de bundel Marathon in de
Helikon-reeks publiceren.
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206 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 14 juni 1941
14-6-41
Beste Eddy,
Gisteren was ik even in Amsterdam, doch ik had geen gelegenheid om je
op te zoeken.
Wat Helikon 1942 betreft: Ik ben in het algemeen accoord met je
samenstelling, al geloof ik, dat Keuls de minst verkoopbare, maar daarom nog
746
lang niet de gekste in de serie zal zijn.
Je stelt je dus zeker met Decorte in verbinding.
Wat de bloemlezing uit Vestdijk betreft: dit kan natuurlijk alléén als er geen
auteursrechten te betalen zijn boven het honorarium dat Vestdijk ontvangt
voor het Helikon-deeltje. Hij moet dat dus regelen met Nijgh & v. Ditmar, niet
wij. Dek je dus bijtijds.
Van Van der Steen liever geen bundel meer, die in 1940 is evenals die van
747
Van Leeuwen, niet te verkoopen. Misschien lukt het je, tegen eind 1942 een
bundeltje van Vasalis los te krijgen? Nu heeft ze nog geen werk. Praat dus
nog eerst eens met haar, en zeg dat ik ermee accoord ga.
Als er geen verdere papierbeperkingen komen (wat God verhoede, want ik
weet nu al niet hoe ik de boeken, die ik aannam, uit moet geven) blijven de
deeltjes dus 36 blz, waarvan er 3 afgaan voor titel, zakelijke mededeelingen
en inhoud. Je hebt dus 33 paginas maximum beschikbaar voor de gedichten.
748
Denk je dat je b.v. met Den Tex en Dubois op dit aantal zult komen?
Maakt de overheid in de toekomst bezwaar, dan verdwijnt Helikon als
periodiek en laten wij het herleven als reeks (als Kaleidoscoop of Uilenreeks)
en dan zijn we (waarschijnlijk) van het gedonder af.
De bloemlezing Van Hadewych tot Vasalis vind ik een uitstekend idee. Zoo
mogelijk buiten Helikon. We kunnen er dan beiden wellicht wat aan verdienen.
749
Jan Greshoff liep ook al jarenlang met die vrouwenbloemlezing in zijn hoofd.
Blij dat je Michels helpen wilt. Stuur hem vooral het niet-geplaatste terug,
of stuur dit aan mij + ter inzage gezonden brieven.
750
Stel je voor dat P. mijn uitgeverij zou geleid hebben! Hij kon niet eens
facturen maken! Hij heeft alleen gereisd en (soms) pakken gemaakt. Ik ben
751
erg benieuwd naar je onderhoud met Henri Br. Ik hoop, dat Rachel Fernhout
de teekening voor de Woeste Hoeve kan maken. De reeks van 15 deeltjes staat
752
nu vast.
Ingesloten zend ik je de proeven + copie van ‘Een Liefde’. Als je nu eens
tijd hebt om een handschrift voor mijn kleine collectie te maken, dan is dit een
mooie en niet te omvangrijke tekst! Je krijgt later revisie met titelpagina,
colophon &z. We maken dus eerst een 1e druk van weinig exemplaren à ƒ 10.en daarna een ‘groote’ druk (weer verdeeld in 2e en 3e druk - dat trekt altijd)
753
om het boekje aardig en goedkoop in den handel te brengen.
Stuur je de proeven erg goed gecorrigeerd aan mij terug?
M.h.gr. van huis tot huis
je Sander

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

Eindnoten:
746 Van H.W.J.M. Keuls zou Rondeelen en kwatrijnen in april 1942 als nummer drie in de
Atlantis-serie verschijnen.
747 Bedoeld zijn Cadans van Eric van der Steen (Helikon 9) en Wederkomst van Freek van Leeuwen
(Helikon 8).
748 Stols doelde op de geplande debutantenbundel Op den drempel.
749 Over dit al dan niet apocriefe voornemen van J. Greshoff zijn geen nadere gegevens achterhaald.
Eventuele ideeën hieromtrent zijn in ieder geval nooit gerealiseerd.
750 Jef Popelier.
751 Henri Bruning.
752 Bedoeld is de reeks rijmprenten Orpheus. Alle delen werden in 1942 en soms zelfs in 1943
gedrukt, maar waren geantedateerd op 1941. Zo was het mogelijk om auteurs en illustratoren
in te zetten die een publicatieverbod hadden, omdat ze zich niet hadden aangemeld bij de
Kultuurkamer. (Zie p. 442 voor een overzicht van de Orpheus-serie.)
753 In het najaar van 1941 zou Ed. Hoorniks gedichtencyclus Een liefde verschijnen. Van de eerste
druk, welke ook de enige druk van deze bundel was, zijn 25 exemplaren op antiek geschept
papier van Van Gelder Zonen gedrukt en door de dichter van zijn handtekening voorzien. Het
luxe-exemplaar kostte ƒ 10,-, een gewone gebonden bundel ƒ 1,75.
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207 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 18 juni 1941
Rijswijk, 18-6-'41.
Beste Eddy,
Hierbij bericht ik je dat van ‘Twee Lentes’ tot op eergisteren verkocht waren
451 exemplaren; we hebben nog 14 exemplaren in voorraad en de rest is nog
in commissie, zoodat dit boek eerlang uitverkocht zal zijn. Aan een herdruk
kunnen wij zoolang deze papierbeperking duurt, niet denken. Ik geef er daarom
de voorkeur aan, dat je werk maakt van de bloemlezing van ‘Hadewych tot
Vasalis’, en ik hoop dat het niet een bloemlezing van een bloemlezing, maar
een zeer origineele opzet wordt.
Stuur je me gauw de proeven van ‘Een Liefde’ terug. Er zal nog wel een
revisie van moeten gemaakt worden, en het is zaak om zoo spoedig mogelijk
voor het papier te zorgen.
Hierbij het manuscript van een zekere mijnheer Landsman, te Utrecht, ter
754
inzage. Indien het niets is, gaarne retour.
Stuur mij ook zoo gauw mogelijk de proeven van ‘Drie op één Perron’ terug.
Met hartelijke groeten,
Sander
o

o

P.S. Nu ik Lehmann ga afdrukken is het zaak dat N 19 vaststaat. Want dit N
o

moet op blz 2 vermeld worden. Kun je zorgen dat ik gauw de titel van N 19
755
krijg. Kan het niet Den Tex alleen worden? Of Nijhoff?

Eindnoten:
754 Niet nader geïdentificeerd.
755 Schrijlings op den horizon van L.Th. Lehmann zou als laatste deel van de Helikon-reeks in 1941
verschijnen. Nummer 19 werd In den vreemde van Pierre H. Dubois. Het uur U, gevolgd door
Een idylle van M. Nijhoff en Slagzij van E. den Tex zouden als de delen 1 en 2 van de
Atlantis-serie verschijnen.
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208 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 juni 1941
[Amsterdam,] 19-VI [19]41
Beste Sander,
Deze week hield ik een lezing in Enschede, waar ik ook een onderhoud had met
756
W.L.M.E. van Leeuwen, die de literaire kroniek in ‘Tubantia’ verzorgt. Hij zei me,
dat je hem niet al je uitgaven stuurt; dat kan ik me wel begrijpen. De man is zoo
verstandig geweest zich op ‘Helikon’ te abonneeren. Hij wil nu graag een artikel
757
schrijven over ‘De Erfgenaam’; wil je hem dezen bundel sturen? In het najaar
758
houd ik daar een lezing voor de Volksuniversiteit; een week later spreekt Aafjes.
Beide keeren organiseert de boekhandel Witkam een tentoonstelling. Het adres van
W.L.M.E. van Leeuwen is:
‘De Eglantier’
Driene
Enschede.
Met hart. groeten
Je Eddie

Eindnoten:
756 Willem Lion Marinus Ernest van Leeuwen (1895-1974) was van 1927 tot 1945 directeur van de
Volksuniversiteit van Enschede. Met zijn bloemlezingen en literatuurgeschiedenissen heeft hij
van 1930 tot na de Tweede Wereldoorlog een belangrijk aandeel gehad in het literatuuronderwijs.
Als literatuurcriticus publiceerde hij wekelijks het feuilleton ‘Over Litteratuur’ in het Twentse
dagblad Tubantia.
Hoornik hield een lezing aan de Volksuniversiteit van Enschedé.
757 In 1941 besteedde W.L.M.E. van Leeuwen in zijn rubriek in Tubantia aandacht aan De erfgenaam.
758 De Volksuniversiteit van Enschede organiseerde in het najaar van 1941 een serie lezingen ten
huize van W.L.M.E. van Leeuwen. Op 9 oktober sprak Hoornik over de jongste generatie dichters
en las verzen voor van M. Vasalis, Gerard den Brabander, Jac. van Hattum, Eric van der Steen,
Bertus Aafjes en Gerrit Achterberg. Hoornik zou op 23 oktober nog een tweede avond verzorgen,
waarop hij verzen uit zijn nieuwe bundel Een liefde voorlas. De avond waarop Bertus Aafjes zou
spreken, vond plaats op 30 oktober. (Zie Wim Hazeu, Gerrit Achterberg. Een biografie, Amsterdam
1988, p. 133.)
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209 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 juni 1941
[Amsterdam,] 19-VI [19]41
Beste Sander
De versjes van Landsman, die hierbij gaan zijn niet onaardig, maar zij zijn niet
goed genoeg voor bundeling. Zij deden mij af en toe denken aan de kleine gedichten
van Kemp; deze hier zijn muzikaler, en nog veel kinderlijker. Een enkel versje vond
ik wel goed. Misschien wil je den man adviseeren een keuze uit zijn werk aan
759
‘Criterium’ te zenden.
Het was een verrassing te vernemen, dat ‘Twee Lentes’ zoo goed gegaan is.
Jammer, dat je het boek niet herdrukken kunt. Denk er nog eens over na. Ik wilde
760
het aanvullen met Gomperts, R. van Lier, Clara Eggink en nog eenige anderen,
waardoor het niet meer een bloemlezing is alleen uit ‘Werk’ en ‘Criterium’, maar uit
761
de geheele nieuwe poëzie. Ik zou dat in een voorwoord bij den tweeden druk
kunnen verantwoorden.
In een vorige brief schreef ik je, dat ik voor Helikon 1942 een aanbod gekregen
had voor een bloemlezing van ‘Hadewych tot Vasalis’. De idee is dus niet van mij,
maar van Reinold Kuipers, die mij verzocht samen met hem deze bloemlezing te
maken; hij zou tot 1880 gaan; ik zou de rest doen. Het is deze Kuipers nml., die den
bundel van Pareau voor Balkema op den kop heeft getikt, en, daar ik hem wel eens
met een paar dingen geholpen heb, nu tracht zijn ‘fout’ te herstellen, door deze
762
bloemlezing bij jou onder te brengen en mij er in te betrekken. Vergeet echter
niet, dat het een reusachtig werk is. Neem b.v. alleen eens het geheele oeuvre van
Henr. Roland Holst en Helène Swart, waaruit een keuze moet worden gemaakt.
Voor najaar 1942 kunnen wij daar niet mee klaar zijn. En hoe staat het hier met de
auteursrechten? Denk dus nog eens na over een nieuwe en uitgebreidere ‘Twee
Lentes’, dat ik wel in een maand kan gereed hebben. De proeven van ‘Drie op één
Perron, II’ zul je wel al hebben; ‘Een liefde’ en de bundel van Dubois volgen Maandag
a.s.
Nijhoff werkt ‘Het uur U’ nog wat om; hij kan niet voor October klaar zijn. Den Tex
heeft op het oogenblik nog niet voldoende verzen voor een aparten bundel.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
759 In Criterium 2 (1942) 12 (december). p. 757 werden drie ongetitelde gedichten van N. Landsman
gepubliceerd.
760 De dichter, criticus en essayist Hans Albert Gomperts (1915-1998) was met de als cahier van
De Vrije Bladen verschenen bundel Dingtaal (1939) gedebuteerd.
761 Van H.A. Gomperts, Rudie van Lier en Clara Eggink waren geen gedichten in Criterium
verschenen.
762 Reinold Kuipers (geb. 1914) publiceerde gedichten in Forum, Helikon en Venster. Tijdens de
oorlog verschenen enkele illegale bundels van zijn hand. Kuipers kwam destijds veel bij uitgever
en boekhandelaar A.A. Balkema, die in 1940 zijn eerste dichtbundel, Koud vuur, had uitgegeven.
Omdat Balkema een liefhebber was van de verzen van N.E.M. Pareau had de uit Groningen
afkomstige Kuipers Pareau benaderd om te vragen of hij zijn gedichten bij Balkema wilde
onderbrengen. (Med. Reinold Kuipers, Amstelveen.)
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210 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 juni 1941
[Amsterdam,] 19-VI [19]41
Beste Sander,
Hartelijk dank voor je brief en de proeven. Hierbij ‘Drie op een Perron’ terug. Er
zaten weinig fouten in; revisie lijkt me dus niet noodig. Alleen Den Brabander heeft
een gedicht geschrapt, en er een ander voor in de plaats gesteld. Dit gedicht moet
dus nog gecorrigeerd worden.
De proeven van ‘Een Liefde’ wilde ik nog tot begin volgende week houden. Ik ben
er erg blij om, dat je er zoo'n mooi boekje van maakt.
Wat ‘Helikon’ betreft, accoord: geen Van der Steen in 1942. Ik heb op het oogenblik
een honderdtal gedichten van Pierre H. Dubois, waaruit ik Zondag het Helikon-deeltje
763
hoop samen te stellen, dat in plaats van ‘Jo Landheer’ komt.
Handschrift van ‘Een Liefde’, alsmede de brieven van Michels, wiens ‘brief’ over
Slauerhoff we ook plaatsen, volgen.
Van Decorte heb ik nog geen antwoord; met Vestdijk zal ik praten.
Hartelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
763 Dit zou de bundel In den vreemde (Helikon 19) worden.
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211 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 20 juni 1941
Rijswijk, 20-6-'41.
Beste Eddy,
Ingesloten zend ik je een brief en nog drie verhalen van den Heer Michels.
Zend mij s.v.p. zijn vorige brieven aan mij terug, alsmede het stuk of de stukken
die je niet in Criterium zult plaatsen. Van bijgaande stukken kan je
desgewenscht ook voor Criterium gebruik maken, onder voorwaarde dat je
mij steeds een stel proeven toezend, die ik kan gebruiken als copy voor den
764
later uit te geven bundel.
Ik hoop dat je de proeven van ‘Een Liefde’ niet te lang onder je zult houden;
ik moet spoedig mijn reisexemplaar gereed maken.
Inmiddels met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
764 Op 14 juni had F.W. Michels aan Stols de verhalen ‘Varen zonder voor-en-achter’, ‘Voor en
achter’ en ‘Koerier in bijzonderen dienst’ toegestuurd met de mededeling dat, mocht Stols een
bundel overwegen, de titel van het eerste verhaal hem erg geschikt leek als titel van de bundel.
Stols zou in 1946 een verhalenbundel van F.W. Michels uitgeven die de titel Reis zonder einde.
En andere verhalen zou dragen. In deze bundel werd geen verhaal met de titel ‘Varen zonder
voor-en-achter’ opgenomen.
In Criterium werd van Michels alleen zijn ‘Brief over Slauerhoff’ gepubliceerd. (Zie n. 728.)
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212 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 22 juni 1941
[Amsterdam,] 22-VI [19]41
Beste Sander,
Hierbij de gecorrigeerde proef van ‘Een Liefde’. Vers IV is motto geworden,
765
daardoor is de nummering gewijzigd. Het spijt me, dat ik zooveel correcties moest
aanbrengen; ik heb je het manuscript iets te vlug gegeven. Hoe je het boekje verder
wil uitgeven, laat ik graag aan jou over. Natuurlijk zou ik het prachtig vinden, indien
je 25 exemplaren à ƒ 10.- liet maken, maar meer dan drie of vier koopers heb ik
766
niet. Tevens zend ik je hierbij den bundel van Dubois. Hij is niet veel grooter dan
767
die van Vasalis, maar het leek me beter geen slechte verzen op te nemen.
Mocht je een besluit nemen omtrent een herdruk van ‘Twee Lentes’ meldt het me
dan zoo spoedig mogelijk.
Mijn vrouw laat je hartelijk dank zeggen voor de prachtige bloemen, de mooiste,
die zij had gekregen.
Ze houden zich nog altijd prachtig.
Hartelijks
Je Eddie
768

N.B. Denk je even om de colophon bij ‘Een Liefde’;
revisie.

en stuur mij in ieder geval

Eindnoten:
765 Het motto van Een liefde is: ‘Tel niet het lichaam, dat een nachtlang bloeide, / Weldra vervalt
het, en wat blijft er dan? / De sterren rijzen in hetzelfde plan; / Het gras staat hooger, waar wij
eens in stoeiden.’ Omdat alle gedichten in Een liefde uit twee strofen bestaan, is waarschijnlijk
één strofe van vers IV komen te vervallen.
766 In het Stols-archief van de Stadsbibliotheek in Haarlem is een cahier met de titel ‘Nummerlijst’
aanwezig, waarin Stols bijhield naar wie de genummerde exemplaren van luxe-uitgaven waren
gegaan. Volgens lijst no 123 gingen de genummerde exemplaren van Een liefde naar Boex
Eindhoven, Erasmus, Bührmann Amsterdam, De Hey Wassenaar, Leiter Nypels, Brouwer & Zn.
Arnhem, Broese, Boucher, Goudriaan Leiden, De Vries Haarlem, Pel Hilversum, V.d. Loos, 't
Moderne Boekhuis en Mosmann.
767 Pierre H. Dubois' In den vreemde (Helikon 19) telt 30 pagina's, twee meer dan Parken en
woestijnen van M. Vasalis. De net als Vasalis' bundel in 1940 verschenen delen van de
Helikon-reeks hebben gemiddeld een omvang van ongeveer 44 pagina's; de delen die in 1941
zouden verschijnen (deel 16 t/m 19) mochten in verband met de papierbeperkingen uit niet meer
dan 36 pagina's bestaan.
768 Het is niet duidelijk waar Ed. Hoornik op doelde. Opmerkelijk is wel, dat de in het colofon vermelde
periode waarin de gedichtencyclus tot stand zou zijn gekomen (tussen 16 en 30 mei 1941 te
Wassenaar) moeilijk in overeenstemming is te brengen met de informatie die andere bronnen
geven omtrent Hoorniks verblijf op De Pauwhof. Hoornik schreef op 24 mei in een brief aan
Stols; ‘Vandaag ga ik met vacantie [...] Gaarne ontving ik honorarium, opdat ik mijn Kostjuffrouw
(De Pauwhof, Wassenaar) kan bevredigen.’ En het gedicht dat Hoornik in het gastenboek schreef,
is gedateerd op 7 juni 1941. Hoornik verbleef dus in ieder geval tussen 24 mei en 7 juni op De
Pauwhof in Wassenaar en waarschijnlijk niet al op 16 mei, zoals het colofon meldt.
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213 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 juni 1941
[Amsterdam,] 23-VI [19]41
Beste Sander,
Gisteren ben ik op bezoek geweest bij mr. J.S. Sjollema, die het hierbijgaande
gedicht gaarne zal illustreeren. Hij verzocht mij je te vragen hem eenige gegevens
769
te verschaffen en wèl:
formaat en spiegel
Soort letter (liefst een proefje)
Op welke pagina (rechts of links) komt het gedicht?
Wanneer moet het klaar zijn?
Zijn adres is: Amsteldijk 19. Wil jij hem schrijven? Hij toonde ook zeer veel
interesse voor Halcyon; misschien kan hij nog iets meer voor je doen. Hij begreep
wel, dat het honorarium niet erg hoog kon zijn.
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Het gedicht ‘Woeste Hoeve’ wordt dus niet geïllustreerd. Het hierbijgaande
770
gedicht is nog niet in een bundel opgenomen.

Eindnoten:
769 Johan Sybo (Joop) Sjollema (1900-1990) zou een illustratie maken bij Hoorniks gedicht Mijn
dochter en ik, dat in mei 1942 als achtste deeltje in de serie Orpheus verscheen.
Het formaat van de Orpheus-delen is 24,5 x 16 cm. Het gedicht van Hoornik, gezet uit de
Garamond (14 punts), staat op de rechterpagina en heeft een bladspiegel van links 2 cm, rechts
en boven 3 cm en onder 5,5 cm.
Sjollema heeft verder geen Stols-uitgaven geïllustreerd.
770 Aanvankelijk zou voor de serie Orpheus het gedicht ‘Woeste Hoeve’ uit De erfgenaam (p. 35)
door Rachel Fernhout van een illustratie worden voorzien.
‘Mijn dochter en ik’, had eerder in Criterium 2 (1941) 4 (april), p. 246 gestaan.
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214 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 30 juni 1941
[Amsterdam,] 30-VI [19]41
Beste Sander,
Aangeteekend ontvang je binnenkort de verhalen van Michels en de bundel van
771
Niek Verhagen. Tot mijn spijt aanvaardde de redactie van ‘Criterium’ van Michels
alleen zijn brief over Slauerhoff. Hoewel Debrot en ik gaarne één verhaal van hem
hadden geplaatst, bleef Hoekstra ook tijdens de discussie op de redactie-vergadering
772
afwijzend. Ik zelf betreur het, dat het verhaal ‘Koerier in bijzonderen dienst’,
773
waarvan de inhoud voortreffelijk is, niet beter is geschreven; Zijn verhalen zijn
over het algemeen trouwens zeer boeiend, maar ze hebben ook vaak het karakter
van ontspanningslectuur. Ik zou je willen voorstellen aan Niek Verhagen het volgende
te schrijven:
‘Hoewel de compositie van Uw bundel bijzonder aardig is en het laatste, origineel
gevonden, vers het geheel uitstekend afsluit, hoewel er enkele goede gedichten zéér mooi b.v. is “De Bruid” - en vele fraaie regels in voorkomen, acht ik het geheel
toch te zwak en te zeer door werk van anderen beïnvloed om de uitgave in
bundelvorm te rechtvaardigen.’ Gisteren sprak ik Sjollema, die nog niets van je gehoord had. Hij heeft nu juist
vrijen tijd; wil je hem even schrijven?
Het voorstel, dat Max Nord mij deed, kan ik, tot mijn spijt niet accepteeren. Ik voel
er niets voor de zeer zwakke dichters, die ik in ‘Twee Lentes’ niet heb opgenomen,
774
achteraf toch te bundelen. Ik zal hier Nord nog over schrijven.
Wat het honorarium voor ‘Twee Lentes’ betreft, ontving ik 26-4-'41 een afrekening
over 289 ex. Op 18-6-'41 schreef je mij, dat er 451 ex. waren verkocht. Voor ‘Steenen’
en ‘Erfgenaam’ heb ik eveneens op 26-4-'41 honorarium ontvangen over het eerste
kwartaal. Wat ‘Geboorte’ betreft heb ik voorschot voor 200 ex., maar die zullen nog
wel niet verkocht zijn. Voor ‘Helikon’ ontving ik het laatst honorarium over Mei. Je
ziet, dat ik nog wel eens een goed boekhouder wordt. O, ja, voor ‘Een Liefde’ ontving
ik reeds ƒ10.Weet je inmiddels al, hoe je ‘Een Liefde’ uitgeeft? Was je erg verstoord over de
vele correcties?
Ik herinner me, dat ik je, al weer lang geleden, gevraagd heb, een klein artikel (4
à 5 blz) te schrijven voor ‘Criterium’ over boekverzorging etc. Als je tijd hebt, begin
775
er dan eens aan.
Verder geen nieuws. Laat spoedig iets hooren.
Hartelijke groeten
Je Eddie
N.B. Hierbij ook nog een briefje over den bloemlezing van Cordan, die, meen ik, bij
776
Veen's Uitgevers Mij uitkomt. Dat jij dit regelen zou, stuur ik het je hierbij.

Eindnoten:
771 Het is niet duidelijk welke bundel van Nicolaas Verhaagen (1915-1948) Hoornik aan Stols stuurde.
Van Verhaagen werd in 1941 door de Odyssee Pers van G.W. Brueghel te 's-Graveland een
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bundel sonnetten uitgegeven onder de titel De verboden vrucht; en in 1943 clandestien in de
Schildpad-reeks van J.P. Romijn te Utrecht En zij zagen dat zij naakt waren.
In Criterium 2 (1941) 1 (januari), p. 73-74 waren van hem drie gedichten gepubliceerd: ‘Sonnet
van de vriendschap’, ‘Van Kol’ en ‘Kwatrijn over de liefde’.
De redactie van Criterium bestond uit Cola Debrot, Han G. Hoekstra en Hoornik.
Het verhaal ‘Koerier in bijzondere dienst’ werd opgenomen in F.W. Michels' verhalenbundel Reis
zonder einde, p. 24-42.
Het is niet bekend welk voorstel Max Nord aan Hoornik had gedaan; mogelijk gebeurde dat
mondeling op dinsdag 25 mei, toen zij elkaar ontmoetten. (Zie br. 198). Op 19 juni (br. 209) had
Hoornik over Twee lentes aan Stols geschreven: ‘Jammer, dat je het boek niet herdrukken kunt.
Denk er nog eens over na. Ik wilde het aanvullen met Gomperts, R. van Lier, Clara Eggink en
nog eenige anderen [...]’.
Hoorniks brief aan Max Nord, waarin hij schreef niet op zijn voorstel in te gaan, is niet bewaard.
(Med. Max Nord, Amsterdam.)
In Criterium heeft nooit een artikel van Stols over boekverzorging gestaan. Stols heeft één keer
zijn medewerking verleend aan het tijdschrift; dat was zijn bijdrage aan het herdenkingsnummer
naar aanleiding van de dood van H. Marsman. (Zie n. 441).
Wolfgang Cordan stelde de bloemlezing Spiegel der Niederlande. Die Niederländische Dichtung
seit der Achtziger Bewegung samen, die in september 1941 werd gedrukt bij Boosten & Stols
in Maastricht en werd uitgegeven door Tiefland Verlag, Amsterdam-Leipzig. De bloemlezing
bestaat uit twee delen. In het eerste deel ligt de nadruk op de dichters P.C. Boutens, A. Roland
Holst, H. Marsman en Hoornik, van wie relatief veel gedichten werden opgenomen; in deel twee
nam Cordan van een groot aantal dichters slechts enkele verzen op.
Van Hoornik nam Cordan zeven gedichten op, namelijk ‘De zwemmer’ (uit Dichterlijke diagnose);
‘Verraad’, ‘De vluchteling’, ‘De dichter’ en fragmenten uit de cyclus ‘Geboorte’ (uit Geboorte,
gevolgd door Mattheus en andere gedichten; ‘De vogel’ (uit De erfgenaam); en een fragment
uit de cyclus Een liefde.
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215 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, juli 1941
Rijswijk, 1-7-'41.
Beste Ed,
Mijn dank voor de terugzending van de verhalen van Michels en de bundel
van Verhaagen.
Het is erg jammer dat de redactie van Criterium alleen den brief over
Slauerhoff opneemt, en niet ook één of meer verhalen. Ik vind het belangrijker
dat de auteur iets te zeggen heeft, dan dat hij voortreffelijk schrijft. Er worden
in Holland zooveel voortreffelijke schrifturen afgevat, waarvan de inhoud
volkomen voos is, dat het juist een verademing is, als iemand nu eens werkelijk
777
iets zegt. Ik stel mij hierbij op het standpunt van Stendhal en van du Perron.
Overigens is het mijn opinie dat Criterium dringend behoefte heeft aan
verhalen als die van Michels.
778
Wat je gedicht betreft dat Sjollema wil illustreeren, dit moet eerst gezet
worden om de maat van de teekening te bepalen.
Wat de honoraria betreft: ik zal deze zoo spoedig mogelijk nagaan. Ik moet
evenwel eerst alle tellingen hebben over Juni en ik zal dan precies nagaan
wat ik je zenden kan. Ik ontving het briefje voor Cordan. Vertel eens precies
waar het over gaat, en zeg mij wat je bedoeling is.
Met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
777 E. du Perron was een bewonderaar van de Franse romanschrijver Stendhal (pseud. van
Marie-Henri Beyle, 1783-1842), die in zijn geschriften wars van omhaal, op een heldere wijze
een objectief beeld gaf van de hem omringende wereld. De roman was voor hem een spiegel,
waarin de maatschappij wordt afgebeeld.
778 Mijn dochter en ik.
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216 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 4 juli 1941
[Amsterdam,] 4-VII [19]41
Beste Sander,
779
Hierbij de gecorrigeerde proef. Er zijn weinig correcties, behalve dan die jij
aanbracht op blz. 16, en die een tweede revisie noodzakelijk maken. 't Is niet noodig
deze naar mij te sturen, daar jouw waakzaam oog wel alle ‘kleinigheidjes’ ontdekt.
Misschien wil je de hierbijgaande correcties nog eens controleeren, zoodra ze zijn
aangebracht.
Is het niet mogelijk, het motto op blz. 5, dat als het ware het ‘Leitmotiv’ van de
cyclus vormt, uit een iets grootere cursieve letter te zetten, liefst uit dezelfde grootte
als het gedicht zelf. Of is dit gezichtsbedrog, en denk ik alleen maar dat ze kleiner
780
is.
Het lijkt mij het beste om, zoodra het boekje uit is, even naar Rijswijk te komen,
781
om 25 handteekeningen te zetten. Maar dat zal nog wel even duren.
Cordan geeft bij het Tiefland-Verlag, een schepping van den Hongaarschen
782
directeur van Veen's Uitg. Mij een bloemlezing uit van in het Duitsch vertaalde
Ned. gedichten van 1900-1940 met inleiding. Als ik goed ben ingelicht worden het
783
80 gedichten; hij wilde er, meen ik, een achttal van mij nemen. Daarom stuurde
ik jou dat briefje.
Met hart. groeten
Je Eddie.

Eindnoten:
779 Bedoeld is de proef van Een liefde.
780 Stols heeft waarschijnlijk niets aan het motto veranderd. De cursieve letter waarin de tekst is
gezet oogt inderdaad kleiner dan de letter van de gedichten, maar beide letters zijn 9 punts
groot.
781 Stols had van Een liefde vijfentwintig luxe-exemplaren vervaardigd, die voorzien moesten worden
van een handtekening van de dichter. Op 20 september 1941 (br. 230) zou Stols schrijven dat
hij de luxe-exemplaren nog niet heeft laten inbinden omdat er nog te weinig intekeningen op
zijn. Hoornik kreeg de bundels pas op 2 juli 1942 (br. 260) toegezonden met het verzoek ze te
signeren.
782 Hoornik doelde op de Hongaar Kálmán Géza Kollár (?-1946), die gehuwd was met de
Nederlandse M.Th. Veen, de directrice van de Amsterdamse uitgeverij L.J. Veen. Kollár leidde
Tiefland Verlag en Pantheon Akademische Verlagsanstalt (Amsterdam-Leipzig) allebei gevestigd
aan de Leidsegracht 78 in Amsterdam, waar ook L.J. Veen's Uitgevers Mij. was gevestigd op
de nummers 76-78.
783 Zie n. 776.
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217 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 9 juli 1941
Rijswijk, 9-7-'41.
Beste Ed,
Ingesloten zend ik je,
1. een cheque van ƒ47.43 voor honorarium tweede kwartaal n.l.
7 Steenen à 0.19

= ƒ 1.33

40 Erfgenaam à 0.19

= ƒ 7.60

140 Twee L à 0.27½ is

ƒ38.50, samen ƒ47.43.

Van Twee Lentes blijken in totaal slechts verkocht te zijn 429 exemplaren
784
en niet het grootere aantal dat ik je destijds opgaf.
2. een cheque van ƒ40.-, als tweede voorschot op ‘Een Liefde’; zoodat het
totale voorschot thans ƒ50.- bedraagt.
3. een cheque van ƒ25.- als honorarium voor Helikon 16.785
4. een cheque van ƒ7.60 voor 40 exemplaren oude druk Geboorte, die ik
alsnog uit commissie verkocht. Hiermede is dus de oude druk geheel
afgerekend.
Van Woensdag tot en met Zondagavond ben ik bij Roland Holst in Bergen.
Stuur me daar even een berichtje van ontvangst.
Van de nieuwe druk van Geboorte zijn 118 exemplaren verkocht; ik betaalde
een voorschot over 200 exemplaren, zoodat hierover verder niets af te rekenen
is.
Inmiddels met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
784 Zie br. 207.
785 Bedoeld is De waterscheiding van Jac. van Hattum. ƒ25,- is op het origineel veranderd in ƒ20,-.
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218 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 21 juli 1941
21-7-41
Beste Eddy,
Een Liefde is afgedrukt en naar den binder verzonden. Als nu de
luxe-exemplaren ook gebonden zijn (in half perkament) zal ik je vragen om
die hier eens te komen signeeren. Doch dat zal wel Augustus worden.
Van Heerikhuizen is nu met zijn bloemlezing bij de Wereldbibliotheek. Er is
weer een veldslag gaande om de honoraria. Heb jij soms gratis toestemming
786
tot overneming gegeven.
Cordan. Heb jij een indruk van de waarde van zijn vertalingen? Jany vond
787
die van ‘Een Winter aan Zee’ volstrekt onleesbaar. Heeft je vrouw jouw
788
vertaalde gedichten gelezen? Pas op dat C. ze niet verknoeit.
o

Helikon. Wij komen binnenkort klaar met het afdrukken van N 17, 18, 19 en
20. Zou je het erg gek vinden, als we die 4 nummers nu eens in September
789
tegelijk laten verschijnen? Dat heeft 2 voordeelen:
o

1 De dichters zitten erom te springen en zien het graag verschijnen
o

2 Er is dan in het najaar meer kans op verkoop. Bovendien spaar ik
postzegels enz. uit (niet erg belangrijk, maar het werk aan de expeditie
verbonden telt erg mee).
Het nadeel is natuurlijk dat het periodieke karakter wat verloren gaat.
Helikon 1942. Hoe sta je met de plannen? Laat eens iets hooren. De zaak
met Nijhoff's Wandelaar is nu ook in orde. Alle beletselen voor een nieuwe
790
bundel van hem in Helikon zijn dus weggenomen.
M.h.gr.
je Sander

Eindnoten:
786 Bedoeld is Stille opmars. Verzen van de nieuwe generatie in Nederland. F.W. van Heerikhuizen
nam van Hoornik in totaal twaalf gedichten op, namelijk ‘Ik kan je niet meer hooren’ I en II (uit
Het keerpunt); ‘De Trap’, ‘De zwemmer’ en ‘Man en vrouw’ I-III (uit Dichterlijke diagnose);
‘Amsterdam’ en ‘Kerstmis 1915’ (uit Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten);
‘Het huis’ (uit Steenen); en ‘Tweedracht’ en ‘Zuster’ (uit De erfgenaam).
Nico van Suchtelen, directeur van uitgeverij De Wereldbibliotheek, zond Stols op 9 oktober 1941
een overzicht van de gedichten van twaalf auteurs uit Stols' fonds die in Stille opmars waren
opgenomen en schreef: ‘In verband met uw opmerking omtrent het afgesproken honorarium in
uw schrijven van 3 September, bevestig ik hiermede u te zullen betalen ƒ1,50 per gedicht, doch
voorzoover zij in uw uitgave meer dan 1 pg beslaan ƒ 1,50 per pagina.’
Begin 1941 hadden Van Heerikhuizen en A.A.M. Stols contact gehad over de schade die
bloemlezingen berokkenden aan de verkoop van gewone dichtbundels. Uit een brief van Van
Heerikhuizen aan Stols van 13 januari 1941 blijkt dat Van Heerikhuizen zijn bloemlezing medio
1940 al bij Stols had aangeboden. Stols had de bloemlezing niet aangenomen, vanwege een
oudere afspraak met Hoornik, waarop Van Heerikhuizen bepleitte: ‘Naast de beperkt opgezette
van den heer Hoornik is er voor een meer algemene, uit de jongere generatie zelf opgekomen
bloemlezing zeker plaats. [...] ik schat den heer Hoornik hoog, ook in zijn essays, maar meen
toch dat hij niet de enige woordvoerder van onze generatie mag blijven, doordat hij een speciale
richting vertegenwoordigt, die belangrijk is, maar zeker niet de enige. [...] Ik vertegenwoordig
a.h.w. de meer bezonnen, meer subjectieve richting’.
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Hoornik wijdde in het Algemeen Handelsblad van 12 september 1942 een recensie, ‘De Muze
buiten spel’, aan Stille opmars. Hierin uitte hij zijn kritiek op de keuze van de dichters (die volgens
hem geen totaalbeeld gaf van de nieuwe generatie) en op de selectie van de gedichten (niet de
beste en ook niet de meest representatieve verzen werden opgenomen).
Van A. Roland Holst vertaalde Cordan zeventien gedichten uit Een winter aan zee (1937) voor
de afdeling ‘Ein Winter an See’ in Spiegel der Niederlande, p. 41-51. (Zie n. 776.)
Ed. Hoornik was vanaf 1934 getrouwd met de Duitse Elisabet (Liesl) Theodore Nussbaum.
In september kregen de abonnees van de Helikon-reeks de laatste vier delen (Marathon van
Aart van der Alm, Thebe van Gerrit Achterberg, In den vreemde van Pierre H. Dubois en
Schrijlings op den horizon van L.Th, Lehmann) in één zending toegestuurd.
In de Atlantis-serie verscheen van M. Nijhoff Het uur U, gevolgd door Een idylle. (Zie voor meer
informatie: M. Nijhoff, Gedichten. Historisch-kritische uitgave (ed. W.J. van den Akker en G.J.
Dorleijn), Assen/Maastricht 1993, dl. 2, p. 285-290.)
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219 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 22 juli 1941
[Amsterdam,] 22-VII [19]41
Beste Sander,
Door de spanning van de laatste weken, de arrestaties op het ‘Handelsblad’, dat
thans geheel in handen van de N.S.B. is, de uittocht der joodsche en ook eenige
791
‘arische’ redacteuren, heb ik je niet kunnen schrijven. Vrijdagavond had ik in Den
Haag een onderhoud met Henri Bruning; ik heb je toen opgebeld, maar je was niet
thuis. Dank zij je chèques heb ik vrouw en kinderen een paar weken naar Bergen
kunnen sturen, waar ik Zondag met eenige vrienden heb gesproken, maar overigens
niets wijzer ben geworden. Wil ik niet aan den dijk der broodeloosheid komen te
792
staan, dan zal ik zekere consequenties hebben te aanvaarden. Weet jij een andere
oplossing?
Laat gerust de deeltjes ‘Helikon’ in September verschijnen. Het periodiek karakter
krijgt deze reeks in 1942 wel weer terug; over de samenstelling schrijf ik je later.
Aan Heerikhuizen schreef ik, ruim een jaar geleden al, toen zijn bloemlezing van
uitgever tot uitgever ging, dat hij zich tot jou moest wenden om toestemming.
De vertalingen van Cordan zijn middelmatig; zijn boek interesseert mij eigenlijk
niet veel.
Hierbij zend ik je de proeven van het gedicht van Aafjes en mij. Heb je je reeds
793
met Sjollema en Doeve in verbinding gesteld?
Ik kan je op het oogenblik niet meer schrijven.
Groet je vrouw
Je Eddie.
N.B. Ik merk, dat ik de proeven van de gedichten kwijt ben. In het mijne zaten geen
fouten; wel in dat van Aafjes. Zijn gedicht staat in ‘Het gevecht met de Muze’;
794
misschien wil je het zelf corrigeeren.

Eindnoten:
791 Omdat verhalen de ronde deden over sabotage bij het Algemeen Handelsblad, viel de
Sicherheitspolizei op zaterdagochtend 5 juli het gebouw van de krant binnen. Redactie-archieven
werden in beslag genomen en hoofdredacteur D.J. von Balluseck en onderdirecteur A.J. Boskamp
werden gearresteerd. Om te blijven verschijnen, moest de krant aan vier eisen voldoen:
onmiddellijk ontslag van Von Balluseck en Boskamp; benoeming van landbouwredacteur S.S.
Hoogterp (lid van de NSB) tot waarnemend hoofdredacteur; de benoeming van de chef algemene
zaken A.J. van Dijk (eveneens lid van de NSB) tot onderdirecteur en ontslag van alle joodse
personeelsleden. Directeur H.M. Planten en de raad van commissarissen gingen op de eisen
in, om de werkgelegenheid te redden voor de vierhonderd medewerkers van de krant. Het
Algemeen Handelsblad veranderde op slag van karakter; op belangrijke redactieposten werden
Duitsgezinde medewerkers aangesteld en hoofdartikelen in de door de bezetter gewenste geest
vulden voortaan de krant. Als protest namen drie redacteuren ontslag, waaronder Wim Hora
Adema. (Zie L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 5,
's-Gravenhage 1974, p. 300-303.)
792 Ondanks de identiteitsverandering van het Algemeen Handelsblad zag Hoornik zich genoodzaakt
om bij de krant te blijven werken, omdat hij een gezin had te onderhouden. Zijn pogingen om
een andere bron van inkomsten te verwerven liepen op niets uit. Wel verhuisde hij van de redactie
Binnenland (waar hij werkte als verslaggever en opmaakredacteur) naar de Kunstredactie, waar
na de inval van 5 juli ook het nodige was veranderd. Maurits Uyldert had als chef van de
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kunstredactie plaats moeten maken voor Chris de Graaff. Hoorniks eerste bijdrage over de
Nederlandse literatuur was op 31 juli 1941 een geruchtmakend interview met Henri Bruning,
waarmee hij nogal wat verwarring zaaide over zijn politieke voorkeur. (Zie ook n. 797.)
793 Bedoeld zijn de proeven van de Orpheus-deeltjes 1 en 8, resp. Amoureus liedje in de morgenstond
van Bertus Aafjes en Mijn dochter en ik van Hoornik. Het gedicht van Aafjes zou door Josef
Ferdinand (Eppo) Doeve (1907-1981) van een illustratie worden voorzien; terwijl J. Sjollema
een tekening zou maken bij bij Hoorniks gedicht.
794 Met uitzondering van de komma die op het eind van de elfde versregel is komen te vervallen,
is de versie in de Orpheus-serie identiek aan ‘Amoureus liedje in de morgenstond’ in Het gevecht
met de muze (1940), p. 10.
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220 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 23 juli 1941
23-7-41
Beste Eddy,
Dank voor je brief van gisteren. Ik begrijp dat je een beroerden tijd doormaakt
en ik wensch je van harte veel sterkte. Als je diplomatiek voorzichtig bent kun
je ongetwijfeld je positie bewaren. Een geluk is, dat je niet over kunst en,
voorzoover ik weet, niet over politiek hoeft te schrijven. Je kunt natuurlijk veel
over je kant laten gaan, je moet natuurlijk lid worden van het verbond van
795
journalisten, maar je behoeft zeker geen lid te worden van een of andere
beweging. Dat is zelfs in Duitschland niet noodig, vergeet dal nooit! Aan drang
van de zijde van de NSB om lid te worden behoef je dan ook nooit toe te geven.
Als je lid bent van de van overheidswege voorgeschreven corporaties ben je
klaar.
Accoord dus voor verschijnen van de 4 deeltjes Helikon in September. Weet
je dus zeker dat ik geen publicatieplannen van Lehmann en Dubois (in
Criterium) in de war stuur? Anders moeten ze die gedichten maar niet meer
796
in Cr. plaatsen.
Jammer dat je de proeven van jouw gedicht en dat van Aafjes kwijt bent. Ik
zal ze opnieuw laten trekken; daarnà kan ik pas aan Sjollema en Doeve
schrijven.
Hartelijke groeten van
Sander

Eindnoten:
795 Het Verbond van Nederlandse Journalisten (VNJ) was in de zomer van 1940 opgericht. Op 2
mei 1941 kondigde T. Goedewaagen, de secretaris-generaal van het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten, het Journalistenbesluit af, waarbij het lidmaatschap van de VNJ
verplicht werd gesteld voor een ieder die als journalist werk- zaam was. Alleen zij die lid waren
van het VNJ mochten nog als journalist optreden.
796 Van L.Th. Lehmann werden in Criterium 2 (1941) 7-8 (juli-augustus), p. 514-515 nog de gedichten
‘Ballade’ en ‘Joachim Du Bellay’ gepubliceerd, die in enigszins gewijzigde vorm eveneens in
Schrijlings op den horizon (Helikon 20) werden opgenomen. Daarna zouden in de tweede
jaargang van Criterium geen gedichten meer van Lehmann of Pierre H. Dubois verschijnen.
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221 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 5 augustus 1941
[Amsterdam,] 5-VIII [19]41
Beste Sander,
In ‘Het Vaderland’ las ik, dat je benoemd bent tot onder-directeur van ‘Trio’, met
welke benoeming ik je van harte gelukwensch.
Ik heb gehoord, dat het mij opgedragen en tegen mijn wil in onderteekende
interview met Henri Bruning verontwaardiging heeft gewekt. Men schijnt te vergeten,
dat ik uitsluitend vragen heb gesteld, over den aard waarvan niet de minste twijfel
797
mogelijk is. Ik schreef thans een tweede artikel over het boekje van Ponteyne
(Tegen de decadenten); dit weigerde het ‘Hbl’ te publiceeren; ik druk het thans af
798
in ‘Criterium’ met een nieuw gedicht, dat iedere twijfel wel zal wegnemen.
Wil je nog eens overwegen mij een positie in je uitgeverij te verschaffen, indien
je althans de zaak niet met Januari sluit.
Ik ontving je opgave van Vrije-Bladen-afleveringen; ik heb twee nummers voor
799
je, die ik je zal sturen.
Met hart. groeten
Je Eddie

Eindnoten:
797 Hoornik doelde op het interview met Henri Bruning in het Algemeen Handelsblad van 31 juli
1941.
Bruning was een bekend en voor de oorlog vooral in kringen van rooms-katholieke letterkundigen
een bewonderd dichter en essayist. Ten tijde van het interview was hij waarnemend leider van
de afdeling Boekwezen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. In het gesprek
stond Brunings oordeel centraal ‘over de vraagstukken die op dit oogenblik vele Nederlandsche
letterkundigen en belangstellenden in de ontwikkeling onzer literatuur bezig houden’, zo schreef
Hoornik in de inleiding. Hoornik stelde Bruning onder meer de vragen: ‘Wat verstaat u onder
volksche literatuur?’, ‘Acht u het begrip “volksch” vereenigbaar met een Europeesche of mondiale
belangstelling?’, ‘Hoe kan een kunstenaar spreken uit naam van een volk, een gemeenschap,
waar wij op het oogenblik nog geen waarachtige samen-leving bezitten en het volk nog altijd
het karakter van een menigte bezit?’, ‘Bepaalt een kunstenaar het geloof van zijn tijd, of bepaalt
de tijd de houding van den kunstenaar?’, ‘Acht u de machten, die een oorlog oproept, voor- of
nadeelig voor de kunst?’ en ‘In hoeverre acht u kunst een regeeringszaak?’ Bruning maakte
dankbaar van de gelegenheid gebruik om zijn ideeën te spuien over völkische literatuur en het
geestesleven van het nieuwe Duitsland.
Dat het interview van Hoornik met Bruning in goede aarde viel bij de nationaal-socialisten moge
blijken uit het feit dat het werd opgenomen in het NSB-propagandablad Volk van Nederland van
21 augustus 1941.
Hoornik ontlokte Bruning in het interview een aantal uitspraken inzake de ook voor Hoornik zo
belangrijke tegenstelling tussen kunstenaar (individu) en gemeenschap (volk); juist door zijn
standpunt in deze kwestie zou Bruning spoedig in conflict komen met de feitelijke machthebbers
in zijn partij. Hij beleef daardoor slechts een half jaar eindredacteur van De Schouw, het tijdschrift
van de Kultuurkamer. (Zie Martien J.G. de Jong, Liever waarheid dan sensatie. Met eerherstel
voor Ed. Hoornik en andere slachtoffers van valse geschiedschrijving over de Tweede
Wereldoorlog, Baarn 1990.)
798 Hoornik doelde op de brochure Tegen de decadenten. Een drietal beschouwingen over onze
hedendaagsche letterkunde van Johan Ponteyne, die in 1941 werd uitgegeven door de
nationaal-socialistische uitgeversmaatschappij De Amsterdamsche Keurkamer.
Johan Ponteyne (pseud. van Aleid Johan Herman August Wensink, geb. 1920) publiceerde in
1942 onder pseudoniem George de Sévooy het essay ‘Criterium voorbij’ in Keurjaarboek
1932-1942; het verscheen ook afzonderlijk als brochure. Hij beschouwde zich als literator van

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

de Nieuwe Orde en in zijn essays poogde hij af te rekenen met een aantal letterkundigen uit het
interbellum en trachtte hij grondslagen te leggen voor de literatuur van de toekomst.
Het artikel dat Hoornik over Ponteynes boekje schreef, werd nooit in Criterium gepubliceerd.
Het gedicht dat iedere twijfel moest wegnemen is mogelijk ‘Het lied der vrouw’ in Criterium 2
(1941) 9 (september), p. 546.
799 De Vrije Bladen was na juni 1940 opgehouden te verschijnen. Om welke afleveringen Stols
vroeg is niet achterhaald.
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222 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 9 augustus 1941
9-8-41
Beste Eddy,
De terugreis gisteren was niet erg vlot: er bleken treinen uitgevallen te zijn,
zoodat ik pas om 9.45 vertrok en nog vertraging had!
Het interview met Br. heb ik reeds van andere zijde ontvangen. Stuur dus
niet meer.
Ik vergat je de cigaretten te betalen: zal dit een volgende maal doen.
Stuur je me gauw de nrs van de Vr. Bl. die je nog voor me hadt?
Zoodra de heeren afgerekend hebben krijg je geld van de bloemlezingen
van Dirk Coster en van van Kampen. Later ook nog iets van de W.B.
800
(Heerikhuizen).
Met h.gr. van
Sander

Portret van de familie Stols door J. Franken Pzn, 1943. V.l.n.r.: A.A.M. Stols, Sander jr.,
Eva, Fons en Greet Stols-Kroesen. (Collectie A.L.H. Stols, Molenhoek.)

Eindnoten:
800 Bedoeld zijn Nieuwe geluiden, Dichters van dezen tijd en Stille opmars.
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223 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 11 augustus 1941
[Amsterdam,] 11-VIII [19]41
Beste Sander,
Met gelijken post zend ik je (als drukwerk) de Vr. Bladen-nrs. Ik zou graag, indien
je er nog een exemplaar van bezit, Richard III in de vertaling van A. Roland Holst,
801
hebben.
‘Nieuwe Geluiden’ is verschenen; de bundel bij Van Kampen nog niet; gaat die
van Heerikhuizen toch door?
Gisteren sprak ik Van Hattum, die mij mededeelde, dat er een gedicht van hem
als rijmprent bij Van Holkema & Warendorff verschijnt. Het maakt deel uit van een
802
serie. Bij de boekjes, die ik je zend, bevinden zich ook de proeven van de verzen
van Aafjes en mij, die ik heb teruggevonden. Wil je Sjollema en Doeve nu spoedig
op de hoogte brengen; S. heeft me al een keer opgebeld.
Hierbij sluit ik een brief van H. Keilson in. Wil je niet overwegen hem de bundels
803
van Achterberg te sturen. Mocht je daartoe besluiten, dan hoef ik de brief natuurlijk
niet terug te hebben.
Ik hoop je spoedig weer te zien. Mocht je Nijhoff spreken, doe hem dan mijn
hartelijke groeten. De situatie is hier nog dezelfde; blijft het zoo, dan gaat het wel.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
801 Richard III. Treurspel van William Shakespeare was in de vertaling van A. Roland Holst
oorspronkelijk in 1929 door Stols uitgegeven. De tweede uitgave, vervaardigd van planovellen
van de niet-verkochte exemplaren van de uitgave van 1929, was in 1937 in de serie Kaleidoscoop
verschenen.
802 De bedoelde rijmprent van Jac. van Hattum is Visvangst, een gedicht uit zijn bundel Alleen thuis
(Helikon 5), geïllustreerd door J.F. Doeve. De rijmprent verscheen in 1942 bij uitgeverij Van
Holkema en Warendorff te Amsterdam.
803 De dichter en psychiater Hans Keilson (geb. 1905) was in 1937 uit Duitsland gevlucht. L.H.
Fontein, directeur van de Christelijke Rekkensche Inrichtingen voor Zwakzinnigen, hielp hem
bij de immigratie en bood hem de mogelijkheid om in de oorlog in de inrichting onder te duiken.
Keilson was een bewonderaar van de poëzie van G. Achterberg en kwam met hem in contact
toen Achterberg op 31 mei 1941 in de inrichting te Rekken werd geplaatst. Keilson publiceerde
onder de schuilnaam Alexander Kailand een aantal keer gedichten in De Gemeenschap.
Zijn brief aan Hoornik is niet teruggevonden.
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224 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 13 augustus 1941
Rijswijk, 13-8-'41.
Beste Eddy,
Mijn dank voor je brief van 11 dezer en de beide nummers van De Vrije
Bladen.
Met gelijke post zend ik je het gevraagde exemplaar van Richard III, het
laatste dat ik nog in deze uitvoering bezit (1ste druk).
Aan Sjollema en Doeve zal ik zoo spoedig mogelijk schrijven, doch ik moet
eerst de gedichten op ander formaat laten trekken.
Aan den Heer Keilson zal ik de boeken van Achterberg sturen.
Ingesloten zend ik je een manuscript van P. Apol ter beoordeeling voor
804
Helikon.
Met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
804 Waarschijnlijk de architect Pieter Apol (1915-1956). Welke gedichten Stols aan Hoornik ter
beoordeling stuurde, is niet achterhaald.
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225 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 23 augustus 1941

Omslag van Bertus Aafjes' Het zanduur van de dood, 1941.

23-8-'41.
Beste Ed,
Hierbij zend ik je een copy van den Heer O.J.C. van Loo, ter beoordeeling
805
voor Helikon.
Heb je op de vorige bundels al beslissingen genomen?
Inmiddels met hartelijke groeten,
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
805 Welke gedichten Stols van Otto J.C. van Loo (1918-1982) aan Hoornik ter beoordeling stuurde,
is niet achterhaald.
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226 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 28 augustus 1941
[Rijswijk, Z.H.] 28-8-'41.
Beste Ed,
Hierbij zend ik je een cheque voor het je toekomende honorarium wegens
het overnemen van gedichten in ‘Nieuwe Geluiden’ van Dirk Coster. (Uitgave
806
van Loghum Slaterus).
Inmiddels met hartelijke groeten,
Sander

Eindnoten:
806 Hoornik ontving mogelijk een cheque groot ƒ12,-; dit bedrag noteerde Stols namelijk op het
afschrift van dit briefje. Dirk Coster nam in Nieuwe geluiden drie gedichten van Ed. Hoornik op,
die tezamen acht pagina's van de bloemlezing in beslag namen. (Zie n. 713.)
Blijkens een brief van Nico van Suchtelen aan Stols van 9 oktober 1941, vroeg Stols in het
algemeen voor bloemlezingen ƒ1,50 per gedicht of ƒ1,50 per pagina, indien het vers meer dan
één pagina besloeg. (Zie n. 786.)
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227 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 29 augustus 1941
A'dam, 29-VIII-'41
Beste Sander,
807
Dank voor je brief met chèque; je schrijven aan Den Brabander heb ik bezorgd.
Het spijt mij, dat ik je moet wijzen op het feit, dat je een schriftelijk aan mij kenbaar
gemaakt voornemen, verwaarloosde. Op 11-6-'41 schreef je mij een uitvoerige en
sympathieke brief, die ik met veel genoegen heb herlezen, waarin je mij o.a. het
volgende schrijft:
‘Om je te bewijzen, dat het mij niet te doen is om het geld, dat kleine beetje, dat
ik uit dien hoofde van je bundels zou krijgen, deel ik je hierbij mede, dat ik in de
toekomst afstand zal doen van alles, wat uit dien hoofde zal binnenkomen uit je
bundels, en ook met terugwerkende kracht wat betreft de uitgave van Van Kampen
en Querido.’
Ik meen, dat je je niet aan je belofte gehouden hebt, en dat je het bedrag, dat V.
Loghum Slaterus uittrok, halveerde. Daar je met de andere vrienden: Van Hattem,
Den Brabander, Aafjes enz., voor wie ik overigens gaarne pleit, geen afspraak
maakte, kan ik je het, wat hen betreft, niet kwalijk nemen. Maar tusschen jou en mij
bestaat een vrijwillig door jouw gemaakte afspraak, zoodat ik meen binnenkort een
aanvullende chèque te mogen verwachten. Je wees mij er destijds op, dat het
aanbeveling verdient de aanvragen van uitgevers, wat bloemlezingen betreft, door
jou te laten behandelen. En ik heb dit ook gaarne gedaan. Het blijkt mij nu, dat V.
Loghum Sl. aan Eric van der Steen en Han Hoekstra ƒ 5.- per blz. uitkeerde en ik
vraag mij af, waarom ik dan met minder moet tevreden zijn, en of ik mij niet tot Van
Tricht moet wenden. Gaarne hierover advies.
In een vorige brief verzocht je mij je de samenstelling van de Helikon-reeks (1942)
mede te deelen.
Ook hieraan kan ik niet voldoen, omdat wij mondeling - ik was voor deze quaestie
speciaal naar Rijswijk gekomen! - afspraken, dat wij in verband met de ‘belangstelling’
van het departement slechts van maand tot maand dichter en titel zouden noemen.
Het is echter ook om andere redenen onmogelijk thans alle tien de deeltjes reeds
vast te stellen, omdat ik van vrijwel geen enkelen auteur definitief toezegging heb
gekregen, hetgeen weer verband houdt met de oprichting van het letteren-gilde,
waarbij zich, naar ik hoor, vrijwel niemand aansluit, zoodat dus in de toekomst vrijwel
niemand zal publiceeren. Ik heb hierover binnenkort een bespreking en zal je dan
- mondeling - op de hoogte brengen. In verband met een en ander zou ik je willen
verzoeken de resteerende Helikon-deeltjes, en ‘Een Liefde’ zoo spoedig mogelijk
te doen verschijnen. ‘Volk en Vaderland’ van hedenavond citeert mijn gedicht
808
‘Pogrom’; ik behoef je niet te zeggen met welke bedoelingen.
Ik sluit hierbij in de - tot mijn spijt zéér afbrekende - critiek, die ik in het ‘Hbl.’ over
809
den herdruk van ‘Nieuwe Geluiden’ meende te moeten schrijven. Zou je mij voor
‘Criterium’ ‘Parlando’ willen zenden, en zou je het exemplaar voor het ‘Handelsblad’
aan Chr. de Graaff willen sturen; het is niet onmogelijk, dat ik het in de krant
bespreek. Ook voor je andere uitgaven, die ik zou kunnen bespreken, houd ik mij
810
aanbevolen.
Gaarne spoedig je aanvullende chèque verwachtend, alsmede, wanneer de laatste
deeltjes zijn verschenen, het Helikon-honorarium, verblijf ik met hartelijke groeten
van huis tot huis
Je Eddie
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Eindnoten:
807 Stols stuurde Gerard den Brabander op 28 augustus een brief met cheque van ƒ1,50 of ƒ1,- (het
bedrag op de kopie van de brief is onduidelijk geschreven) als honorarium wegens het overnemen
van gedichten in Nieuwe geluiden.
808 In het nationaal-socialistische Volk en Vaderland van 29 augustus 1941 was de anonieme
bijdrage ‘Van een dichter vóór 10 Mei. Een verjoodscht vizioen op het Rembrandtsplein’
opgenomen. In dit artikel werd Hoornik aangeklaagd als een door ‘vooze verjoodsching’ aangetast
auteur van het ‘volksontaard’ gedicht ‘Pogrom’.: ‘Een stroom van [...] geschriften ging over
Nederland, om ons volk met de traditie van “verdraagzaamheid” te verleiden tot een volslagen
zelfvernietigende sympathie met den Joden.’ Als voorbeeld werd het gedicht ‘Pogrom’ (‘geheel
afgestemd op de ontwortelde intellectualist van het toenmalige “Comité van Waakzaamheid”’)
geciteerd, waarna het stuk vervolgde: ‘De sentimenteele aanslag is volkomen valsch voor den
gezonden man-in-het-volk, die ondanks een zekere goedhartigheid tegenover den Jood zich
toch altijd van nature verheven heeft gevoeld boven de kwebbelige en goocheme vreemdelingen,
die den eerlijken arbeid schuwden en nimmer te vertrouwen waren. Dit superioriteitsgevoel van
den Germaanschen mensch is niet te vergelijken met den protserige hoogmoed van den
rijkgeworden Jood, wiens materialisme al het groote en schoone steeds weer tot
tweedehandshandel heeft verlaagd; juist daarom is het teekenend voor een dichter, zich zoozeer
verwant te voelen met den Jood als Hoornik in “Pogrom”. Er is hier sprake van niet meer of
minder dan infectie. - Dat de jongere dichters rondom Hoornik in dat opzicht alle min of meer
zijn besmet, valt gemakkelijk op te maken uit een letterkunstig maandschrift als “Criterium”.’ Het
leek de anonieme auteur daarom gewenst de jongeren een flinke periode van stilzwijgen op te
leggen.
809 Op 30 augustus 1941 verscheen in het Algemeen Handelsblad onder de titel ‘Verval van een
monument’ Hoorniks recensie over de vijfde herziene en bijgewerkte druk van Dirk Costers
Nieuwe Geluiden. Daarin schreef hij onder meer: ‘Wanneer men nu maar kon merken, dat Dirk
Coster dezen herdruk althans met liefde voor de poëzie had samengesteld, en haar niet uitsluitend
als een opdracht, die hem moeilijk lag, had vervuld, zouden wij het verval van dit monument
wellicht stilzwijgend voorbij zijn gegaan.’ Hoornik had kritiek op de wijze waarop Coster zijn
bloemlezing had bijgewerkt en vooral de slordige manier waarop hij met de nieuwste dichtkunst
was omgegaan: ‘zonder voldoende kennis van zaken en zonder die diepe belangstelling, welke
met liefde gelijk staat’. Hoornik vond het beeld dat Coster van de jongste dichters gaf van weinig
inzicht en begrip getuigen en hij vond het tevens een slechte zaak dat in de bloemlezing de
keuze uit het werk van de ouderen niet met recenter werk was aangevuld of gewijzigd.
Voor zijn bespreking had Hoornik zich mogelijk laten inspireren door Eric van der Steen, die op
29 augustus aan Hoornik schreef: ‘Vanmorgen kreeg ik [...] een exemplaar van de nieuwste
Nieuwe Geluiden. Ik heb er vanmiddag wat in zitten lezen en nu vond ik een paar dingen, die
je misschien van dienst kunnen zijn voor je critiek, als die tenminste niet al verschenen is.’ Na
een aantal fouten te hebben opgesomd besluit hij: ‘Ik vind de heele uitgave opgelapt,
“gemoderniseerd”, hier en daar een beetje bijgeknutseld.’
810 De door S. Vestdijk ingeleide verzamelbundel Parlando van E. du Perron, die in 1941 door Stols
werd uitgegeven. (Zie ook br. 228.) Hoornik zou voor zijn boekbesprekingen in het Algemeen
Handelsblad opvallend vaak uit het fonds van Stols putten. Zo besprak hij Over het verlangen
(1941) van J.C. Bloem, Tijdelijk isolement (1941) van Max Dendermonde, de vertaling door A.
Roland Holst van De gravin Catalene (1942) van W.B. Yeats, De waterscheiding (1941) van
Jac. van Hattum, Drie op één perron II (1941), Het uur U, gevolgd door Een idylle (1942) van
M. Nijhoff, Landwind (1942) van Adriaan Morriën, en Landinwaarts (1941) van Clara Eggink.
(Zie voor een overzicht van Hoorniks besprekingen in het Algemeen Handelsblad: Adriaan
Venema, Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie (1), Het systeem, Amsterdam 1988, p. 500.)
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228 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 31 augustus 1941
811

Rijswijk, 31-8-'43

Beste Eddy,
Dank voor je brief van 29/8. Ik had zelf de inhoud van Nieuwe Geluiden niet
nagegaan doch een lijstje laten opstellen aan de hand waarvan ik de chèques
uitschreef. Ik herstel hierbij het verzuim en sluit, met mijn excuses, de tweede
helft v.d. chèque in. Na lang onderhandelen kreeg ik van v.L.Sl ƒ3.- per pagina;
dat is altijd nog 50 ct meer dan Van Kampen betaalt voor de bloemlezing van
812
Binnendijk die gaat uitkomen. De rechtstreeksche onderhandeling met
Roland Holst en v.d. Steen is natuurlijk even ongepast als die, welke van
Kampen indertijd voerde met de verschillende dichters en waardoor ik
813
gedupeerd werd. Ik raad je aan, er met v. L.Sl. maar niet over te
correspondeeren; ik zal nu eens een advertentie in het Nbl. plaatsen. Zij zal,
814
naar ik hoop, Woensdag geplaatst worden.
Wat Helikon betreft: het is natuurlijk vervelend dat ik niet net als verleden
jaar een reeks van 10 kan aankondigen; het was zoo prettig werken. Kun je
me niet opgeven wat je wèl al definitief hebt? Doch het is wellicht beter om,
zooals je voorstelt, er spoedig eens over te praten. Papier voor 1942 heb ik.
Denk er om dat ik 1 Sept mijn functie bij Trio (Nobelstraat 27a) aanvaard en
dat ik dan overdag steeds dáár ben en niet meer vrij ben om naar A'dam te
komen (helaas!).
o

N 17, 18, 19 en 20 verschijnen tegelijk begin September. Alles is klaar om
815
(uit Dordrecht van binder) verzonden te worden. ‘Een Liefde’ is ook bijna
gebonden. Er zijn thans 146 ex vooruit verkocht. Erg weinig (Den Haag, R'dam,
Utrecht, Arnhem + een stukje van A'dam). De verkoop van je bundels loopt
achteruit, vergeleken bij Geboorte/Mattheus. De boekhandel vindt, dat je teveel
brengt. Laten we dus voorzichtig zijn in de toekomst en liever dikkere bundels
brengen.
816
Momenteel zit ik erg op zwart zaad (verhuizing kantoor, dubbele
papieraankoop door blokkeeren enz), doch ik zal je begin October, als ik mijn
o

1e salaris binnen heb van Trio wel N 17 Helikon kunnen betalen alsmede
aanbrengpremie 3e druk Vasalis.
Ik zal je laten sturen 1 ex Parlando, doch beschouw dit als voor eigen gebruik.
Dit boek wil ik liever niet besproken zien, omdat ik vrees dat teveel aandacht
wel eens onaangename gevolgen zou kunnen hebben, Daarom krijgt niemand
een pers-exemplaar. Zwijg er dus s.v.p. ook over in Criterium. Het leven is niet
leuk meer, het risico t.o. mijn gezin wordt te groot. We praten er wel eens over
aan de hand van een rare ervaring die ik heb opgedaan.
M.h.gr. van huis tot huis
je Sander

Eindnoten:
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811 Door Stols abusievelijk voorzien van het jaar 1943. Op grond van de inhoud kan worden
vastgesteld dat het 1941 betreft. Stols reageerde in deze brief op Hoorniks brief van 29 augustus
1941 (br. 227).
812 Dichters van dezen tijd.
813 Stols doelde op wat Hoornik in zijn brief van 29 augustus (br. 227) schreef over uitgeverij Van
Loghum Slaterus, die aan Eric van der Steen en Han G. Hoekstra ƒ5,- per pagina uitkeerde.
In 1939 was bij P.N. van Kampen & Zoon N.V. te Amsterdam de door J. Greshoff samengestelde
dertiende druk van Dichters van dezen tijd verschenen. In deze bloemlezing werd veel werk
opgenomen van dichters, die bij Stols hadden gepubliceerd, namelijk van Karel van de Woestijne,
Jan van Nijlen, A. Roland Holst, Greshoff, D.A.M. Binnendijk, Jan H. Eekhout, Maurice Roelants,
S. Vestdijk, E. du Perron, Maurits Mok en Hoornik.
814 Stols had zich herhaaldelijk bij Hoornik beklaagd over het feit dat uitgevers van bloemlezingen,
zonder zijn toestemming te vragen, gedichten en proza uit zijn fonds overnamen. In het
Nieuwsblad voor den Boekhandel van 3 september 1941 plaatste Stols in de vorm van een
advertentie een ‘Bericht aan de uitgevers inzake bloemlezingen’. Hierin wees hij uitgevers erop
‘dat men zich voor toestemming steeds tot mij moet wenden, óók wanneer overneming de z.g.
vrije minima betreft, waarover geen honorarium verschuldigd is (b.v. uitgaven voor het onderwijs).
Het vragen van toestemming is dus steeds noodzakelijk; het toezenden van proeven eveneens,
daar in den laatsten tijd bloemlezers zich niet ontzien hebben gedichten te verminken door
weglating van strofen en het veranderen der interpunctie.’
815 Stols' voornaamste binder was de firma J. Giltay & Zn. in Dordrecht (Groenmarkt).
816 Het kantoor van uitgeverij A.A.M. Stols verhuisde in de week van 1 tot en met 6 september van
Koninginnelaan 10 in Rijswijk naar Nobelstraat 27a in Den Haag.
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229 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 18 september 1941
[Amsterdam,] 18-IX [19]41
Beste Sander,
In verscheidene boekwinkels te Amsterdam zie ik in de etalage ‘Een Liefde’. Wat
heeft de auteur misdreven, dat hij ten achter wordt gesteld? Moet ik nog naar Den
Haag (of Rijswijk?) komen om de luxe-exemplaren te signeeren? Ik zal dan tevens
mijn correspondentie in zake Helikon 1942 meebrengen.
Hartelijks
Je Eddie
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230 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 20 september 1941
Den Haag, 20 September 1941.
Beste Eddy,
Met gelijke post zend ik je de exemplaren van Een Liefde. De luxe exemplaren
heb ik nog niet laten binden, omdat er nog te weinig inteekeningen op zijn.
Het is dus nog niet noodig deze te komen signeeren.
Van Nijhoff ontving ik de copy voor Het uur U met verzoek dit tezamen met
817
Protesilaos nog dit najaar uit te geven. Zullen wij er nu van maken Helikon
no 21 en Helikon als periodiek stop zetten. Je bent dan geen redacteur van
Helikon meer, doch we noemen Helikon een reeks verzenbundels gekozen
door Ed. Hoornik. Je blijft dan het zelfde werk doen en het zelfde honorarium
genieten. Zou je voor het volgende jaar ook je aandacht eens willen besteden
aan gedichten van R. van Lier? Indien de tekst politiek toelaatbaar is, lijkt mij
818
uitgave van een nieuwe bundel zeer aantrekkelijk. Verder krijg ik binnenkort
aangeboden een bundel van jonge Utrechtsche dichters. Indien deze niet te
819
omvangrijk is, zou dit ook iets voor Helikon kunnen zijn. Schrijf mij verder
eens met wie je nu nog in onderhandeling bent.
Met hartelijke groeten,
Sander

Eindnoten:
817 M. Nijhoff had zijn bundel aanvankelijk de titel Twee gedichten willen geven, maar Stols maakte
uit verkoopoverwegingen bezwaar tegen deze te neutrale benaming en stelde voor de bundel
Het uur U, gevolgd door Protesilaos en Laodamia te noemen. Nijhoff gaf de bundel daarop de
definitieve titel Het uur U, gevolgd door Een idylle. Twee gedichten.
M. Nijhoff schreef het toneelstuk Een idylle voor de leerlingen van het Utrechts Stedelijk
Gymnasium, ter gelegenheid van het afscheid van rector dr. Kan. De voorstelling vond plaats
op 6 juli 1940. Onder de titel ‘Protesilaos en Laodamia. Een idylle’ werd het vervolgens in De
Gids 104 (1940) 8 (augustus), p. 104-112 geplaatst.
818 Stols gaf geen werk van Rudie van Lier uit. Van hem verscheen in 1944 bij Het Zwarte Schaap
te Amsterdam clandestien Praehistorie. Verzamelde gedichten. Van Lier was van Surinaamse
afkomst; mogelijk vormde dat op dit moment een bezwaar in politiek opzicht.
819 Mogelijk doelde Stols op de dichters die zich rond het clandestiene Utrechtse tijdschrift De
Schone Zakdoek hadden gegroepeerd. Het surrealistische tijdschrift was het resultaat van de
zgn. ‘culturele maandagavonden’, die Theo van Baaren en Gertrude Pape in 1941 voor hun
vrienden organiseerden om aan het ernstig bemoeilijkte kunstzinnige leven in Utrecht toch nog
wat vorm te geven. Tot die vriendenkring behoorden onder anderen L.Th. Lehmann, Jan de Wit,
Ad den Besten, Leo Vroman, Cees Buddingh', Max de Jong, Ko Rooduyn en Piet van Klaveren.
Het tijdschrift De Schone Zakdoek verscheen van april 1941 tot maart 1944 in een oplage van
één exemplaar. (Zie Hans Renders, Verijdelde dromen. Een surrealistisch avontuur tussen De
Stijl en Cobra, Haarlem 1989, p. 31-49.)
Blijkens Hoorniks brief van 20 september (br. 231) werd met name op De Jong en Van Baaren
gedoeld.
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231 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 20 september 1941
820

Beste Sander,
Dank voor toezending van de exemplaren van ‘Een Liefde’. Het boekje is
voortreffelijk verzorgd;
821
Balkema verbaasde zich er over, dat het zoo goedkoop was in tegenstelling tot
822
Robert (De literaire boekhandel), die het te duur vond. Ik zou het erg prettig vinden,
als er een luxe-uitgave van verscheen, hoewel ik persoonlijk niet meer dan twee
koopers voor je heb. Balkema zei me nog, dat je de luxe-editie niet had aangeboden;
is er nog kans, dat deze verschijnt?
Gaarne ontving ik nog drie gebonden exemplaren van ‘Drie op één Perron’, voor
ieder van de heeren een; je stuurde alleen gebrocheerde.
Van je mededeelingen over den bundel van Nijhoff begrijp ik werkelijk niets. Je
o

stelt voor er Helikon n 21 van te maken; wilde je dit deeltje dan aan de abonne's,
die immers reeds 10 afleveringen ontvingen, gratis afstaan? Bovendien heb ik met
Nijhoff afgesproken, dat zijn bundel in Januari verschijnt als deel 21, of als deel I
van de Helikon-reeks 1942.
Je wilt Helikon als reeks stopzetten, en je wilt, als ik je goed begrijp, onder de
naam Helikon een nieuwe reeks beginnen met denzelfden redacteur. Je wilt dus
eigenlijk precies hetzelfde gaan maken als reeds bestond. Maar waarom Helikon
opheffen? Nog vanavond wordt in de N.R.C. gewezen op de beteekenis van dezen
823
824
reeks. Definitief hadden voor 1942 toegezegd:
1. Nijhoff
2. W. Hussem
3. Keuls
4. Pierre Kemp
5. Morriën
6. Van Hattum
7. E. den Tex
terwijl ik nog in onderhandeling ben met:
8. Engelman
9. Wijdeveld825
10. Hoekstra (of Decorte, of Eric v.d. Steen) of Tergast).
Bovendien zou als dubbel-nummer de bloemlezing ‘De vrouw in de poëzie’ van
Reinold Kuipers kunnen verschijnen. Ook voor 1942 kan ik dus voor tien behoorlijke
bundels zorgen.
Vasalis heeft na haar bekroning geen poëzie meer geschreven, evenals als Aafjes
na ‘Het zanduur van den dood’. Op hen kan ik dus niet rekenen. R. van Lier schreef
na ‘Prae-historie’ verzen van een brigadier, die ik voor ‘Criterium’ heb geweigerd,
826
en in Groot Nederland verschenen. Van zijn nieuwe verzen zal ik gaarne kennis
nemen. Je weet, dat ik Rudy buitengewoon sympathiek vind, maar bij het verzorgen
van een poëzie-reeks speelt dat geen rol.
Van het werk der Jonge Utrechtsche dichters zal ik gaarne kennis nemen; zij
827
828
sturen regelmatig naar ‘Criterium’. Max de Jong, Theo v. Baaren e.a. moet ik,
tot mijn spijt, regelmatig teleurstellen.
Ik laat je het Zaterdagavondblad en de Zondagochtend-editie van het ‘Handelsblad’
829
sturen, waarin ik nog eens over de nieuwe generatie schrijf.
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Wil je aan Chris de Graaff ‘Een Liefde’ ter recensie sturen; hij zal hier over
830
831
schrijven? Heb je nog najaarsuitgaven, die ik in het ‘Handelsblad’ kan bespreken?
Stuur ze mij dan. Laat spoedig wat hooren.
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Maandag a.s. spreek ik Nijhoff en Engelman; ik zal dan met hen die Helikon-quaestie
bespreken.
Heb je al iets van Sjollema gehoord?
hartelijke groeten
In haast
Je Eddie

Door Stols opgesteld financieel overzicht van de verkoop van Hoorniks werk, 1941. (Collectie
Letterkundig Museum, Den Haag.)

Eindnoten:
820 Gedateerd op grond van Hoorniks mededeling dat dezelfde avond in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant zou worden gewezen op de betekenis van de reeks Helikon. Het bedoelde artikel stond
in het avondblad van de NRC van zaterdag 20 september. (Zie noot 823.)
821 August Aime Balkema (1906-1996) dreef een uitgeverij en boekhandel in het ‘Huis aan de Drie
Grachten’ aan de Oudezijds Voorburgwal 249 in Amsterdam. In de oorlog was hij actief als
uitgever van clandestiene publicaties, onder meer onder de imprint Vijf Ponden-Pers.
Exemplaren van de gewone oplage van Een liefde kostten ƒ1,75.
822 Carel Willem Robert was van 1920 tot 1940 eigenaar van Museum-Boekhandel Robert & Co
aan de Van Baerlestraat 25 in Amsterdam. Toen de zaak in 1940 failliet ging, werd hij in oktober
van dat jaar adjunct-directeur van Boekhandel en Uitgeverij De Moderne Boekhandel aan de
Leidschestraat 74. (Zie voorts n. 820.)
823 In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 september 1941 besprak P.G.J. Korteweg de
bundels In den vreemde van Pierre H. Dubois en Marathon van Aart van der Alm. Korteweg
schreef over de betekenis van Helikon: ‘De twee thans verschenen jaargangen bevatten enkele
zeer opmerkelijke debuten en zijn onmisbaar voor de kennis van onze hedendaagsche poëzie.’
824 Van de dichters die volgens het lijstje definitief hadden toegezegd, zijn uiteindelijk van Pierre
Kemp en van Jac. van Hattum geen bundels opgenomen. (Zie p. 442-443 voor een overzicht
van de in de serie Atlantis verschenen delen.)
825 Gerard Engelbert Antoon Maria Wijdeveld (geb. 1905) publiceerde als dichter in de tijdschriften
Roeping en De Gemeenschap. Hij was in het interbellum een van de belangrijkste
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827

828

829

830

831

vertegenwoordigers van de katholieke religieuze poëzie. Zijn bundel Zomerwolk (1942) verscheen
niet in de serie Atlantis, maar bij Uitgeverij Het Spectrum. (Zie br. 239 en 242.)
‘Verzen van Brigadier Carolus’ van Rudie van Lier werd gepubliceerd in Groot Nederland 40
(1941) 5 (mei), p. 333-337.
Max Jelle de Jong (1917-1951), die vanaf 1937 in Utrecht Nederlandse taal- en letterkunde
studeerde, was in december 1938 met het gedicht ‘De Processie’ in De Gemeenschap
gedebuteerd. Daarna volgden enkele publicaties in Groot Nederland. In 1941 verliet hij Utrecht
omdat hij moest onderduiken. In 1944 werd zijn eerste dichtbundel Plaquette clandestien
uitgegeven door Huib van Krimpen. Max de Jong schreef naast gedichten ook essays. (Zie
voorts br. 230 n. 819.)
Inzendingen van zijn hand aan Criterium zijn niet achterhaald.
Theodoor Pieter van Baaren (1912-1989) studeerde in Utrecht theologie. Hij debuteerde in 1937
als dichter met Toegang, een bundel die hij in eigen beheer uitgaf. Helikon, Tijdschrift voor
Poëzie 9 (1939) 11 (november), p. 73-96 bevatte zijn bundel Gedichten. Naast verzen,
toneelstukken en romans schreef Theo van Baaren een groot aantal theologische studies. (Zie
voorts br. 230 n. 819.)
Inzendingen van zijn hand aan Criterium zijn niet achterhaald.
Hoornik schreef op 20 september 1941 in het Algemeen Handelsblad over de bundeling van
Marnix Gijsens dagbladpublicaties Peripatetisch onderricht (1940). In zijn bespreking gaf Hoornik
niet alleen een uiteenzetting van Gijsens visie op de poëzie en de literaire kritiek, maar maakte
hij tevens van de gelegenheid gebruik om zijn eigen visie op anekdotische poëzie te spuien.
Hoornik verklaarde dat anekdotische poëzie nauwelijks op de naam poëzie aanspraak kon
maken, omdat het vers in de aanleiding was blijven steken en uitsluitend een op rijm gezette
anekdote was. ‘Ook in de nieuwste poëzie treft men vaak het anecdotische element aan, maar
de anecdote wordt niet langer om haarzelfs wil gehanteerd; zij wordt tot een poëtische
werkelijkheid getransponeerd, die in zichzelf schoon is, en ver uitstijgt boven het geval, dat haar
aanleiding was; zij krijgt, dank zij de scheppende verbeelding symbolische waarde; zij wordt,
zooals Dirk Coster het uitstekend formuleert, weer tot verschijning; het beeld heeft weer
achtergrond en zin.’
Op zondag 21 september werd in het Algemeen Handelsblad ‘De dichter onder den druk der
werkelijkheid’ gepubliceerd, waarin Hoornik inging op de vraag of poëzie een spiegel van de tijd
moest zijn en of zij in staat was leiding te geven aan de geest. Deze vraag beantwoordde hij
ontkennend en hij citeerde daarbij Gijsen. ‘Hij [= Gijsen] wijst er terecht op, dat de poëzie een
goed deel van haar prestige heeft verloren, en dat “haar functie als commentator der geestelijke
problemen van den tijd, als afglans van den triomf van een regiem of van een idee overgenomen
werd door andere uitingen van den geest.” Hij had eraan toe kunnen voegen, dat de poëzie [...]
een zeer kleine rol in het geestelijk leven speelt, en dat de schuld hiervan zoowel bij den dichter
als bij de maatschappij, het volk in zijn geheel, moet worden gezocht’.
Niet Chris de Graaff maar Albert Kuyle, die na de gelijkschakeling van het Algemeen Handelsblad
was aangesteld als kunstredacteur, zou Een liefde op 26 april 1942 bespreken. In zijn bespreking
vroeg Kuyle zich af of de inhoud (‘het lood-der-poëzie’) van genoeg gewicht was, om de omvang
van ‘dezen ondermaatschen bundel’ te rechtvaardigen. Hij kwam tot de conclusie dat dit geenszins
het geval was en opperde vooral bezwaar tegen de oppervlakkigheid van de bundel.
Zie n. 810 voor een overzicht van de boeken uit het fonds van Stols die Hoornik in het Algemeen
Handelsblad besprak. Hieronder bevonden zich vier uitgaven uit de najaarsaanbieding, namelijk
Over het verlangen van J.C. Bloem, Drie op één perron II, De waterscheiding van Jac. van
Hattum en Het uur U, gevolgd door Een idylle van M. Nijhoff. Hoewel de twee laatstgenoemden
als najaarsuitgaven waren gepland, verschenen ze pas begin 1942.
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232 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 september 1941
[Amsterdam,] 23-IX [19]41
Beste Sander,
Vanavond sprak ik Jan Engelman, die mij in December de copy voor zijn bundel
832
zal sturen; dat is dus ook in orde. Ik heb Nijhoff voorgesteld zijn Helikon-boekje
833
ongeveer 15 December te laten verschijnen, als deel I van de Helikon-reeks 1942.
Gerard Wijdeveld schreef mij nog geen definitieve beslissing te kunnen nemen,
maar hem in ieder geval bij de ‘invallers’ te kunnen noteeren. Wat mij betreft kan
Helikon in 1942 dus blijven verschijnen; met de voorbereiding ben ik zoo goed als
klaar.
834
Zaterdag 5 October houd ik een lezing in Dordrecht. 6 October (Zondag) ben
ik 's middags in Den Haag; ik zou je dan gaarne even spreken.
Kan ik òf voor ‘Criterium’ of voor het ‘Hbl.’ Bloem's ‘Het Verlangen’ ter recensie
krijgen; je hebt ook dit boekje weer prachtig verzorgd. Het lijkt mij overbodig in dezen
tijd veel recensie-exemplaren van ‘Drie op één Perron II’ en van ‘Een Liefde’ te
835
verzenden. Hierbij gaat een lijstje van 13 gegadigden; dat is m.i. voldoende.
Kun je mij - tegen auteursprijs - nog een gebonden exemplaar van ‘Drie op een
Perron, I’ bezorgen?
Bij voorbaat dank.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
832 Van Jan Engelman zou geen bundel in de serie Atlantis verschijnen. (Zie n. 732.).
833 Het uur U, gevolgd door Een idylle zou pas in de week van 26 maart 1942 verschijnen.
834 Hoornik vergiste zich hier in de datum. Zijn lezing in Dordrecht zou plaatsvinden op
zaterdagmiddag 4 oktober. Tijdens de bijeenkomst in ‘Pictura’ lazen de jonge Dordtsche dichters
en prozaïsten C. Buddingh', Anthony Bosman, C. Schröders en P. van den Bos voor uit eigen
werk. Van de Dordtsche schilders Steef Wijnhaven en Leo Marchand werden enige doeken
geëxposeerd. Hoornik hield blijkens het verslag in het Algemeen Handelsblad van 6 oktober
een lezing over de jongste dichtkunst, gaf een uiteenzetting over de anekdotische poëzie en
wees erop dat bij de tegenwoordige generatie dichters een tragische spanning is op te merken
tussen aardse en hemelse tendenzen. ‘Het cynisme verdwijnt en de jongeren aanvaarden de
werkelijkheid, die zij, onder inwerking van het romantisch verlangen, in hun poëzie verdiepen.’
Als voorbeeld van dit ‘verinnelijkt realisme’ las hij het gedicht ‘Fanfare-corps’ van M. Vasalis
voor.
Op 25 november 1941 vroeg C. Buddingh' in een brief aan Stols, of hij was geïnteresseerd in
de uitgave van een bundel Dordtsche poëzie, getiteld Pegasus in Thuredriht. Aan deze bundel
zouden nagenoeg dezelfde dichters meewerken als op de literaire middag aanwezig waren. Het
plan vond geen doorgang. (Zie C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, p. 349.)
835 Dit lijstje is niet bewaard gebleven.
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233 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 25 september 1941
Amsterdam, 25 Sept. 1941.
Beste Sander,
Het valt me erg van je tegen, dat je Helikon als periodiek hebt opgeheven, en van
836
dit besluit aan het departement mededeeling deed, zonder mij er eerst in te kennen.
Ik kan dus thans niets anders doen dan me erbij neerleggen. Mondeling hoop ik
hierop nader in te gaan.
Je zet dus nu Helikon voort, niet als periodiek maar als reeks, die echter
onregelmatig gaat verschijnen. In de eerste plaats zou ik willen weten, of alle door
mij aanvaarde bundels, dus ook die van debutanten, zullen verschijnen, d.w.z. of
ik nog autonoom redacteur ben.
Zooals je weet, had ik bijv. met Keuls een afspraak voor een Helikonbundel. Kan
ik erop rekenen, dat deze in ieder geval uitkomt? Hetzelfde geldt ten aanzien van
Jan Engelman, Pierre Kemp, E. den Tex en Wim Hussem. Moet ik mijn
onderhandelingen met bijv. Wijdeveld en Decorte voortzetten?
Een tweede belangrijke kwestie is voor mij het honorarium. Voor iedere
Helikonbundel kreeg ik ƒ20; voor de 10 deeltjes dus ƒ200. Wanneer je nu in 1942
bijv. 3 deeltjes uitgeeft, zou mijn honorarium slechts ƒ60 bedragen. Wanneer ik dus
accoord ga met, zooals jij het noemt, ‘Een Reeks Gedichtenbundels, uitgegeven
door A.A.M. Stols, met medewerking van Ed. Hoornik’, dan loop ik het risico financieel
nadeel te lijden. Ik zou je dus het volgende voorstel willen doen: - De opheffing van
Helikon als periodiek betreurend, accoord gaande met de uitgave van de hiervoor
genoemde reeks, beding ik als honorarium een bedrag van ƒ200 per jaar, voor
hetwelk je mij dan tevens als adviseur voor poëzie aan je uitgeverij verbindt. Ik hoop, dat je mij alsnog wilt antwoorden op de vragen, die ik je in vorige brieven
deed en dat je mij ook de boekjes wilt toezenden.
Met vriendelijke groeten,
In haast
Je Eddie
N.B. Vandaag was ik in A'dam tegenwoordig op een bijeenkomst, waarin een aantal
redacteuren en uitgevers met elkaar overlegden in verband met de
arbeidsovereenkomst. Andere uitgevers hebben dus wel degelijk eerst met hun
837
redacteuren overleg gepleegd.
Nog even een vraag. Bedraagt het honorarium, dat ik aan Nijhoff, Engelman,
Keuls, e.a. heb toegezegd nog altijd ƒ22.50 en is dat van de debutanten nog altijd
nihil?

Eindnoten:
836 In september 1941 ontving Stols van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten een
brief, waarin hem werd meegedeeld dat de losse relatie met Hoornik moest worden omgezet in
een arbeidsovereenkomst. Maar omdat een vast contract voor beide partijen financieel nadelig
zou zijn, besloot Stols het Departement te laten weten dat de elfde jaargang van Helikon zojuist
was voltooid en dat hij daarmee de uitgave van het ‘Tijdschrift voor poëzie’ beëindigde.
837 Wat voor bijeenkomst van redacteuren en uitgevers op 25 september in Amsterdam was
gehouden, is niet achterhaald.
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234 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 26 september 1941
's-Gravenhage, 26-9-'41.
Beste Eddy,
Je brieven heb ik niet bij de hand, doch voor goed begrip van de nieuwe
positie van Helikon wil ik je het volgende mededeelen.
Ik heb een brief van het Dept. van Volksvoorlichting en Kunsten ontvangen,
waarin mij werd medegedeeld dat ik een arbeidsovereenkomst met je moest
afsluiten. Daarop heb ik geantwoord dat de 11e jaargang voltooid was, en dat
ik het tijdschrift niet voortzet, zoodat dit sluiten van een arbeidsovereenkomst
overbodig wordt. (Waarschijnlijk moet ik ook een overeenkomst met mezelf
sluiten als redacteur van Halcyon!)
Helikon bestaat dus niet meer als periodiek.
Doch nu zetten we Helikon voort als ‘Een Reeks Gedichtenbundels
uitgegeven door A.A.M. Stols, met medewerking van Ed. Hoornik’. Helikon zal
dan ook niet meer periodiek, doch naar behoefte verschijnen (dus zooals b.v.
de Uilen-reeks). Wij kunnen dan aankondigen dat om practische redenen het
1e te verschijnen nummer het nummer 21 zal dragen.
Van de papierpositie zal nu in hoofdzaak het verschijnen van de nieuwe
reeks afhangen. Ik wilde formaat en band behouden, doch de banden zullen
inplaats van gekleurd (er is geen omslag meer te krijgen) waarschijnlijk met
pakpapier beplakt worden, hetgeen toch een aardig effect geeft. Verder etiketje
838
erop, enz.
Voor jou en mij verandert er dus niets: ik behoef geen percentage meer aan
839
de Provinciale en Periodieke Pers als contributie te betalen en jij behoeft de
inkomsten uit Helikon niet meer te tellen bij je inkomsten als journalist
(waarover je contributie voor het Verbond van Journalisten bepaald wordt).
Wij zijn dan ook niet meer aan een tijd gebonden, kunnen No. 21 (Nijhoff)
840
dus gerust vóór Sinterklaas laten verschijnen enz.
De verkoop van Helikon is in 1941 niet gunstiger geweest dan in 1940. Moge
een stijgende verkoop daarin nog in dezen winter verandering brengen.
Verder wil ik met ieder auteur een contract sluiten, ook al zijn zij debutanten.
841
De oplaag zal ik voor ieder deel afzonderlijk bepalen.
Over verdere details later, als ik je brieven bij de hand heb.
Gisteren was ik even in Amsterdam, doch je hadt nachtdienst.
Met hartelijke groeten van huis tot huis,
je
A.A.M. Stols.

Eindnoten:
838 De delen in de Atlantis-serie zijn wat formaat en vormgeving betreft identiek aan delen van de
Helikon-reeks in de jaren 1940 en 1941. Het omslag van de delen in de Atlantis-serie bestaat
uit grauw wit (pak)papier, waarop met zwarte inkt de naam van de dichter en de titel van de
bundel is gedrukt. Elk deeltje van de serie is met twee verschillende steunkleuren bedrukt: een
groot effen vlak in de ene kleur beslaat bijna de hele voor- en achterkant van de bundel (alleen
het etiket is uitgesneden) en een sierlijke rand in de andere kleur omlijst het vlak en het witte
etiket.
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839 De Provinciale en Periodieke Pers (PPP) was een verbond van uitgevers van nieuwsbladen en
tijdschriften, dat in juli 1940 was ontstaan door een fusie van de Nederlandse Periodieke Pers
(NPP) en de Provinciale Pers (PP). Voorzitter van deze vakgroep was de NSB-er H.J.
Kerkmeester.
840 Hoewel in Het uur U, gevolgd door Een idylle de datum september 1941 is gedrukt, verscheen
de bundel pas in de week van 26 maart 1942.
M. Nijhoff drong aan op een snelle verschijning. Op 7 december 1941 verzocht hij Stols om de
uitgave zo spoedig mogelijk gereed te hebben in verband met de toenemende bemoeienissen
van de Duitse bezetters. Toen de uitgave eind januari nog niet was verschenen, antwoordde
Stols 30 januari 1942 op Nijhoffs smeekbede dat de binder verantwoordelijk was voor de
vertraging.
De bundel van Nijhoff was blijkens het colofon al in september 1941 gedrukt. Stols schreef aan
Nijhoff op 2 december 1941: ‘Nu de Rijkscommissaris Helikon als periodiek verboden heeft,
zullen we een andere naam moeten bedenken voor de nieuwe reeks Cahiers. Ik zal [+van] het
Uur U, dat al wel gedrukt is maar gelukkig nog niet gebonden, acht pagina's moeten laten
overzetten.’
841 De Atlantis-serie zou twee debuutbundels bevatten: Slagzij van E. den Tex en Het glazen huis
van J.W. Hofstra.
In tegenstelling tot de oplage van de bundels in de Helikon-reeks (die voor alle bundels 300
exemplaren bedroeg), stelde Stols voor de Atlantis-serie voor elk deeltje afzonderlijk de oplage
vast.
Het uur U, gevolgd door Een idylle van M. Nijhoff (Atlantis 1) werd in een oplage van 1.000
exemplaren uitgegeven; de door P.C. Boutens vertaalde Oden en fragmenten van Sapfo (Atlantis
9) in 1.010 exemplaren (waarvan 10 op geschept papier); Het ouderhuis van Bob Stempels
(Atlantis 8) in 500 exemplaren; Het glazen huis van Hofstra (Atlantis 6), Het gemis van Pierre
H. Dubois (Atlantis 7) en Droomvaart van Nine van der Schaaf (Atlantis 10) in 400 exemplaren;
tenslotte Slagzij van Den Tex (Atlantis 2), Rondeelen en kwatrijnen van H.W.J.M. Keuls (Atlantis
3) en Landwind van Adriaan Morriën (Atlantis 5) in 300 exemplaren. De oplage van Uitzicht op
zee van W. Hussem (Atlantis 4) is niet achterhaald.
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235 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 16 oktober 1941
[Amsterdam,] 16-X [19]41
Beste Sander,
842
Toen ik gisteren opbelde was je niet aanwezig. Ik vroeg aan mevr. Eggink om
naar Aafjes, Prinsengracht 479, Amsterdam te willen sturen ‘Thebe’ van Achterberg
843
en ‘Een Liefde’.
Mevr. Claudine Witsen-Elias zendt mij binnenkort de copy van den bundel ‘Nederl.
844
dichteressen van 1400-heden’. Het lijkt me uitstekend voor ‘Helikon’; de keuze is
dan òòk door een vrouw gedaan. Witkam in Enschede had nog altijd ‘Een Liefde’
niet ontvangen; ik spreek daar a.s Donderdag weer; misschien kun je eenige
845
exemplaren sturen. Zie maar.
Met hart. groeten
Je Eddie

Eindnoten:
842 Clara Eggink was vanaf september 1941 voor enige tijd werkzaam bij Stols, voor wie ze
administratieve werkzaamheden en correctiewerk verrichtte. Toen Eggink in mei 1942 naar
Amsterdam verhuisde, staakte ze haar werkzaamheden voor Stols.
843 In Boekenschouw 35 (1941-1942) 7 (november 1941), p. 221-223 besprak Bertus Aafjes Eiland
der ziel, Dead end, Thebe en Osmose van Gerrit Achterberg.
Een bespreking van Hoorniks Een liefde is niet achterhaald.
844 Claudine Maria Witsen Elias (1897-?) had aan het Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage
zang en piano gestudeerd en daarna in Zürich haar zangstudie voortgezet. Ze was vooral bekend
als declamatrice van (verhalende) gedichten.
Aanvankelijk was een door Reinold Kuipers en Hoornik samengestelde bloemlezing Van
Hadewych tot Vasalis in voorbereiding voor de Helikon-reeks. Op 30 november 1941 zou Kuipers
aan Stols schrijven: ‘De heer Hoornik deelde mij tijdens een toevallig gesprek mee, dat bij U als
nummer van “Helikon” zullen verschijnen de verzen van Nederlandsche dichteressen, verzameld
en voorgedragen door mevrouw Witsen-Elias, zoodat de door mij samen te stellen bloemlezing
met hetzelfde karakter niet doorgaat. Ik kan niet nalaten, mijn misnoegen te uiten betreffende
de handelwijze, die mijn afspraak met den heer Hoornik zonder eenige kennisgeving nietig
maakt, mijn voorbereidende werkzaamheden onbeloond laat en mij met de - gelukkig nog slechts
embryonale - kopij van mijn verzencollectie laat zitten.’ Stols antwoordde op 2 december dat
het niet zijn bedoeling was, dat het werk van Elias in de plaats zou komen voor het plan van
Kuipers. ‘Dat van Mevrouw W.E. kan slechts een klein boekje worden, omdat het komt in een
nieuwe reeks poëzie onder leiding van Hoornik, die niet meer pagina's zal tellen dan vroeger
een nummer van Helikon. Van Uw boek stel ik mij heel wat degelijkers en belangwekkenders
voor: korte biografietjes, bibliografietjes en een goede karakteristiek in verzen, zoodat men
werkelijk een aesthetisch overzicht der vrouwelijke Nederlandsche poëzie krijgt. [...] En wat
zoudt U zeggen van een voorrede door Clara Eggink?’ Kuipers antwoordde Stols 6 december
dat hij was uitgegaan van twee nummers Helikon, maar gaarne een bloemlezing volgens de
door Stols aangegeven richtlijnen samenstelde. Door omstandigheden werd de bloemlezing op
de lange baan geschoven. In september 1943 informeerde Kuipers nog eens naar Stols' plannen
betreffende de uitgave, maar een antwoord van Stols is niet achterhaald. De bloemlezing is dan
ook nooit bij Stols verschenen. (Med. Reinold Kuipers, Amstelveen.)
De titel van de vrouwenbloemlezing die Claudine Witsen Elias had samengesteld zou onder de
titel Vrouwenschip worden uitgegeven bij C.A. Mees te Santpoort; een dergelijke uitgave onder
deze titel is echter niet achterhaald.
845 Voor een door de Volksuniversiteit van Enschede georganiseerde lezingencyclus zou Hoornik
op 23 oktober een lezing geven en voorlezen uit zijn nieuwe bundel Een liefde. In de Enschedese
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boekhandel Witkam was ten tijde van de lezingenserie een tentoonstelling te bezichtigen. (Zie
n. 758.)

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

272

236 Uitgeverij A.A.M. Stols (Clara Eggink) aan Ed. Hoornik, 16
oktober 1941
's-Gravenhage 16 October 1941
Zeer geachte heer Hoornik,
Bijgaand zenden wij u de bundels van Achterberg en van uzelf voor den
Heer B. Aafjes.
Wat betreft het samenstellen van een bundel van verzen van Nederlandsche
dichteressen in de Helikonserie deelt de heer Stols u mede, dat hij daar in
principe wel toe bereid is, doch eerst gaarne nadere gegevens daarover
ontving.
Met de meeste hoogachting, namens de uitgeverij Stols
C. Eggink.
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237 Uitgeverij A.A.M. Stols (Clara Eggink) aan Ed. Hoornik, 20
oktober 1941
's Gravenhage 20 October 1941
Zeer geachte heer Hoornik,
De heer Stols verzoekt u bijgaande copie zoo snel mogelijk terug te zenden
en daar bij te voegen een lijstje van de cahiers, die in voorbereiding zijn zooals
846
dat op de laatste pagina vermeld staat. Verder vraagt de heer Stols of u
bezwaar heeft tegen het afdrukken van de mededeeling u betreffende, omtrent
het toe zenden van manuscripten ter beoordeeling, eveneens op de laatste
847
pagina.
Met de meeste hoogachting, uit naam van den heer Stols
C.E.

Eindnoten:
846 Waarschijnlijk betreft het hier de kopij van Het uur U, gevolgd door Een idylle van M. Nijhoff. In
deze bundel staat op de laatste pagina (p. 46) vermeld welke delen van de Atlantis-serie in
voorbereiding waren, namelijk Slagzij van E. den Tex, Rondeelen en kwatrijnen van H.W.J.M.
Keuls, Uitzicht op zee van W. Hussem en Landwind van Adriaan Morriën.
847 Hoornik werd in de delen van de Atlantis-serie op de laatste pagina noch elders expliciet genoemd
als redacteur van de serie.
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238 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 28 oktober 1941
[Amsterdam.] 28 Oct. [19]41
Beste Sander,
Hierbij de bundel van Kees Buddingh'; zou je het manuscript met bijgaand briefje
848
aan hem willen sturen? Hierbij gaat tevens het briefje van Jan Engelman, die
849
blijkbaar aan Querido vastzit.
Mag ik per 1 November rekenen op honorarium: het resteerende van Helikon, de
850
derde druk van Vasalis' Parken, en mijn eigen bundels. Zooals je weet heb ik voor
een en ander reeds voorschot ontvangen.
Met hart. groeten
Je EdH

Eindnoten:
848 Het betrof waarschijnlijk Hoorniks afwijzing van Eiland in de archipel. Cees Buddingh' was in
Helikon gedebuteerd met Het geïrriteerde lied (Helikon 11 (1941) 12 (februari)) en wilde zo snel
mogelijk zijn tweede bundel Eiland in de archipel bij Stols uitgegeven hebben. Ed. Hoornik zag
echter niet veel in de bundel en wees het voor zijn reeks af. Maar toen Hoornik in het najaar van
1941 het redacteurschap van Helikon had neergelegd, accepteerde Stols de bundel van Buddingh'
alsnog voor de serie. Het lukte Stols echter niet om de bundel voor de instelling van de
Kultuurkamer gepubliceerd te krijgen. Van de afgedrukte vellen zijn enkele exemplaren bewaard
gebleven. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag; zie ook C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols
1900-1973, p. 349.)
849 Hoornik had Jan Engelman in een brief van 10 juli 1941 gevraagd om een bundel in de
Helikon-reeks van 1942. Op 16 oktober schreef Engelman dat hij Hoornik van dienst kon zijn
met de bundel Noodweer; Engelman verwachtte eind november ‘een eind op steek [te] zijn’.
Maar in een op zaterdag 25 oktober gedateerde brief meldde Engelman: ‘Helaas kan ik mijn
belofte niet nakomen, om het bundeltje in “Helikon” te publiceeren. Mijn uitgever maakt zoo
ernstige bezwaren (en die houden verband met financieele verplichtingen), dat ik er van af moet
zien.’ De bundel Noodweer verscheen in 1942 bij Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij, waar
al eerder van Jan Engelman de bundels Tuin van Eros en andere gedichten (1932) en Het
bezegeld hart (1937) waren verschenen.
850 Stols had Hoornik op 31 augustus (br. 228) laten weten dat hij begin oktober onder meer de
aanbrengpremie van de derde druk van Parken en woestijnen tegemoet kon zien.
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239 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 3 november 1941
[Amsterdam] 3 Nov. '41
Beste Sander,
Hierbij de bundel van Gerard Wijdeveld, die reeds in onderhandeling was getreden
met ‘het Spectrum’. Het verheugt mij deze bundel voor ‘Helikon’ te hebben
851
behouden.
Wijdeveld vroeg mij je de volgende voorwaarden te willen overbrengen: een
honorarium van 15%, met, eventueel, een voorschot over het aantal boekjes, die
naar de abonné's gaan. Ik hoop, dat je hiertoe bereid bent. Stel je anders zelf met
hem in verbinding. Zijn adres is: Ernst Casimirlaan 74, Overveen. Zooals ik
telefonisch reeds aan Greet mededeelde, kun je achterin de bundel van Nijhoff
852
thans ook de namen van Adr. Morriën en Wijdeveld vermelden.
Wil je mij op de hoogte stellen als de bundel essays van Vestdijk wordt
853
vrijgegeven; ik vroeg dit bereids aan mevr. Eggink.
Met hart groeten
Je Eddie

Eindnoten:
851 In de Atlantis-serie werd geen bundel van Gerard Wijdeveld opgenomen. In 1942 verscheen
van hem bij uitgeverij Het Spectrum Zomerwolk, dat waarschijnlijk de bundel was die Hoornik
had weten te bemachtigen. Stols wees de bundel echter af omdat hij niet akkoord ging met de
door Wijdeveld gestelde voorwaarden. Voor een bundel in de serie ontvingen de auteurs, mits
ze geen debutant waren, ƒ22,50. Wijdeveld eiste een honorarium van 15%, wat (bij een oplage
van 300 exemplaren en een prijs van ƒ1,90 per deeltje) zou neerkomen op ƒ38. (Zie ook br. 242.)
852 Zie n. 846.
853 Bij Stols zou in twee delen (een deel proza en een deel poëzie) een selectie van S. Vestdijks
kritieken en kronieken uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant verschijnen onder de titel Muiterij
tegen het etmaal. Bij de samenstelling had Vestdijk er al rekening mee gehouden dat hij
onwelgevallige bijdragen wegliet. Maar dat bleek niet genoeg. Op last van H. Lohse, hoofd van
het Referat Schrifttum, een afdeling van het Reichskommissariat, moesten uit het eerste deel,
dat al was gezet en gedrukt, negen bijdragen worden verwijderd, waaronder beschouwingen
over Du Perron, Sartre en Engelstalige auteurs. Vestdijk verving deze essays door andere,
waardoor een legale uitgave ontstond. Stols vernietigde de vellen met de gewraakte artikelen
niet. Van de oorspronkelijke editie, mét de gewraakte essays, bracht hij 10 exemplaren clandestien
in omloop. De achtergehouden vellen werden in september 1945 voorzien van een ‘Ten geleide’
en vervolgens normaal in de handel gebracht. (Zie voor de in Muiterij tegen het etmaal
gesupprimeerde bijdragen: ‘Stols blijft Stols, denk daarom.’ Briefwisseling J. Greshoff-A.A.M.
Stols (2), 1945-1951 (ed. Salma Chen en S.A.J. van Faassen), 's-Gravenhage 1992, p. 348-349.)
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240 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 5 november 1941
[Amsterdam,] 5-XI [19]41
Beste Sander,
Wijdeveld bracht in zijn bundel eenige wijzigingen aan, die hierbij gaan. Zou jij
het even in orde willen brengen. Ik hoop, dat je den bundel nog niet naar Maastricht
854
hebt gezonden.
Hartelijks
Je Eddie

Drukproef van Bertus Aafjes' Het gevecht met de muze, maart 1941. (Collectie Letterkundig
Museum, Den Haag.)

Eindnoten:
854 De deeltjes van de Atlantis-serie werden gedrukt bij de firma Boosten & Stols in Maastricht.
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241 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 6 november 1941
[Amsterdam,] 6-XI [19]41
Beste Sander,
Hierbij zend ik je den bundel van E. den Tex. De gedichten van Keuls volgen op
16 November (ze zouden uiterlijk 15 Nov. in mijn bezit zijn).
Op het oogenblik geen nieuws, behalve een maagpijn, die, ondanks dieet etc.
blijft kwellen.
Hartelijks
Je Eddie
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242 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 15 november 1941
[Amsterdam,] 15-XI-'41
Beste Sander,
Hierbij de bundel van Keuls, die genoegen neemt met een honorarium van ƒ22.50.
Ik heb Wijdeveld nog eens persoonlijk opgezocht, maar hij is onvermurwbaar.
Het spijt mij buitengewoon; zijn bundel is zéér goed.
Met Den Tex heb ik geen afspraak gemaakt omtrent honorarium; hij is debutant,
en krijgt dus niets. Ik maak je er op attent, dat hij een uitnoodiging had gekregen
van Veen's Uitg. Mij; gelukkig heeft hij met mij overleg gepleegd, zoodat we dezen
855
bundel althans konden behouden.
o

Ik zend je hierbij ook de proef van Orpheus n 8; let er op, dat de naam Sjollema
verkeerd gezet is. Binnenkort volgt de bundel van Adriaan Morriën, die morgen bij
mij komt.
Inmiddels is het 15 November geworden, ik zou nu[?] graag, zoo spoedig mogelijk,
afrekening ontvangen van mijn eigen bundels, alsmede het honorarium voor ‘Helikon’.
Ik ben onder behandeling van een maag-specialist, moet een streng dieet houden,
wat me veel geld kost.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
855 De bundel Slagzij in de Atlantis-serie was het debuut van E. den Tex. Uitgeverij L.J. Veen in
Amsterdam zou van hem geen werk uitgeven.
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243 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 17 november 1941
[Amsterdam,] 17 Nov. [19]41
Beste Sander,
Hierbij de bundel van Adr. Morriën, die kan worden gezet. Hij gaat accoord met
een honorarium van ƒ22.50.
Hoe staat het eigenlijk met de luxe-exemplaren van ‘Een Liefde’? Ik hoop, dat ze
nog dit jaar verschijnen. Mocht je Wim Hussem spreken, vraag hem dan eens, hoe
856
ver hij met zijn bundel is. Mocht hij hem gereed hebben, dan zal ik hem gaarne
ter beoordeeling ontvangen.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
856 Uitzicht op zee van W. Hussem zou in april 1942 als nummer 4 in de Atlantis-serie verschijnen.
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244 Uitgeverij A.A.M. Stols (wrsch. Clara Eggink) aan Ed. Hoornik,
21 november 1941
's-Gravenhage 21 November 1941
Zeergeachte heer Hoornik,
Ingesloten zult U een cheque, groot ƒ130.- aantreffend zijnde het restant
van uw honorarium voor Helikon 1941 groot ƒ80.- en ƒ50.- betreffende M.
857
Vasalis.
Hoogachtend
[Uitgeverij A.A.M. Stols]

Bij het huwelijk van Gerrit Achterberg, 27 juni 1946. V.l.n.r.: Bert Bakker, Achterberg, Ed.
Hoornik. Cathrien Achterberg-van Baak en M. Nijhoff. (Collectie Letterkundig Museum, Den
Haag.)

Eindnoten:
857 Het betreft hier het honorarium voor de Helikon-bundels 17 t/m 20 en de aanbrengpremie voor
waarschijnlijk de derde en vierde druk van M. Vasalis' Parken en woestijnen.
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245 Uitgeverij A.A.M. Stols (Max Nord) aan Ed. Hoornik, 21
november 1941
's-Gravenhage, 21-11-'41
Beste Eddie,
Namens Stols verzoek ik je de verhalen van F.W. Michels, die nog in je bezit
zijn, zoo spoedig mogelijk aan ons terug te zenden.
Van Binnendijk hoorde ik, dat hij mijn bespreking van Achterberg op je
858
verzoek voorloopig achterhoudt. Daarmee ga ik natuurlijk accoord. Als ik
de omstandigheden had gekend, had ik het zeker niet gedaan. Je kunt mij dus
zelfs niet verwijten, dat ik geen ‘tacticus’ ben.
Erg beroerd te hooren, dat je zoo aan maagpijnen lijdt. Bij mij is het al
hetzelfde, ik ben er zelfs tamelijk ziek van geweest en heb er extra rantsoenen
voor gekregen. Op het oogenblik heb ik gelukkig weinig last.
Ik hoop, dat we je spoedig in betere welstand eens hier zien, ik zou graag
eens over een en ander met je spreken.
859
Groet Liesl hartelijk van mij en Eef. Het beste gewenscht van ons tweeën!
In afwachting van de verhalen van Michels,
je
Max Nord

Eindnoten:
858 Het is niet achterhaald om welke bespreking het hier ging. D.A.M. Binnendijk redigeerde in 1941
geen tijdschrift. Hoornik behartigde de belangen van Gerrit Achterberg.
859 Zie n. 698.
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246 Uitgeverij A.A.M. Stols (Clara Eggink) aan Ed. Hoornik, 1
december 1941
's-Gravenhage 1 December 1941
Zeer geachte heer Hoornik,
In opdracht van den heer Stols zend ik u bijgaand manuscript voor Helikon
860
met verzoek het zoo snel mogelijk te retourneeren.
Met de meeste hoogachting.
[Clara Eggink]

Eindnoten:
860 Het is niet achterhaald welk manuscript Hoornik kreeg toegezonden.
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247 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 2 december 1941
2 December 1941.
Beste Eddy,
Vanmorgen kreeg ik bericht van den Rijkscommissaris, dat Helikon als
periodiek tijdschrift moet verdwijnen. Nu papierbezuiniging wordt opgegeven,
lijkt het mij niet gewenscht de nieuwe reeks de Cahiers van den Helikon te
doopen. Bedenk dus als je wilt zoo spoedig mogelijk een anderen naam en
laat mij die weten. De titel zal dus b.v. luiden Melpomene, een reeks
861
dichtbundels onder leiding van Ed. Hoornik.
Gelukkig is Het Uur U nog niet gebonden, zoodat ik met het overdrukken
862
van acht pagina's het onheil kan herstellen. Praat er dus verder maar met
niemand over. Hoe minder er over zooiets gepraat wordt hoe beter.
Inmiddels met hartelijke groeten,
[A.A.M. Stols]

Eindnoten:
861 Melpomene is de zingende en dansende muze van het treurspel. Hoornik zou voorstellen de
nieuwe serie de ‘Apollo-reeks’ te dopen, maar het zou uiteindelijk de naam ‘Atlantis’ krijgen. (Zie
br. 248.)
862 Stols moest de pagina's waarop de naam van de serie voorkwam en de daarmee
corresponderende pagina's overzetten. Het ging om de titelpagina en de pagina met het colofon.
Op de oorspronkelijke titelpagina stond gedrukt ‘No. 21 De Cahiers van den Helikon onder leiding
van Ed. Hoornik’. Het colofon meldde: ‘Dit is No. 21 van “De Cahiers van den Helikon”, een
reeks dichtbundels uitgegeven door A.A.M. Stols te 's-Gravenhoge onder leiding van Ed. Hoornik
en gedrukt bij de firma Boosten & Stols te Maastricht’.
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248 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 8 december 1941
8 Dec. '41
Persoonlijk
Beste Sander,
Zaterdag heb ik je opgebeld; tot mijn spijt was je uit de stad. Maandag heb ik het
nog eens geprobeerd; toen was de verbinding met Den Haag eenige uren verbroken.
Nu zal ik het maar schriftelijk doen.
863
Zooals je weet is ‘Criterium’ opgeheven, en eigenlijk is ook ‘Helikon’ van de baan.
Tegen voortzetting als ‘Apollo’-reeks heb ik geen enkel bezwaar; je hebt reeds vier
bundels (Nijhoff, Den Tex, Morriën en Keuls), de vijfde (van Hussem) gaat hierbij.
Na ampele overwegingen ben ik tot de overtuiging gekomen, dat het beter is, dat
mijn naam niet aan deze Apollo-reeks wordt verbonden. Ik heb nu de kans overal
buiten te blijven, ook in de toekomst. Ik ben lid moeten worden van het
Journalisten-Verbond om vrouw en kinderen (en mezelf!) in het leven te houden;
tot andere concessies ben ik niet bereid. Ik wil geen enkel risico loopen en doe
hiermede dus afstand van het redacteurschap van ‘Helikon’, of hoe deze reeks in
de toekomst ook moge heeten. Wel zou ik het zeer op prijs stellen, indien je mij voor
de vijf bundels (zoo deze althans uitkomen) per 1 Januari honorarium wilde uitkeeren,
maar onder geen beding kunnen deze bundels onder mijn redactie verschijnen. Dit
besluit is onherroepelijk.
Ik hoop, dat je mijn houding zult billijken, dat je zult begrijpen, dat ik er genoeg
van heb. Drie jaar lang ‘Werk’, ‘Criterium’, ‘Helikon’, critieken, eigen poëzie en de
journalistiek is te veel geweest.
Nervositeit werkte een te groote maagzuur-afscheiding in de hand, die een
maagzweer veroorzaakte. Ik moet veel rust hebben, dieet houden, mij erg ontzien
etc.
Mijn positie aan de krant is moeilijk; enkelen hebben hiervoor begrip, de meesten
niet. Het is, ook voor mijn eigen werk, beter, dat ik mij terugtrek.
Ik dank je voor de uitstekende verzorging van mijn bundels. Rest mij nog je te
vragen mij het honorarium voor ‘Dichters van dezen tijd’ (ƒ 12.50) te zenden, en,
indien ik nog iets te vorderen heb, per 1 Januari afrekening van mijn bundels, en
evt. van de 5 deeltjes Apollo-reeks. Ook hiervoor betuig ik je bij voorbaat mijn
dankbaarheid.
Doe mijn hartelijke groeten aan je vrouw
Je Eddie

Eindnoten:
863 Over de opheffing van Criterium werd al een tijd gesproken. Besloten werd tenslotte om door
te gaan zolang door de overheid geen onaanvaardbare eisen werden gesteld. Na de oprichting
van de Kultuurkamer met de verplichting lid te worden, namen de redacteuren (Ed. Hoornik,
Cola Debrot en Han G. Hoekstra) het standpunt in om zich niet bij het Letterengilde aan te
melden, waardoor de uitgave van Criterium definitief moest worden gestaakt. (Med. J.J.
Oversteegen, Vierhouten.)
Dat in 1942 nog vijf afleveringen (waaronder twee dubbelnummers) van het tijdschrift verschenen,
is wellicht het gevolg van het feit dat er nog genoeg kopij aanwezig was om die afleveringen in
1942 te vullen. (Med. Mies Bouhuys, Amsterdam.)
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249 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 10 december 1941
's-Gravenhage 10 December 1941
Beste Eddy,
Dank voor je brief van 8 dezer. Jammer dat je geen telefoon hebt: ik was
Zaterdag van 11-2 in Amsterdam.
Ik begrijp heel goed, dat je bezwaren hebt om de nieuwe reeks poëzie te
redigeeren. Van nu af aan neem ik zelf weer de ‘redactie’ op mij, ik ben nu
eenmaal ook lid van het Verbond van Journalisten. Voor het voltooien van de
reeks zal ik nu zelf zorgen, en ik hoop er nog 5 behoorlijke bundels bij te
krijgen. Over Nijhoff, den Tex, Keuls, Morriën en Hussem zal ik je het
honorarium uitkeeren.
Zoodra de administratie van den verkoop van 1941 gereed is, eveneens dat
864
over je bundels. Verder dezer dagen dat van van Kampen.
Ik hoop, dat je gezondheid spoedig weer in orde zal zijn, en dat met het
beëindigen van je bemoeiïngen als tijdschriftredacteur je weer de rust zult
vinden voor je eigen werk. Je bent met het uitgeven van ‘Een Liefde’ wel wat
865
voorbarig geweest.
Nu nog even dit: zou je, voor het geval dat Twee Lentes herdrukt zou kunnen
worden, even [+willen] opgeven, wat je er in zoudt willen veranderen? c.q.
‘Drie Lentes’ en verder aanvullen?
Met hartelijke groeten
[A.A.M. Stols]

Eindnoten:
864 Bedoeld is het honorarium voor Hoorniks gedichten die in Dichters van dezen tijd werden
gepubliceerd. (Zie n. 713.)
865 Hoorniks Een liefde was in de pers niet onverdeeld gunstig ontvangen. Het voornaamste bezwaar
gold de omvang van de bundel.
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250 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 16 januari 1942
866

[Amsterdam,] 16-1 [19]41

Beste Sander,
In overleg met Aafjes, die je hierbij ook zelf schrijft, zend ik je een bundel
867
vertellingen ‘Een laars vol bloeiende rozen’, dat hij gaarne bij jou zou uitgeven.
Het boekje is zeker zoo goed als
‘Gestroomlijnde wereld’ van Leonard Huizinga, het is een soort van sublieme
journalistiek. Lees vooral het tweede gedeelte van ‘Het actueele artikel’ dat begint
868
bij Guiseppe Valdi, Neptunus.
Tot mijn spijt ontving ik nog niet het honorarium, dat je mij toezegde. Het betreft
5 bundels van de Atlantis-reeks (ƒ 100.-), de vijfde druk van ‘Parken en Woestijnen’
(ƒ 20.-), de tweede druk van ‘Het Zanduur van den Dood’ (ƒ 20.-), honorarium voor
869
het gedicht ‘Amsterdam’ van de Uitg. Maatschappij ‘Contact’ (ƒ 5.-), en verder
honorarium over mijn bundels. Ik vind het altijd vervelend om geld te vragen, en
waren mijn omstandigheden anders, ik zou het ook niet doen.
Zondagmorgen schrijf ik in het ‘Hbl.’ over ‘Tijdelijk Isolement’ en de nieuwe bundel
870
van Dendermonde; ik zal je het artikel laten zenden. Hierbij zend ik je ook een
871
afdruk van mijn nieuwe novelle, waarover ik graag je meening zou hooren.
Ik heb Meulenhoff gezegd, dat hij je ‘Criterium’ blijft zenden.
In den bundel essays, die van Aafjes bij Querido uitkomt, ontbreekt een stuk over
Clara Eggink. In verband hiermede verzoekt Aafjes hem te willen zenden ‘Het
Schiereiland’ en de proeven van
‘Landinwaarts’. Hij gebruikt het essay, dat hij over deze bundels wil schrijven, dan
872
tevens als poëziekroniek voor ‘Criterium’.
Met hartelijke groeten
Je Ed Hoornik

Eindnoten:
866 Abusievelijk door Hoornik op 1941 gedateerd; gezien de de inhoud en Bertus Aafjes' brief aan
Stols van 16 januari (n. 867) dateert deze brief uit 1942.
867 Bertus Aafjes had de novellenbundel Zeemeerminnen aangeboden aan uitgeverij J.M. Meulenhoff.
Toen Stols informeerde waarom hij was gepasseerd, antwoordde Aafjes op 11 januari 1942:
‘Dat u echter van dichters romans of novellen verwachtte, wist ik in het geheel niet.’ Stols
reageerde hierop met het verzoek aan Aafjes, zijn derde verzenbundel aan hem af te staan. Op
16 januari deed Aafjes Stols het manuscript van Een laars vol bloeiende rozen toekomen, met
de toelichting: ‘kleine novellen geschreven over mijn reis (een bedevaart te voet 6 jaar geleden)
naar Rome.’ De verhalen zouden in 1942 onder de titel Een laars vol rozen door Stols worden
uitgegeven.
868 De gestroomlijnde wereld van Leonard Huizinga was in 1941 bij Uitgevers-Maatschappij Elsevier
verschenen. Beide boeken zijn reisbeschrijvingen, maar heel verschillend van aard. Bertus
Aafjes beschrijft in Een laars vol rozen een bedevaart van Amsterdam naar Rome, waarin elk
hoofdstuk verslag doet van een bijzondere gebeurtenis of ontmoeting. ‘Het actueele Artikel’ en
‘Guiseppe Valdi, Neptunus’ vormden in Een laars vol rozen twee afzonderlijke hoofdstukken.
Huizinga's boek is een ‘beknopt handboek van de schoone kunst van het reizen, behandelende
de zeden en gewoonten van toeristen en hen die dot willen worden’.
869 Het gedicht ‘Amsterdam’ uit Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten was
opgenomen in de tweedelige bloemlezing De schoonheid van ons land (1941).
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De eerste druk van De schoonheid van ons land (1936) bestond uit zes platenboeken met
bijschriften. In december 1941 was de herziene uitgave verschenen, waarin bij de platen
toepasselijke poëzie- en prozafragmenten uit de Nederlandse letterkunde werden gepubliceerd.
870 In het Algemeen Handelsblad van 18 januari 1942 verscheen Hoorniks bespreking van Water
en brood en Tijdelijk isolement van Max Dendermonde.
Water en brood was in 1941 uitgegeven voor het Nederlandsche Verbond van Boekvrienden
door de Amsterdamsche Boek- en Courantmij; Tijdelijk isolement was in verschenen in de
Helikon-reeks.
871 Naast de novelle ‘Monoloog’, die in Groot Nederland 39 (1940) 5, p. 322-332 was gepubliceerd,
is van Hoornik geen verhalend proza uit die tijd achterhaald. Hij gaf Monoloog in 1941 in eigen
beheer uit. (Zie n. 660.)
872 Stols had Bertus Aafjes op 13 januari 1942 geschreven: ‘Wat uw essays betreft zou ik wel gaarne
tot de uitgave zijn overgegaan, doch ik wil anderzijds de firma Querido niet dwars zitten, hoewel
ik het betreur, dat u naast Meulenhoff en mij nog een derde uitgever zoudt nemen.’ Bertus Aafjes
had de essaybundel De rozen van Pieria aangeboden aan uitgeverij Em. Querido, maar de
bundel zou nooit worden uitgegeven. (Zie De dichter van de Sarcophaag en andere opstellen
van Bertus Aafjes (ed. Wim Hazeu), Baarn 1989, p. 111).
De inleiding voor De rozen van Pieria werd opgenomen in Criterium 3 (1942) 3 (maart), p.
114-118. In hetzelfde nummer van Criterium (p. 138-140) werd ook Aafjes' ‘Kroniek der poëzie’
gepubliceerd onder de titel ‘De lelijke stem van een meeuw’, over de Nederlandse dichteressen
in het algemeen en over de poëzie van Clara Eggink in het bijzonder.
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251 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 3 februari 1942
[Amsterdam,] 3-II [19]42
Beste Sander,
Hoewel de bundel van Evenhuis ongetwijfeld eenige goede gedichten bevat en
een aantal aardige, blijf ik, evenals verleden jaar, aarzelen; wat de uitgave betreft.
Er mee rekening houdend, dat dit een debuut is, waarin persoonlijk wel wat zwakke
873
plekken voorkomen, zou je tot uitgave kunnen overgaan. In dat geval raad ik je
874
aan het Rondeel (8) niet op te nemen in verband met den naam Joseph Roth.
Indien ik redacteur van Atlantis was zou ik dezen bundel niet aanvaarden. Wie
875
heb je behalve Rijdes, die ik je ook ontraden heb, nog genomen? Tergast
876
misschien? Ik ben heel benieuwd.
Over mijn novelle zweeg je in alle talen! Uitg. Mij Contact deelt mij mede, dat zij
geruimen tijd geleden je een present-exemplaar zond van ‘De Schoonheid van ons
land’, alsmede ƒ 5.- honorarium voor mijn gedicht ‘Amsterdam’. Is dit juist?
Met hartelijke groeten
Je EdH.

Eindnoten:
873 Hoornik doelde op de bundel Pan in de stad van Eddy Evenhuis die Stols echter niet voor de
instelling van de Kultuurkamer kon publiceren. Van de afgedrukte vellen zijn enkele exemplaren
bewaard gebleven. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag. Evenhuis zou in 1943 debuteren
met de door de Homerus-Pers te Bussum clandestien uitgegeven bundel Uit de pas. Stols gaf
uiteindelijk geen werk van Evenhuis uit.
874 Het gedicht ‘Rondeel' maakte deel uit van Pan in de stad; de eerste strofe luidt: Wij weten ons
van God bevangen. / Het woord wordt vrucht in onzen schoot. / De bard is oud als het verlangen
/ naar eeuwigheid en purperrood. / Was het Villon, die werd gehangen, / was het de drinker
Joseph Roth - / wij weten ons van God bevangen.’
De uit Oostenrijk afkomstige romanschrijver en journalist Joseph Mozes Roth (1894-1939) had
Duitsland in 1933 in de machtovername verlaten. Roth leidde tijdens zijn ballingschap een
onrustig reizend leven, dat zich voornamelijk afspeelde in cafés en hotelkamers. Amsterdam
bezocht hij regelmatig omdat de uitgeverijen Em. Querido en Allert de Longe zijn boeken uitgaven.
Gedurende zijn verblijf in Amsterdam verkeerde hij voornamelijk in de katholieke kring rond het
tijdschrift De Gemeenschap. (Zie Koos van Weringh en Toke van Helmond, Joseph Roth in
Nederland, Amsterdam 1979.)
875 Van de classicus Barend Rijdes (1910-1975) gaf Stols in 1944 clandestien de bundel Orpheus.
Een cyclus uit. De bundel werd na de oorlog herdrukt en opgenomen in de Helikon-reeks.
876 Van Nes Tergast zou na Glas en schaduw (Helikon 6) gem werk meer bij Stols verschijnen.
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252 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 11 maart 1942
[Amsterdam] 11-III-'42
Beste Sander,
Nog altijd heb ik den bundel van Nijhoff ‘De Wandelaar’ niet ontvangen. Ik heb
gisteren (9 Maart, een datum, die jij zoo keurig in mijn bundels hebt laten drukken)
in de illusie geleefd, dat jij den herdruk bij wijze van verjaardagscadeau zou sturen,
maar deze illusie vervloog in rook. Omdat ik ook aan Nijhoff in het ‘Hbl’ twee artikelen
wil wijden - Debrot wijdt aan hem een uitvoerige studie in de eerstvolgende aflevering
877
van ‘Criterium’ - hoop ik, dat je mij ‘De Wandelaar’, waarvan ik alleen de ‘verkeerde’
878
druk heb, zoo spoedig mogelijk wilt sturen. En omdat het nu toch Maart is
geworden, hoop ik, dat je ook je belofte, mij een afrekening te sturen zult nakomen.
Ik ontkom niet aan den indruk, dat er een verkoeling in onze verhouding is
gekomen. Heb je bezwaren tegen mijn poëzie of tegen mijn persoon, zeg het dan
ronduit, dan weet ik, waar ik aan toe ben. Ik bereid een bundel essays over poëzie
879
voor ‘Met hart en ziel’ en die zou ik gaarne bij jou uitgeven. Maar laten we eerst
maar eens afwachten hoe het met het gilde gaat, dat, naar ik hoor, nog wel geruimen
880
tijd op zich zal laten wachten, ondanks het bericht in de kranten.
Mijn vorige brief heb je onbeantwoord gelaten. Ik vroeg je o.a. wanneer de
881
eenmansgangers verschijnen (gedicht + teekening) en wanneer de eerste deeltjes
van de Atlantis-reeks uitkomen. Ik voldeed aan je abrupte verzoek je de bundels,
die je mij gevraagd had te lezen en te beoordeelen, terug te sturen, en was
nieuwsgierig, welke dichters er nu in de Atlantis-reeks komen. Ik vroeg je oordeel
over mijn novelle, hoe het met de verkoop stond van ‘Een Liefde’, deelde je mee,
dat Nijhoff een keuze wilde doen uit mijn bundels ‘Het Keerpunt’ en ‘Dichterlijke
882
Diagnose’, en deze keuze als ‘Eerste Gedichten’ wilde uitgeven enz. Misschien,
als je tijd hebt, wil je mij eens schrijven; en ook, al zeg ik het niet graag: de afrekening
boezemt me zeer veel belang in!
Hartelijks
Je Ed Hoornik.

Eindnoten:
877 Cola Debrot gaf in Criterium 3 (1942) 4-5 (april-mei), p. 163-176 een overzicht en analyse van
het werk van M. Nijhoff.
878 De twee artikelen van Ed. Hoornik over de poëzie van M. Nijhoff werden in het Algemeen
Handelsblad van 3 en 6 mei 1942 gepubliceerd. In ‘M. Nijhoff: de ontdekker der werkelijkheid’
kwam de ontwikkeling in de poëzie van Nijhoff aan de orde en in ‘Awater en Het uur U’ ging
Hoornik in op Nijhoffs grote gedichten.
De ‘verkeerde’ druk is de omgewerkte tweede druk, waarvan Nijhoff spijt had gekregen. (Zie n.
355.)
879 Van Hoornik is nooit een essaybundel met de titel Met hart en ziel uitgegeven. In 1951 verscheen
van hem bij D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij de essaybundel Toetssteen, waarin een
aantal essays zijn opgenomen die bestemd waren voor Met hart en ziel. (Zie ook ‘Stols blijft
Stols, denk daarom’. p. 342.)
De opstellen in Toetssteen van vóór 1943 zijn: ‘“Forum” voorbij’ uit Groot Nederland 37 (1939)
12 (december), p. 610-619; ‘Marsmon's testament’ uit Criterium 1 (1940) 8-9 (september), p.
459-467; ‘De afspraak met den Verborgene. Over A. Roland Holst’ uit Algemeen Handelsblad,
28 februari en 1 maart 1942; ‘Tusschen hemel en aarde. Over M. Nijhoff’ uit Algemeen
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Handelsblad, 3 en 6 mei 1942; en ‘Tweeslachtig dichterschap. Over Jac. van Hattum’ uit
Algemeen Handelsblad, 19 en 21 maart 1942.
880 Hoornik vergiste zich, want op 2 maart 1942 waren de gilden voor muziek, beeldende kunsten,
film en letteren van de Kultuurkamer opgericht en zij die op één van de bovengenoemde gebieden
werkzaam waren, moesten zich binnen vier weken na de oprichting van de gilden aanmelden.
881 Met de eenmansgangers doelde Hoornik op de deeltjes van de Orpheus-reeks.
882 Een door M. Nijhoff samengestelde keuze uit Hoorniks poëzie met de titel Eerste gedichten is
nooit verschenen.
De brief waarmee Hoornik dit plan aan Stols voorlegde, is niet achterhaald.
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253 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 12 maart 1942
's-Gravenhage 12 Maart 1942
Beste Eddy,
Mijn dank voor je brief van 11 Maart. Het spijt mij, dat [+je] het ex. van ‘De
Wandelaar’ nog niet ontvangen hebt. Terstond nadat je had opgebeld, heb ik
opdracht gegeven om je een ex. te zenden. Al is dit dan niet meer voor je
verjaardag, dan toch nog mijn beste wenschen. Ik ben in die dingen zeer
onattent.
Naar je artikels en die van Debrot ben ik zeer nieuwsgierig.
Je indruk is verkeerd: ik heb niets tegen jou of tegen je werk. Dat dit laatste
niet goed verkocht wordt zal wel evenmin jouw schuld zijn als de mijne.
Gaarne ben ik bereid om je bundel essays ‘Over Ziel en Hart’ uit te geven.
Stuur mij de copie zoogauw je die gereed hebt. De heeren doen erg lang over
het geven van de vereischte toestemming. Van de ingezonden manuscripten
heb ik er tot nu toe nog geen enkel terugontvangen. Bereid je er wel op voor,
dat ik geen houtvrij papier hiervoor mag gebruiken. Maar waarom niet
uitgegeven als een Fransche roman? En dan enkele ex op beter papier voor
jou en mij.
De serie ‘Orpheus’ kan ten deele (o.a. jouw gedicht) deze maand nog
verschijnen.
Voor ‘Atlantis’ heb ik in principe de bundels van Buddingh' Evenhuis en
Rijdes aangenomen. De Dordtsche en Utrechtsche dichters zal ik niet
883
uitgeven.
Je novelle kende ik, hoe weet ik niet, reeds. Zij heeft mij zeer getroffen, al
kan ik mij niet over een gevoel van onbehagelijkheid bij de lectuur daarvan
heenzetten. Doch ik zeg hiermee niets van de kwaliteit van je werk; integendeel,
de suggestie is zeer groot. Juist omdat dit werk ongewoon is. Ik ben dan ook
zeer benieuwd naar volgende novellen.
Met een keuze door Nijhoff uit ‘Het Keerpunt’ en ‘Dichterlijke Diagnose’ ga
ik accoord. ‘Steenen’ is nog wel niet uitverkocht doch loopt nu toch eindelijk
884
ook ten einde. Of het herdrukt zal mogen worden?
Separaat voeg ik de verkoopsstaat bij. Ik moet nu alleen nog nagaan, wat
hierop in 1941 (en eventueel dit jaar) reeds van betaald werd. Ik hoop er spoedig
tijd voor te vinden, want ik vraag niet beter dan tot een uiteindelijke afrekening
te komen. Maar mijn boekhouder (nieuw) is in deze administratie nog niet
885
ingewerkt. Dan komt alles nog op mij neer. En als je rekent, dat ik overdag
tot 5 uur bij Trio druk bezig ben, dan kun je begrijpen dat, daar ik 's avonds
voor de uitgeverij thuis alles moet opknappen, niet altijd met alles ‘bij’ ben. Ik
heb nu 4 assistenten op kantoor, en nog is er steeds achterstand, in hoofdzaak
omdat ik nooit assistentie heb als voor mij de tijd gekomen is om in de
886
uitgeverij te werken. Dat is ook de reden waarom ik je brieven niet vlotter
kon beantwoorden.
Inmiddels met hartelijke groeten,
je
[A.A.M. Stols]
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Verkochte exemplaren uitgaven Ed. Hoornik 1941
ƒ

10.83

voor

Steenen

57

ex.

ƒ

7.60

voor

Geboorte

40

ex (rest
oude druk)

Diagnose

52

ex
(inkoopkosten
nog steeds
niet gedekt)

Tafelronde

131

ex (geen
honorarium)

ƒ

15.39

voor

Erfgenaam 81

ex

ƒ

42.18

voor

Geboorte

222

ex

ƒ

94.24

voor

Twee lentes 496

ex

ƒ

34.90

voor

Een liefde

ex

349

-------ƒ

205.14

Wil je even nagaan of deze berekeningen van het honorarium conform onze
contracten zijn? Dan zal ik inmiddels nagaan wat ik reeds hierop betaald heb.
Verder krijg je nog Atlantis 1-2-3 van mij over het 1ste kwartaal.

Eindnoten:
883 Geen van de genoemde bundels zou in de serie Atlantis verschijnen.
884 Van de bundel Steenen, die in 1939 in een oplage van 500 exemplaren was gedrukt, zou in
1943 een clandestiene herdruk verschijnen. In 1947 verscheen de officiële tweede druk van
Steenen.
885 Het is niet zeker of Stols met zijn nieuwe boekhouder Ph.A. van Nierop bedoelde, want Stols
toenmalige medewerker Annie Suiker verklaarde: ‘Aan de boekhouding hebben heel wat mensen
gewerkt. Jan Campert kwam in de tijd, omstreeks 1941, halve dagen boekhouden op het kantoor
in de Nobelstraat. Na het vertrek van Van Nierop [die eind 1943 onderdook omdat hij gezocht
werd wegens het doden van een Duitser, A.H.] heeft onder anderen de schoondochter van G.H.
's-Gravesande er aan gewerkt’. (Zie C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, p. 229-230).
886 Ten tijde van deze brief werkten in Stols' uitgeverij: Annie Suiker als secretaresse en facturiste,
Ph.A. van Nierop als boekhouder, Koen van Someren Greve als volontair, Huib van Krimpen
als assistent en Clara Eggink voor administratie en correctiewerk.
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254 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 14 maart 1942
[Amsterdam] 14-III-'42
Beste Sander,
Hartelijk dank voor je brief. ‘De Wandelaar’ heb ik nog steeds niet ontvangen;
misschien wil je nog eens informeeren, of je opdracht herhalen. Ik vind de
verkoopcijfers wat mijn werk betreft, niet zoo slecht; ik houd daarbij rekening met
het feit, dat voor het groote publiek mijn houding, gezien mijn positie aan het ‘Hbl.’
soms niet duidelijk is. De zonderlingste geruchten duiken soms op.
Nu een paar opmerkingen, wat betreft de honorarium-berekening. Als honorarium
voor ‘Twee Lentes’ bereken je thans ƒ0.19, terwijl je volgens contract en ook blijkens
5

vroegere afrekeningen ƒO.27 moet rekenen; in je opgave moet dus ƒ94.24 veranderd
worden in ƒ136.40.
Bij de overneming van ‘Dichterlijke Diagnose’ schreef je mij, dat wij het honorarium
wel nader zouden regelen. Met Van Rossum had ik een contract, waarin bepaald
werd, dat ik van ieder exemplaar na de eerste driehonderd, 10% zou krijgen; het is
echter nooit zoover gekomen. Ook nu schijnt het zoover niet te komen, omdat de
887
inkoopkosten nog steeds niet zijn gedekt. Dat is wel triest! Hetzelfde geldt voor
888
‘Tafelronde’ maar daar kwamen toen die extra-kosten bij. Over ‘Een Liefde’ hebben
we nog geen contract gesloten, maar is 10 cent per verkocht exemplaar niet erg
weinig? Ik heb op dit boekje ƒ50.- voorschot gehad - je hield daarbij rekening met
de luxe-exemplaren, die, spijts je aankondiging achterin de goedkoope uitgave,
nimmer verschenen! - thans zijn er 349 exemplaren verkocht, en sta ik voor dit
boekje nog bij je in het Krijt. Als je dit honorarium van 10 cent op 14 of 15 cent
brengt, heb ik althans bij 349 verkochte exemplaren het toch niet groote voorschot
van ƒ50.- ingeloopen. Rest mij nog je te vragen, of het juist is, dat de Uitg. Mij Contact
ƒ5.- honorarium zond voor een gedicht opgenomen in ‘De schoonheid van het land’?
Het ligt in mijn bedoeling je Zondagmorgen 22 Maart in Rijswijk te komen
opzoeken. Wellicht ben jij dan gereed met de berekening van het honorarium. We
kunnen dan tevens eens praten over de uitgave van den bundel essays ‘Met hart
en ziel’ en van de ‘Eerste verzen’. Zouden we er niet mee wachten tot het volgend
voorjaar, misschien dat de onweerswolken dan zijn afgetrokken. Ik voel bitter weinig
voor een beoordeeling van mijn werk door meneer Mirande of een andere
889
bediende. Daarom kunnen je misschien ook beter wachten met een herdruk van
‘Steenen’; over al deze zaken kreeg ik gaarne je advies. Ik ben om ongeveer 11½
uur bij je; schikt je dat?
Met hartelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
887 Bij Bigot & Van Rossum was in 1937 Hoorniks Dichterlijke diagnose, verschenen. Toen Hoornik
al zijn werk bij Stols wilde onderbrengen, konden Van Rossum en Stols het moeilijk eens worden
over de overnamekosten van de nog niet verkochte exemplaren van de bundel. Uiteindelijk zou
Stols 55 gebonden en 325 plano exemplaren overnemen voor ƒ85,-.(Zie n. 467.)
Over het honorarium dat Hoornik per verkocht exemplaar van Dichterlijke diagnose zou
ontvangen, schreef Stols op 6 augustus 1940 (br. 123); ‘[...] daar worden we het wel over eens’.
Maar in de correspondentie is hij niet meer op deze kwestie terug gekomen.
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888 In mei 1940 was Tafelronde reeds gedrukt, maar kon niet verschijnen omdat bepaalde passages
concrete toespelingen op het groeiend fascisme bevatten. Stols stelde toen voor om de pagina's
waarin ‘fouten’ stonden te laten overdrukken en deze herdrukken in te plakken op de plaatsen
van de ontoelaatbare pagina's, Zo kon de gehele oplage, hoewel op kostbare wijze, behouden
blijven. (Zie br. 114.)
889 De neerlandicus Anthonius Franciscus Mirande (1886-1950) was als censor en adviseur
verbonden aan het Bureau Lectoraat van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
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255 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 24 maart 1942
[Amsterdam] 24-III-'42
Beste Sander,
890
Hierbij zend ik je de twee artikelen van Albert Kuyle, waar je om hebt gevraagd.
Mag ik nog wat nieuwe poëzie onder je aandacht brengen:
o
1 in het dubbelnummer van ‘Criterium’, dat 30 Maart verschijnt staan twaalf
sonnetten van P. van Haren. Achter dit pseudoniem verbergt zich prof. P. Geyl;
de afgedrukte verzen schreef hij in Buchenwald en Haren, waar hij thans nog
verblijft. Onder die 12 sonnetten zijn verzen, die ik tot de beste reken, welk ik
gedurende de laatste jaren las. Ik heb Van Haren geschreven, dat ik een evt.
bundeling van zijn poëzie met jou heb besproken. Mocht je de Atlantis-reeks
op goed peil willen houden - dat is natuurlijk je bedoeling! - wijdt dan veel
891
aandacht aan deze verzen.
o
2 Uit een correspondentie met Pierre Kemp blijkt mij, dat hij een nieuwen bundel
892
gereed heeft, die heel wat beter is dan Rijdes, Evenhuis e.a.
o
3 hetzelfde geldt voor de bloemlezing uit het werk van Van Hattum, die ik gaarne
893
wil maken, evt. met inleiding. Han Hoekstra heeft een uitstekenden bundel
894
‘De ceder’ gereed, maar publiceert niet meer, hoewel hij wèl in het gilde is.
Hij is reeds uit de redactie van ‘Criterium’ getreden; in overleg met de
chroniqueurs en uitgever bepalen thans de andere redacteuren hun houding.
Stuur s.v.p. exemplaren van de Atlantis-reeks, en recensie-bundels aan mijn
particulier adres. Ik kreeg de bundels graag gebonden; het bandje kun je mij gerust
in rekening brengen.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
890 In het Algemeen Handelsblad van 12 en 14 maart 1942 stonden twee beschouwingen van Albert
Kuyle over de hedendaagse druk-cultuur. De artikelen ‘De uitvaart van Plantijn’ en ‘Drukwerk
en druk-cultuur’ kwamen tot stand naar aanleiding van de tentoonstelling ‘De Nederlandsche
Grafische Industrie’ in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Kuyle was erg negatief over de
tentoonstelling, die hij een ‘armetierige verzameling drukwerken’ noemde. ‘Deze tentoonstelling,
die juist in zijn geringen omvang zoo duidelijk en gezond had kunnen zijn, is lusteloos, vervelend
en stemt den minnaar van het edele ambacht tot wanhoop.’ Hij was bovendien niet te spreken
over voor de moderne typografie. ‘Er zijn een paar dozijnen menschen in dit land wien het
drukken waarlijk ter harte gaat, en er is de rest. [...] naast het werk van Jan van Krimpen en
Sjoerd de Roos, Charles Nypels en Stols, en van de schaarsche enkelingen die zich terzijde
van dit gezelschap een wijle als neven-zorg en bezigheid de voogdij over de drukpers zagen
toebedeeld, bestaat er eigenlijk geen drukcultuur.’
891 Pieter Catharinus Arie Geyl (1887-1966) was hoogleraar in de vaderlandse en algemene
geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Op 7 oktober 1940 werd
hij door de Sicherheitspolizei uit zijn huis werd gehaald en met meer dan honderd andere
vooraanstaande Nederlanders als gijzelaar naar het concentratiekamp Buchenwald vervoerd,
waar hij tot november 1941 verbleef. Daarna zat hij van 16 november 1941 tot 11 mei 1942 in
het Groot-Seminarie te Haren (Noord-Brabant) en vervolgens in Sint-Michielsgestel. De in
Criterium 3 (1942) 4-5 (april-mei), p. 177-182 gepubliceerde sonnetten schreef Geyl in
Buchenwald en Haren.
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Stols zou van Geyl geen bundel in de Atlantis-serie opnemen. In 1945 bundelde uitgever L.J.C.
Boucher te 's-Gravenhage de sonnetten die P. Geyl tijdens zijn internering in de verschillende
kampen schreef onder de titel O vrijheid!.... Twintig van deze sonnetten waren, onder het
pseudoniem A. van der Merwe, in 1944 door De Bezige Bij uitgegeven in Het wachtwoord; ook
de in Criterium gepubliceerde sonnetten werden, soms in enigszins gewijzigde vorm, in O
vrijheid!... opgenomen.
892 Zie n. 733.
893 Deze uitgave is niet gerealiseerd.
894 Een bundel met de titel De ceder is niet van Han G. Hoekstra verschenen.
Hoekstra had zich niet bij de Kultuurkamer gemeld. zie L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog, dl. 5, 's-Gravenhage 1974, p. 779.)
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256 Uitgeverij A.A.M. Stols (Ph.A. Van Nierop) aan Ed. Hoornik, 24
maart 1942
24 Maart 1942.
Geachte Heer,
Inliggend zult U vinden een giro-cheque, groot ƒ5.00.
Het betreft het honorarium voor de overneming van Uw gedicht ‘Amsterdam’
895
door Uitgeverij Contact, dat wij eerst heden mochten ontvangen.
Hoogachtend,
de Administrateur,
Ph.A. van Nierop

Mijn dochter en ik verschenen in de reeks Orpheus met een illustratie van J.S. Sjollema,
1942.

Eindnoten:
895 Zien. 869.
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257 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, na 28 maart 1942
896

[Amsterdam]

Beste Sander,
897
In antwoord op je brief van 28-3-42 het volgende:
Hedenmorgen zond Geyl mij nog tien gedichten, zoodat hij met de in ‘Criterium’
gepubliceerde verzen - nam je er reeds kennis van? - een bundel klaar heeft. Maar
met bundeling wil hij wachten tot later; dan zal hij zeker zijn poëzie bij jou uitgeven.
Van alle medewerkers van Criterium zijn alleen Dubois en Van Hattum lid van
898
het glide geworden; de bundel van Van Hattum kun je dus uitgeven; je krijgt die
na de Paaschvacantie. Kemp kan dus niet doorgaan, evenmin Hoekstra. Ben ik
goed ingelicht dan zijn noch Evenhuis noch Buddingh' aangesloten bij het
899
Letteren-gilde, maar zeker weet ik dit thans niet. Hoekstra publiceert niet meer
en heeft, evenals ik thans, de redactie van ‘Criterium’ neergelegd. Ik ben blij, dat
de Atlantis-reeks zoo goed gaat; maar ik ben bang, dat je geen tien nummers bij
elkaar krijgt. En waarom nog poëzie publiceeren, als Roland Holst, Nijhoff e.a.
zwijgen?
‘Storm’ lees ik onregelmatig: het artikel over de grafische tentoonstelling is mij in
900
ieder geval ontgaan.
Gaarne ontving ik nog ter recensie de bundels van Claartje en Jan Campert. Wil
901
je mij die sturen? Bij voorbaat dank. Prettige Paaschdagen met vrouw en kinderen.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
896 Gedateerd op grond van de mededeling dat Hoornik reageerde op Stols' niet-bewaarde brief
van 28 maart 1942.
897 Deze brief is niet achterhaald.
898 Pierre H. Dubois verhuisde eind juli naar Brussel en hoefde dus geen lid te worden van de
Kultuurkamer. (Zie Pierre H. Dubois, Memoranda [2], Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952),
Amsterdam 1988.)
Of Jac. van Hattum zich wel had aangesloten is niet achterhaald.
899 C. Buddingh' had zich wel aangemeld als lid van de Kultuurkamer. (Zie C. van Dijk, Alexandre
A.M. Stols 1900-1973, p. 349).
Of Eddy Evenhuis zich had aangesloten, is niet achterhaald.
900 Het is niet duidelijk of Hoornik Storm SS, het weekblad van de Nederlandse SS, of Storm, het
weekblad von de Germaanse SS in Nederland, bedoelde. Het artikel over een grafische
tentoonstelling is niet achterhaald.
901 In het Algemeen Handelsblad van 5 september 1942 verscheen Hoorniks recensie over Clara
Egginks bij Stols uitgegeven nieuwste bundel Landinwaarts (1941).
Hoornik zou geen recensie wijden aan de bij Stols verschenen bundel Sonnetten voor Cynara
(1942) van Jan R.Th. Campert.
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258 Uitgeverij A.A.M. Stols (Ph.A. van Nierop) aan Ed. Hoornik, 4
juni 1942
4 Juni 1942.
Geachte Heer,
Bijgaand doe ik U een aanvullende cheque toekomen, daar een post op onze
laatste afrekening ontbrak.
Het betreft 349 ex. ‘Een
Liefde’ à ƒ0.16

=

ƒ 55.85

voorschot hierop

=

50.00
ƒ 5.85
========

Hoogachtend,
de Administrateur,
Ph.A. van Nierop
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259 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 15 juni 1942
902

[Amsterdam,] [:x] Juni [19]42

Beste Sander,
Balkema wilde ‘De drie deelen Breero’ niet beneden de ƒ20- verkoopen; ik heb
903
het dus niet gedaan.
Mijn maagzweer bezorgde mij de laatste tijd zooveel last, dat het niet meer ging.
Ik moet nu zes weken plat op bed gaan liggen, met welk karwei ik vandaag ben
begonnen. Gaarne ontving ik, zoodra ze uitkomen, de resteerende Orpheus-deeltjes.
Misschien is er op 1 Juli nog wat honorarium? Zie maar.
Met hart. groeten
Je EdH.
904

N.B. Criterium is definitief opgeheven.

Eindnoten:
902 De datering van deze briefkaart is weggevallen; 15 juni 1942 is de datum van de poststempel.
903 Bedoeld is de driedelige Volledige werken van G.A. Bredero, met inleiding en aantekeningen
van J.A.N. Knuttel. De delen I en II waren elk in vier losse banden verschenen bij S.L. van Looy
te Amsterdam, respectievelijk in 1918-1920 en 1921-1924; deel III werd in 1929 uitgegeven door
A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij in Leiden. De winkelprijs van zowel deel I als deel II
bedroeg ƒ10,-, deel III kostte ƒ17,50.
904 Het laatste nummer van Criterium was het dubbelnummer 3 (1942) 4-5 (april-mei), p. 145-248.
(Zie ook n. 863.)
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260 Uitgeverij A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 2 juli 1942
2 Juli 1942.
Geachte Heer Hoornik,
Met gelijken post ontvangt u dertig luxe exemplaren ‘Een Liefde’, waarvan
25 genummerd. Wilt u uw handteekening zetten in alle exemplaren? U kunt er
van de ongenummerde twee behouden, de rest ontvingen wij graag zoo spoedig
mogelijk terug.
met de meeste hoogachting,
[Uitgeverij A.A.M. Stols]
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261 Uitgeverij A.A.M. Stols (Ph.A. van Nierop) aan Ed. Hoornik, 12
augustus 1942
12 Augustus 1942.
Geachte Heer,
Bijgaand zult U vinden een chèque, groot ƒ145.54.
Het betreft Uw honorarium over de 1 e helft van 1942.
‘Steenen’

71

ex. à

ƒ 0.19

=

ƒ 13.49

‘Geboorte’

257

ex.

0.19

=

48.83

‘Erfgenaam’ 106

ex.

0.19

=

20.05

‘Twee
Lentes’

ex.

0.27

=

41.25

ex.

0.16

=

21.92

15

‘Een Liefde’ 137

5

Totaal

ƒ145.54
========

Hoogachtend,
de Administrateur
Ph.A. van Nierop
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262 Uitgeverij A.A.M. Stols (Huib van Krimpen) aan Ed. Hoornik,
28 augustus 1942
28 Augustus 1942
Waarde Hoornik,
Aangezien wij niet zeker meer weten of we je de proeven van Aafjes' Laars
vol Rozen wel hebben gestuurd met het verzoek ze aan Aafjes door te geven
ter correctie, ontvang je hierbij (wellicht[?] andermaal) een stel proeven.
Mocht dit het eerste stel zijn dat je krijgt, wil je dan aan Aafjes vragen of hij
het met de grootst mogelijke snelheid wil nazien en per snelste [:xxxx]heid
wil terug zenden? (Ik zou je Zaterdagmiddag even kunnen opbellen om te
hooren hoe het er voor staat: ik moet toch het weekend in Amsterdam zijn. Ik
zou dan misschien de proeven Maandag mee kunnen nemen.)
Mochten we je echter reeds eerder dit werkje hebben gezonden, wil dan
Aafjes tot spoed aansporen We hebben nl plotseling gemerkt dat het werk
voor dit boekje reeds eenige tijd stil stond, en uitstel zou voor het (uiteraard
905
clandestiene) drukken fataal kunnen worden.
Hoe dit alles ook zei: één stel proeven moeten we spoedig gecorrigeerd
terughebben.
Inmiddels met vriendelijke groeten, ook van [:xxx]
[Huib van Krimpen]

Eindnoten:
905 Een laars vol rozen is in 1942 bij drukkerij Trio in Den Haag gedrukt en werd geantedateerd op
1941. Op de titelpagina heeft Stols geen jaartal loten drukken.
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263 Ed. Hoornik en Bertus Aafjes aan A.A.M. Stols, 24 september
907
1942
906

Ed. Hoornik. Bertus Aafjes

Ed. Hoornik, ca. 1952. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

Eindnoten:
907 De plaatsjes Houthem en Geulhem zijn gelegen tussen Valkenburg en Maastricht. Hoornik en
Bertus Aafjes waren op bezoek bij Cola en Estelle Debrot, die in September 1942 in Maastricht
op vakantie waren. (Med. Pierre H. Dubois, Den Haag.)
Hoornik heeft ook eens met Aafjes een reis naar het zuiden ondernomen om een uitwijkroute
voor joden en andere vluchtelingen uit te stippelen. Ze gingen via Maastricht, waar Aafjes
achterbleef, naar Brussel. Mogelijk was dit dezelfde reis. (Zie Lisette Lewin, ‘Een kostbaar
document van oorlogsvriendschap’, in Het Oog in 't Zeil 7 (1990) 4 (april), p. 10).
906 Geschreven op een ansichtkaart met de tekst ‘Groeten uit Houthem-Geulhem’ en een foto von
de Dorpsstraat. Gedateerd op grond van de poststempel.
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264 Uitgeverij A.A.M. Stols (Ph.A. van Nierop) aan Ed. Hoornik, 29
september 1942
29 September 1942.
Geachte Heer,
Bijgaand zult U een cheque aantreffen, groot ƒ150.-, zijnde een voorschot
op Uw honorarium voor ‘Hart en Ziel’.
Hoogachtend,
de Administrateur,
Ph.A. van Nierop
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265 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 5 oktober 1942
[Amsterdam] 5 Oct. '42
Beste Sander,
Hierbij de door Aafjes gecorrigeerde proeven. Hij verzoekt mij je te vragen op het
908
omslag een kaartje van Italië af te drukken d.w.z. een laars met daaruit rozen.
909
Aan het tweede deeltje is hij begonnen; is het voorschot, op hetwelk ik hem geld
910
heb geleend, reeds afgezonden?
911
Maandag a.s. ga ik voorloopig uit A'dam weg. Brieven kun je wel aan mijn vrouw
sturen, die mijn adres weet.
Hartelijke groeten van huis tot huis
Je Eddie

Eindnoten:
908 Bertus Aafjes had aanvankelijk een ander idee voor de band in gedachten. Op 16 januari 1942
schreef hij Stols: ‘De titel is gedacht in verband met de band; een figuurtje, ransel op de rug, in
zevenmijlslaarzen, waarvan er één in het perspectief klein is, de andere zo groot dat hij de vorm
van Italië heeft. Bij de hiel bungelt een bos rozen.’
Het voorstel voor de band dat in deze brief werd geopperd, zou uiteindelijk worden gerealiseerd.
Op het omslag, dat werd ontworpen door F. Reitmann, staat in goudkleur een laars afgebeeld,
waaruit rozen prijken.
909 Het is niet duidelijk waar Hoornik op doelde, want een vervolg op Een laars vol rozen is nooit
verschenen. In zijn succesvolle gedicht Een voetreis naar Rome (Amsterdam, J.M. Meulenhoff
1946) verwerkte Bertus Aafjes ook zijn herinneringen aan de bedevaart naar Rome, maar dat
gedicht schreef hij pas in de laatste oorlogswinter tijdens zijn onderduik in Friesland.
910 Ph.A. van Nierop zond Bertus Aafjes op 6 oktober 1942 een cheque van ƒ 200,-, zijnde ƒ 100,voorschot op Een laars vol rozen. Deel 2 en ƒ 100,- voorschot op Huishoudboekje van een
dichter. Beide uitgaven zouden nooit worden gerealiseerd.
911 De stemming op het Algemeen Handelsblad was voor Hoornik steeds vijandiger geworden en
de spanningen van het werk op de krant en de activiteiten daarnaast hadden hem een
maagontsteking bezorgd. Hij besloot na zijn ziekteverlof niet meet terug te keren bij het Algemeen
Handelsblad en vertrok zonder achterlating van adres naar het platteland, waar hij onderdook
bij mevrouw Jojo Bouvy in de Hoofdtoren in Hoorn.
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266 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 27 oktober 1942
27 October 1942
Beste Eddy,
Gaarne zou ik zien dat je even de ontvangst bevestigde van het bedrag dat
ik je zond als voorschot op het honorarium van den bundel opstellen.
Tevens zou ik graag de kopij, voor zoover gereed, in mijn bezit hebben. Wil
daarbij dan meteen opgeven hoeveel stukken er nog aan toegevoegd zullen
worden. Schrijf en stuur je spoedig?
Werkt de mooie omgeving inspireerend op je poezie? Het is een mooie toren:
dezen zomer hebben Greet en ik er voor gestaan, doch we durfden juffrouw
912
Bouvy niet te vragen ons eens binnen te laten.
Is er nog nieuws van de andere vrienden?
Hartelijke groeten
van
[A.A.M. Stols]

Eindnoten:
912 Jojo Bouvy, directrice van de huishoudschool in Hoorn, woonde in de Hoofdtoren. Zij organiseerde
veel culturele activiteiten in Hoorn, waaronder clandestiene literaire avonden met o.m. A. Roland
Holst en Johan van der Woude. Ook Ed. Hoornik heeft eens op zo'n avond een lezing gehouden.
(Med. Mies Bouhuys, Amsterdam.)
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267 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 november 1942
913

[Hoorn,] 23 Nov. [194]2

Beste Sander,
Eerst een keelontsteking, toen een paar nieuwe verzen, hebben mij er van
afgehouden de essays voor den bundel ‘Met hart en ziel’ bij elkaar te zoeken. Ik zal
dat nu deze week doen; Zaterdag en Zondag a.s. ben ik in Den Haag; ik bel dan
wel op, wanneer je me kunt ontvangen.
Misschien wil je eens zien of ik nog honorarium te goed heb; financieel sta ik er
niet zoo gunstig voor.
Door een vergissing in de vorige afrekening sta ik nog bij je in het krijt, maar daar
staat tegenover, dat ik nog geen honorarium kreeg voor het rijmboekje ‘Mijn dochter
en ik’, voor de verzen opgenomen in den bundel ‘Stille Opmarsch’ - zooals je je
914
herinneren zult; gaf ik Den Brabander ƒ10.- na een telefoongesprek met jou - en
voor ‘Dichterlijke Diagnose’. Ik hoop, dat er van de andere boekjes inmiddels ook
weer iets is verkocht; ik zou graag tegen St. Nicolaas wat geld hebben.
Voor mijn genoegen vertaalde ik een novelle van Paul Sartre; helaas zijn de
meeste novellen uit ‘Le Mur’ voor Hollandsche verhoudingen ongeschikt; ik gebruik
915
het vertaalde stuk nu maar voor lezingen; het is zeer actueel.
Over Jan Campert zal Joyo Bouvy, die hem Zaterdag heeft opgezocht, je wel
916
schrijven; tot nu toe zijn alle pakjes aangekomen.
Mocht je Zaterdag of Zondag verhinderd zijn, schrijf dan even naar mijn
Amsterdamsche adres.
Eventueel blijf ik tot Maandag. Enkele dingen bespreek ik liever mondeling.
Hartelijks
Je Eddie
N.B. Misschien wil je er eens over nadenken, of je vermogende of goedgezinde
menschen kent, die bereid zijn een bundel, of grootere gedichten als Geboorte of
Requiem in handschrift te koopen. Ook bezit ik nog een twaalftal ongebundelde
verzen, die ik gaarne in een boekje wil overschrijven voor de liefhebber. In
Amsterdam heb ik eenige exemplaren aan den man gebracht; misschien kun jij me
917
helpen.
Zooeven hoor ik, dat Joyo Bouvy uitvoerig aan W. Hussem over Jan C. heeft
918
geschreven; hij zal zich wel met je in verbinding stellen. Het belangrijkste is, dat
alle pakjes zijn aangekomen. Met mevr.
919
Campert heeft Joyo Bouvy afgesproken, dat Greet iedere derde week van de
maand een pakje zou verzorgen.

Eindnoten:
913 Geschreven op briefpapier van ‘A. van Beek. voorheen G. v.d. Pol, Hotel-Restaurant “De Doelen”,
Hoorn’. Onder de datering schreef Stols: ‘André de Wit / p/a Mej. Bouvy / Hoofdtoren / Hoorn’;
onder deze schuilnaam zat Hoornik ondergedoken.
914 Van Gerard den Brabander nam F.W. van Heerikhuizen tien gedichten in zijn bloemlezing Stille
opmars op, namelijk ‘Sic transit’, ‘De dorpelingen’, ‘Aan God’ V (uit Vaart, 1932); ‘Dandy in Artis’,
‘Slavin’, ‘Kerk’ (uit Gebroken lier, 1937); ‘Miniatuur’ (uit Drie op één perron, 1938); ‘Jong Meisje
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op Amsterdamsche veerpont’ (uit Opus 5, 1937), ‘Vers, lieve wieg’ en ‘Al wie mij eens behoorden’
(uit Materie-Man, 1940). Alleen het gedicht ‘Miniatuur’ was afkomstig uit een bundel die door
Stols was uitgegeven.
915 Jo Bouvy was erg Frans georiënteerd, dus waarschijnlijk was het idee om Jean-Paul Sartre
(1905-1980) te vertalen van haar afkomstig. De Franse filosoof schreef essays, romans en
toneelstukken. Het korte verhaal ‘Le mur’ verscheen in 1937 in La Nouvelle Revue Française;
in 1939 werd het samen met vier andere verhalen gebundeld en onder de titel Le mur door
Gallimard te Parijs uitgegeven.
916 Op 21 juli 1942 werd Jan Campert gearresteerd bij een poging om joden over de Belgische
grens te brengen. Na een gevangenschap van drie maanden in Breda, werd hij naar het kamp
Haren bij Sint-Michielsgestel overgebracht en van daaruit, via Amersfoort, gedeporteerd naar
het concentratiekamp Neuengamme, waar hij op 12 januari 1943 aan een longontsteking overleed.
Op 23 november verbleef Jan Campert waarschijnlijk in Haren, want op 19 november schreef
hij nog aan Han G. Hoekstra: ‘Ik ben nu vandaag ruim een maand hier na het drie-maandelijksch
Breda'sch verblijf en dit is het eerste levensteeken dot ik geven mag. Het heeft hier z'n voor m
z'n tegen. Met zes man in een eel van 3½ bij 2½ en een venster van 50 bij 75 cm ergens in de
hoogte benevens een half uur luchten per dag, hetgeen ook wel eens wordt overgeslagen, heeft
ontegenzeggelijk zijn bezwaren. Van eigen werk is geen sprake. Dat is verboden. Er staat
tegenover, dat we weer net zooveel post mogen ontvangen als goede geesten willen zenden,
[...]. Van het verdere verloop van mijn zaak weet ik nog niets. Alleen werd mij hier een
Schutzhaftbefehl uitgereikt, hetwelk volgens insiders overeenstemt met een bevel tot
inhechtenisneming.’ (Han G. Hoekstra, Over Jan Campert, Amsterdam 1946, p. 63.)
917 Hoornik kende de maecenas Joan Thyo Stakenburg (1917-1980), die, na een paar jaar advocaat
te zijn geweest zijn ambt had neergelegd en van zijn familiekapitaal leefde. Hij was naaste
medewerker geweest van antisemiet Arnold Meijer, aan wiens noodlijdende Nationaal Front hij
in 1940 of 1941 ƒ 20.000,- had geschonken. Gerrit Achterberg herinnerde zich: ‘Dit kereltje, dat
als curiositeit handschriften verzamelt en een soort jurist is, had als eenige goede eigenschap
dat hij onze biertjes enz. betaalde.’ Stakenburg had Gerrit Achterberg en Gerard den Brabander
financieel gesteund door hun handschriften aan te kopen (W. Hazeu, Gerrit Achterberg. Een
biogrofie, Amsterdam 1988, p. 408-409.)
Stakenburg steunde ook Hoornik, zo blijkt uit brieven van Hoornik aan Stakenburg van 22 en
23 september en 11 november 1941, waarin Hoornik verzocht om een lening. Mogelijk doelde
Hoornik onder meer op hem, toen hij schreef enige handschriften am de man te hebben gebracht.
918 De in Den Haag woonachtige schilder en dichter Willem Hussem onderhield in de oorlogsjaren
nauwe contacten met J.C. Bloem, Jan R.Th. Campert, Clara Eggink en Anton Donkersloot. Of
hij Stols over Campert heeft ingelicht, is niet achterhaald.
919 Waarschijnlijk de moeder van Jan Campert, Johanna Maria Anna Campert-Van Hall. Campert
was in 1942 niet getrouwd. Wel was hij achtereenvolgens gehuwd geweest met de actrice
Wilhelmina Broedelet (1928-1933) en met Clara Eggink (1936-1940).
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268 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 4 december 1942
4 Dec '42
Beste Sander,
Dinsdag a.s. moet ik in Hoorn een lezing houden; ik heb daar dringend de
920
plakboekjes, die ik bij je achterliet voor noodig. Zou je mij die per omgaande,
aangeteekend - ik heb geen tweede exemplaar! - willen zenden. Bij voorbaat dank.
921
Ik maak hier dan verder den bundel gereed en verwerk er ‘Tafelronde’ in. Prettige
St. Nicolaasavond met Greet en de Kinderen.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
920 De plakboekjes bevatten de artikelen von Hoornik die als basis moesten dienen voor de nooit
verschenen essaybundel Met hart en ziel. Hoornik heeft inderdaad op één van de clandestiene
literaire avonden die Jojo Bouvy in Hoorn organiseerde, gesproken. (Zie n. 912.)
921 Met hart en ziel zou uiteindelijk de basis vormen voor de essaybundel Toetssteen. Uit Tafelronde
zou alleen ‘Forum voorbij’ in Toetssteen worden opgenomen. Verder bevat het besprekingen
van Hoornik uit het Algemeen Handelsblad en Criterium, en vooral ook poëziekritieken van na
de oorlog afkomstig uit het weekblad Vrij Nederland. (Zien. 879.)
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269 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 16 december 1942
922

[Hoorn,] 16 Dec. [194]2.

Beste Sander,
923
Met het overlijden van je vader betuig ik je mijn oprechte deelneming. Hij heeft
den afloop van den oorlog niet meer mogen beleven, maar wellicht is hij er nu beter
aan toe dan wij. Je gezin, je zaken, je eigen leven zullen je over dit verlies heen
helpen.
Ik had je wel eerder geschreven, maar de rouwbrief was verkeerd geadresseerd
en bereikte mij eerst na vele omwegen.
Thans zal ik ook je brief, waarin je mij je benoeming tot directeur van Trio, en de
924
gevolgen, die dit voor jouw uitgeverij heeft, meldt, beantwoorden. Laat ik je dan
eerst zeggen, dat het mij buitengewoon spijt, niet alleen wat mezelf betreft, maar
ook voor de Ned. letterkunde, de poëzie in het bijzonder. Zij vond in jou haar beste
drukker, haar ideaalste verzorger. Wat nu mezelf betreft, ik kan niet eerder beslissen,
voor aleer ik weet, wie de uitgever is, die met jouw werk doorgaat. Ik voel niets voor
lieden als Veen's Uitg. Mij, Holkema & Warendorff, Bruna enz. Een van deze heeren
bood mij ƒ1000.- om na den oorlog mijn verzamelde poëzie uit te geven; ik ben er
925
natuurlijk niet op ingegaan. Ook de oude heer Boucher polste mij in dit verband,
926
en vroeg of ik eens kwam praten. John Meulenhoff, die van allen de sympathiekste
is, en aan wien ik veel verschuldigd ben, zal er ook wel voor voelen, maar, tenzij de
financieele nood nog erger aan den man komt, wacht ik liever nog wat, in ieder
geval, tot ik weet, wat jij doet. Ik vind mijn eigen werk niet zoo belangrijk, zeker na
den oorlog niet; het meeste staat me zelfs tegen. Het gaat bij mij alleen om de
dingen, die ik nog moet schrijven, maar zàl ik ze ooit schrijven?
Je vrouw zond me de boekjes met opgeplakte artikelen terug. Over eenigen tijd
927
zal ik dat boek persklaar maken; ik geloof niet dat ik er nog nieuwe stukken voor
schrijf. Op het oogenblik heb ik er althans heelemaal geen lust in. En waarom zou
dit werk volledig moeten zijn. Waren ‘Gedachten op Dinsdag’ of de critieken van
928
Marsman dat? Enfin, ik zal wel zien. Bovendien weet ik, door jou benoeming bij
Trio, heelemaal niet, wie de uitgever wordt!
Tot mijn spijt ontving ik het papier nog niet, waarop ik Mattheus voor je zou
overschrijven. Ik ben nog precies één week in Hoorn, en keer hier vermoedelijk niet
meer terug. Ik breng lekker 14 dagen ergens anders door, en kan je dus mijn adres
929

II

niet geven. Je kunt natuurlijk altijd naar Stadionstr. 25 schrijven.
Maar misschien kun je het papier nog hierheen sturen.
Mag ik je ook nog iets over de honoraria vragen. Wat de bundels betreft, dat komt
wel in Januari en daar heb ik trouwens al voorschot op gehad. Ik hoop niet, dat je
de enkele bundeltjes, die ik in den loop van dit jaar bij je bestelde en waarvoor mij
prompt per omgaande de rekening werd gestuurd van dit honorarium afhoudt: van
de nieuwe druk van ‘Mattheus’ ontving ik nml. nooit een bewijsnummer. Maar ik
wilde iets anders vragen. Voor herdrukken van boekjes uit de ‘Helikon’-reeks heb
je mij ƒ25.- toegezegd, maar nooit ontving ik iets voor den tweeden druk van ‘Het
zanduur van den dood’, noch voor den 5en, 6en, 7en, 8en en 9en druk van ‘Parken
en Woestijnen’. Ik vind het niet prettig daarom te moeten vragen, maar ja! Je weet
waar en hoe ik er nu aan toe ben.
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Als ik je voor dien tijd niet meer zie wensch ik je prettige kerstdagen, een boom
930
met kaarslicht en een haas van den Denneweg! Ik hoop even naar huis te kunnen
gaan; vandaar vertrek ik dan naar Bilthoven.
Inmiddels wensch ik je geluk met je benoeming bij ‘Trio’ en hoop ik, dat je het
daar naar je zin zult blijven hebben.
Met hartelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
922 Geschreven op briefpapier van A. van Beek. (Zien. 913.)
923 Ludovicus Hubertus Alexander Stols (1870-1942), was op 10 december overleden aan de
gevolgen van een mislukte operatie. Hij was drukker, had zijn opleiding voor het drukkersvak
bij Eduard Nypels van de firma Leiter Nypels in Maastricht gehad en richtte in 1894 met H.
Boosten de drukkerij Fa. Boosten & Stols op. In 1920 werd een afdeling boekkunst aan de
uitgeverij toegevoegd en werden eigen uitgaven gedrukt. Toen H. Boosten zich in 1925 uit de
zaak terugtrok, zette L.H.A. Stols de zaak met zijn zoons Alphonese Auguste Jean (Fons) Stols
(1901-1985) en Clément Marie (Clim) Stols (1903-1980) voort. Stols heeft een belangrijk deel
van zijn fonds bij zijn vader loten drukken.
924 Deze brief is niet achterhaald.
Per 1 januari 1943 zou Stols worden benoemd tot lid von de Raad van Beheer van drukkerij
Trio, wat inhield dat hij naast F. Kerdijk mede-directeur von de drukkerij werd. Bij zijn benoeming
tot adjunct-directeur in September 1941 had Stols bedongen zijn uitgeverij te mogen voortzetten.
Voorwaarde van de commissarissen van Trio was wel, dat Stols voor zijn uitgeverij een assistent
zou aanstellen, die hem het grootste deel van de dagelijkse werkzaamheden uit handen zou
nemen. Dit werd Huib van Krimpen. Omdat bij zijn benoeming tot mede-directeur van Stols werd
verwacht dat hij zich volledig aan Trio zou wijden, verkocht hij de formed zijn uitgeverij aan Fa.
Boosten & Stols in Maastricht. Stols stuurde een circulaire aan zijn auteurs waarin hij de situatie
uiteenzette en verzocht hun de uitgeverij onder de nieuwe leiding trouw te blijven. Ondanks deze
maatregel bemoeide Boosten & Stols zich nauwelijks met de uitgeverij en verrichtte Stols in de
avonduren alle werkzaamheden voor zijn uitgeverij. (‘Stols blijft Stols, denk daarom’, p. XIII-XVII.)
925 Hoornik doelde op L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij te Amsterdam, die Hoornik ƒ 1.000,- bood
voor de uitgave van een verzamelbundel. (Med. Mies Bouhuys, Amsterdam.)
926 Bedoeld is Willem Johannes Boucher (1877-1962).
927 Met hart en ziel.
928 Stols had tussen 1931 en 1933 kritisch proza uitgegeven in de serie ‘Standpunten en
Getuigenissen’. M. Nijhoffs Gedachten op Dinsdag (1931) en H. Marsmans Kort geding (1931)
maakten beide deel uit van deze serie. De overige delen in de serie waren afkomstig van Menno
ter Braak, J. Greshoff, E. du Perron en Anthonie Donker.
Gedachten op Dinsdag bevat negentien artikelen die oorspronkelijk in de jaren 1920-1925 in
Het Nieuws van den Dag en de Nieuwe Rotterdamsche Courant waren verschenen.
Van Marsman waren vóór Kort geding bij andere uitgevers al twee bundels kritieken verschenen,
namelijk De anatomische les (1926) en De lamp van Diogenes (1928).
929 Hoornik zou de laatste twee weken van 1942 bij J.Th. Stakenburg in Bilthoven logeren.
930 De Denneweg is een luxe winkelstraat in Den Haag.
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270 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 17 februari 1943
17-II-'43
Beste Sander,
Het ligt in mijn bedoeling je Donderdag a.s. in den loop van den middag met Gerrit
Achterberg, die op het oogenblik in Rhijngeest bij Leiden wordt verpleegd, te
931
bezoeken. Achterberg wou gaarne kennis met je maken; hij heeft een 150tal
932
nieuwe verzen. De verandering van Stols in Boosten & Stols was hem nog niet
ter oore gekomen, maar ik heb hem op de hoogte gebracht en hij stelt er prijs op
bij jou te blijven.
Het manuscript van ‘Mattheus’ heb ik gereed en zal ik morgen meebrengen; het
933
was een geestdoodend karweitje. Hopend je morgen te treffen
Met hartelijke groeten
Je Eddie

Afgedrukte vellen van Eddy Evenhuis' niet verschenen Pan in de stad, 1942. (Collectie
Letterkundig Museum, Den Haag.)

Eindnoten:
931 Ter beoordeling van het verzoek om gezinsverpleging werd Gerrit Achterberg op 2 december
1942 ter observatie opgenomen in Sanatorium Rhijngeest te Oegstgeest. Zijn behandelende
geneesheren waren prof.dr. E.A.D.E. Carp en dr. A.H. Frontanier. Het was oorspronkelijk de
bedoeling dat Achterberg maar enkele weken in Rhijngeest zou blijven, maar hij verliet pas op
14 augustus 1943 de inrichting, waarna hij in Eibergen in gezinsveipleging kwam. In de periode
die Achterberg in Oegstgeest doorbracht, maakte hij diverse uitstapjes. Zo bezocht hij in
gezelschap von Hoornik op 23 februari Den Haag, om kennis te maken met Stols.
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932 In de ‘Rekkensche Inrichtingen’ bij Eibergen, waar Gerrit Achterberg van juni 1941 tot december
1942 werd verpleegd, had hij een groot aantal gedichten geschreven. Daarover berichtte hij 29
oktober 1941 Hoornik: ‘Ik hoop Aafjes 48 verzen te kunnen meegeven. [...] Zoo heb je nu dus
von die bewuste 100 verzen er ± 80 gelezen. De rest is nog niet geheel gereed. [...] Nu dacht
ik: is er van deze verzen niet een bundel te maken, onder de naam “Embryo”, b.v. in eigen
beheer, of “niet in den handel”? [...] Weet je wat ik doe? Ik geef Aafjes ook die verzen weer mee,
die hij me zal terug geven. Dan kun je het eens bekijken. In ieder geval schenk ik ze jou; [...]
deze 80.’ Op 10 april 1942 schreef Achterberg aan Hoornik dat hij zesenzestig nieuwe verzen
had. ‘Wat de vorige zending betreft, die jij nog onder je berusting hebt [...] wil je ze nog even
vasthouden tot ik ze eens bij je kom halen? Dan kan ik ze zelf verscheuren of zien wat ik er nog
aan heb. Ja?’ En op 8 augustus meldde hij Hoornik wederom ettelijke verzen te hebben
geschreven.
In een brief van 8 juli 1943, beloofde Achterberg aan Stols dat hij de bundel Embryo bij Stols
zou onderbrengen, maar deze bundel is nooit verschenen. Wel gaf Stols in 1946 van Achterberg
de bundel Existentie uit, waarin een gedicht met de titel ‘Embryo’ was opgenomen.
933 Hoornik hod voor Stols' autografenverzameling een afschrift van Mattheus. Een episch gedicht
gemaakt.
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271 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 17 mei 1943
Apeldoorn, 17 Mei '43
Beste Sander,
Geruimen tijd heb ik gewacht met het beantwoorden van het briefje van Huub
934
v.K., dat mijn afrekening bevatte, omdat ik hoopte, dat jullie zelf de vergissing wel
zouden merken. Helaas is dit niet gebeurd. Jullie hebt nml. van mijn honorarium de
ƒ150.- afgetrokken, die mij als voorschot werd gegeven voor den bundel essays
935
‘Met hart en ziel’. Ook gewerd mij nog altijd geen honorarium voor het rijmboekje
‘Mijn dochter en ik’, noch voor de in het boekje ‘Stille Opmars’ opgenomen verzen,
waarvoor ik Den Brabander namens jou reeds ƒ10.- betaalde. Voor ‘Dichterlijke
Diagnose’ heb ik nog nooit iets ontvangen, zoo min als voor de laatste herdrukken
van ‘Parken en Woestijnen’. Ik vind dit te meer onaangenaam, omdat ik mag
veronderstellen, dat je de omstandigheden van mijn gezin en van mij kent.
Ik ontving graag zoo spoedig mogelijk een bedrag van ƒ250.- (ƒ150.- voorschot
‘Met hart en ziel’, ƒ100.-, een vermoedelijk te laag geschat bedrag als totaal van de
hiervoor genoemde honoraria). Zou je dit bedrag willen zenden aan mej. Wim Hora
Adema, De Lairessestr. 3, Amsterdam (dus niet ‘per adres’, maar rechtstreeks aan
haar). Bij voorbaat dank.
Ik hoop, dat je met vrouw en kinderen goed door dezen tijd komt en dat je niet in
krijgsgevangenschap geraakt.
Mijn tegenwoordige ‘patroon’, die mij een nogal ‘gedegenereerde’ stedeling vindt,
is niettemin nogal tevreden over mijn vorderingen in de kunst van melken, karnen
936
enz.
Hartelijks
Je Eddie

Eindnoten:
934 Huib van Krimpen (geb. 1917) was de zoon van Jan van Krimpen, die letterontwerper en typograaf
bij de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem was. Van 1936 tot medio 1940 studeerde Huib
van Krimpen rechten in Amsterdam en was redacteur van het studentenblad Propria Cures.
Vervolgens was hij gedurende enige tijd volontair bij uitgeverij Contact te Amsterdam, om voorjaar
1942 bij Stols in dienst treden. Van Krimpen zou Stols het grootste deel van de dagelijkse
werkzaamheden uit handen nemen. (Zie ook n. 924.)
935 De afrekening is niet achterhaald. Op 29 september 1942 had Ph.A. van Nierop Hoornik een
cheque van ƒ 150,- gestuurd als voorschot op het honorarium voor de essaybundel Met hart en
ziel.
936 Via Amsterdamse kennissen was Hoornik ondergedoken op een achteraf gelegen boerderij in
Gorssel (een dorp tussen Deventer en Zutphen). ‘Zijn tweede onderduik, op een boerderij in
Gorssel bij Deventer, betekende, met slechts nu en dan een uitstapje naar een “veilig” cafeetje
in de buurt, een veel groter isolement en was voor hem sinds de tochtjes met paard en koets in
zijn jeugdjaren naar de Scheveningse Bosjes, zijn eerste contact met de natuur [...] Zo kinderlijk
verwonderd moet hij erbij hebben gestaan als op de onderduikboerderij koeien worden gemolken,
hooi wordt binnengehaald of de merrie moet veulenen.’ (Het is maar tien uur sporen naar Berlijn,
Amsterdam 1985, p. 93-94.)
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272 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 18 mei 1943
18-5-43
B.E.,
Inderdaad is mij gebleken, dat het voorschot van ‘Met Hart en Ziel’ van de
honorariumafrekening over 1942 is afgetrokken. Ik laat dit verzuim direct door
Huib v. Kr. goedmaken.
Verder laat ik je dan een afschrift van de honorariumrekening toekomen,
waaruit je zult zien, dat zoowel voor de verschenen drukken van Vasalis, als
937
voor Mijn dochter en ik het honorarium berekend werd.
Rest alleen nog de ƒ10.- voor Stille Opmars, die ik eveneens apart in chèque
aan W.H.A. laat toevoegen. Dichterlijke Diagnose raakt uitverkocht. Ik ontving
helaas van Bigot & v.R. veel minder exemplaren dan zij volgens hun opgave
zouden leveren. Ik zal spoedig eens nagaan wat ik je als honorarium kan
uitkeeren. Naar ik evenwel meen heb je destijds het volle honorarium van B
938
& v.R. gekregen.
Als derde chèque laat ik toevoegen ƒ100.- als voorschot op een herdruk van
Geboorte en Mattheus, die ik, geheel conform den laatsten druk, doch zonder
939
vermelding van zooveelste druk zal uitgeven. Het gaat er alleen om, papier
te vinden dat niet teveel afsteekt tegen dat van den vorigen. En vertel mij ook
940
eens wat veranderd zou moeten worden als ik Steenen zou herdrukken. De
Erfgenaam is nu ook uitverkocht dank zij een krachtige poging[?]. Ik zou dat
wel willen herdrukken in een veel kleiner formaat (Atlantis) maar dan
941
geantedateerd. Of wil je dezen bundel liever niet herdrukt zien?
942
Je ontvangt dus bij W.H.A. drie chèques voor een bedrag van ƒ260.- totaal.
Zend mij nu ook de kopie voor ‘Met hart en ziel’ en antwoord op vragen over
herdrukken bundels.
De financiën worden per separaten brief behandeld.
Met hartelijke groeten
tàt.
Sander

Eindnoten:
937 Zie br. 273.
938 Op 5 augustus 1940 bezat Bigot & Van Rossum van Dichterlijke diagnose 100 gebonden en
350 exemplaren in plano, die Stols voor ƒ 150,- kon overnemen. Stols ging hiermee niet akkoord
en zou uiteindelijk 55 gebonden en 325 piano exemplaren von Bigot & Van Rossum ovememen
voor ƒ 85,-. (Zie br. 123.)
Blijkens de afrekening die Huib van Krimpen Hoornik op 17 juni 1943 (br. 277) stuurde, ontving
Hoornik van Stols 10 cent per verkocht exemplaar; van Bigot & Van Rossum had Hoornik nooit
honorarium voor Dichterlijke diagnose ontvangen.
939 Stols gaf in 1943 een zogenaamde ‘tweede’ derde druk van Geboorte, gevolgd door Mattheus
en andere gedichten uit. Deze clandestiene herdruk is eigenlijk de vijfde druk.
De bundel die in 1939 onder deze titel bij Stols verscheen, werd beschouwd als de tweede druk
van zowel Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten (1938) als Mattheus (1938),
aangevuld met enkele ander gedichten. In 1941 verscheen de derde druk en in 1942 de vierde,
die werd vervaardigd van staand zetsel van de derde druk.
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De clandestiene herdruk waar in deze brief sprake van is - door Huib van Krimpen de ‘tweede
derde druk’ genoemd - is niet identiek aan de ‘eerste derde druk’ omdat de tekst opnieuw werd
gezet. De vierde druk is aan deze clandestiene druk voorafgegaan. Stols presenteerde de uitgave
als een bijbindpartij van de derde druk. (‘Bibliografie van Ed. Hoornik’ door K. Lekkerkerker, in
Ed. Hoornik, Verzameld werk (5), Kritisch proza (ed. K. Lekkerkerker), Amsterdam 1978, p.
270-271.)
940 Steenen werd in 1943 clandestien herdrukt en geantedateerd op 1939. Inhoudelijk verschilt deze
herdruk niet van de eerste druk uit 1939 (zie K. Lekkerkerker, ‘Bibliografie van Ed. Hoornik’, in
Ed. Hoornik, Verzameld werk (5), Kritisch proza (ed. K. Lekkerkerker), Amsterdam 1978, p. 275).
941 Van De erfgenaam (1940) was al in 1941 een tweede druk verschenen; de bundel zou in de
oorlog niet opnieuw worden herdrukt. De derde druk verscheen in 1947, in hetzelfde formaat
(24,2 x 15,8 cm) als de eerdere drukken. De inhoud van de derde druk is gelijk aon de
voorafgaande drukken.
942 Wim Hora Adema.
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273 Uitgeverij A.A.M. Stols (Huib van Krimpen) aan Ed. Hoornik,
18 mei 1943
943

['s-Gravenhage,] 18 Mei 1943

Beste Eddy,
Hierbij ontvang je drie chèques: 150 gld. voor ‘Met Hart en Ziel’, 10 gld. voor
een bloemlezing, ‘Stille Opmars’ geheeten en ten slotte een van 100 gld. voor
de tweede derde druk van Geboorte, die we zoo juist besteld hebben. Dit laatste
is natuurlijk een voorschot, en geen definitief honorarium. Die 150 gld. voor
Hart en Ziel zijn je bij de vorige gelegenheid te weinig betaald doordat er geen
factuur van was, en ik dus dacht dat het zoo maar een betaling was.
Vervolgens wilde je nog weten hoe het bedrag van 216.92 was samengesteld,
dat de verkoopen van je verschillende boeken voorstelt.
Totaal 1942

Reeds
berekend op
18-4-1942

Rest

83

71

12

Steenen à 19
ct =

2

0

2

Erfgenaam à 2 4.00
gld

204

106

98

idem gew. à
19 ct

5

0

258

137

121

Liefde gew. à
16 ct

520

257

263

Mattheus à 19 49.97
ct

266

0

266

Mijn Dochter à 15.96
6 ct

23

0

23

idem los

Aanbrengpremie
6-9e druk
Vasalis

2.28

18.62

5 Liefde luxe à 5.00
1 gld
19.36

1.73
100.00

--Totaal

216.92

Ik hoop dat het je hiermee duidelijk is.
Dan heb ik nog iets op het hart: zou je er lets voor voelen eens bij
gelegenheid, de volgende maand of zoo, te mijnent een lezing te houden, gelijk
men dat zoo doet tegenwoordig. Onze woning van bescheiden omvang is
daarvoor niet ongeschikt, en het lijkt me wel aardig. Wij zorgen voor een
publiek dat waarschijnlijk voor een zeer groot deel afwijkend is van wat er
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944

meestal bij zulke gelegenheden verschijnt. Enfin, denk er eens over, en
schrijf eens wat je er van vindt. Mijn privé adres is Bankastraat 9, Den Haag.
Inmiddels de groeten en tot kijk,
tt
Huib

Eindnoten:
943 Op de brief heeft Hoornik in het overzicht voor het bedrog van de aanbrengpremie 6-9e druk
Vasalis en het totale bedrag geschreven: ‘30447. Gosse Mulder’. Het is niet duidelijk wat hiermee
wordt bedoeld.
944 Huib van Krimpen doelde op de zogenaamde ‘zwarte avonden’, die vooral in de periode tussen
het voorjaar von 1942 en het najaar van 1944 werden georgoniseerd. Buiten het officiële circuit
om, waar alleen kunstenaars konden optreden die zich hadden aangesloten bij de Kultuurkamer,
werden optredens verzorgd bij particulieren thuis voor een betrouwbaar publiek. Op een dergelijke
avond werd clandestien een voordracht gehouden of een toneelvoorstelling, muziekuitvoering
of lezing gegeven. De entreegelden werden soms gestort in het Steunfonds voor Noodlijdende
Kunstenaars.
Hoewel Hoornik niet afwijzend stond tegen het houden van een lezing bij Huib van Krimpen
thuis, kwam van het plan niets, omdat Hoornik op 19 augustus werd gearresteerd. (Med. Huib
van Krimpen, Amsterdam.)
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274 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 2 juni 1943
945

Warnsveld, 2 Juni '43

Beste Sander,
Hartelijk dank voor je briefje en het afschrift van de honorarium-rekening. Tegen
herdruk van ‘De Erfgenaam’ in kleiner formaat heb ik geen bezwaar, mits er twee
gedichten kunnen vervallen nml.
‘Logement’ en ‘Amsterdamsch dichter’. Eventueel kun je er twee andere verzen
voor krijgen, maar liever niet. Ook met een herdruk van ‘Steenen’ ga ik accoord;
eventueel zou je het gedicht ‘Pogrom’ kunnen weglaten. Wanneer echter de nieuwe
druk, wat papier, lettertype, formaat enz. betreft, in niets verschilt van de vorige, is
dat m.i. niet noodig. Je moet dit zelf maar beslissen.
Van ‘Het keerpunt’ en ‘Dichterlijke Diagnose’ zouden we een nieuw boekje kunnen
946
maken (een keuze) onder den titel ‘Eerste verzen’. Hierover gaarne je meening;
ik weet echter niet of dat op het oogenblik gaat.
Waarom maak je geen herdruk van ‘Drie op één perron’ (deel II); mocht je niets
meer met Van Hattum te maken willen hebben, dan kun je zijn honorarium toch met
947
mij regelen. Deze bundel is altijd uitstekend verkocht, en kan geheel gelijk luidend
worden herdrukt (deel II).
Er bestaat een misverstand wat betreft het honorarium van ‘Dichterlijke Diagnose’;
ik heb hier noch van Van Rossum noch van jou ooit iets voor gekregen. Ik houd mij
dus aanbevolen.
Ik dank je voor de chèque van ƒ10.-, het honorarium, dat ik aan Den Brabander
uitbetaalde voor zijn gedichten in ‘Stille Opmars’, maar waar blijft mijn honorarium
voor de verzen in dezen bundel opgenomen? De W.B. deelde mij mede, dat er een
bedrag aan jou is overgemaakt.
En dan nog iets, Sander. In een vorige brief deelde ik je reeds mede, dat mijn
financieele positie alles behalve rooskleurig is, mede nu weer door nieuwe
948
omstandigheden, die ik je per brief niet kan mededeelen. Het is in deze situatie
dat ik een financieele waardeering op prijs zou stellen, die hooger ligt dan de
949
tegenwoordige en die b.v. Claartje reeds lang geniet, en die ook de meeste
uitgevers op het oogenblik toepassen (12½% van poëzie, 15% of meer van proza).
Aafjes verkocht ‘Het gevecht met de muze’ en ‘Het zanduur van de dood’ aan Q. in
950
A'dam voor f 500.-; men hood mij meer dan het dubbele voor een
951
verzamelbundel; je weet, dat ik daar niet op in ga, maar dan mag ik wel een zelfde
waardeering verwachten als je hebt voor anderen in je fonds.
Ik wilde mijn vrouw en kinderen in Juli graag naar buiten sturen; gaarne ontving
ik daarom tegen het einde van deze maand een bedrag, waarin die nieuwe
waardeering tot uitdrukking werd gebracht betreffende den verkoop over het eerste
half jaar van 1943, alsmede het honorarium voor ‘Stille Opmars’ en ‘Dichterlijke
Diagnose’, aangevuld evt. met een voorschot voor de herdrukken van ‘De
Erfgenaam’, ‘Steenen’ en misschien ook ‘Drie op één Perron’. Mijn
correspondentie-adres blijft: mej.
Wim Hora Adema, De Lairessestr. 3, A'dam.
Gaarne schreef ik je nog wat over mijn leven tusschen stad en land, maar het is
beter dit nu niet te doen. Wil je H.v. Krimpen danken voor zijn uitnoodiging een
lezing te houden; voorloopig gaat het echter niet; misschien in het najaar. Ik stel mij
dan wel met hem in verbinding. Met hartelijke groeten, ook aan je vrouw, en gaarne
spoedig iets van je hoorend
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Je EdH.
N.B. De mededeeling over de transactie van Aafjes is streng-vertrouwelijk.

Eindnoten:
945 Onder de datering is door Stols met potlood ‘Hotel de Trap’ geschreven. Warnsveld is een dorpje
nabij Zutphen, op ongeveer tien kilometer afstand van Gorssel.
946 Hoornik had deze bundel in februari of begin maart 1942 ook al aan Stols voorgesteld. De brief
waarin hij dat deed is niet bewaard gebleven, maar op 11 maart 1942 (br. 252) schreef Hoornik:
‘Mijn vorige brief heb je onbeantwoord gelaten. Ik [...] deelde je mee, dat Nijhoff een keuze wilde
doen uit mijn bundels “Het Keerpunt” en “Dichterlijke Diagnose”, en deze keuze als “Eerste
Gedichten” wilde uitgeven’. Stols schreef Hoornik een dag later dat hij akkoord ging met het
voorstel. Een dergelijke bundel is echter nooit verschenen.
947 Het tweede deel van Drie op één perron (1941), met verzen van Gerard den Brabander, Jac.
van Hattum en Ed. Hoornik zou nooit worden herdrukt.
Stols was gebrouilleerd met Van Hattum, nadat deze hem op 24 december 1942 had geschreven;
‘U weet, dat ik uitgevers “het laagste gedierte des velds” vind, dus veel belangstelling heb ik niet
voor de verzorger van m'n versjes en zeker wel het minst voor hun zakelijke belangen. Ik zou
u willen voorstellen m'n bundeltjes bij u op een zekere waarde te schatten en ze, na uitbetaling
van een bedrag ineens, als uw eigendom te beschouwen. Verdere belangstelling bestaat er
mijnerzijds niet voor.’ Vervolgens rekende hij Stols voor, dat hij voor zijn bundels in totaal ƒ 100,van hem had ontvangen en vervolgde: ‘U zult m'n enthousiasme voor uw zakengedoe verstaan.
Ik schroom niet dit verloop vandaag of morgen eens te publiceren. Het is wel het barste voorbeeld
op m'n lijstje van Uitgevers Gedragingen. Men betaalde mij onlangs voor een bundeltje ƒ250.’
Stols reageerde woedend op deze brief en antwoordde Van Hattum op 5 januari 1943 terug:
‘Op de eigendom van uw versjes stel ik in het geheel geen prijs. Het is al erg genoeg dat door
een misstap van de heer J. Greshoff uw akelige boekje Bilzenkruid de mooie reeks Ursa Minor
ontsiert, en dat de jaargangen 1940 en 1941 van Helikon, tengevolge van overschatting van de
zijde van de heer Hoornik, bedorven zijn. [...] Ik voel mij, na uw alleszins minderwaardige missive,
niet meer genoodzaakt het restant van Bilzenkruid [waarin een gedicht over Hitler was
opgenomen, A.H.] voor de Deutsche Sicherheitspolizei verborgen te houden, noch ook uw adres,
zoals ik tot nu toe deed, tenzij u wilt bewijzen althans enig karakter te bezitten en vóór 10 januari
“amende honorable” maakt.’ Van Hattum begreep te ver te zijn gegaan en schreef 8 januari:
‘Voor zover ik u onrecht heb gedaan, volgaarne m'n excuses. Overigens wist ik niet, en de kritiek
desbetreffend heeft dat ook nimmer uitgewezen, dat m'n werk zo minderwaardig was. Nu u
daarop niet meer de minste prijs stelt geloof ik wel het geheel weer als m'n eigendom te mogen
beschouwen.’ (Zie ook C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, p. 373-375.)
948 Nu Hoornik niet meer bij het Algemeen Handelsblad werkzaam was, waren de honoraria over
zijn bundels zijn enige bron van inkomsten.
949 Clara Eggink.
950 Bertus Aafjes had de rechten van Een laars vol rozen verkocht aan uitgeverij Het Spectrum in
Utrecht en die van Het gevecht met de muze en Het zanduur van de dood aan de firma Em.
Querido in Amsterdam. Aanleiding was, dat Stols zonder medeweten van Aafjes zijn bundels
Het gevecht met de muze en Het zanduur van de dood had herdrukt. Op 23 november 1943
deeld3 hij Stols mee, om een drietal redenen niets meer bij hem te willen uitgeven:
‘a Het schijnt uw methode te zijn, zonder het maken van behoorlijke op schrift gestelde
afspraken, met uw auteurs te onderhandelen, waarbij elke controle op uw manipulaties
onmogelijk is.
b Het schijnt uw methode te zijn de auteurs voor een bepaalde druk af te schepen met een
veel te klein honorarium, inplaats dat op contract wordt vastgelegd een bepaald royalty
voor elk verkocht exemplaar [...].
c Het opnieuw uitbrengen van mijn beide bundels geschiedde niet alleen op clandestiene
wijze, zonder mij daarin te kennen, doch zellfs zonder met mij overleg te plegen over het
mij toekomende honorarium. [...] Bovenstaande is voor mij aanleiding vast te stellen, dat
u mijn belangen op z'n zachtst uitgedrukt telkens weer benadeelt.’
Stols motiveerde per ommegaande zijn handelwijze: ‘Hoornik deelde mij kort voor zijn ‘vertrek’
mede, dat u in moeilijke omstandigheden naar Friesland waart vertrokken en verzocht mij iets
voor u te willen doen. Ik heb toen onmiddellijk de beide bundels herdrukt. Dat zou u honorarium
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verschaffen. Ik heb dat te uwer beschikking gehouden, doch ik kon uw adres in Friesland niet
te weten komen.’
951 Zie n. 925.
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275 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 7 juni 1943
7 Juni 1943
Beste Eddy,
De herdrukken van Steerten en De Erfgenaam zal ik in studie nemen en ik
zal met je verlangens zooveel mogelijk rekening houden. Ik kan evenwel nog
niet toezeggen dat deze herdrukken inderdaad tot stand zullen komen: dat
hangt nog van vele omstandigheden af.
Nu een herdruk maken van Het Keerpunt en Dichterlijke Diagnose is
ondoenlijk in verband met de aanvraag ten Departemente. Ik ben evenwel
bereid (teneinde je aan wat contanten te helpen) over deze bundels met je te
contracteeren, zoodra ik een lijstje van je heb ontvangen, vermeldende welke
gedichten er in de herdrukken moeten worden opgenomen. Het royalty zal
dan 12½% zijn. Je ziet dat ik bereid ben dat ene toe te passen, wat jij een
hoogere financieele waardeering noemt. Deze zelfde regeling zal ik toepassen
bij den herdruk van Geboorte-Mattheus en van Steenen, voor het geval dat
het mogelijk blijkt deze laatste inderdaad uit te geven.
Het is natuurlijk prachtig dat jullie al die mooie aanbiedingen krijgt van
geluksjagers op uitgeversgebied, en ik wensch er jullie van harte geluk mee.
De handelingen van B. Aafjes zal ik niet nader qualificeeren, maar ik kan
zijn nieuwen uitgever wel voorspellen dat hij met mij nog niet klaar is; er
bestaat nog zooiets als de Eereraad van den Uitgeversbond en zelfs, desnoods,
een Kultuurkamer. Het gaat niet aan dat Aafjes, die mij gelden heeft afgezet
onder valsche voorspiegelingen van bundels en boeken die nog geschreven
moeten worden, nu ook nog de bundels waarover wij een zgn. gentlemen's
agreement hadden (dat veronderstelde ik althans) aan een anderen uitgever
952
verkoopt. Gelukkig bewaar ik alle brieven!
Al dat gescherm met aanbiedingen van andere uitgevers begint me danig
de keel uit te hangen: het lijkt zeer veel op chantage, en ik zal er dan ook niet
op ingaan.
En ik wil jou nog wel eens onder het oog brengen, dat er tusschen jou en
mij vaste contracten bestaan op een basis van 10% royalty over: Steenen,
Geboorte-Mattheus, De Erfgenaam, Drie op een Perron (deel I).
Over Een Liefde hebben wij ‘slechts’ een gentlemen's agreement; Ik laat het
geheel aan jou over aan mijn wensch te voldoen dit agreement thans om te
zetten in een contract.
Wanneer ik nu bereid ben voor de nog te maken herdrukken van Steenen,
Geboorte-Mattheus, en De Erfgenaam het honorarium te stellen op 12½%, dan
wil ik je tevens wel mededeelen dat daarmee, wat mij betreft, de grens der
uiterste coulance bereikt is.
Wat Dichterlijke Diagnose betreft: ik zal zoo spoedig mogelijk laten nagaan
wat ik je hierover kan uitkeeren. Vergeet niet dat hiervoor geen normale
maatstaven kunnen worden aangelegd: ik nam van Bigot & Van Rossum een
restant over dat kleiner bleek te zijn dan dat, hetwelk hij mededeelde te zullen
leveren. Bovendien was er in de eerste jaren vrijwel geen verkoop in, en ik
raakte er pas iets van kwijt toen ik, met duurder bindwerk, het[?] laatste jaar
je bundel wel kon verkoopen.
953
Bovendien was de prijs erg laag.
Dezer dagen zal ik laten nagaan wat er van al je boeken tot 1 Juni 1943 is
verkocht. Het honorarium daarover zal ik je dan zenden. Ook wordt de kwestie
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over Stille Opmars en Lof van den Arbeid nagegaan. Hoewel de uitgeverij het
op het oogenblik krankzinnig druk heeft kun je er wat mij betreft op rekenen
het jou toekomende voor 1 Juli in je bezit te hebben.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

313
Doe mij daartegenover dan ook het genoegen den bundel kritieken persklaar
954
te maken; we zullen daarover dan meteen een contract maken met een royalty
van 15% omdat het proza is.
Verder zou je me een zeer groot genoegen doen mij te ontheffen van de zgn.
streng-vertrouwelijke mededeeling over de ploertigheid van Aafjes en de firma
Querido. De wereld is al rot genoeg zonder Van Oorschot, want uit diens
perfide koker komt deze transactie zonder eenigen twijfel. Mocht ik niet spoedig
genoegdoening ontvangen van Aafjes of Querido of beiden, dan schroom ik
niet de kwestie openlijk te bevoegder plaatse ter sprake te brengen.
In ieder geval hoop ik, dat jij zult inzien, dat je op den duur beter bij Stols
kunt zijn dan bij een ander; over voorschotten heb je je toch ook niet te
beklagen, en je weet dat ik voor je doe wat ik kan.
Met hartelijke groeten
je
[A.A.M. Stols]

Eindnoten:
952 De overeenkomst betrof de bundels Het gevecht met de muze, Het zanduur van de dood en
Een laars vol rozen, waarvan Aafjes de rechten aan uitgeverij Em. Querido en Het Spectrum
had verkocht. Van Stols had Aafjes ƒ200,- voorschot ontvangen op het nog te schrijven vervolg
op Een laars vol rozen en Het huishoudboekje van den dichter, dat eveneens nog geschreven
moest worden. (Zie n. 910.) Stols heeft de kwestie niet voorgelegd aan de Uitgeversbond.
953 De verkoopsprijs van Dichterlijke diagnose bedroeg ƒ1,50.
954 Met hart en ziel.
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276 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 16 juni 1943
16-6-1943
Beste Eddy,
Van Huib van Krimpen zul je afrekening ontvangen over den verkoop van
Januari tot en met Mei.
Van dat bedrag trek ik de ƒ 100.- af, die ik je als voorschot op
‘Geboorte/Mattheus’ gaf. Doch schrik niet!
Ik zend je hierbij het volle honorarium over 1000 ex. van dit boek (nog niet
wetende of ik van den drukker krijg), n.l. 12½% over 1.90 (zijnde den
ingenaaiden prijs min omzetbelasting), oftewel ⅛ van 1000 x 1.90 = ⅛ x 1900
955
= ƒ237.50.
956
Waarschijnlijk moet ik Dinsdag in krijgsgevangenschap. De rest kun je
steeds regelen met mijn vrouw of met van Krimpen. In ieder geval heb ik je
nu weer geholpen zoover ik kan. Mijn salaris bij Trio houdt nu ook op...
Tot ziens, en het beste.
H.gr. van
Sander
Wil je Greet even bericht van ontvangst zenden?

Eindnoten:
955 Bedoeld is de zgn. tweede derde druk van Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
956 Stols moest zich in augustus 1943 als reserveofficier melden in Amersfoort om als
krijgsgevangene te worden afgevoerd naar Duitsland. Hij wendde echter een maagkwaal voor,
en ontkwam zo aan krijgsgevangenschap. (Zie ‘Stols blijft Stols, denk daarom’, p. 305; vgl. C.
van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, p. 229.)
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277 Uitgeverij A.A.M. Stols (Huib Van Krimpen) aan Ed. Hoornik,
17 juni 1943
17 Juni 1943
Beste Eddy,
Ter adviseering van het geld dat je dezer dagen van Sander hebt gehad
diene:
Dichterlijke Diagnose (nu uitverkocht)
in 1940-43 resp:

9

+ 52 + 203 + 81 =
345 à 10 =

34.

Erfgenaam:

2

luxe à 2.-

4.

229

gew. à 19 ct

43.

17

luxe à 1.-

17.

303

gew. à 16 ct

48.

Geboorte

222

exx. à 19 ct

42.

Mijn Dochter

11

los 7½ ct

0.

105

serie 6 ct

6.

Liefde:

--Totaal

196.

Het zijn nog wel geen astronomische cijfers, maar toch alleszins bevredigend.
De voorraad bestaat nu nog uit enkel tientallen Liefdes (waarvan de verkoop
na een ‘boom’ weer stil staat) en enkele luxe Erfgenamen. We zullen zien wat
we nog met Steenen zouden kunnen doen. Met hartelijke groeten
tt
[Huib van Krimpen]
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278 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 juni 1943
Deventer, 19 Juni '43
Beste Sander,
Hartelijk dank voor je uitvoerige brief van 7 Juni, die ik tot mijn spijt niet direct kon
beantwoorden.
Je hebt dus op het oogenblik in studie de herdrukken van Steenen en De
Erfgenaam, die van Geboorte-Mattheus is, meen ik, gereed. Ik hoop, dat een en
ander doorgaat en ik ben je erkentelijk voor je bereidwilligheid, wat het honorarium
betreft. Als je het gentlemen's agreement betreffende Een Liefde om wil zetten in
een contract heb ik daar niet het minste bezwaar tegen.
De bundels ‘Het Keerpunt’ en ‘Dichterlijke Diagnose’ heb ik niet hier en uit mijn
hoofd kan ik je niet precies de titels van de verzen, die in ‘Eerste Verzen’ moeten
worden herdrukt opgeven. Maar is dat een bezwaar om met mij te contracteeren
over dien bundel, die immers nu toch niet kan verschijnen. Of vertrouw je ook mij
niet meer?
Nog even zakelijk dan, Sander. Ik ben je zeer dankbaar, dat je mij voor 1 Juni
[sic] de afrekening zal zenden. Mag ik deze dan even nader preciseeren. Het betreft
hier de volgende honoraria, als een en ander tenminste meeloopt:
o
1 Voorschot voor de herdrukken van ‘Steenen’ en ‘De Erfgenaam’.
o
2 Voorschot voor den bundel ‘Eerste Verzen’
o
3 Eerste honorarium voor den bundel ‘Dichterlijke Diagnose’
o
4 Honorarium over de tot 1 Juni 1943 verkochte boeken (Voor den herdruk
Mattheus-Geboorte ontving ik bereids ƒ 100.- voorschot.)
o Honorarium ‘Stille Opmars’, ‘Lof van den Arbeid’ en de bundel van De Raaf en
5
957
Gris.

Ik vind het onaangenaam, dat ik in antwoord op jouw tegemoetkomendheid nog niet
kan voldoen aan je verzoeken betreffende de samenstelling van den bundel ‘Eerste
958
Verzen’ en het persklaar maken van den bundel kritieken, welke laatste op het
oogenblik een nogal heterogeen karakter draagt. Aan de artikelen zelf behoef ik
niets te veranderen, ik zit een beetje met de indeeling, de inleiding, terwijl ik nog
niet precies weet, of ik nog niet enkele dichtbundels moet bespreken, waartoe ik tot
nu toe nog niet in de gelegenheid was en wat me op het oogenblik met de beste wil
van de wereld niet lukt. Maar als een gentlemen's agreement niet voldoende is, wil
ik gaarne me reeds contracteeren.
Mochten de herdrukken van Steenen en De Erfgenaam kunnen verschijnen
overweeg dan ook eens in hetzelfde formaat ‘Drie op een Perron’ (deel II) uit te
geven, een bundel, die ik nogal goed vind, en als bloemlezing zeker geslaagd is.
Beste Sander, het moet me van het hart, dat ik de kwaadaardige toon van je brief
betreur, al treft deze dan, naar ik mag aannemen, niet mij persoonlijk. Ik wil de
houding van Aafjes e.d. niet verdedigen, ik wil ze wel verklaren en dan hoop ik, dat
je zult inzien dat je qualificatie ploertig wel wat ver gaat. Je opmerking desnoods je
toevlucht te zoeken bij de Kultuurkamer ga ik liever stilzwijgend voorbij om
beprijpelijke redenen.
Sander, het lijkt mij dat je weigert in te zien, dat de levenshouding (vaak tengevolge
van hun levensomstandigheden) van Aafjes en met hem van het meerendeel der
jonge schrijvers een andere is dan die van b.v. Jany en Pom, die nooit financieele
959
moeilijkheden hebben gekend. Het is niet uitsluitend een roekeloos bohemienschap
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en een gemis aan verantwoordelijkheidsgevoel, dat dichters als A. en anderen in
de armen brengt van lieden, die jij ‘geluksjagers op uitgeversgebied’ noemt. Denk
jij werkelijk, dat in dezen tijd een gezin kan leven van de honoraria, die jij aan A.
uitkeert? Dit is geen verwijt aan jouw
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adres, Sander, maar evenmin kan ik A. verwijten dat hij zijn gezin in stand houdt,
960
op een manier, waartoe de tijdsomstandigheden hem nopen. Een ander voorbeeld
is Van Hattum, die zeven bundeltjes bij je uitgaf, en daarvoor in totaal ƒ100.- kreeg,
961
een bedrag, dat destijds redelijk mocht zijn, maar het thans niet meer is. Niet
alleen jouw geluksjagers, maar ook menschen als Meulenhoff e.a. geven nu graag
ƒ250.- voor een dichtbundel. Ik ben niet precies van je transacties met A. op de
hoogte, maar je opmerking, dat hij je geld heeft afgezet onder valsche
voorspiegelingen van boeken en bundels lijkt mij op zijn minst voorbarig. Hij werkt
vrij regelmatig en het lijkt mij heelemaal niet uitgesloten, dat hij zijn verplichtingen
nakomt. Overigens is dit mijn zaak niet en zal ik mij er verder niet mee bemoeien.
Of hij heelemaal gerechtigd was de bundels aan Q. over te doen kan ik niet
beoordeelen, ik weet alleen dat hij ƒ500.- kreeg op een oogenblik, dat zijn gezin
gebrek leed, en dat het onder zulke omstandigheden moeilijk is de gentlemen te
962
zijn in een conflict, voor hetwelk Pom en Jany of Jobs nooit gesteld zijn. Door
toevallige omstandigheden ben ik van deze zaak op de hoogte, en behalve Q en
A. is er verder niemand, die er iets van af weet. Mijn mededeeling was dus niet
zoogenaamd streng-vertrouwelijk, zooals jij dit beliefde te noemen, maar echt,
volledig, totaal vertrouwelijk, en ik kan dan ook niet gelooven dat jij er misbruik van
zou maken om daarmee de vriendschap tusschen A. en mij voorgoed te vernielen.
Dus laten we hierover verder niet meer praten.
Mijn correspondentieadres blijft Lairessestr. 3, A'dam. Gaarne hoor ik dus voor
1 Juli iets.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met hartelijke groeten, ook aan je vrouw en kinderen
Je Eddie

Eindnoten:
957 Bij Uitgeversmaatschappij Em. Querido in Amsterdam was in 1943 de door J.B.Th. Spaan
samengestelde en J.W.F. Werumeus Buning ingeleide bloemlezing Lof van den arbeid,
bevattende ernstige, plezierige en toepasselijke verzen van oude en jonge dichters en poëten
met veel lofs en weinig beklags over velerhande beroepen, kunsten en ambachten, van en voor
boeren, burgers en buitenlui verschenen; van Hoornik werd het gedicht ‘De schipper’ (p. 59-60)
uit Dichterlijke diagnose opgenomen.
In 1943 was de vierde druk van het door F.W. van Heerikhuizen met medewerking van N.A.
Donkersloot herziene vijfde deel van Een nieuwe bundel. Bloemlezing van Nederlandsche poëzie
en proza voor de hoogere klassen van gymnasia, hoogere burgerscholen en voor zelfstudie, dl.
5, Van 1880 tot onze tijd verschenen bij W.L. & J. Brusse Uitgeversmaatschappij te Rotterdam;
deze bloemlezing was oorspronkelijk samengesteld door K.H. de Raaf en J.J. Griss. Waarom
Hoornik deze bloemlezing noemde is niet duidelijk, want er werden geen gedichten van hem
opgenomen.
Zie n. 786 voor de gedichten van Hoornik in Stille opmars.
958 Met hart en ziel.
959 Zowel A. (Jany) Roland Holst als Martinus (Pom) Nijhoff kwamen uit zeer welgestelde families.
960 Bertus Aafjes debuteerde met Het gevecht met de muze in de reeks Helikon en kreeg daarom
voor deze bundel geen honorarium. Voor Het zanduur van de dood ontving hij ƒ22,50; voor de
herdruk van deze bundel kreeg Aafjes in januari 1942 een voorschot van ƒ95,-. Blijkens een
overzicht dat Stols maakte van uitgekeerde honoraria en voorschotten, ontving Aafjes verder:
ƒ30.- (5 november 1940), ƒ35,63 (10 maart 1941). ƒ 11,87 (20 maart 1941), ƒ47,50 (22 april 1941),
ƒ150,- (6 januari 1942), ƒ200,- (7 oktober 1942) en ƒ228,74 (13 februari 1943). (Stadsbibliotheek,
Haarlem, Stols-archief.)
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Bertus Aafjes schreef Bert Bakker: ‘Het is een rare tijd, ik moet leven en teken daarom contracten
die ik voorlopig niet kan nakomen, bij uitgevers, die nu eenmaal bulken van het geld, of doen
alsof, en dat in werk willen zien omgezet.’ Uitgevers hadden, gezien de bestaande leeshonger,
oude voorraden voor goede prijzen van de hand kunnen doen en wilden schrijvers, middels
voorschotten, aan zich binden. En Aafjes had, om aan geld te komen voor zijn gezin, contracten
getekend bij verschillende uitgevers: voor kinderliteratuur bij De Gulden Pers, voor een roman
bij Breughel, een leven van Bredero, een kinderboek en novellen bij J.M. Meulenhoff, essays
bij Em. Querido, vertalingen bij Contact en Bruna en voor een erotische bloemlezing bij Bert
Bakker. Na de oorlog kon Bertus Aafjes zijn toezeggingen inderdaad niet nakomen en droeg hij
een grote schuldenlast met zich mee. Door de rechter werd de Amsterdamse hoogleraar in de
Neerlandistiek W.Gs. Hellinga aangesteld als Aafjes' bewindvoerder, om orde op zaken te stellen.
(‘Het riskante dichtersleven van Bertus Aafjes’, Wim Hazeu in Vrij Nederland 26 november 1988,
p. 19.
961 Van Jac. van Hattum waren de volgende zeven uitgaven bij Stols verschenen: Gedichten (1936),
Drie op één perron (1938), Bilzenkruid (1939), Gedichten (1939), Alleen thuis (1940), De
waterscheiding (1941), en Drie op één perron II (1941).
962 Bedoeld is J.W.F. Werumeus Buning.
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279 Uitgeverij A.A.M. Stols (Huib van Krimpen) aan Ed. Hoornik,
21 juni 1943
21 Juni 1943
Beste Eddy,
Daar Sander zich eenigen tijd uit het openbare leven heeft teruggetrokken
(hij heeft juist enkele dagen vóór hij zich voor de krijgsgevangenschap moest
melden een maagkwaal bij zich doen constateeren) beantwoord ik je brief.
Over de herdrukken van Steenen en De Erfgenaam zal ik je dezer dagen nog
nader schrijven, als ik antwoord uit Maastricht heb, of het kan. Een
conceptcontract van Een Liefde zend ik je hierbij: als het zoo naar je zin is,
wil je ze wel geteekend retourneeren.
Over Eerste Verzen kan moeilijk een contract worden gemaakt voordat we
althans een lijstje hebben gemaakt van de verzen uit Het Keerpunt en
Dichterlijke Diagnose die je er in wilt opnemen. Zou je dat dus wel willen doen?
Het heeft natuurlijk geen vliegende haast.
Ondertusschen zul je onzen brief met chèque van 17 Juni wel hebben
ontvangen, alsmede het contante geld dat Sander je zelf heeft gestuurd voor
den herdruk van Geboorte.
Je krijgt dus nog een voorschot op de herdrukken van Steenen en De
Erfgenaam, hetgeen afhangt van de mogelijkheid van herdrukken; verder voor
Eerste Verzen, wat afhankelijk is van het bovengenoemde lijstje.
De kwestie van Stille Opmars, Lof van den Arbeid en De Raaf en Griss moet
ik dezer dagen eens op mijn gemak uitpuzzelen, dat is niet eenvoudig en ik
963
heb op het moment zeer veel te doen, omdat Annie er niet is en Sander er
ook niet is, wat me dwingt drie functies in één persoon te vereenigen. Daar
komt nog bij dat het hier waanzinnig druk is door de overneming van de
exploitatie van het fonds van Boosten & Stols, zoodat je me daarvoor even
964
zult moeten excuseeren.
Wat Drie op één Perron II betreft, ik geloof niet dat Sander er veel voor voelt
die te herdrukken, en ik kan hem daarin geen ongelijk geven, want ik
persoonlijk ben er nu ook niet zoo dol op. Ik voor mij zou er dan ook meer
voor voelen dat je dat tot na den oorlog bewaarde en dan jouw aandeel
vereenigde met dat uit Deel I tot een op zichzelf staanden bundel Special Marks
965
of hoe je hem dan wilt noemen.
En dan die kwestie Aafjes. Je maakt het wel moeilijk. Ik zit hier om de
belangen van de uitgeverij voor Sander te behartigen, een daarvan is, te
voorkomen dat de auteurs wegloopen. En Sander heeft me uitdrukkelijk
geïnstrueerd om, wanneer jij de geheimhouding opheft over deze zaak, me
met den secretaris van den Uitgeversbond in verbinding te stellen met het
966
verzoek deze zaak aanhangig te maken bij den Eereraad. Want dit is werkelijk
heel ernstig, al is het gedrag van Aafjes dan ook al verklaarbaar. Het wordt
door de verklaring niet minder onbehoorlijk, om maar te zwijgen over Van
Oorschot, die had behooren te weten dat zijn handelwijze hoogst ongepast,
en in de uitgeverswereld (gelukkig) zeldzaam is.
En wat jij zegt over Meulenhoff en anderen geloof ik direct, maar vergeet
niet, dat het voor Meulenhoff (die overigens een uitermate fatsoenlijk man is)
heel wat gemakkelijker is om hooge honoraria te betalen voor verzenbundels
dan Sander, die er altijd ongeveer hetzelfde voor heeft betaald. Wat Meulenhoff
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voor den oorlog aan poëzie uitgaf is op de vingers van een hand te tellen, en
967
dus heeft hij ook niet met een menigte stroppen gezeten, zooals Sander.
Wat Meulenhoff zou toeleggen op een bundel verzen maakt hij dubbel en dwars
968
goed met Van Schendel of
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Van Ammers Kuller, terwijl Sander, heel in het algemeen gesproken nog een
groot aantal stroppen moet goedmaken van vroeger, van den tijd dat een
dichter alleen bij Sander eenige kans had een bundel uitgegeven te krijgen.
Dat moet je m.i. niet vergeten. Ik zou je zelfs willen vragen bij welken anderen
uitgever jij indertijd al je bundels had kunnen plaatsen als je Sander niet had
gehad. (Niet om iets onaangenaams over je werk te zeggen, begrijp mij goed!).
Zoo komen we dus niet verder. Je zult er toch iets op moeten vinden, dat
wij wel werk van Querido kunnen maken, zonder dat jij er onaangenaamheden
met Aafjes door krijgt. Dat is niet eenvoudig.
Peins maar eens.
Inmiddels met hartelijke groeten
tt
[Huib van Krimpen]

Eindnoten:
963 Johanna Cornelia (Annie) Suiker (1918-1995) was vanaf medio 1941 tot 1945 bij Stols werkzaam
als secretaresse-facturiste.
964 Vanaf medio 1943 exploiteerde Stols, naast zijn eigen fonds, ook de uitgaven van Fa. Boosten
& Stols in Maastricht. (Zie ‘Stols blijft Stols, denk daarom’, p. XIV.)
965 Het plan een aparte bundel Special marks (de naam van Hoorniks aandeel in Drie op één perron)
uit te geven is niet gerealiseerd.
966 Stols heeft de zaak niet voorgelegd aan de Uitgeversbond. Hij schreef Bertus Aafjes op 24
november 1943: ‘Of het U evenwel zoo gemakkelijk zal vallen, na den oorlog met Uw practijken
door te gaan, betwijfel ik. De uitgevers willen U nú nog sparen, verhinderen dat U met de justitie
in aanraking komt. Doch voor tijden na deze staan mijn collega's en ik niet in.’
Na de oorlog bracht het besluit van veel uitgevers om de oorlogsschulden van de schrijvers kwijt
te schelden (een soort generaal pardon) Aafjes enige verlichting.
967 Uitgeverij J.M. Meulenhoff te Amsterdam gaf eind jaren dertig slechts drie poëziebundels uit, nl.
Fuga (1937) van Henri Bruning, Het verleden van Columbus (1938) van Maurice Gilliams en
Het ongerijmde leven (1940) van Han G. Hoekstra. (Zie voor Stols' positie als poëzie-uitgever
in de jaren 1931-1940: Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn, ‘Over de geschiedschrijving van
de moderne Nederlandse poëzie. Problemen, getallen en suggesties’, in Nederlandse Letterkunde
1 (1996) 1, p. 20; in het daar opgenomen overzicht komt Meulenhoff zelfs niet voor.)
968 Vanaf 1919 gaf Arthur van Schendel (1874-1946) bijna al zjjn romans bij J.M. Meulenhoff uit.
Van zijn bij Meulenhoff verschenen publicaties was Het fregatschip Johanna Maria (1930) toe
aan de elfde druk, Een Hollands drama (1935) aan de tweede druk, en De wereld een dansfeest
(1938) aan de zesde druk.
969 Jo van Ammers-Küller (1884-1966) schreef tal van populaire (historische) romans, waarvan een
belangrijk aantal bij Meulenhoff verschenen, zoals de succesvolle, frequent herdrukte trilogieën
De opstandigen en Heeren, knechten en vrouwen. De geschiedenis van een Amsterdamsche
regentenfamilie in de jaren 1778 tot 1815, en verder nog een aantal goed verkopende losse
romans, waaronder Elzelina. De geschiedenis van een Hollandsche vrouw in de jaren 1776-1845.
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280 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 2 augustus 1943
970

2 Augustus 1943

Beste Eddy,
Wil je mij eens schrijven, hoe je, na den oorlog, denkt je gedichten te
groepeeren, zoodat deze in één deel kunnen worden uitgegeven? Het is de
moeite waard, dit thans voor te bereiden.
Hoe staat het met je verdere plannen? Zie ik je nog eens hier? Van 14-23
Augustus ben ik afwezig.
Met hartelijke groeten,
[A.A.M. Stols]

Eindnoten:
970 De brief is geadresseerd aan Mejuffrouw Wim Hora Adema, p/a Uitgeverij Allert de Lange,
Amsterdam.
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281 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 18 augustus 1943
18 Augustus '43
971

Ontvangen als voorschot op herdruk ‘Steenen’ ƒf 118.75.
Ed. Hoornik

Afgedrukte vellen van C. Buddingh's niet verschenen Eiland in de archipel, 1942. (Collectie
Letterkundig Museum, Den Haag.)

Eindnoten:
971 Stols voegde aan dit briefje toe: ‘500 ex à 0,23 ¾’. Steenen werd in 1943 herdrukt; omdat het
een clandestiene oorlogsdruk betrof, werd de bundel geantedateerd op 1939, waarin ook de
eerste druk was verschenen.
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282 L. Hoornik-Nüssbaum aan A.A.M. Stols, 14 februari 1944
A'dam, 14.II.44
Geachte Mijnheer Stols,
Mijn man vraagt om afrekening over 1943. Wilt U deze aan mij sturen.
hoogachtend
Mevr. L. Hoornik-Nüssbaum

Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 11 mei 1946. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)
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283 Uitgeverij A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 30 november 1944
30 November 1944
Geachte Heer Hoornik,
Heden zond ik 2 postwissels aan Uw adres af ten bedrage van ƒ27,38
(volgens ingesloten facturen) en ƒ278,75 voor:
honorarium

1000 ex. Liefde

ƒ 160,-

honorarium

1000 ex. Steenen

ƒ 237,50
--------ƒ 397,50

af: voorschot

ƒ 118,75
--------ƒ 278,75
======

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
[Uitgeverij A.A.M. Stols]
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284 Uitgeverij A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 2 augustus 1945
2 Augustus 1945
Zeer Geachte Heer Hoornik,
Gaarne zouden we van U de kopij ontvangen voor Uw prozabundel ‘Hart en
972
Ziel’. Wilt U die dan zenden aan ons kantoor Stationsweg 121.
Hoogachtend,
Uitgeverij A.A.M. Stols

Eindnoten:
972 Vanaf 26 mei 1944 was Stols' uitgeverij gevestigd op Stationsweg 121 in Den Haag.
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285 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 22
oktober 1945
973

22 October 194[:5]

Zeer Geachte Heer Hoornik,
Zooals U zich zult herinneren, maakte U in 1943 met den heer Stols een
afspraak over de prozabundel ‘Met hart en ziel’, waarvoor U bereids een
voorschot ontving. Door de omstandigheden is van uitgave toen verder niets
gekomen. U beloofde ons destijds de copy voor deze bundel zoo spoedig
974
mogelijk te zullen sturen.
Gaarne zouden wij thans dit boek op korte termijn uit willen geven, en
verzoeken U daartoe ons liefst zoo spoedig mogelijk de copy toe te willen
zenden. Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat dit door Uw drukke bezigheden
975
voor U lastig zal zijn, hopen wij niettemin dat wij de copy spoedig tegemoet
mogen zien.
Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
976
[Jan Vermeulen]

Eindnoten:
973 Gedateerd op grond van het jaartal dat op het afschrift is geschreven.
974 Hoornik had Stols op 11 maart 1942 (br. 252) geschreven dat hij een bundel essays over poëzie
aan het voorbereiden was, die hij bij Stols wilde onderbrengen. Een dag later verklaarde Stols
bereid te zijn de bundel uit te geven (br. 253). Het voorschot op Met hart en ziel bedroeg ƒ 150,-.
De bundel is nooit verschenen.
975 Vanaf oktober 1945 was Hoornik als medewerker betrokken bij het voormalig ondergrondse
weekblad Vrij Nederland, waar hij redactionele werkzaamheden verrichtte op de afdeling cultuur
en letteren.
976 Gezien de paraaf onder aan de brief, is dit schrijven afkomstig van Jan Vermeulen (1923-1985).
Vermeulen was tijdens de oorlog uitgever onder imprint Molenpers en werkte mee aan het
clandestiene tijdschrift Parade der Profeten. Na de oorlog was hij van 1 september 1945 tot 1
juli 1947 in dienst van Stols.
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286 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 12 december 1945
12 Dec '45
Beste Sander,
Je afrekening ontving ik in dank. Tot mijn verwondering moest ik constateeren,
dat je blijft vasthouden aan een royalty-basis van 10%, terwijl wij nog vóór mijn
arrestatie mondeling overeenkwamen, dat ik, evenals Clara Eggink, 15% zou
977
ontvangen. Het spijt mij, dat ik je hieraan moet herinneren. Gaarne ontving ik een
rectificatie van deze en andere sedert medio 1943 gestuurde honoraria.
Met hartelijke groeten
Je Ed Hoornik.
978

N.B. ‘De Bezige Bij’ honoreerde het in Dachau uitgesproken speechje met ƒ500.-.
Was het nu niet mogelijk geweest door een tijdige herdruk van ‘Tweespalt’ mij ook
eens te laten profiteeren?

Eindnoten:
977 Zie ook br. 274 en 275.
978 In een plechtige bijeenkomst op de appèlplaats van het concentratiekamp Dachau herdachten
op 10 mei 1945 de bevrijde Nederlandse, Belgische en Luxemburgse gevangenen de
oorlogsslachtoffers. Voor de Nederlanders hield Hoornik een toespraak, die uitgeverij De Bezige
Bij te Amsterdam in 1945 uitgaf onder de titel Doodenherdenking in Dachau.
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287 Uitgeverij A.A.M. Stols (A. Bornkamp) aan Ed. Hoornik, 15
december 1945
15 December 1945
Waarde Heer Hoornik,
Inderdaad is er een fout gemaakt. Onze nieuwe boekhoudster heeft zich
vergist en door afwezigheid van Sander en ziekte van mijzelf is deze fout niet
979
opgemerkt. Zij zal alsnog hersteld worden. Tweespalt zullen we zoo spoedig
980
mogelijk herdrukken, volgende week gaat het naar de drukker.
Als voorschot op dit en bovenstaande fout hebben wij ƒ500 voor U
beschikbaar. Helaas uitsluitend per giro of bank, U weet wij zitten zelf erg vast.
Excuseer de kortheid van dit schrijven maar Sander staat op het punt naar
981
Londen te gaan en het is hier razend druk.
Hoogachtend,
Uitgeverij A.A.M. Stols
982
[A. Bornkamp]
Bericht U ons nog hoe [+u] het geld wilt hebben overgemaakt.

Eindnoten:
979 Waarschijnlijk doelde Bornkamp op Hermien Stuurman (geb. 1925), die in september 1945 bij
Stols in dienst was getreden.
980 De herdruk van Tweespalt zou in mei 1946 bij Drukkerij v/h Mouton & Co te 's-Gravenhage
worden gedrukt, maar pas in december 1946 verschijnen.
981 Blijkens een bericht in Vrij Nederland van 14 december 1945 ging Stols samen met A.A. Balkema
naar Engeland in verband met de voorbereidingen voor een Engelse afdeling van zijn uitgeverij.
Tweeëneenhalf jaar later (vanaf juni 1948) zou Bruno Cassirer Ltd. te Oxford (31 Portland Road)
op Stols' briefpapier worden vermeld als één van zijn kantoren in het buitenland. (Zie ook ‘Stols
blijft Stols, denk daarom’, p. 128 en p. 387.)
982 Arie Bornkamp (1917-1997) was door de Bibliografie van de werken van A. Roland Holst, die
hij had samengesteld en in 1942 clandestien in eigen beheer had uitgegeven, met Stols in contact
gekomen. Op 1 mei 1944 volgde hij Huib van Krimpen als algemeen assistent op en hij werd
na de oorlog productiechef van de uitgeverij. ‘Hij had een beter commercieel inzicht dan Stols,
toonde gevoel voor typografie en bezat voldoende literaire kennis om zich als een vis in het
water van het Stols-fonds te voelen’ (C. van Dijk, Alexander A.M. Stols 1900-1973, p. 244).
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288 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 9 januari 1946
983

[Amsterdam-C.,] 9-I-'46

Beste Sander,
In dank ontving ik per giro het restant van de ƒ500.-, nader aangegeven als
voorschot op honorarium. Heelemaal juist is dit niet, gezien de vergissing, die sedert
1 Januari 1943 in alle afrekeningen werd gemaakt, waarover ik in een vorige brief
schreef, en die alsnog - gespecificeerd - zouden worden rechtgezet. Slechts een
deel van bovengenoemd bedrag is dus voorschot op de herdruk van ‘Tweespalt’,
voor welke bundel ik je hierbij nog een gedicht toezend, dat geplaatst moet worden
984
achter het gedicht ‘De wind en het riet’. Je bij voorbaat dankend voor de moeite
Met hartelijke groeten
Je Ed Hoornik

Eindnoten:
983 Geschreven op briefpapier van Stichting Het Nationaal Instituut, Centrale Organisatie tot
Verdieping van het Nationaal Bewustzijn en tot Versterking van de Nationale Saamhorigheid,
Heerengracht 499, Amsterdam-C.
984 Het gedicht dat Hoornik met deze brief meezond was ‘Dien avond...’, dat hij in december 1945
schreef ter nagedachtenis van de SDAP-politicus H.B. Wiardi Beckman, die in 1945 in Dachau
was gestorven. Dit was het enige gedicht dat aan de tweede druk van Tweespalt werd
toegevoegd. Het was op 15 december 1945, in enigszins gewijzigde vorm, opgenomen geweest
in Vrij Nederland. In Tweespalt zijn op een aantal plaatsen woorden van het gedicht veranderd
en Hoornik voegde een strofe toe, namelijk: ‘- “Stel de een niet boven de ander, / de wind niet
boven 't riet, / verbind ze met elkander” -, / dacht ik, maar zei het niet.’
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289 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 8
maart 1946

Ed. Hoornik en Gerrit Achterberg met echtgenotes. (Foto: W.S. Nijhoff; collectie Letterkundig
Museum, Den Haag.)

8 Maart 1946.
Zeer Geachte Heer Hoornik,
Hierbij zenden wij U een exemplaar van ‘Het nieuwe geuzenlied’ van G.
985
Stuiveling met het vriendelijk verzoek dit in ‘Vrij Nederland’ te bespreken.
Hoogachtend,
Uitgeverij A.A.M. Stols
[Jan Vermeulen]
m/bijlage.

Eindnoten:
985 Bedoeld is Het nieuwe geuzenlied. Een symposion (1946) van Garmt Stuiveling. Deze
verhandeling, waarin Stuiveling zijn mening geeft over de verzetspoëzie, werd uitgegeven als
cahier van De Vrije Bladen; deze jaargang van De Vrije Bladen werd door Stols uitgegeven.
Hoornik zou geen bespreking aan Het nieuwe geuzenlied wijden.
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290 Uitgeverij A.A.M. Stols (Arie Bornkamp) aan Ed. Hoornik, 28
maart 1946
28 Maart 1946.
Beste Hoornik,
Hierbij zend ik je den proef van ‘Tweespalt’. Het zal nog uitgebreid worden
986
met 4 pagina's, opdat wij een colophon kunnen aanbrengen. Gaarne spoedig
met je opmerkingen terug.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
Uitgeverij A.A.M. Stols
[A. Bornkamp]
m/proef.

Eindnoten:
986 Het colofon van de herdruk van Tweespalt vermeldt: ‘De eerste druk van “Tweespalt” werd
tijdens de bezetting clandestien gedrukt op de “Mansarde Pers” door F. Tamminga te
's-Gravenhage voor den uitgever Bert Bakker. Deze, de tweede druk, waaraan toegevoegd het
gedicht “Dien Avond...”, werd naar het ontwerp van Henri Friedlaender gezet uit de letter van
Anton Janson en gedrukt door N.V. Drukkerij v/h Mouton & Co te 's-Gravenhage in de maand
Mei 1946.’
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291 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 30
april 1946
30 April 1946.
Waarde Heer Hoornik,
Hierbij zenden wij U een drukproef van den herdruk van ‘Tweespalt’, die nu
binnenkort bij ons zal verschijnen. De bundel is door ons reeds zorgvuldig
gecorrigeerd, maar mocht U eventueel nog veranderingen er in willen
aanbrengen, dan verzoeken wij U ons deze zoo spoedig mogelijk te willen
zenden.
Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,
p/o Uitgeverij A.A.M. Stols
J. Vermeulen
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292 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 3
mei 1946
3 Mei 1946.
Beste Heer Hoornik,
987
Uw telegram over ‘Tweespalt’ hebben wij in dank ontvangen. Wij zenden
U hierbij nogmaals een definitieven drukproef, waarin U Uw correcties gelieve
aan te brengen. Den vorigen proef, dien wij U zonden, wilt U dus wel als
vervallen beschouwen.
Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,
p/o Uitgeverij A.A.M. Stols
J. Vermeulen
m/bijlage.

Eindnoten:
987 Dit telegram is niet bewaard gebleven.
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293 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 10
mei 1946
10 Mei 1946.
Beste Heer Hoornik,
Daar thans de maand is aangebroken, waarin U ons toegezegd had de kopij
van Uw prozabundel ‘Met Hart en Ziel’ te zullen inleveren, verzoeken wij U ons
even mede te deelen hoe het hiermee staat en of wij het manuscript nu
binnenkort tegemoet kunnen zien.
In afwachting van Uw antwoord, met vriendelijke groeten en de meeste
hoogachting,
p/o Uitgeverij A.A.M. Stols
J. Vermeulen
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294 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 11 mei 1946
[Amsterdam,] 11 Mei 1946
Beste Sander,
Eerst eind volgende week kan ik je de proeven van ‘Tweespalt’ zenden. Ik ben
er nog niet aan toe gekomen. In verband met een maagzweer ga ik zes weken naar
988
buiten: melk met kalkwater in plaats van jenever en nicotine!
Ik geloof dat er iets aan de volgorde van de verzen moet worden veranderd; zo
gauw ik er mee klaar ben, krijg je dus de revisie.
hartelijke groeten
Ed Hoornik

Eindnoten:
988 Om te herstellen van zijn maagklachten, verbleef Hoornik zes weken in Hoorn bij Martha
Oortman-Gerlings, die met haar man een bloemkwekerij bezat. (Med. Mies Bouhuys, Amsterdam.)
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295 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, Omstreeks 17 mei 1946
989

Beste Sander,
Hierbij de gecorrigeerde proef van ‘Tweespalt’. Er is één noodzakelijke wijziging,
990
nml. in de volgorde van de gedichten; verder bijna geen correcties.
Ik moet zes weken rust houden en kan momenteel niets doen aan dien bundel
essays. Na mijn herstel hoop ik je het boek te sturen.
Met hartelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
989 In de chronologie geplaatst op grond van Hoorniks brief van zaterdag 11 mei (br. 294), waarin
hij schreef dat hij ‘eind volgende week’ de proeven van Tweespalt kon zenden.
990 Het betrof een omwisseling van twee verzen; in de tweede druk van Tweespalt komt het gedicht
‘De wind en het riet’ niet vóór, maar na ‘In den toren’ (p. 16-20).
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296 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 29 mei 1946
991

Spoed
Woensdag, 29 Mei 1945
Beste Sander,
Indien nog mogelijk, zou ik bijgaand gedichtje willen zien opgenomen in ‘Tweespalt’
992
en wel als laatste. De correctie kunnen jullie wellicht zelf waarnemen. Bij voorbaat
dank.
Heb je van de uitgeverij ‘In den toren’ te Naarden ƒ 5.- ontvangen voor het gedicht
993
‘Boerenbruid’, dat werd opgenomen in den bundel ‘Dichters over Holland’?
Met vriendelijke groeten
Je Eddie.

Na jaren...
Morgenwind glijdt door mijn haren;
honden spelen aan mijn voet;
dunne kinderstemmen klinken
van den weg mij tegemoet.
En het hart, dat was verschrompeld
in den ongelijken strijd
voelt zich weerloos overrompeld
en van alle leed bevrijd.

Eindnoten:
991 Het jaar is vastgesteld op grond van de inhoud. Op de brief staat onder de datum genoteerd:
‘beantw. 12/6’. Jan Vermeulen schreef Hoornik op 12 juni 1946 (br. 299): ‘Tot onze spijt moeten
we U mededeelen, dat het gedicht “Na jaren.” niet meer in “Tweespalt” opgenomen kan worden,
daar de bundel reeds afgedrukt is.’
992 Het gedicht ‘Na jaren...’ kon niet meer worden opgenomen in de tweede druk van Tweespalt.
(Zie br. 299.) Het werd onder de titel ‘Zomer’ op 29 juni 1946 gepubliceerd in Vrij Nederland.
Stols schreef in de kantlijn van deze brief bij de eerste alinea: ‘Vermeulen, kan dit nog?’.
993 Het gedicht ‘Boerenbruid’ uit Hoorniks bundel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere
gedichten (p. 66) was opgenomen in de door M. Mok samengestelde bloemlezing Dichters over
Holland, die in 1945 bij Uitgeverij In den Toren te Naarden was verschenen.
Stols schreef in de kantlijn van deze brief bij deze alinea: ‘Mej. Stuurman, Indien ontvangen
overmaken aan Hoornik’.
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297 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 6 juni 1946
6 Juni 1946
Beste Eddy,
Ik ontving dezer dagen een bundel gedichten van M.v.d. Plas, die misschien
994
geschikt is voor Helikon. Wil je de verzen eens lezen en mij er je mening
over laten weten?
Met hartelijke groet,
je
S.

Handschrift van het gedicht ‘Oorlog’ uit de nooit verschenen bundel Verzen uit brieven aan
M. Visser. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

Eindnoten:
994 Michel van der Plas (pseud. van Bernardus Gerardus Franciscus Brinkel, geb. 1927) debuteerde
in 1947 in de Helikon-reeks met de bundel Dance for you (Helikon 40). De bundel werd in een
oplage van 1000 exemplaren gedrukt bij Fa. Boosten & Stols en zou door Stols nog vijf maal
worden herdrukt.
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298 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 12 juni 1946
995

Hoorn, 12 Juni '46

Beste Sander,
Eenige weken geleden schreef ik je reeds, dat ik tijdelijk in Hoorn verblijf. De
rustkuur doet me goed, al voel ik me nog niet in staat tot regelmatig werk.
Kwam het gedichtje, dat ik je zond nog tijdig om in ‘Tweespalt’ te worden
opgenomen? Ik hoorde er niets meer over.
Waar mijn dochtertje Eva de gevolgen van ondervoeding nog steeds ondervindt
996
en thans asthma dreigt te krijgen, heb ik besloten haar een tijd naar zee te sturen.
In verband met de gestagen kosten van levensonderhoud zit ik thans zoo krap, dat
ik je zou willen vragen, of je me niet wat voorschot wil sturen. De bundels ‘Steenen’,
997
‘Mattheus’ en ‘De Erfgenaam’ zullen toch wel eens herdrukt worden. Is het mogelijk,
dat je nog deze week aan mijn vrouw een bepaald bedrag stuurt, dat we dan later
wel verrekenen. Laat je even iets hooren? Bij voorbaat dank.
Met hartelijke groeten
Je Ed Hoornik.

Eindnoten:
995 Stols maakte de aantekening ‘opbergen’ op de brief.
996 Bedoeld is Eva Hoornik (geb. 1937).
997 Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten zou in 1946 voor het laatst worden
herdrukt; Steenen beleefde in 1947 een tweede druk en De erfgenaam een vierde.
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299 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 12
juni 1946
12 Juni 1946.
Beste Heer Hoornik,
Tot onze spijt moeten we U mededeelen, dat het gedicht ‘Na jaren...’ niet
meer in ‘Tweespalt’ opgenomen kan worden, daar de bundel reeds afgedrukt
is.
Van uitgeverij ‘In den Toren’ te Naarden hebben wij nog niets ontvangen
voor het gedicht ‘Boerenbruid’, dat werd opgenomen in den bundel ‘Dichters
over Holland’. Wij zullen dit reclameeren en U zoo spoedig mogelijk het bedrag
overmaken.
Met vriendelijke groeten en hoogachting,
p/o Uitgeverij A.A.M. Stols
J. Vermeulen
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300 Liesel Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 juni 1946
998

A'dam 19.6.46

Beste Sander,
De goede ontvangst van je brief, met inhoud, zij hiermede bevestigd. Mijn
hartelijken dank. Ik hoop dat je het goed maakt. Eddie heeft nog altijd erge last van
zijn maag. Hij is aan het ‘rustkuuren’.
Hartelijke groeten
ook aan je vrouw
Liesel Hoornik.

Eindnoten:
998 Op de briefkaart is met potlood een huisje getekend.
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301 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 2
september 1946
2 Sep. 1946
Zeer Geachte Heer Hoornik,
Met ingang van de nieuwe jaargang zou de Heer Stols U graag weer
uitnodigen als redacteur van ‘Helikon’ en U als zodanig de nieuwe reeks laten
samenstellen. Indien U hiervoor in principe iets voelt, wilt U zich dan zo spoedig
mogelijk met ons in verbinding stellen?
Met vriendelijke groet en hoogachting,
p/o Uitgeverij A.A.M. Stols
J. Vermeulen
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302 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 3 oktober 1946
[Amsterdam,] 3 October 1946
Beste Sander,
Het lokt mij wel aan, wederom als redacteur van Helikon te gaan optreden; alleen
is het nu wat moeilijker dan in '40 en '41. De meeste auteurs van enig formaat zitten
vast bij de een of andere uitgever, waar zij gewoonlijk ook hun poëzie onderbrengen.
Debuten als van Vasalis en Aafjes vallen niet ieder jaar uit de lucht, maar
misschien kunnen wij de reeks toch nog op iets hoger niveau brengen dan zij dit
jaar was.
Alvorens een beslissing te nemen zou ik eerst echter graag weten, welk
honorarium je uitbetaalt aan de dichters, die hun bundel voor de reeks afstaan en
999
welk honorarium je je voor den redacteur gedacht had.
Met hartelijke groeten,
Je Eddie

Eindnoten:
999 Hoornik zou voor elke bundel in de reeks van 1947 ƒ25.- ontvangen. De auteurs ontvingen een
royaltie per verkocht exemplaar van 12½% van de particuliere prijs van het ingenaaide exemplaar
zonder band; de verkoopsprijs van een afzonderlijke bundel was ƒ 1,90 en oplage bedroeg 1000
exemplaren per deel.
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303 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 17 oktober 1946
[Amsterdam,] 17 October 1946
Beste Sander,
Tot mijn spijt vond ik nog geen gelegenheid naar Den Haag te komen. Behalve
1000
de bundel van Vasalis, een uitstekend begin, zou ik graag het grote prachtige
gedicht, dat Theun de Vries in Amersfoort schreef (‘de doden’) in Helicon willen zien
1001
verschijnen. Als jij er tenminste iets voor voelt.
En voor de rest is het zoeken en tasten bij deze vloed van jongeren, die een soort
van semi-poëzie schrijven.
Door mijn redacteurschap van Centaur, dat bij de nieuwe jaargang ingaat, zal ik
1002
nog al wat nieuw werk in handen krijgen.
1003
Kunnen wij niet schriftelijk overleggen omtrent een combinatie met Vermeulen?
Met hartelijke groeten,
Ed. Hoornik.

Eindnoten:
1000 In 1947 gaf Stols de bundel De vogel Phoenix van M. Vasalis uit. Deze bundel zou echter niet
in de reeks Helikon worden opgenomen, maar als aparte uitgave verschijnen. De fa. Boosten
en Stols drukte de bundel in een oplage van 1000 exemplaren. Het ontwerp voor de band en
stofomslag was van Helmut Salden. De vogel Phoenix werd evenals Vasalis' eerdere bundel
Parken en woestijnen een succes en zou nog in het jaar van uitgave vier herdrukken beleven.
1001 Tijdens de oorlog was Theun de Vries betrokken bij het kunstenaarsverzet, waarvoor hij vanaf
1943 ondergronds werk verrichtte. In juli 1944 werd hij gearresteerd en in augustus gedeporteerd
naar het kamp Amersfoort, waaruit hij op 5 maart 1945 door een verzetsgroep werd bevrijd.
Theun de Vries was overtuigd marxist en had na de oorlog namens de Communistische Partij
enige tijd zitting in de Tweede Kamer.
Het gedicht De dood zou in maart 1947 als deel 35 in de Helikon-reeks verschijnen; het was
eerder verschenen in De Gids 108 (1945) 11 (november), p. 68-75. Theun de Vries schreef het
gedicht tussen 3 oktober 1944 en 25 februari 1945. In het nawoord van de bundel schreef Theun
de Vries: ‘De geschiedenis van dit gedicht is tamelijk bewogen. [...] De tekst werd bij stukjes en
beetjes aan goede vrienden in het kamp toevertrouwd, die kans zagen, het geheel tot aan het
ontzet van ons land verborgen te houden. Door een reeks van omstandigheden kwam de volledige
tekst pas in de winter van 1945-'46 in mijn bezit terug. Inmiddels had ik het gedicht uit het
geheugen gereconstrueerd en gepubliceerd in De Gids. Uit de vergelijking van beide teksten,
die op bepaalde plaatsen sterk van elkaar afwijken - zo wonderlijk werkt onze herinnering! -, is
ten slotte de hier in boekvorm verschijnende versie ontstaan.’
1002 Hoornik werd in 1947, met ingang van de tweede jaargang, redacteur van het internationaal
cultureel maandblad Centaur, dat werd uitgegeven door W.L. Salm & Co. De redactie bestond
verder uit W. Cordan, Dr. J. Presser en S. Vestdijk. Het tijdschrift was in 1939 opgericht op
initiatief van Wolfgang Cordan. (Zie ook n. 151.)
In oktober 1945 verscheen Centaur opnieuw als maandblad. In 1948 werd het voortgezet als
Centaur, Internationaal, Jaarboek 1947/48, dat werd uitgeven door G.W. Breughel in Amsterdam.
(Zie voor een index op het na-oorlogse Centaur: Sophie Levie, ‘Centaur, 1945-1948: een koers
tussen herstel en vernieuwing’, in Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 3 (1998), p. 4-7 en p. 8-20.)
1003 De samenstelling van de Helikon-reeks van 1946 was voor een belangrijk deel het werk van
Jan Vermeulen. Mogelijk als gevolg van het feit dat Vermeulen vanaf 1 juli 1947 niet meer bij
Stols werkzaam was, werd de de reeks van 1947 (die pas in 1948 zou verschijnen) door Hoornik
alleen samengesteld.
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304 Uitgeverij A.A.M. Stols (Emilie Spijkerman) aan Ed. Hoornik,
5 november 1946
5 November 1946
Zeer geachte Heer Hoornik,
1004
Bijgaand vindt U de eerste proef van Uw bundel ‘De Erfgenaam’. Wij
zouden het zeer op prijs stellen als U met de correctie enige haast zoudt willen
maken en ons dan de gecorrigeerde proef zoudt willen retourneren.
U bij voorbaat dankend verblijven wij met vriendelijke groeten en de meeste
Hoogachting, p/o Uitgeverij A.A.M. Stols
1005
E. Spijkerman

Eindnoten:
1004 De vierde druk van De erfgenaam zou in de week van 29 mei 1947 verschijnen.
1005 Emilie Henriëtte Maria Spijkerman (geb. 1923) was op 1 april 1946 als secretaresse bij Stols in
dienst getreden. Ze studeerde na de oorlog Nederlands in Leiden en had enige gedichten
publiceerd in Roeping en in Columbus. Onder het pseudoniem Petra Thomasson verschenen
van haar twee romans, De weg buigt om (1946) en De deur stond open (1950).
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305 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 21
november 1946
21 November 1946
Zeer Geachte Heer Hoornik
Hierbij zenden wij U twee manuscripten, die wij aangeboden kregen voor
Helikon, nl. ‘A mon Age’ van Dr. J. van Gelder, die in de reeks voor dit jaar
1006
reeds de bundel ‘Droom & Werkelijkheid’ publiceerde, en ‘Liefde en Legende’
1007
van Hanno van Wagenvoorde. Wilt U eens beoordelen of deze bundels voor
de nieuwe jaargang van Helikon in aanmerking komen? Verder zenden wij U
hierbij tevens ‘De Nevelburcht’ van L.P.J. Braat. Zoudt U het erg compromittant
1008
vinden als wij dit gedicht eveneens in Helikon onderbrachten? Gaarne
spoedig Uw bericht.
Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,
p/o Uitgeverij A.A.M. Stols
J. Vermeulen
Bijl.: 3 manuscripten
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Prospectus van de reeks Helikon met bestelbiljet, 1947. (Collectie Letterkundig Museum,
Den Haag.)

Eindnoten:
1006 A mon age van Jan Gerrit van Gelder (1903-1980) zou niet door Stols in de Helikon-reeks worden
uitgegeven, maar in 1952 bij uitgeverij Forholte in Voorhout verschijnen.
Droom en werkelijkheid was verschenen als deel 32 in de Helikon-reeks. De bundel was in juni
1943 door Huib van Krimpen al geaccepteerd voor de Atlantis-serie, maar omdat Van Gelder
geen lid van de Kultuurkamer wilde worden, was de uitgave uitgesteld. Al op 9 mei 1945 had
Van Gelder Stols herinnerd aan de gemaakte afspraak om de bundel na de oorlog te publiceren.
1007 Van Hanno van Wagenvoorde is nooit een bundel met de titel Liefde en legende verschenen.
In november 1946 gaf Em. Querido's Uitgeversmij N.V. van Van Wagenvoorde de bundel Karillon
van November uit.
1008 De nevelburcht van L.P.J. Braat is nooit in zijn geheel uitgegeven; fragmenten van het gedicht
werden opgenomen in Victor, het boek der vrienden. Een literaire parade ter ere van Victor E.
van Vriesland, dat in 1947 werd samengesteld door M. Vasalis, Jeanne van Schaik-Willing en
Evert Straat en dat verscheen bij uitgeverij De Spieghel te Amsterdam, en in Braats bundel Vuur
en as, met gedichten uit de periode 1940-1958 die in 1959 bij uitgeverij Contact te Amsterdam
zou verschijnen.
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De nevelburcht was door zowel Van Vriesland, Binnendijk als Hoornik geschikt geacht voor
uitgave, maar Stols achtte het mogelijk ongeschikt voor publicatie omdat Braat redacteur van
de Kroniek van Kunst en Kultuur was.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

347

306 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 27
november 1946
27 November 1946
Beste Heer Hoornik,
Het doet ons genoegen U hierbij de auteursexemplaren te kunnen toezenden
van de tweede druk van Tweespalt, die vandaag van den binder kwam.
Tevens zenden wij U hierbij 10 auteursexemplaren van de vierde druk van
Geboorte, dat al eenige weken eerder gereed kwam, doch waarvoor wij nog
op het stofomslag moesten wachten.
Met vriendelijke groeten
en de meeste hoogachting
p/o Uitgeverij A.A.M. Stols
[Jan Vermeulen]
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307 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 16
december 1946
16 December 1946
Zeer geachte Heer Hoornik,
Nog altijd hebben wij geen antwoord van U ontvangen op onzen brief over
1009
Helikon. Wij zenden U hierbij nog enkele manuscripten en verzoeken U
thans spoedig iets definitiefs te laten weten, zoodat wij het prospectus voor
den nieuwen jaargang kunnen laten drukken.
Voorts hebben wij de laatste tijd een vrij groot aantal van onze nieuwe
uitgaven ter bespreking naar Vrij Nederland gezonden. Hoewel er elke week
in V.N. nieuwe uitgaven besproken worden, zijn daar tot nu toe, behalve een
1010
bespreking van Charaksis, geen recensies van onze uitgaven bij geweest.
Wij zullen het zeer op prijs stellen indien U hieraan Uw aandacht nog eens
wilde wijden.
In afwachting van Uw antwoord verblijven wij inmiddels met vriendelijke
groeten en de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p/o [Jan Vermeulen]

Eindnoten:
1009 Welke manuscripten Hoornik kreeg toegezonden is niet achterhaald. Op 3 januari 1947 (br. 309)
gaf Hoornik zijn mening over vijf manuscripten die hij voor de Helikon-reeks had ontvangen. In
deze brief brengt Hoornik een bundel van Paul van 't Veer ter sprake. Van de overige genoemde
manuscripen werd dat van Michel van der Plas hem op 6 juni 1946 (br. 297) gestuurd en de
manuscripten Jan van Gelder, Hanno van Wagenvoorde en L.P.J. Braat op 21 november (br.
305).
1010 De in 1946 door Stols uitgegeven bundel Charaksis. Gedichten van Robert Franquinet was op
23 november 1946 in Vrij Nederland door B.[ert] V.[oeten] besproken.
In de eerste helft van 1947 zou in Vrij Nederland aan de volgende Stols-uitgaven aandacht
worden besteed: Recrutenschool van Herman Salomonson (25 januari); Das Jahr der Schatten
van Wolfgang Cordan en Reis zonder einde en andere verhalen van F.W. Michels (1 februari)
en De beeldhouweres Gra Rueb van Cornelis Veth (24 mei); De Erfgenaam, De vertroosting
van het troosteloze en De melancholie der verzonken jaren van Jo Boer en De wapens der
duisternis van Vercors (29 maart); Tusschen Rococo en Romantiek van J. Knoef (5 april) en
Medousa van P.N. van Eyck en Twee tegen een van B. Rijdes (12 april). En een vijftal Verzamelde
gedichten werd aangekondigd: van J. Slauerhoff, H.W.J.M. Keuls en J.C. Bloem (5 april), Jan
R.Th. Campert (12 april) en L.Th. Lehmann (14 juni)
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308 Uitgeverij A.A.M. Stols (Hermien Stuurman) aan Ed. Hoornik,
24 december 1946
24 December 1946
Zeer geachte Heer Hoornik,
Inliggend ontvangt U een postcheque ad ƒ 100.-.
Inmiddels verblijven wij gaarne met de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p/o H. Stuurman
Bijlage: postcheque
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309 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 3 januari 1947
1011

[Amsterdam,] 3 Januari 1947

Beste Sander,
Hierbij een rapportje over de mij toegezonden bundels:
Paul v.'t Veer: Sterk beïnvloed door Marsman (vooral ‘Cirkels’) aardig van plastiek,
1012
maar toch te weinig persoonlijk. Ongeschikt.
Michaël v.d. Plas: Enkele mooie, een beetje vrouwelijke gedichten, soms, maar
heel zelden prachtige regels, verwantschap met en invloed van de eerste
liefdesverzen van Aafjes. Op de duur vervelend, omdat hij het net niet haalt (te veel
weemoed, te veel dromen, te veel tranen!). Misschien iets over één of twee jaar,
1013
thans ongeschikt.
Hanno van Wagenvoorde: Onecht, behalve twee of drie verzen, destijds in
1014
Criterium gepubliceerd. Ongeschikt.
Leo Braat: Bezielde poëzie met een grootse allure en getuigend van een krachtige
levenshouding - een verademing na alle surrogaat-droompjes. Maar ook langdradig,
cerebraal, sterk rhetorisch, confessioneel, moeilijk door te komen. Een beslissing
is niet makkelijk, maar ik ben in ieder geval niet tegen. (alleen liever niet in Helicon)
Dr. J. van Gelder: Neen!
1015
Ik hoop je binnenkort nader te schrijven over bundels van Theun de Vries,
1016
1017
Gerrit Achterberg en Bert Voeten, die wel in aanmerking komen.
Beste wensen voor '47,
Je Eddie

Eindnoten:
1011 In de kantlijn van de brief staat voor de namen Paul van 't Veer, Michaël van der Plas, Hanno
van Wagenvoorde en dr. J. van Gelder ‘terug’.
1012 Paul van 't Veer (1922-1979) was als journalist verbonden aan Het Vrije Volk en Het Parool. Hij
schreef vooral over politieke en koloniale vraagstukken. Hij was de echtgenoot van Annie Suiker,
die van mei 1941 tot het einde van de oorlog als secretaresse en facturiste bij Stols werkzaam
was.
Gegevens over de van hem voor de Helikon-reeks ter beoordeling aan Hoornik gezonden bundel
zijn niet achterhaald.
1013 Hoornik zou Stols op 21 oktober 1947 de bundel Dance for you van Michel van der Plas zenden
voor de Helikon-reeks van 1947. De bundel verscheen als nummer 40 in de reeks.
1014 Hoorniks kritiek betrof het manuscript van Liefde en legende. Hij had al twee maal eerder een
bundel van Hanno van Wagenvoorde voor Helikon afgewezen. (Zie n. 354.)
Van Wagenvoorde had vijf gedichten gepubliceerd in Criterium 1 (1940) 3-4 (mei), p. 250-251
(‘De kindren stonden om haar saam’ en ‘Toen Jezus werd begraven’) en in Criterium 1 (1940)
12 (december), p. 801-802 (‘Zij staat voor elke avond’, ‘Omdat het avond is zullen de dennen’
en ‘De fluiten en de klarinetten’).
1015 De dood.
1016 In 1946 waren van Gerrit Achterberg vier bundels bij Stols verschenen: Stof (Helikon 23), Sphinx,
Existentie en de verzamelbundel Cryptogamen, waarin de bij Stols verschenen bundels Eiland
der ziel (1939), Dead end (1940), Osmose (1941) en Thebe (1941) waren samengebracht.
Daarna heeft Stols van Achterberg geen werk meer uitgegeven. (Zie ook br. 310 en br. 339.)
1017 Hoornik zou pas op 2 augustus 1947 (br. 328) op de gedichten van de dichter en toneelvertaler
Lambertus Hendrikus (Bert) Voeten (1918-1992) ingaan. In juni 1946 werd van Voeten als
nummer 26 in de Helikon-reeks de bundel De blinde passagier gepubliceerd. Dat was zijn enige
publicatie in het fonds van Stols. Zijn werk werd in de daaropvolgende jaren hoofdzakelijk bij
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Het Woord en Ad Interim.
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310 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 7 februari 1947
[Amsterdam,] 7 Februari 1947
Beste Sander,
Met de Helikon-reeks wil het niet vlotten. Hoe staat het met het bundeltje van
1018
Vasalis? Een tiental bundels heb ik gemeend te moeten afwijzen. Slechts één
bundel heb ik definitief aanvaard: het prachtige, grote gedicht ‘de Dood’ van Theun
1019
de Vries, dat de Republiek der Letteren mij in overleg met den auteur afstond.
1020
Zou Nijhoff zijn Pinksterspel niet in deze reeks willen publiceren? Je spreekt
hem regelmatig, pols hem eens.
1021
Ik schreef naar Leo Vroman in New York; van Ter Gast krijg je niets los, behalve
1022
slechte Franse gedichten.
Bij Bert Bakker liggen twee bundels van Achterberg: een bloemlezing religieuze
poëzie en een nieuwe bundel. Ik schreef Bakker, de vent geeft geen antwoord. Kun
je hem niet eens opbellen? Hij is reeds op de hoogte en Achterberg gaat accoord,
1023
dat de nieuwe bundel in de Helikon-reeks komt.
Een veelbelovend talent is v.d. Graft; misschien weet Jan Vermeulen of hij nieuw
1024
werk heeft.
Ik probeer nog een bundel samen te stellen uit honderd gedichten van Michaël
1025
1026
v.d. Plas. Voorts ben ik in bespreking met Keuls, Max Dendermonde, Pierre
1027
1028
Kemp en Adriaan Morriën.
1029
Waarom geef je de drie bundels van Lehmann niet in één band uit?
De verzen hebben het uitgehouden en zijn vandaag door hun moderne plastiek
nog fonkelnieuw.
Geef in de Vrije Bladen eens een essay van Paul Rodenko, wiens stuk ‘het eind
1030
van de psychologische roman’ in Columbus uitstekend was.
Schrijf mij even of ik je de copy van de bundel van Theun de Vries zal zenden en
of ik voort zal gaan met mijn pogingen. Heeft Greshoff nog niet een kleine bundel,
1031
die wij kunnen brengen voor zijn verzamelde werken?
Het adres van Jan van Nijlen, van wien ik lange tijd niets las, weet ik niet. Heb je
1032
enig idee of hij nieuw werk heeft; de jonge Vlaamse dichters trekken mij weinig
aan.
Ik kom dan voorlopig tot het volgende resultaat:
1. Vasalis
2. Theun de Vries
3. Morriën
4. Keuls?
5. Dendermonde?
6. Vroman?
7. Achterberg?
8. Kemp?
9. v.d. Graft?
10. Jan van Nijlen of Greshoff?
Je ziet er staan nog heel wat vraagtekens. Wat doen we?
'sGravensande schreef in een dagbladartikel, naar aanleiding van een stuk van
Binnendijk in V.N. of wij geen kennis hadden genomen van van Eyck's nieuwe
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bundels. Waarom stuur je deze niet ter recensie? Mag ik er spoedig op rekenen; ik
1033
zal ze dan direct laten bespreken.
Omstreeks Kerstmis, toen je in het buitenland was, stuurde de uitgeverij mij op
verzoek ƒ 100.-; een
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gespecificeerde afrekening zou ik echter, indien mogelijk, zeer op prijs stellen.
Voor iedere herdruk van een bundel in de Helikon-reeks zou ik ƒ 25.- krijgen. Aan
de hoeveelste Vasalis ben je? en Achterberg? en Nijhoff's Uur U? Maak je ook een
herdruk van De Erfgenaam en Steenen? Wil je die bundel essays ‘Met hart en ziel’
(rottitel!) nog uitgeven? Is er nog papier?
Je schijnt er anders geen gebrek aan te hebben. want je geeft zo plezierig veel
1034
uit, dat ik het niet meer kan volgen.
Kortom, laat mij spoedig wat horen of zal ik eens naar Den Haag komen?
Hartelijke groeten van huis tot huis,
Je Eddie
N.B. Tijdens de oorlog en daarna ben ik een aantal boekjes kwijt geraakt. Zou je
mij die nog kunnen bezorgen? Het gaat om nr. 2 uit de Atlantis-serie (E. den Tex)
en uit de Helikonreeks de nummers 1 (Lehmann), 15 (Campert) en 24 (L.J. Pieters).

Eindnoten:
1018 De vogel Phoenix.
1019 Republiek der Letteren was een communistische uitgeverij, gevestigd op Keizersgracht 520 in
Amsterdam. Waarschijnlijk was het aanvankelijk de bedoeling dat Republiek der Letteren de
uitgave van De dood zou verzorgen. Bij deze uitgeverij waren in 1945 al twee uitgaven van
Theun de Vries verschenen: Eros in hinderlaag en De vrijheid gaat in 't rood gekleed, en er
zouden nog verschijnen Een spook waart door Europa (1948), De Friese postkoets (1948) en
Nieuwe rivieren (1949).
1020 Gedurende de oorlog had M. Nijhoff drie religieuze spelen geschreven, het kerstspel De ster
van Bethlehem, het paasspel De dag des Heren en het pinksterspel Des Heilands tuin. De drie
lekenspelen zouden in 1950 in één bundel onder de titel Het Heilige Hout. Drie spelen worden
uitgegeven door D.A. Daamen in 's-Gravenhage, in samenwerking met de Vrijzinnige Christelijke
Jeugdcentrale in Utrecht. Fragmenten van het pinksterspel waren al in de oorlog als clandestiene
uitgaven verschenen, namelijk in Des Heilands Tuin. Een Pinksterhymne. Een fragment (1943)
bij De Blauwe Schuit te Heerenveen en Der apostelen eerste daad. Fragment uit het Pinksterspel
Des Heilands Tuin (1944) bij K.H. Heeroma te Oegstgeest.
1021 Leo Vroman (geb. 1915) studeerde van 1932 tot 1940 biologie in Utrecht. Na mei 1940 vluchtte
hij wegens zijn joodse afkomst via Engeland en Zuid-Afrika naar Nederlands-Indië, waar hij
vanaf 1942 in Japanse gevangenschap zat. Na de oorlog vestigde Vroman zich in de Verenigde
Staten. In krijgsgevangenschap tekende hij veel en schreef hij verzen die na de oorlog werden
gebundeld in de door Em. Querido's U.M. uitgegeven bundel Gedichten (1946). In 1949 zou
eveneens bij Querido zijn Gedichten. Vroegere en latere verschijnen. Stols zou nooit werk van
Leo Vroman uitgeven.
1022 Na Glas en schaduw (Helikon 6) zou Stols geen gedichten van Nes Tergast meer uitgegeven.
In Érasme, Revue Mensuelle consacrée aux Relations Culturelles Franco-Néerlandaises 1
(1946), p. 97-98 en p. 158-161, het maandschrift dat door Stols in de jaren 1946-1947 werd
uitgegeven, had Tergast vier Franse gedichten gepubliceerd: ‘Visage’, ‘Un homme tomba’,
‘Rencontres’ en ‘L'accordéon’.
1023 Waarschijnlijk doelde Hoornik in deze brief op de bundel Asyl, want op 19 februari 1947 schreef
Achterberg aan Bert Bakker: ‘Met de regeling omtrent Asyl ga ik volkomen accoord. Ik zal het
Eddy meteen schrijven. Wil jij het hem dan doen toekomen?’
Lambertus Jozef (Bert) Bakker (1912-1969) kwam in 1938 in dienst bij de christelijke uitgeverij
D.A. Daamen te 's-Gravenhage. Toen deze uitgeverij in 1939 failliet ging, verwierf Bakker de
meerderheid van de aandelen en werd daarmee directeur van de Haagse uitgeverij. In 1946
startte hij opnieuw met D.A. Daamen's Uitgevers Maatschappij en maakte van het bedrijf een
meer literair georiënteerde uitgeverij.
Op 2 november 1945 vroeg Gerrit Achterberg aan Bert Bakker of hij er voor voelde in de toekomst
een kleine religieuze bundel van hem uit te geven. Ook U.M. Holland toonde zich geïnteresseerd.
Maar Stols tekende bezwaar aan tegen uitgave van een bundel religieuze poëzie, omdat gedichten

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

1024

1025
1026

1027

1028

1029

1030

1031
1032

1033

uit deze bundel gedeeltelijk afkomstig waren uit bundels die door hem waren uitgegeven. Op
17 januari 1946 schreef A. Bornkamp aan Gerrit Achterberg, dat Stols in verband met de mogelijke
herdruk van zijn bij Stols verschenen bundels niets voelde voor de uitgave van een bundel
religieuze poëzie, noch door hemzelf, noch door een andere uitgever. Toen Achterberg op 10
mei 1946 Stols dringend verzocht zijn toestemming te geven voor uitgave van de bundel bij Bert
Bakker of U.M. Holland (‘Ik kan er geld mee krijgen, zodat wij kunnen leven en het publiek zal
wel een andere zijn dan het Uwe’), zette Stols zich over zijn, bezwaren heen en stemde toe.
In april 1947 zou En Jezus schreef in 't zand bij D.A. Daamen's Uitgevers Maatschappij te
's-Grovenhage verschijnen.
Hoornik had aanvankelijk ook voor de bundel Doornroosje een plaats in de Helikon-reeks
vrijgehouden, maar door bemiddeling van A. Marja werd deze bundel van Achterberg in juni
1947 in de Bayardreeks van F.G. Kroonder te Bussum uitgegeven.
Guillaume van der Graft (pseud. van Wilhelmus Barnard, geb. 1920) studeerde in Leiden en
Utrecht Nederlandse letteren en theologie. Na 1945 werkte hij mee aan het tijdschrift Ontmoeting,
dat de traditie van het vooroorlogse protestants-christelijke tijdschrift Opwaartsche Wegen
enigszins voortzette. In 1946 verscheen van Van der Graft In exilio als nummer 22 in de
Helikon-reeks. Hoornik zou zich op 19 juni 1948 in Vrij Nederland zeer positief over de bundel
uitlaten: ‘De bundel [...] heeft, behoudens enkele zeer gunstige critieken, lang niet de aandacht
gekregen, waarop hij én als verzameling boeiende gedichten én als experiment recht had. Ook
de dichters zelf hebben er niet veel notitie van genomen, terwijl dit boekje toch behoort tot het
belangrijkste wat na de oorlog door jongeren is geschreven.’
Stols gaf van H.W.J.M. Keuls alleen nog zijn Verzamelde gedichten in vier delen uit.
Stols had van Max Dendermonde in 1946 de novelle Het kind en de dood als cahier van De
Vrije Bladen uitgegeven. Er zou bij hem geen nieuwe bundel gedichten van Dendermonde
verschijnen. In 1947 kwam bij De Gulden Pers in Haarlem De ballade van ‘Den gulden glimlach’
uit en in 1948 Eiland van Circe als cahier van De Vrije Bladen, dat toen werd uitgegeven door
G.A. van Oorschot in Amsterdam.
Van Pierre Kemp verscheen in 1947 Phototropen en noctophilen als nummer 34 in de
Helikon-reeks. Stols had van Kemp nog Elegie om het verlies van Amarant en De namiddag
van een stillen katholiek voor de Helikon-reeks in portefeuille, maar deze bundels bleven liggen,
omdat de serie na 1947 werd opgeheven. In 1948 zag Kemp af van de uitgave van deze bundels.
Hij schreef Stols in 1948 dat de bundels ‘erg in vrede daar bij u op een ik zou haast zeggen
algemene poëtische begraafplaats rusten’. (C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, p.
385-386.)
Van Adriaan Morriën was no Hartslag (1939) en Landwind (1942) niets meer bij Stols verschenen.
In 1946 had De Bezige Bij van hem nog Het vaderland uitgegeven. Daarna zou acht jaar geen
nieuwe poëzie van Morriën verschijnen.
Hoornik doelde op Subjectieve reportage. Gedichten dat in 1940 als cahier van De Vrije Bladen
bij H.P. Leopold's Uitgeversmaatschappij in Den Haag was verschenen, Dag- en nachtlawaai
dat in 1940 bij Stols als nummer 1 in de Helikon-reeks was uitgekomen, en Schrijlings op de
horizon dat in 1941 als nummer 20 in die reeks was verschenen. Deze bundels werden samen
met nog een aantal ongebundelde gedichten in 1947 onder de titel Verzamelde gedichten door
Stols uitgegeven.
Stols had De Vrije Bladen alleen in 1946 uitgegeven; na onderbreking van een jaar verscheen
het tijdschrift vanaf 1948 bij G.A. van Oorschot te Amsterdam. Stols was wel de uitgever van
het tijdschrift Columbus, waarin ‘Het einde van de psychologische roman’ (Columbus 2 (1946)
1 (januari), p. 17-26) van Paul Thomas Basilius Rodenko (1920-1976) was gepubliceerd. In De
Vrije Bladen is nooit werk van Paul Rodenko opgenomen.
Van 1946 tot en met 1950 verscheen van J. Greshoff geen nieuwe bundel gedichten. De plannen
voor een bijdrage van zijn hand in de Helikon-reeks dateren al van voor de oorlog.
Stols had van de Vlaming Joannes-Baptista Maria Ignatius (Jan) van Nijlen (1884-1965) al een
aantal uitgaven verzorgd, onder meer De lokstem en andere gedichten (1924), De vogel Phoenix
(1928), Gedichten 1904-1938 (1938), Het oude kind (1938) en Betooverd bosch (1941). In 1947
zou Stols de bundel De dauwtrapper uitgeven en in 1948 Verzamelde gedichten 1904-1948.
Hoornik doelde op ‘De dichter P.N. van Eyck’ in de Nieuwe Courant van 25 januari 1947, waarin
G.H. 's-Gravesande opmerkte dat P.N. van Eyck stelselmatig werd doodgezwegen. Hij lichtte
dit toe aan de hand van een tweetal voorbeelden, waarvan één het artikel ‘Poëtische malaise’
in Vrij Nederland van 18 januari 1947 betrof. In dit artikel gaven D.A.M. Binnendijk, Anton van
Duinkerken, Muus Jacobse, Theun de Vries en Ed. Hoornik antwoord op een drietal voorgelegde
vragen over de oorzaak van de malaise in de dichtkunst van die tijd. In hun opsomming van
belangwekkende auteurs die in 1946 gedichten publiceerden, noemde werden A. Roland Holst,
J.C. Bloem, Victor E. van Vriesland, Gerrit Achterberg, Gerard den Brabander en Bertus Aafjes
maar niet Van Eyck genoemd.
Van Van Eyck verschenen na de oorlog Meesters. Zeven gedichten (1945), De tuin. Een gedicht
(1945), Broeder Bernard (1946) en Medousa. Een mythe (1947) bij Stols.
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Op 26 april 1947 werd in Vrij Nederland door Fokke Sierksma Meesters besproken; in dezelfde
aflevering adverteerde Stols met een groot aantal uitgaven van Van Eyck.
1034 In vergelijking met de voorafgaande jaren was 1946 voor Stols, met 70 uitgaven (53 nieuwe en
13. herdrukken), een topjaar. Maar 1947 zou met 87 uitgaven (59 nieuwe en 28 herdrukken)
1946 nog overtreffen. Tussen 1938 en 1946 schommelde het aantal nieuwe uitgaven tussen de
22 en 30, met uitzondering van 1941 en 1942. Het lijkt of Stols in deze jaren meer publiceerde,
maar dit beeld is vertekend omdat hij in de oorlog een groot aantal boeken antedateerde.
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311 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 17 februari 1947
17 Februari 1947
Beste Eddie,
Door een verblijf in Parijs moest ik het antwoord op je brief van 7 Februari
1035
even uitstellen. Reken er niet op, dat je de bundel van Vasalis in de
Helikonreeks kunt opnemen; Vasalis is er per se tegen en ik leg mij bij haar
beslissing neer.
Je hebt dus als ik goed begrepen heb voorloopig alleen de bundels van
1036
Teun de Vries en van Morriën. Op het Pinksterspel van Nijhoff behoef je
ook niet te rekenen; hij heeft dit aan de een of andere Christelijke
1037
Jeugdgemeenschap afgestaan.
Ik zal Vermeulen voorstellen om over de andere op te nemen titels met je te
correspondeeren.
Van van Nijlen heb ik de nieuwe bundel ‘De Dauwtrapper’, die evenmin in
Helikon kan verschijnen.
Laat mij even weten, of je de bundels van van Eyck ter recensie hebt
gekregen.
De gespecificeerde afrekening hoop ik je te kunnen zenden, zoodra de ergste
drukte in de boekhouderij achter de rug is.
In dit voorjaar komen herdrukken van ‘De Erfgenaam’ en van ‘Steenen’.
Het beste zou zijn, dat je spoedig eens naar den Haag kwam, doch spreek
van tevoren goed met mij af, omdat ik heel vaak afwezig ben. In een half uur
doen wij hier meer af, dan anders in 10 brieven. Met hartelijke groeten.
S.

Eindnoten:
1035 De vogel Phoenix.
1036 Van Theun de Vries verscheen De dood als Helikon 35; van Adriaan Morriën zou geen bundel
in de reeks worden opgenomen.
1037 Zie n. 1021.
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312 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 13 maart 1947
[Amsterdam,] 13 Maart 1947.
Beste Sander,
1038
Zou je aan J.C. Bloem, Oosterpark 82, Amsterdam ‘Tweespalt’ willen zenden.
1039
Ik ontving nog twee bundels, weer een nieuwe van Van der Plas en een van
1040
Maarten Vrolijk, die ik heb afgewezen. Het gedicht van Theun de Vries zal je
inmiddels wel hebben gekregen. Kijk nog even naar mijn verzoek geschreven op
1041
de achterkant van de bundel van Freek van Leeuwen.
Ik zou in de rubriek ‘Kris-kras’ in Vrij Nederland graag een aantal berichten
opnemen over wat binnenkort bij je verschijnt en wat op stapel staat. Misschien kan
Vermeulen mij die bezorgen; en als het enigszins kan stuur mij dan wat
1042
honorarium, bv. voor het verzorgen van de Helicon-boekjes.
Met hartelijke groeten,
Je Eddie

Eindnoten:
1038 In de marge van deze brief schreef Stols: ‘acc. S.’
1039 De tweede bundel die Stols van Michel van der Plas uitgaf, was Going my way. Gedichten
(1949); de Helikon-reeks was toen al gestaakt.
In deze periode zouden elders ook twee bundels van hem verschijnen: I hear America singing
(1948) bij uitgeverij Vrij Nederland in Amsterdam en Als ik koning was (1949) bij Foreholte in
Voorhout.
1040 Maarten Vrolijk (1919-1994) had vanaf 1936 in een groot aantal tijdschriften gepubliceerd om,
naar hij schreef in een brief aan Stols, de kosten van zijn studie dekken. Hij werkte geregeld
mee aan De Nieuwe Gids, Opwaartsche Wegen, Aristo- en Nederland, en verder waren gedichten
gepubliceerd in Helikon, Tijdschrift voor Poëzie, De Gemeenschap, Roeping, De Werkplaats en
Werk. In de oorlog verscheen van hem een groot aantal uitgaven clandestien onder de
pseudoniemen Berten Duineveld en Geert ter Duyn. Al op 6 februari 1939 had Maarten Vrolijk
Stols het manuscript Drempel der ruimte toegestuurd om het te beoordelen voor een mogelijke
uitgave, maar Stols schreef op 30 mei 1939 terug, dat hij tussen de gedichten slechts vijf had
aangetroffen waarin een eigen geluid was te horen en dit was te weinig voor een bundel.
1041 Waarschijnlijk bedoelde Hoornik de achterkant van het manuscript De kruistocht der bedelaars.
Deze bundel van Freek van Leeuwen zou in 1947 als nummer 37 in de Helikon-reeks verschijnen.
Wat Hoorniks verzoek was, is niet achterhaald.
1042 Stols noteerde ‘Hoe staat de rekening “Hoornik”’ bij deze door hem onderstreepte zin.
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313 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 17
maart 1947
17 Maart 1947
Beste Hoornik,
Tot mijn groote verbazing las ik in de Kris Kras-rubriek van Vrij Nederland
van deze week het bericht, dat de tijdschriften Podium, Columbus en Proloog
zouden fuseeren tot één tijdschrift onder den naam Podium en dat dit tijdschrift
zou verschijnen bij de Uitgeverij Contact te Amsterdam.
Nu is er inderdaad vorige week door Sierksma, Lekkerkerker, mij en nog
een paar anderen een en ander besproken in deze richting, maar een definitieve
beslissing is nog niet genomen. Ik weet niet van wien jij dit bericht hebt
ontvangen, maar het moet mij van het hart dat ik deze gang van zaken
buitengewoon onaangenaam vind, vooral tegenover Stols, die
begrijpelijkerwijze van niets afwist. Ik reken er dan ook stellig op, dat je dit
bericht, als zijnde zeer voorbarig, zult recitificeeren en den man, die het aan
jou doorgaf op zijn donder zult geven, voor zijn heetgebakerd enthousiasme.
Ik zeg dus niet, dat dit bericht in de toekomst geen waarheid zal worden;
het is echter heel goed mogelijk, dat dit tijdschrift dan geen Podium komt te
1043
heeten en het ook niet bij Contact zal verschijnen.
Ik reken er dus op, dat je deze dingen even recht zult zetten.
Bij voorbaat dank.
Met beste groeten,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p/o J. Vermeulen

Eindnoten:
1043 Op 15 maart 1947 stond het volgende bericht in Vrij Nederland: ‘Naar wij vernemen bestaan er
plannen om te komen tot een fusie van de drie letterkundige maandbladen “Podium”, “Proloog”
en “Columbus”. Het nieuwe blad, dat de naam “Podium” zal dragen en door zeven schrijvers,
onder wie de bekwame essayist Paul Rodenko en Fokke Sierksma zal worden geredigeerd,
wordt uitgegeven door “Contact”’.
De in oktober 1946 gestarte tweede jaargang van Columbus werd door Stols uitgegeven. Het
gecombineerde januari-februarinummer in 1947 verscheen omstreeks 1 april 1947, en zou het
laatste nummer zijn. Jan Vermeulen was in maart 1946 uit de redactie van Columbus gestapt,
omdat hij zich niet langer kon verenigen met de inhoud. Sinds die tijd werd er door de
achtergebleven redactieleden overlegd over opheffing of fusie van het tijdschrift met Podium.
Podium was in het voorjaar van 1944 opgericht door Willem Hijmans, Gerrit Meinsma en Peter
Verhoef; al snel werden ze bijgestaan door Fokke Sierksma, C. van der Noord en Pieter Kalma.
In datzelfde jaar had Max Schuchart het initiatief genomen na de oorlog het jongerentijdschrift
Proloog op te richten; de beoogde redactie van Proloog bestond uit H. Scheepmaker, J. Spierdijk
en K. Lekkerkerker. Max Schuchart had zich teruggetrokken, maar trad in 1946, samen met Bert
Voeten en Hubert Lampo, alsnog toe tot de redactie van het tijdschrift.
Columbus was ontstaan uit een bundeling van een aantal clandestiene tijdschriften; de redactie
bestond aanvankelijk uit Jan Praas, Vermeulen, Paul van 't Veer, C.A.G. Planije, Ad den Besten
en Paul Rodenko.
Eerdere gesprekken over een mogelijke fusie tussen Podium en Columbus, in de zomers van
1945 en 1946 gevoerd, waren op niets uitgelopen. In januari 1947 deed de Columbus-redactie
Podium een nieuw fusievoorstel. Op 8 maart vond er een bijeenkomst plaats, waarbij
vertegenwoordigers (onder wie Vermeulen) van de drie tijdschriften aanwezig waren en tijdens
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welke werd besloten dat de drie tijdschriften zouden fuseren tot een nieuw blad, dat bij uitgeverij
Contact zou verschijnen, nadat de drie bij deze bladen betrokken uitgevers (Contact van Proloog,
Stols van Columbus en Van Gorcum van Podium) zakelijk tot een overeenstemming zouden
zijn gekomen. Over de naam van het nieuwe tijdschrift werd niets beslist. De redactie van het
nieuwe tijdschrift zou komen te bestaan uit Podium-redacteuren Jaap Mulder, Sierksma, Anne
Wadman en eventueel Gerrit Borgers, en de Columbus-redacteuren Rodenko en Hans van
Straten. Cola Debrot zou worden gevraagd eveneens tot de redactie toe te treden. Het
redactie-secretariaat zou worden waargenomen door Proloog-redacteur Lekkerkerker.
Overvloedig alcoholgebruik was de oorzaak van het vroegtijdige uitlekken van de fusieplannen.
Vermeulen en Van Straten, die na een bezoek aan de Paradiso Bar in een vrolijke stemming
verkeerden, waren in de nacht van 8 op 9 maart Adriaan Morriën tegengekomen en hadden hun
mond niet kunnen houden. Korte tijd later had het bericht Hoornik bereikt, die het in Vrij Nederland
publiceerde. Hoornik zag geen reden het bericht te rectificeren. (Zie Piet Calis, Speeltuin van
de titaantjes. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948, Amsterdam 1993, p. 27-110; p.
236-249.)
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314 Uitgeverij A.A.M. Stols (Hermien Stuurman) aan Ed. Hoornik,
18 maart 1947
18 Maart 1947
Zeer geachte Heer Hoornik,
1044
Hierbij zenden wij U 2 exx. ‘Tweespalt’ en 1 ex. Pieters ‘Randgebergte’.
Tot onze spijt moeten wij U berichten, dat de bundels ‘Huis en Herberg’ door
Jan Campert en ‘Slagzij’ door E. den Tex uitverkocht zijn.
Inmiddels verblijven wij gaarne met de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p/o H. Stuurman

Ex tenebris, 1948.

Eindnoten:
1044 Randgebergte. Gedichten van Ludovicus Johannes Pieters (geb. 1921) was door Stols herdrukt
als nummer 24 in de Helikon-reeks. De bundel was aanvankelijk in 1944 in eigen beheer
verschenen; op een vijftal gedichten na is de herdruk identiek aan de clandestiene uitgave uit
1944.
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315 Ed. Hoornik aan Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen), 20
maart 1947
[Amsterdam,] 20 Maart 1947.
Beste Vermeulen,
1045
Van wien ik het bericht heb doet niet ter zake; jullie hebben het zelf o.a. aan
een redacteur van Criterium meegedeeld, die mij alleen maar kwam bevestigen wat
ik toen al wist. Er is voor mij geen aanleiding dit bericht te herroepen; ook
Lekkerkerker, die jullie besprekingen toch bijwoonde en met wien ik hierover vandaag
telefoneerde vond dit volstrekt onnodig. Opzettelijk heb ik niet alle namen van de
redacteuren genoemd, omdat deze immers nog niet vaststaan, en er met een,
misschien wel de belangrijkste, nog gecorrespondeerd wordt. Wanneer de drie
samengesmolten tijdschriften in de toekomst een andere dan de door mij genoemde
naam zullen krijgen, zal ik niet nalaten daarvan gewag te maken; wanneer ‘Contact’
niet als uitgeverij zal optreden, zal ik het zelfde doen, maar vooralsnog meen ik mijn
bericht te moeten handhaven, al zullen er nog heel wat moeilijkheden èn met
schrijvers èn met uitgevers moeten worden overwonnen, voor het eerste nummer
van het nieuwe blad verschijnt: volgens mij onder de naam ‘Podium’ en bij ‘Contact’.
Ik hoop van harte dat dit spoedig het geval mag zijn, wij hebben dan alle kans een
goed jongeren-tijdschrift te krijgen.
Zou je Stols nog even willen herinneren aan mijn verzoek om honorarium; ik sta
totaal droog.
Met vriendelijke groeten,
Ed. Hoornik

Eindnoten:
1045 Zie br. 313.
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316 Uitgeverij A.A.M. Stols (Hermien Stuurman) aan Ed. Hoornik,
27 maart 1947
27 Maart 1947
Zeer geachte Heer Hoornik,
Inliggend gelieve U aan te treffen een spoedcheque groot ƒ 100.-. Door een
betreurenswaardig misverstand is tot onze groote spijt een dag vertraging in
de toezending gekomen, waarvoor wij U onze welgemeende excuses aanbieden.
Inmiddels verblijven wij steeds gaarne met de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p/o H. Stuurman
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317 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 31 maart 1947
31 Maart 1947
Beste Eddy,
Greet heeft ervoor gezorgd, dat je tijdens mijn afwezigheid weer een
voorschot kreeg van ƒ 100.-. Hierdoor is het totaal aan voorschotten opgelopen
tot ƒ 1200.-. Daartegenover staat tot nu toe alleen de verkoop van ongeveer
500 verkochte exemplaren van ‘Tweespalt’. Dit jaar verschijnen herdrukken
van ‘Steenen’ en ‘De Erfgenaam’, maar de belangstelling daarvoor blijkt
bedroevend klein te zijn.
Het is dus eigenlijk wel zaak, dat wij ‘Met Hart en Ziel’, of zoals die bundel
zal gaan heeten, gaan voorbereiden.
De verkoop van poëzie is erg achteruitgegaan; het is nu wel beter dan in
1939, maar ik zal toch erg voorzichtig moeten worden. Laat je mij gauw iets
weten over je (nieuwen) bundel Essays?
Met hartelijke groeten van je
S.
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318 Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen) aan Ed. Hoornik, 11
april 1947
11 April 1947
Zeer geachte Heer Hoornik,
Hierbij hebben wij het genoegen U 10 auteurs-exemplaren van ‘Steenen’ 2e
druk, te doen toekomen. Inmiddels verblijven wij gaarne met de meeste
hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p/o J. Vermeulen

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

361

319 Ed. Hoornik aan Uitgeverij A.A.M. Stols (Jan Vermeulen), 24
april 1947
[Amsterdam,] 24 April 1947.
Beste Vermeulen,
Zou je voor mijn rekening een exemplaar van ‘Tweespalt’ willen zenden aan Mr.
J.C. Bloem, p.a. ‘De Pauwhof’, Rijksstraatweg, Wassenaar. Misschien wil je het
1046
nummer op de Rijksstraatweg even nazien, ik kan het hier niet vinden.
Zou je den Heer Stols willen zeggen, dat ik hem binnenkort uitvoerig op zijn brief
zal antwoorden. Kun je mij in dit verband even meedelen, of er nog een herdruk
van ‘De erfgenaam’ verschijnt. Een aantal door Stols uitgegeven bundels wordt
1047
deze week in Vrij Nederland besproken.
Bij voorbaat dankend,
Ed. Hoornik

Eindnoten:
1046 In de kantlijn staat voor de eerste alinea een accolade waarvoor staat vermeld: ‘30/4 '47’ en
daaronder ‘nr 3307’. Wellicht was dit het telefoonummer van De Pauwhof, dat gevestigd was
aan de Rijksstraatweg 420 in Wassenaar.
1047 In Vrij Nederland van 26 april 1947 besprak Fokke Sierksma de bundel Meesters (1945) van
P.N. van Eyck. Verder werden geen besprekingen van Stols-uitgaven opgenomen.
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320 Annet Arbeid (namens Ed. Hoornik) aan Uitgeverij A.A.M. Stols
(A. Bornkamp), 29 april 1947
1048

[Amsterdam,] 29 April '47.

Geachte Heer Bornkamp,
Aan de verzamelde werken van J.C. Bloem, die ik hedenmorgen ontving, zal ik
1049
zeker aandacht wijden.
Is Vermeulen ziek? Ik schreef hem een briefje waarin ik hem verzocht mij mede
te delen of er, en zo ja, wanneer, van mijn bundel ‘De erfgenaam’ een herdruk
verschijnt. Zoudt U mij dit even willen melden? U bij voorbaat dankend, met hartelijke
groeten aan den Heer Stols, die ik na Uw antwoord uitvoerig zal schrijven.
Hoogachtend,
Ed. Hoornik
1050
p/o A. Arbeid

Eindnoten:
1048 Onder deze brief schreef Arie Bornkamp de kladversie van zijn brief aan Hoornik van 6 mei (br.
321): ‘Waarde H. We zitten midden in de verhuizing zodat ik je slechts kort antwoord. Inderdaad.
herd. v. Erf binnen 14 d. in huis en in Mei nog in de handel. De aankoop van poëzie /door t
publiek/ <is echter niet groot.»beweegt zich weer <naar»in de richting van> vooroorlogse
toestand.> Hier ligt misschien een taak voor je als red v VN.’
1049 Op 10 mei 1947 wijdde H.J. Scheepmaker in Vrij Nederland een groot artikel aan de zestigste
verjaardag van J.C. Bloem, waarbij hij ook aandacht bestedde aan de door Stols ter gelegenheid
hiervan uitgegeven Verzamelde gedichten van Bloem. Naast het ortikel van Scheepmaker stond
het gedicht ‘Voor J.C.B.’ van Hoornik afgedrukt, dat onder de titel ‘Overgang’ in de bij Stols te
verschijnen bundel Ex tenebris (1948) zou worden opgenomen.
1050 Annet Arbeid was secretaresse bij Vrij Nederland.
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321 Uitgeverij A.A.M. Stols (A. Bornkamp) aan Ed. Hoornik, 6 mei
1947
6 Mei 1947
Waarde Hoornik,
1051
Wij zitten midden in de verhuizing, zoodat ik je slechts kort antwoord.
Inderdaad komt er een herdruk van ‘De Erfgenaam’, welke wij binnen 14
dagen in huis hopen te hebben en in Mei in de handel zal komen.
De aankoop van poëzie door het publiek beweegt zich weer in de richting
van den vooroorlogschen toestand. Hier ligt misschien een taak voor je als
redacteur van Vrij Nederland...
Inmiddels met vriendelijke groeten,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p/o A. Bornkamp

Eindnoten:
1051 Op 1 mei 1947 werd het kantoor van Uitgeverij A.A.M. Stols van Stationsweg 121 overgeplaatst
naar een ruimer pand op Van Blankenburgstraat 71, eveneens in Den Haag.
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322 Uitgeverij A.A.M. Stols (A. Bornkamp) aan Ed. Hoornik, 28 mei
1947

Mies Bouhuys, 1949. (Collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

28 Mei 1947
Zeer geachte Heer Hoornik,
Hierbij hebben wij het genoegen U te doen toekomen:
10 exemplaren ‘Steenen’ en
10 exemplaren ‘De Erfgenaam’.
Inmiddels verblijven wij gaarne met de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p/o [A. Bornkamp]
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323 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 6 juni 1947
[Amsterdam,] 6 Juni 1947.
Beste Sander,
Nu ook de herdrukken van ‘Stenen’ en ‘De Erfgenaam’ zijn verschenen, wil ik
even terugkomen op de min of meer verwijtende brief, die je mij enige tijd geleden
1052
zond. Alvorens echter deze brief uitvoerig te beantwoorden, waartoe ik nu wegens
het ontbreken van feitelijke gegevens niet in staat ben, had ik graag, dat je de puntjes
op de i zette, en dat je mij een gespecificeerde afrekening stuurde over alle bundels,
1053
ook over ‘Tafelronde’ voor welk boek ik nooit iets kreeg en dat toch is uitverkocht,
en ‘Twee lentes’ (waarvan toch meer dan 500 exemplaren uitkwamen), waaruit dan
precies zal blijken waar ik aan toe ben. Ik zou graag willen, dat je ook rekening hield
met het feit, dat van iedere herdruk van een bundel waarvan de eerste druk in de
1054
‘Helicon’-reeks verscheen, mij ƒ 25.- toekomt.
Voorts zou ik ook graag een afrekening ontvangen over in bloemlezingen
opgenomen verzen. B.v. over het bij ‘De Telg’ verschenen boek ‘Een hed voor
Amsterdam’, welke schrijver op mijn protestschrijven antwoordde, dat aan jou twee
bewijsexemplaren waren gezonden, alsmede een honorarium van ƒ 5.- per pagina,
1055
wat te weinig is. Aan Bert Voeten bv., die na-oorlogse prijzen berekende, werd
1056
een veel hoger bedrag per pagina uitbetaald! Ik kom regelmatig bloemlezingen
tegen, waarin werk van mij is opgenomen, bv. in een boekje van de uitgeverij ‘In
den Toren’, die mij al weer lang geleden schreef het honorarium aan jou te hebben
1057
gezonden. Enfin, het is een ingewikkelde materie, maar ongetwijfeld bezit je een
juffrouw met boekhoudkundige kwaliteiten, die dat wel opknapt.
Voor de nieuwe ‘Helicon’-reeks, waaromtrent ik niets meer hoorde, stuurde ik je
1058
bereids vier bundels. Gaan die verschijnen en wanneer? Een andere vraag; als
1059
je mijn bundel essays, waarop ik reeds voorschot ontving, nog dit jaar wilt uitgeven,
wanneer moet je dan uiterlijk de copie hebben? Nieuwe gedichten schrijf ik
betrekkelijk weinig en wil ik ook in veel geringer kwantum dan in het verleden
1060
uitgeven. Wellicht volgend najaar weer eens een bundeltje. Bovendien ben ik nu
behalve redacteur van ‘Het Cultureel Kompas’, ook chef van de redactie van ‘Vrij
Nederland’ geworden, hetgeen weer de nodige tijd en energie méér kost, zodat ik,
waar ik ook steeds meer plezier in een zekere passiviteit vind, slechts moeizaam
1061
tot eigen werk kom.
Gaarne ontving ik dus dezer dagen een helder beeld van de financiële stand van
zaken, opdat ik deze kan verifiëren met de door mijn vrouw gemaakte ‘opstelling’.
Met hartelijke groeten van huis tot huis,
Je Eddie

Eindnoten:
1052 Zie br. 317.
1053 Liesel Hoornik had in de oorlog, als een soort voorschot waarschijnlijk ƒ500,- van Stols ontvangen
onder het mom ‘honoraria Tafelronde’. Hierdoor zou Hoornik na de oorlog geen recht meer
hebben op honorarium voor Tafelronde. Dit was een mondelinge afspraak. (Med. Mies Bouhuys,
Amsterdam.)
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1054 Van de in de Helikon-reeks verschenen delen waren op verschillende momenten herdrukken
verschenen van: Parken en woestijnen van M. Vasalis, Dead end en Thebe van G. Achterberg,
Het uur U, gevolgd door Een idylle van M. Nijhoff, Het gevecht met de muze en Het zanduur
van de dood van Bertus Aafjes en Wederkomst van Freek van Leeuwen.
1055 Bedoeld is de bloemlezing Een lied voor Amsterdam. Gedichten over Amsterdam, bijeengebracht
door Bea E. Biet, die in 1946 bij uitgeverij De Telg in Amsterdam was verschenen. Van Hoornik
werden in de bloemlezing twee gedichten met de titel ‘Amsterdam’ opgenomen: ‘Amsterdam’
(uit Mattheus) en ‘Amsterdam’ (uit Steenen).
1056 Van Bert Voeten werden de kwatrijnen V, XVII en XIX uit ‘Amsterdamsche kwatrijnen’ (1945)
en ‘Babylon herhaald’ uit een anoniem verspreid pamflet uit 1945 in Een lied voor Amsterdam
opgenomen. Hoeveel Bert Voeten voor deze drie pagina's ontving is niet achterhaald.
1057 Zie n. 994.
1058 Hoornik doelde waarschijnlijk op Phototropen en noctophilen van Pierre Kemp, De dood van
Theun de Vries, De kruistocht der bedelaars van Freek van Leeuwen, en Dance for you van
Michel van der Plas.
De eerste zes delen in de Helikon-reeks van jaargang 1947 (nrs. 33 t/m 38), zouden pas in mei
1948 verschijnen. De oorzaak van het late verschijnen was gelegen in een gebrek aan goede
kopij, zoals Stols verklaarde in de ‘Aankondiging van de voortzetting der reeks Helikon 1947’.
1059 Met hart en ziel.
1060 In december 1948 zou bij Stols de bundel Ex tenebris van Hoornik in een oplage van 1000
exemplaren verschijnen.
1061 Vanaf oktober 1945 was Hoornik bij Vrij Nederland redacteur letteren. In mei 1947 vond een
reorgonisatie plaats, waarbij Hoornik officieel ‘chef van de redactie’ werd. (Med. Mies Bouhuys,
Amsterdam; zie ook Gerard Mulder en Paul Koedijk, H.M. van Randwijk. een biografie, Amsterdam
1988, p. 640-641 en p. 566-574.)
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324 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 10 juni 1947
10 Juni 1947
Beste Ed,
Mijn dank voor je brief van 6 Juni. Over enkele dagen ben ik eidendelijk aan
wat vacantie toe en als ik terugkom is het eerste half jaar afgeloopen.
Ik zal dan alle tellingen laten maken van verkochte exemplaren en je een
opstelling en afrekening toezenden.
Met de Helikon-reeks wilde ik in het najaar weer beginnen.
Wanneer je nieuwe bundel Essays aan de beurt komt kan ik momenteel niet
zeggen, omdat de papiersituatie zoo buitengewoon hachelijk is geworden,
doch maak in ieder geval de kopij zoo spoedig mogelijk persklaar, opdat dit
werk bij de eerste de beste gunstige gelegenheid naar de zetterij kan gaan.
Met hartelijke groeten ook voor je vrouw,
je S.
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325 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 8 juli 1947
1062

[Amsterdam,] 8 Juli 1947.

Beste Sander,
Hierbij de door mij voor de Helikon-reeks aanvaarde gedichtenbundel
1063
‘Hypnodrome’ van W.F. Hermans.
‘So Sentimental’ van Van der Plas gaat hierbij. De jongen is een paar maal bij mij
geweest; wij hebben uitvoerig gecorrespondeerd, maar hij heeft zo'n publicatiedrift,
dat hij niet kan wachten tot zijn werk wat rijper is, hetgeen ik betreur, maar niet kan
verhelpen. Misschien dat ‘Vrij Nederland’ een bundel vertaalde Engelse en
Amerikaanse oorlogspoëzie van hem uitgeeft. Zijn eigen werk stikt tot
1064
plagiaatwordens toe van de reminiscencies.
1065
Theun de Vries, Veenwoude, Friesland, voor de ‘Vrije Katheder’ en Anton van
1066
Duinkerken, Lomanstraat 73, Amsterdam voor ‘De Tijd’, vragen een
recensie-exemplaar van ‘Tweespalt’; wil je aan hun verzoek voldoen.
Met hartelijke groeten,
Je Eddie

Eindnoten:
1062 In de kantlijn staat voor de laatste alinea getypt: ‘juffr. Stuurman 's-Gravesande!!!!!!!! gezonden
15-7-47’, waar is bijgeschreven ‘'s Gr’ en ‘-genoteerd Hs’.
En onder Hoorniks brief werd het volgende briefje genoteerd: ‘Zeer Geachte Heer v.d. Plas, Tot
ons leedwezen heeft de verantwoordelijke redacteur van Helikon geen termen kunnen vinden,
om uw bundel in deze serie een plaats in te ruimen. Wij sturen U het werk onder dankbetuiging
terug. Hoogachtend’. Het is niet duidelijk van wie dit schrijven afkomstig is.
1063 Willem Frederik Hermans (1921-1995) was van 1946 tot 1948 redacteur van het tijdschrift
Criterium. Hermans was in 1944 als dichter gedebuteerd met de in eigen beheer uitgegeven
bundel Kussen door een rag van woorden. In 1946 was bij J.M. Meulenhoff te Amsterdam zijn
bundel Horror Coeli en andere gedichten uitgegeven. Hypnodrome werd in augustus-september
1947 door Stols uitgegeven als nummer 38 in de Helikon-reeks.
1064 De bundel So Sentimental verscheen, waarschijnlijk gewijzigd, onder de titel Dance for you als
nummer 40 in de Helikon-reeks. (Med. Michel van der Plas, Aerdenhout.) Uitgeverij Vrij Nederland
zou in 1948 de bundel I hear America singing van Michel van der Plas uitgeven.
1065 Na de oorlog was Theun de Vries hoofdredacteur van De Vrije Katheder, dat oorspronkelijk een
Amsterdams communistisch studentenverzetsblad was. Theun de Vries heeft nooit werk van
Hoornik besproken.
1066 In De Tijd is geen bespreking door Anton van Duinkerken van Hoorniks bundel Tweespalt
achterhaald.
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326 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 22 juli 1947
22 Juli 1947
Beste Eddy,
Kom je binnenkort eens naar den Haag? Ik ben nu weer vrij geregeld op
kantoor. Wij kunnen dan de financieele situatie eens opnemen en afrekenen.
Waarschuw mij evenwel tevoren, opdat ik niet afwezig ben en wij een rustigen
middag kunnen praten.
Hierbij ingesloten zend ik je het manuscript van een nieuwen bundel van
Jacoba Eggink. Ik heb dit bundeltje ter uitgave aangenomen. Mocht je het
kunnen gebruiken voor Helikon, bericht mij dan per omgaande en stuur het
1067
mij dan terug. Mocht je het niet willen hebben, dan even goede vrienden.
Inmiddels met hartelijke groeten, ook voor je vrouw,
je S.

Eindnoten:
1067 Van Jacoba van de Raa-Eggink (1914-1977) was in 1945 bij Elseviers Uitgevers Maatschappij
in Amsterdam de bundel Kyrie eleison verschenen. Het manuscript dat Stols bij deze brief insloot
was Tussen Euphraat en Tigris, dat als nummer 33 in de Helikonreeks zou worden uitgegeven.
Dit was de enige bundel van Jacoba Eggink die Stols zou uitgeven.
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327 Uitgeverij A.A.M. Stols (G.H. Priem) aan Ed. Hoornik, 25 juli
1947
25 Juli 1947
Zeer geachte Heer Hoornik,
Heden ontving ik een brief van Mr. L. Ali Cohen, waarin deze vraagt om
terugzending van een aantal gedichten, die hij ons op 11 December 1946
1068
toezond met het verzoek hen te willen publiceeren. De titel is Symptomen.
Uit oude correspondentie is mij gebleken, dat de heer Vermeulen U deze
gedichten doorzond met het verzoek te willen beoordeelen of zij voor Helikon
in aanmerking zouden kunnen komen.
Gaarne zal ik dan ook deze gedichten per omgaande van U terugontvangen.
In afwachting verblijf ik inmiddels gaarne met de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
1069
p/o G.H. Priem

Eindnoten:
1068 Van de advocaat Lodewijk Ali Cohen (1895-1970) waren bij Em. Querido's Uitgevers Maatschappij
te Amsterdam in de jaren 1925-1931 een drietal drie bundels verschenen. Op 30 januari 1933
had Cohen aan J. Greshoff op diens uitdrukkelijk verzoek een aantal gedichten gezonden voor
Groot Nederland, maar ondanks Greshoffs verzoek zou dit tijdschrift nooit verzen van Cohen
plaatsen. Greshoff schreef Stols: ‘Ik heb een groote collectie verzen van Ali-Cohen gekregen,
waar zeer goede bij zijn. Maar het is te veel. Wil je er niet een vijftal van overnemen?’. Stols
publiceerde deze gedichten vervolgens in Helikon, Tijdschrift voor poëzie 3 (1933) 2 (februari),
p. 23-27 en in Helikon 3 (1933) 6 (juli), p. 81-84. Na deze gedichten zou Stols geen werk meer
van Cohen publiceren, evenmin is van hem een bundel onder de titel Symptomen achterhaald.
(Zie 'Beste Sander, Do it now!, p. 188.)
1069 Guillaume Hendrik Priem (1918-1987) was vanaf half november 1946 als secretaris bij Stols in
dienst. Hij had tot taak de manuscripten persklaar te maken. Rico Bulthuis meldt over G.H. Priem
het volgende: ‘Tegen al mijn illusies in was de firma Stols een eenmansbedrijf met een paar
hulpjes. Geen secretaris in een Berlagepaleis, maar een aardige jongeman, Guillaume Priem
in het zijkamertje. Priem was uiterst taalgevoelig, kon daarbij de mooiste onzin zeggen in
namaakdeens of in pseudogrieks en had als taak de manuscripten van Marnix Gijsen van “enkele”
Vlaamse uitdrukkingen te ontdoen.’ (Zie Rico Bulthuis, De koorddansers en andere herinneringen,
's-Gravenhage 1985, p. 95.)
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328 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 2 augustus 1947
[Amsterdam,] 2 Augustus '47.
Beste Sander,
Het bundeltje van Jacoba Eggink is aardig; kan zeker in Helikon. Het gaat hierbij,
evenals een kleine cyclus van Bert Voeten, bestaande uit 10 gedichten, maar die
1070
misschien toch als een deeltje van de Helikon-reeks kunnen verschijnen. Wellicht
kun je hier de nieuwe reeks zelfs mee openen; hij is nogal verkoopbaar op het
ogenblik. Hij vraagt 12½ %, en als het kan, een voorschotje. Zou je je eens met
hem in verbinding willen stellen: Kloveniersburgwal 49 II, Amsterdam.
Graag zal ik eens naar Den Haag komen. Het is nu een beetje druk met die
1071
Indonesische quaestie. Met hartelijke groeten van huis tot huis,
Je Eddie
N.B. De bundel van Cohen gaat hierbij. Het zijn sympathieke verzen. Verleden jaar
zou een uitgave nog gerechtvaardigd zijn geweest; nu zijn ze alleen nog interessant
als tijdsdocument. Liever niet in Helicon.

Eindnoten:
1070 De bundel Suite in december. Een lyrische cyclus van Bert Voeten verscheen in 1948 bij uitgeverij
De Bezige Bij in Amsterdam. De bundel bevat negen gedichten die, aldus het colofon, werden
geschreven in winter en voorjaar 1947 in Amsterdam en Banyuls-sur-Mer. Wellicht zijn dit de
gedichten die Hoornik met de bundel van Jacoba Eggink aan Stols zond. Stols vond de omvang
van de gezonden gedichten echter te gering voor een bundel. (Zie br. 329.)
1071 Hoornik doelde op de zgn. politionele acties in Indonesië. Tussen 21 juli en 5 augustus 1947
voerde het Nederlandse leger militaire operaties uit op Java en Sumatra. Vrij Nederland keerde
zich tegen het beleid van de regering en steunde de Republiek Indonesië.
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329 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 7 augustus 1947
7 Augustus 1947
Beste Eddy,
Dank voor je brief van 2 Augustus. De bundel van Jacoba Eggink zal ik voor
Helikon nemen; die van Bert Voeten is beslist veel te klein. Kan hij niet nog
wat toevoegen? De boekhandel spuwt toch al op kleine bundels, maar 10 blz
is te weinig!
Ik wacht dus op je komst totdat je tijd hebt; we maken dan de afrekening,
want deze schriftelijk te behandelen zou ellenlange brieven kosten.
Met hartelijke groeten, ook voor je vrouw
steeds gaarne
je S.
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330 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 8 augustus 1947
8 Augustus 1947
Beste Eddy,
Bijgaand vod, Golfslag genaamd, werd mij toegezonden omdat er een
‘bespreking’ over Achterberg in staat. Doch ik stuur je dit stuk drukwerk met
het oog op wat op blz 134/135 door een zekeren Adriaan de Roover (noemden
wij de S.S.-lieden op z'n zachtst uitgedrukt ook niet rovers?) geschreven wordt
over Mok.
Hier hebben wij te doen met een buitengewoon ergerlijk staaltje van
nà-oorlogsch antisemitisme, en ik geloof, dat je er goed aan zult doen, dit in
V.N. aan de kaak te stellen.
Je bent niet lang geleden in België geweest. Heb je daar ooit van de rovers
1072
van Golfslag gehoord? Ga vooral goed tegen deze schoften te keer!
Met hartelijke groeten
je S.

Eindnoten:
1072 Bedoeld is Golfslag een maandblad dat verscheen bij uitgeverij Plateau in Antwerpen. Golfslag
was een cultureel jongerenmaandblad, maar nam vooral werk op van auteurs met een Vlaams
nationalistisch verleden. De redactie van dit tijdschrift bestond o.m. uit Manu Ruys, Adriaan de
Roover en Ivo Michiels.
Stols doelde op de in de tweede jaargang van 1947 verschenen artikelen ‘Gerrit Achterberg’ (p.
116-119) en ‘Salvis Titulis door Mozes Mok’ (p. 134-135) allebei geschreven door de Vlaamse
dichter en essayist Adriaan de Roover (pseud, van Felix Adriaan Arnold de Rooy, geb. 1923).
Op 16 augustus 1947 publiceerde Vrij Nederland een artikel waarin aandacht werd besteed aan
Golfslag en het bewuste artikel over Maurits Mok: ‘Het in België verschijnende blad “Golfslag”,
dat zich aandient als “Kultureel periodiek” (en waaraan een groot aantal jongere dichters en
schrijvers meewerkt), ageert op een bijzonder typerende wijze tegen ieder, die van niet-Arische
afstamming is. Een van de sterkste staaltjes daarvan vonden we in No. 3 der tweede jaargang,
waarin een bundel van M. Mok besproken wordt. De bespreking opent aldus “Mozes Mok is een
jood.” Afgezien van het feit, dat wij hier met naamsvervalsing te doen hebben (Moks voornaan
is Maurits), is dit een aantekening die meer dan overbodig is. Maurits Mok is een Nederlandse
dichter. Het sluk gaat verder: “De Noordnederlandse literatuur telt menig jood,” De heer Adriaan
de Rover, redacteur van deze kulturele (let op de k) periodiek noemt dan nog een serie joodse
schrijvers uit Nederland en vervolgt: “Het Hollandse klimaat schijnt voortreffelijk geschikt te zijn
voor de afstammelingen van Sem. Welke omstandigheden deze acclimatisering in de hand
werken, laten we hier buiten beschouwing. Wij houden ons bij de vaststelling, dat de Nederlandse
auteurs van Joodse bloede uitsluitend boven de Moerdijk gedijen, zodanig zelfs, dat de voorzitter
van de Nederlandse PEN-club de jood E. van Vriesland is.” Wij laten het aan onze lezers hierover
verder te oordelen. Alleen: onze hoop, dat dergelijke uitlatingen, zij het dan ook ten koste van
zes jaar geperfectioneerde oorlogsvoering, uitgebannen zouden zijn uit onze somenleving, blijkt
steeds meer een ijdele hoop.’
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331 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 22 sepember 1947
22 September 1947
Beste Eddy,
Hierbij zend ik je eenige proeven van binnenkort in Helikon te verschijnen
1073
bundels.
Na inzage ontving ik deze gaarne zoo spoedig mogelijk weer van je terug.
Inmiddels met hartelijke groeten,
je S.
Bijlagen: proeven

Eindnoten:
1073 De eerste zes delen in de Helikon-reeks van 1947 zouden pas in mei 1948 verschijnen.
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332 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 september 1947
[Amsterdam,] 23 Sept. '47
Beste Sander,
Hierbij zend ik je de zes Helikon-bundeltjes terug. Waar je de schrijvers zelf wel
een proef zult doen toekomen, heb ik geen correcties aangebracht. Ze zullen er wel
1074
weer even aardig gaan uitzien als vroeger; of laat je een ander bandje ontwerpen?
Met hartelijke groeten
Je Eddie

A.A.M. Stols, J. Greshoff en Marnix Gijsen, New York 1951. (Collectie Letterkundig Museum,
Den Haag.)

Eindnoten:
1074 De delen in de Helikon-reeks van 1947 zouden eenzelfde omslag krijgen als de delen van
jaargang 10 (1940). Het ontwerp is van Piet Worm en bevat blokken met afwisselend zwaantjes
en vergeetmij-nietjes.
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333 Uitgeverij A.A.M. Stols (G.H. 's-Gravesande) aan Ed. Hoornik,
25 september 1947
25 September 1947
Waarde Heer Hoornik,
Hierbij zend ik U een bundel van den heer C. Stoové van wien U vroeger
verzen in Criterium hebt opgenomen; ook in Groot Nederland werden gedichten
van hem geplaatst.
Aan zijn bundel Voor veertig - een andere titel vindt hij ook goed - voegde
ik eenige nieuwe toe, die hij mij ook toezond. Ik hoop, dat U de verzen voor
1075
Helikon wilt accepteeren.
In afwachting van Uw - naar ik hoop spoedig en gunstig - antwoord,
met vriendelijke groeten
Uw
1076
G.H. 's-Gravesande

Eindnoten:
1075 Criterium 2 (1941) 3 (maart), p. 228-229 publiceerde van hem de gedichten ‘Ontwaken’, ‘Afscheid’
en ‘De groene bloemen...’; in Groot Nederland 40 (1942) 4 (april-mei), p. 190 waren van hem
‘Gorkum’ en ‘Klein verlies’ opgenomen. Stols noch een andere uitgever heeft ooit van de niet
nader geïdentificeerde Stoové een bundel uitgegeven.
1076 G.H. 's-Grovesande was van 1904 tot aan zijn pensionering in 1947 als journalist verbonden
geweest aan Het Vaderland. Hij was met Stols bevriend en verrichtte in de periode 1939-1951
(toen Stols in Rijswijk en Den Haag woonde) op freelance basis werkzaamheden voor zijn
uitgeverij, zoals het corrigeren van drukproeven en het schrijven van flapteksten.
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334 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 21 oktober 1947
[Amsterdam,] 21 October '47.
Beste Sander,
Hierbij zend ik je nog twee bundels voor de Helikon-reeks, een van Michel van
1077
der Plas (pseudoniem van B. Brinkel), N.O.I.B., Kasteel Nijenrode, Breukelen,
1078
een andere van M. Mok, Torenlaan 72, Blaricum.
Van der Plas heb ik een honorarium van 10% toegezegd; Mok vraagt 15% Indien
je dit laatste te veel vindt, heb ik er geen bezwaar tegen, dat je de bundel afwijst.
In overleg met Jan van Nijlen stelt Dubois uit zijn nieuwe werk een bundel samen,
1079
die binnenkort volgt. Het werk van je buurman Wijnen zal ik zelf met hem
1080
bespreken; ik geloof niet dat het voor uitgave in aanmerking komt. Hoe ver zijn
we nu? Ik ben langzamerhand de tel kwijt geraakt en weet niet meer hoeveel bundels
nu in je bezit zijn.
Met hartelijke groeten,
Je Eddie

Eindnoten:
1077 Na de bundel van Michel van der Plas eerst te hebben geweigerd, zou Hoornik later alsnog
Dance for you in de Helikon-reeks van 1947 opnemen. Van der Plas studeerde van september
1947 tot juli 1949 op Nijenrode, aan het Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland.
1078 Stols zou van Maurits Mok alleen in 1939 werk uitgegeven. In 1948 zou van Mok bij J.M.
Meulenhoff in Amsterdam de verzenbundel Silhouetten verschijnen en in 1949 bij F.G. Kroonder
in Bussum de bundel Vergeefs gebaar.
1079 Pierre H. Dubois leerde Jan van Nijlen in 1939 ten huize van de toen in Brussel woonachtige J.
Greshoff kennen. Van Nijlen had Dubois' bundel Quia Absurdum gelezen, maar hij zou niet
helpen bij de samenstelling van de bundel. Quia Absurdum verscheen in augustus 1948 als
nummer 39 in de Helikon-reeks. (Med. Pierre H. Dubois, Den Haag.)
1080 Van Nicolaas Wilhelmus (Nico) Wijnen (geb. 1916) zouden bij Stols twee bundels verschijnen:
Het spiegelbeeld in 1950 en Tegenzin in 1951. Nico Wijnen woonde in de Van Blankenburgstraat
26; Stols' kantoor was gevestigd op nummer 71.
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335 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 23 oktober 1947
23 Oktober 1947
Beste Eddy,
Mijn dank voor de toezending van de m.s. van Van der Plas en Mok. Dat van
Mok zend ik je hierbij terug. Ik voel er niets voor dezen auteur nog langer uit
1081
te geven. Ik zend je hierbij een prospectus van Helikon, waaruit je kunt zien,
dat de serie 1947 uit 8 deelen zal bestaan, waarvan er reeds 6 zijn gezet en
het 7e dat van Van der Plas zal zijn. Er is dus nog 1 vacature, die dus eventueel
1082
voor Dubois of voor Wijnen zal zijn. Daarna moeten wij maar even stoppen
om te zien of voortzetting zin heeft; ik ben nl. bang, dat er heel wat abonnées
zullen afvallen en de losse verkoop is vrijwel nihil.
Inmiddels met hartelijke groeten,
je S.
Bijlagen

Eindnoten:
1081 Stols had in 1938 initiatief genomen Maurits Mok, wiens werk tot dan toe bij uitgeverij De
Tijdstroom verscheen, in zijn fonds te krijgen. In 1939 verschenen bij Stols vier uitgaven van
Mok. Toen het Stols echter duidelijk werd dat Mok onverkoopbaar was en dat diens proza bij
andere uitgeverijen werd ondergebracht, zag hij af van nieuwe uitgaven. (Zie n. 70.)
1082 Quia absurdum van Pierre H. Dubois verscheen als laatste nummer van de Helikon-reeks van
1947.
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336 Uitgeverij A.A.M. Stols (G.H. Priem) aan Ed. Hoornik, 27 oktober
1947
aanteekenen
27 October 1947
Zeer geachte Heer Hoornik,
Namens den heer Stols heb ik het genoegen U hierbij een bundel van Robert
1083
Franquinet ter beoordeeling te doen toekomen.
Inmiddels verblijf ik gaarne met de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p/o [G.H. Priem]
Bijlage

Eindnoten:
1083 Nadat hij in 1946 Charaksis had uitgegeven, zou bij Stols niets meer van Robert Franquinet
verschijnen. Mogelijk kwam de afgewezen bundel bij een andere uitgever uit; in 1948 verschenen
van Franquinet twee bundels elders: De wijnstok in de sintels bij Uitgeverij Winants in Heerlen
en Een oogappel vol rhythmestoringen en struwelen bij De Argonautenpers in Maastricht.
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337 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 31 oktober 1947
[Amsterdam,] 31 October '47
Beste Sander,
Gaarne geef ik toe, dat er prachtige regels voorkomen in de verzen van Franquinet,
die hierbij gaan, helaas komen echter in ieder gedicht zoveel inzinkingen voor, dat
ik dan toch de zoveel ‘burgerlijker’ bundel van Dubois, die ik bijgaand stuur, prefereer.
De bundel van Wijnen heeft slechts in zeer verwijderd verband iets met poëzie
te maken; het is een interessant werkstuk, echter niet geschikt voor de Helicon-reeks.
1084
Wil je de brief van Dubois even lezen en hem nader bericht sturen.
Met hartelijke groeten,
je Eddie.

Eindnoten:
1084 De brief van Pierre H. Dubois aan Hoornik is niet achterhaald.
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338 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 11 november 1947
11 November 1947
Beste Eddie,
Mijn dank voor je brief van 31 October, dien ik na terugkomst uit Parijs hier
vond. De bundel van Franquinet zend ik heden aan hem terug, die van Dubois
heb ik voor Helikon aangenomen. Al is hij dan veel te groot, gelukkig kan ik
de meerdere kosten hiervan compenseeren met de mindere kosten van het
werkje van Theun de Vries.
Wij hebben dus nu, naar ik meen, 7 van de 8 deelen van de reeks compleet.
Het 8e deel zou dus kunnen zijn de bundel van Achterberg, doch hierover weet
1085
ik verder niets. Kun jij dit met Bert Bakker of Achterberg in orde maken?
Inmiddels met hartelijke groeten,
je S.

Eindnoten:
1085 Zie n. 1024.
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339 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 18 november 1947
[Amsterdam,] 18 November '47
Beste Sander,
Als deel VIII van de Helikon-reeks stuurde ik je de bundel van Michel van der
Plas. Hoe het eigenlijk precies met de bundel van Achterberg zit weet ik niet. Ik
meen me te herinneren, dat Achterberg achteraf nog al wat bezwaren heeft tegen
uitgave van dit werk, dat vooral zijn ‘gestichtsleven’ behandelt, waaraan hij het liefst
zo min mogelijk bekendheid geeft. In ieder geval wil hij de uitgave nog wat
1086
uitstellen. Hij zal binnenkort wel weer eens naar Amsterdam komen; dan zal ik
de zaak opnieuw met hem bespreken.
Met hartelijke groeten,
je Eddie.
N.B. Enige kennissen probeerden ‘Mattheus’ te kopen en beweerden, dat de
boekhandel het niet heeft.
1087
Indien dat juist is, kan je dan niet nog een herdruk maken? Ontving je een
chèque van de uitgeverij ‘De Telg’?

Eindnoten:
1086 Hoornik doelde op Achterbergs gedichten uit de bundel Asyl. Toen het manuscript klaar lag voor
publicatie twijfelde Achterberg en vroeg de gedichten terug, om ze daarna nooit meer uit handen
te geven.
1087 In 1946 was Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten voor het laatst als
afzonderlijke bundel herdrukt. Daarna werd de bundel gedeeltelijk opgenomen in Hoorniks
Verzamelde gedichten, die in 1950 bij Stols zouden verschijnen.
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340 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 19 november 1947

Ed. Hoornik (rechts) en Gerrit Achterberg in Morzine, 1952. (Foto: W.S. Nijhoff; collectie
Letterkundig Museum, Den Haag.)

19 November 1947
Beste Eddie,
Mijn dank voor je briefje van 18 dezer. De bundel van v.d. Plas had ik
inmiddels reeds naar de drukkerij gezonden. Wanneer ik mij niet vergis, is er
dus nu nog 1 vacature voor Helikon.
Wat jouw bundel Mattheus betreft, ik begrijp niet goed, dat de boekhandel
deze niet zou kunnen leveren. Wij hebben hier nog ettelijke exemplaren; er
kan dus volop besteld worden.
Met hartelijke groeten
je S.
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341 Uitgeverij A.A.M. Stols (A. Bornkamp) aan Ed. Hoornik, 20
november 1947
20 November 1947
Waarde Hoornik,
Eenige weken geleden heb je van Vasalis gepubliceerd het gedicht October,
dat voorkomt in haar laatste bundel De Vogel Phoenix. Blijkbaar werd daarbij
echter vergeten de herkomst te vermelden. Op de wijze zooals je het gedicht
nu hebt opgenomen is het een ‘bijdrage’ in het blad geworden, waarvoor Vrij
1088
Nederland dus rechten verschuldigd is.
Wanneer de herkomst van het gedicht vermeld was geweest, hadden wij
het nog als een reclame voor de bundel op kunnen vatten. Nu echter niet.
Wij hebben de laatste tijd zeer veel uitgaven naar je toegezonden. Hoewel
ik begrijp, dat je overstelpt wordt, lijkt het mij toch, dat er onder deze boeken
enkele zijn, die je onder geen beding uit het oog zoudt mogen verliezen.
Ik zend je hierbij tevens eenige prospectussen, waaruit je misschien kunt
1089
putten voor je rubriek Kris Kras.
Met hartelijke groeten,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p/o A. Bornkamp
Bijlagen

Eindnoten:
1088 Het gedicht ‘October’ van M. Vasalis uit De vogel Phoenix (1947) werd op 1 november 1947 in
Vrij Nederland afgedrukt.
1089 De rubriek ‘Kris Kras’ werd vanaf 15 november 1947 niet meer in Vrij Nederland opgenomen.
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342 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 28 november 1947
[Amsterdam,] 28 November '47
Beste Sander,
Je prospectus dijt alsmaar uit. Mijn respect! Een aantal boeken kreeg ik niet ter
recensie, hetgeen ik begrijp: ik zou onmogelijk al je uitgaven kunnen laten bespreken.
1090
Deze week schreef Vic van Vriesland over Vasalis. In een der vorige nummers
drukte ik het gedicht ‘October’ af uit de bundel ‘De vogel Phoenix’, waarbij de
bronvermelding door een misverstand wegviel. Natuurlijk heb ik honorarium aan
Vasalis gezonden. Naar aanleiding van je briefje van 19 November heb ik bij 5 grote
boekhandelaren in Amsterdam laten informeren naar Mattheus. De bundel was niet
voorradig, wel de andere boekjes. Wil je mij twee exemplaren zenden?
Zondag had ik een onderhoud met Achterberg. Inderdaad wil hij nog ten minste
een jaar wachten met de publicatie van ‘Asyl’, de bundel die Bert Bakker nog altijd
in zijn bezit heeft, maar waarover hij mij schreef, dat hij ze voor ‘Helikon’ wilde
afstaan.
Is het mogelijk dat ik, nu de acht deeltjes compleet zijn, enig honorarium krijg?
December is altijd duur en de tweeling is nu al zes weken aan zee en moet daar,
naar de behandelende geneesheer mij vanochtend mededeelde, nog tenminste
een maand blijven.
Met hartelijke groeten van,
Eddie

Eindnoten:
1090 Op 29 november 1947 besprak Victor E. van Vriesland de bundel De vogel Phoenix (1947) van
M. Vasalis in Vrij Nederland.
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343 Ed. Hoornik aan Uitgeverij A.A.M. Stols, 12 december 1947
1091

[Amsterdam,] 12 December '47

Mijne Heren,
Op 28 November jl. verzocht ik aan Uw uitgeverij mij twee exemplaren te zenden
van de bundel ‘Mattheus, Geboorte en andere gedichten’. Gisteren heb ik hierover
1092
getelefoneerd, maar ik trof op kantoor alleen de zoon van de Heer Stols. Zoudt
U mij nu per omgaande de bundels willen sturen, daar ik ze dringend nodig heb.
In mijn brief van 28 November verzocht ik voorts, om honorarium o.a. voor het
samenstellen van de ‘Helikon’ -reeks, op welk verzoek ik ook niets mocht vernemen.
Misschien wilt U aan de Heer Stols, wanneer hij van zijn reis terugkeert, mijn vraag
1093
overbrengen.
U bij voorbaat dankzeggend,
met de meeste hoogachting,
Ed Hoornik

Eindnoten:
1091 Op de brief werd een tweetal aantekeningen geschreven: boven de eerste alinea is met blauw
potlood het (telefoon) nummer ‘11862’ vermeld, met een streep naar ‘de bundels’ en onder de
brief staat ‘Terug aan’ met een paraaf van A. Bornkamp.
1092 Alexander Stols had twee zoons: Frans Jan (geb. 1933) en Alexander Lodewijk Hubertus (Sander)
(geb. 1931).
1093 Stols was met zijn vrouw acht dagen in Engeland geweest.
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344 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 17 februari 1948
17 Febr. '48
Beste Sander,
Hierbij de bundel van Wijnen terug. Hij is niet geschikt voor de Helikon-reeks,
maar toch is deze curieuse reeks verzen het uitgeven wel waard. Vermoedelijk
onverkoopbaar! Ik krijg de indruk dat Wijnen zelf wel een deel van de kosten wil
dragen; zie wat je doet.
Ik schreef een aantal nieuwe gedichten, anders dan mijn vroegere werk, beter,
geloof ik ook. Ik hecht aan het oordeel van een paar vrienden, die deze mening
1094
waren toegedaan. Misschien kunnen we in het najaar een bundeltje uitgeven.
1095
Dan moet ook die bundel essays maar eens verschijnen. Wanneer moet je de
copie hebben als het boek voor St. Nicolaas uitkomt?
Ik kreeg ook een opdracht van Gielen, die dit jaar gereed moet zijn; als ik met het
1096
werk vorder, zal ik je daar nader over schrijven.
1097
Binnenkort komt in V.N. een flink artikel van Anna Blaman over Jo Boer; 'k
hoop ook aan andere uitgaven van je aandacht te wijden, al heb ik lang niet alles
1098
ontvangen. Vooral het boek van Friedländer moet bijzonder goed zijn.
Liesel is vorige week geopereerd en gisteren uit het ziekenhuis thuis gekomen.
In verband hiermee zou ik het zeer op prijs stellen, indien je mij het honorarium voor
mijn redacteurschap van Helikon wilde zenden. Ik heb het erg hard nodig.
1099
Zie ik je op de gala-avond van de Boekenweek?
Hartelijke groeten van huis tot huis
Je Eddie

Eindnoten:
1094 Ex tenebris.
1095 Met hart en ziel.
1096 De rooms-katholieke politicus Joseph Johannes Gielen (1898-1981) was van 1946 tot 1948
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In 1947 bracht hij onder meer de spellingwet
tot stand, die de in 1943 onder H.P. Marchant ingevoerde school-spelling tot officiële spelling
verhief.
Hoornik kreeg een reisopdracht, maar het is niet duidelijk welke uitgave hier uit voortgekomen
is. In 1962 verscheen bij J.M. Meulenhoff het gedicht De vis, gevolgd door In den vreemde, dat
Hoornik blijkens het colofon in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen schreef.
1097 In Vrij Nederland van 17 april 1948 publiceerde Anna Blaman haar artikel ‘Het poëtisch universum
van Jo Boer’. Bij Stols waren Boers roman De erfgenaam (1947) en de novellenbundel De
vertroosting van het troostelooze (1947) verschenen.
1098 Het eerste halfjaar no deze brief zoud in Vrij Nederland aan de volgende Stols-uitgaven aandacht
worden besteed: Het gezicht van Peñafiel van F.C. Terborgh (13 maart); Verzamelde gedichten
van H.W.J.M. Keuls en de Verzamelde werken van A. Roland Holst (29 mei); In exilio van
Guillaume van der Graft (19 juni); en Het boek van Joachim van Babylon van Marnix Gijsen (10
juli).
Met het boek van Friedländer wordt waarschijnlijk het in 1947 bij Stols verschenen boek van
Max Jacob Friedländer (1867-1958) Essays über die Landschaftsmalerei und andere
Bildgattungen bedoeld, dat niet in Vrij Nederland zou worden besproken. Stols had al eerder
twee boeken van Friedländer uitgegeven, namelijk Von der Grenzen der Kunstwissenschaft
(1942) en Altniederländische Maler. Blumenlese aus Die altniederländische Malerei B(I-XIV)
(1945).
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345 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik. 18 Februari 1948
18 Februari 1948
Beste Eddy,
In afwachting van verdere gegevens, die de boekhouding mij eerst zal kunnen
verstrekken, wanneer zij door de achterstand heen is, kan ik betreffende de
stad van je rekening thans reeds het volgende berichten: Op 31 Maart 1947
betaalde ik je een bedrag van ƒ100.- voor 4 Helikon-deeltjes. Voor de 4 volgende
ben ik je dus nog ƒ100.- schuldig en ik sluit een cheque voor dit bedrag hierbij
in. Tot en met September 1947 ben ik je schuldig ƒ774.46, terwijl je anderzijds
reeds aan voorschotten enz. hebt ontvangen van ƒ1050.-.
Binnenkort hoop ik je dus te kunnen berichten wat er in het 4e kwartaal '47
werd verkocht, doch dit zal wel niet veel zijn.
Met hartelijke groeten,
je S.
Bijlage: cheque
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346 Uitgeverij A.A.M. Stols (wrsch. Harm Martens) aan Ed. Hoornik,
31 maart 1948
31 Maart 1948.
Geachte Heer Hoornik,
De heer 's-Gravesande verzoekt mij U naar aanleiding van een gesprek, dat
1100
hij eenige dagen geleden met U had, het volgende mede te deelen:
gebleken is, dat de onderstaande recensie-exemplaren aan U werden
1101
toegezonden:
In November 1947:
Campert Verzamelde gedichten
A. Roland Holst Onderweg
Sartre Portret van een anti-semiet
Vestdijk Muiterij tegen het etmaal
Knoef Van Romantiek tot Realisme
's-Gravesande E du Perron
Van Eyck Over leven en dood in de poezie
In Februari 1948:
's-Gravesande Conflict Kloos/Van Eeden
In Maart 1948:
Wilders Grensconflict
Sangster Warnaars Mater Dolorosa
Inmiddels gaarne,
hoogachtend
[Harm Martens]
1102
secr.

Eindnoten:
1100 22 of 23 maart 1948 was er een grote Couperus-herdenking in de aula van het Gymnasium
Haganum aan de Laan van Meerdervoort te Den Haag geweest. Na afloop van het gebeuren
spraken Hoornik en G.H. 's-Gravesande in een café over recensie-exemplaren van Stols-uitgaven
die Hoornik zou ontvangen ter bespreking in Vrij Nederland. (Med. Mies Bouhuys, Amsterdam.)
1101 Bedoeld zijn: Verzamelde gedichten van Jan R.Th. Campert (1947); Onderweg van A. Roland
Holst (4e uitgebreide druk, 1947); Portret van een antisemiet. Overdenkingen over het joodse
vraagstuk van Jean-Paul Sartre (1947); Muiterij tegen het etmaal van S. Vestdijk (1945); Van
Romantiek tot Realisme. Een bundel kunsthistorische opstellen van J. Knoef (1947); E. du
Perron. Herinneringen en bescheiden van G.H. 's-Gravesande (2e herziene en uitgebreide druk,
1947); Over leven en dood in de poëzie van P.N. van Eyck (3e druk, 1947); Het conflict tusschen
Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quaestie ‘Lieven Nijland’ door G.H. 's-Gravesande
(1947); Grensconflict van Frank Wilders (pseud. van Fokke Sierksma) (1948) en Mater dolorosa
van C.W. Sangster-Warnaars (1947).
1102 Waarschijnlijk is dit Harm Martens (1901-1973), die vanaf 1 augustus 1947 bij Stols in dienst
was als medewerker voor de administratie en de verkoop.
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347 Uitgeverij A.A.M. Stols (wrsch. Harm Martens) aan Ed. Hoornik,
19 april 1948
19 April 1948
Geachte Heer Hoornik,
Op verzoek van den heer Stols zend ik U hierbij:
Een lied voor Amsterdam
Voorts van de Helikon-serie de gereedgekomen deeltjes:
Eggink Tussen Euphraat en Tigris
Kemp Phototropen en Noctophilen
De Vries De dood
Rijdes Orpheus
Van Leeuwen De kruistocht der bedelaars
Hermans Hypnodrome
Inmiddels gaarne,
met de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p.o. [Harm Martens]
secr.
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348 Uitgeverij A.A.M. Stols (wrsch. Harm Martens) aan Ed. Hoornik,
8 juni 1948
8 Juni 1948
Weledele Heer,
De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst verzocht ons, opgave te doen
van het honorarium 1947.
Dientengevolge hebben wij opgegeven, dat U in 1947 aan honorarium over
1947 hebt ontvangen een bedrag van ƒ100.Hoogachtend,
A.A.M. Stols.
[Harm Martens]

Toetssteen, 1951.
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349 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 9 juni 1948
[Amsterdam,] 9 Juni 1948.
Beste Sander,
Hierbij zend ik je mijn bundel ‘Ex Tenebris’ die ik graag zo spoedig mogelijk zag
verschijnen. Ik leg op het ogenblik de laatste hand aan de bundel opstellen, die ik
je, naar ik hoop, eind volgende week kan sturen. Uit alle stukken van het moment
af dat ik critieken ging schrijven tot nu toe, koos ik de beste. Veel groter echter dan
1103
het boekje van Sierksma zal het geheel, denk ik, toch niet worden. Evenals bij
mijn gedichtenbundel, die ik overigens als de belangrijkste beschouw, die ik tot nu
toe schreef, heb ik een zeer strenge selectie toegepast. Er is mij veel aan gelegen,
dat de beide boekjes in het a.s. najaar verschijnen. Heb je bezwaren tegen het
uitgeven van de essays, dan zou ik ook liever het bundeltje terugnemen. Naar
1104
aanleiding van ons, zij het ietwat korte gesprek op de Koepel, waar je over de
uitgave van deze boekjes wat onzeker deed, - hetgeen ik me overigens best kan
begrijpen, gezien de situatie in de boekhandel - moet het mij toch van het hart, dat
ik niet graag zou zien, dat je mijn werk bij wijze van gunst zou gaan uitgeven. Zowel
de Bezige Bij als Meulenhoff stellen er prijs op mij in hun fonds te krijgen, maar ik
heb hun uitnodigingen altijd afgeslagen, omdat onze relatie - er moge wel eens
wrijvingen zijn geweest - toch altijd vriendschappelijk is gebleven. Geef je de boekjes
dus liever niet uit, zeg het me dan ronduit en liefst op korte termijn. Geef je ze wel
uit, zou je dan willen overwegen van ‘Ex Tenebris’ een aantal luxe exemplaren te
1105
laten drukken.
Gaarne je berichten tegemoetziende, ook omtrent opheffing van de Helikon-reeks,
waarover ik iets hoorde verluiden.
Met hartelijke groeten van huis tot huis,
Je Eddie

Eindnoten:
1103 Hoornik doelde op de nooit in deze vorm verschenen essaybundel Met hart en ziel. Fokke
Sierksma's essaybundel Schoonheid als eigen belang was in 1948 bij Stols verschenen en had
een omvang van 192 bladzijden.
1104 De Koepel was een besloten sociëteit, gevestigd in het gebouw Bellevue aan de Marnixstraat
400-402 in Amsterdam. (Zie A. Pitlo, De Koepel, Amsterdam 1979.)
1105 Naast de gewone oplage werden van Ex tenebris tien genummerde exemplaren gedrukt op
geschept papier.
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350 Uitgeverij A.A.M. Stols (wrsch. Harm Martens) aan Ed. Hoornik,
14 juli 1948
Aanteekenen
14 Juli 1948
Geachte Heer Hoornik,
Hierbij zend ik U de eerste proef van Uw bundel Ex Tenebris met verzoek
op een stel te willen corrigeeren. Gaarne Uw correctie spoedig retour. Voor
de goede orde bericht ik U tevens, dat van deze bundel ook enkele
luxe-exemplaren zullen worden gemaakt.
Inmiddels gaarne,
met de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
[Harm Martens]
secr.
Bijlagen
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351 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 20 juli 1948
[Amsterdam,] 20 Juli '48
Beste Sander,
Hierbij de gecorrigeerde proeven. Gaarne kreeg ik nog revisie. Stuur mij, indien
enigszins mogelijk, een voorschot op dezen bundel; ik zit volslagen aan de grond.
Bij voorbaat dank.
Met hartelijke groeten
Je Eddie
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352 Uitgeverij A.A.M. Stols (wrsch. Harm Martens) aan Ed. Hoornik,
22 juli 1948
22 Juli 1948
Geachte Heer Hoornik,
In goede orde ontvingen wij de proeven van Ex Tenebris retour. Mogen wij
U wel verzoeken zendingen van dezen aard voortaan uitsluitend aan de Van
Blankenburgstraat 71 te adresseeren en dus niet aan het privé-adres van den
1106
heer Stols?
Wat betreft Uw verzoek om voorschot op dezen bundel moeten wij U tot
onze spijt teleurstellen, mede in verband met het feit, dat U ons, naar uit de
boeken blijkt, nog een goede ƒ350.- schuldig bent en de verkoop van Uw
bundels sinds het tijdstip waarop dit bedrag werd genoteerd (31 December
1947) dit bedrag niet noemenswaardig heeft kunnen verlagen.
Inmiddels gaarne,
met de meeste hoogachting
Uitgeverij A.A.M. Stols
[Harm Martens]
secr.

Eindnoten:
1106 Het kantoor van de uitgeverij was sinds 1 mei 1947 gevestigd in Van Blankenburgstraat 71 in
Den Haag. Stols zelf woonde in Johannes Bildersstraat 8, eveneens in Den Haag.
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353 Ed. Hoornik aan uitgeverij A.A.M. Stols (wsch. Harm Martens),
26 juli 1948
[Amsterdam,] 26 Juli 1948.
Zeer Geachte Heer,
In antwoord op Uw brief van 22 Juli deel ik U mede, dat het onmogelijk is dat ik
aan de heer Stols nog ƒ350.- schuldig ben. Dit klopt in het geheel niet met de door
mij ontvangen afrekeningen. Ik zou U daarom willen verzoeken mij nu - ik heb daar
al eens om gevraagd - een gespecificeerde afrekening te willen zenden van alles
wat ik na de oorlog heb ontvangen. Ik verzoek U er rekening mee te houden, dat
mij voor elke herdruk van een bundel, die aanvankelijk in de Helicon-reeks verscheen,
een bedrag van ƒ25.- toekomt.
Ik maak U er verder op attent, dat mij nooit honorarium is uitgekeerd voor de
bundel critieken ‘Tafelronde’, die aanvankelijk slecht liep, maar in de oorlog toch is
uitverkocht. Verder wijs ik U er op, dat de heer Stols mij lang geleden een voorschot
heeft uitgekeerd op een nieuwe bundel essays, die inmiddels is gereed gekomen
en die de heer Stols bereids heeft gezien, waardoor dus dit voorschot onmogelijk
als ‘schuld’ kan worden aangerekend, terwijl het dan bovendien nog een
1107
oorlogsschuld zou gelden, waarbij iedere uitgever andere maatstaven aanlegt.
Wanneer U nauwkeurig Uw boekhouding nagaat, zult U al gauw tot de conclusie
komen, dat mijn verzoek om voorschot op de bundel ‘Ex Tenebris’ alleszins
gerechtvaardigd was. Maar behalve dit voorschot, verwacht ik thans ook die
gespecificeerde afrekening gelijk ook andere uitgevers mij, mede in verband met
de opgave voor de belasting, regelmatig doen toekomen.
Met de meeste hoogachting,
Ed Hoornik.

Eindnoten:
1107 Hoornik had op 29 september 1942 een voorschot van ƒ150,- ontvangen op de essaybundel
Met hart en ziel. De meeste uitgevers hadden besloten de oorlogsschulden van auteurs kwijt te
schelden.
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354 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 27 juli 1948
27 Juli 1948
Beste Eddie,
Je brief heeft mij aan het schrikken gemaakt en ik ben onmiddellijk naar
aanleiding ervan zelf in de boekhouding gekropen...
Eén fout van de boekhouding heb ik reeds ontdekt, namelijk dat er over
Geboorte, Tweespalt, De Erfgenaam, en Steenen over 1946 en 1947 slechts
10% in rekening werd gebracht inplaats van 12,5%.
Hierdoor wordt dus het aan jou verschuldigde hooger.
Vergeet echter niet, dat je op 7 Januari 1946 ƒ500.- voorschot van mij hebt
1108
gehad, op 23 Sept. 1946: ƒ350.- en op 24 Dec.: ƒ100.-.
Ik zal nu ook nog nagaan wat ik je schuldig ben uit hoofde van herdrukken
van Helikon-deeltjes.
1109
Over Van Leeuwen kan ik beslist niets betalen.
1110
Op de bundel essays heb je op 1 Mei 1943 ƒ150.- voorschot gehad. Bij
nader inzien zou ik de bundel toch liever niet uitgeven, omdat mijn liquide
middelen mij dit op het oogenblik niet toestaan. Mocht je dus alsnog deze
bundel bij Meulenhoff of elders willen onderbrengen, dan heb ik daartegen
1111
géén bezwaar en schenk ik je het bedrag van ƒ150.-.
Ik ga dus nu het geheele overzicht maken en zal je dat dan zoo spoedig
mogelijk toezenden. Doch het is een heel werk, dat mij vele ochtenden zal
gaan kosten. In ieder geval hebben wij dan toch binnenkort weer eens een
schoone lei!
Met hartelijke groeten,
je S.

Eindnoten:
1108 De betaling van ƒ500,- van eind 1945 werd door Stols aangeduid als voorschot op het honorarium
van Tweespalt; maar volgens de brief, die Hoornik naar aanleiding hiervan op 9 januari 1946
(br. 288) schreef, is deze benaming maar ten dele correct. Over het voorschot van 23 september
1946 wordt in de correspondentie niets vermeld. De cheque die Hoornik op 24 december 1946
(br. 308) kreeg toegezonden is niet nader gespecificeerd, maar heeft mogelijk betrekking op de
kort tevoren verschenen uitgave van Tweespalt.
1109 Stols doelde op de bundel Wederkomst van Freek van Leeuwen (Helikon 8), die in 1946 in een
oplage van 1000 exemplaren werd herdrukt. Waarom Stols over deze herdruk geen honorarium
kon betalen is niet ochterhaald. Regel was weliswaar dat debutanten in de Helikon-reeks geen
honorarium kregen uitgekeerd, maar of dat ook voor herdrukken gold, is twijfelachtig.
1110 Deze datum klopt niet; de cheque met het voorschot op Met hart en ziel werd Hoornik op 29
september 1942 toegestuurd. (Zie br. 264.) In mei 1942 was dit voorschot door Stols verrekend,
maar na protest van Hoornik op 17 mei (br. 271) werd dit hersteld.
1111 De essaybundel Met hart en ziel is waarschijnlijk opgenomen in de in 1951 bij D.A. Daamen's
Uitgeversmaatschappij te Den Haag verschenen bundel Toetssteen.
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355 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 27 juli 1948
1112

27 Juli 1948
in de namiddag
Beste Eddy,
Vanmorgen schreef ik je al, dat het me buitengewoon hinderde, dat onze
financieele aangelegenheden nog niet in orde waren, en dat mijn boekhouding
beweerde ƒ356.45 van jou te vorderen te hebben in den vorm van voorschotten,
welke nog niet waren verrekend.
Het is nu half vier, en ik heb van vanmorgen half tien, zonder onderbreken
om zelf koffie te gaan drinken onze heele relatie van 1939 af gecontrolleerd.
De tijd, die daarin is gaan zitten om 1939 t/m 1944 te controleeren vind je niet
1113
weerspiegeld op bijgaande opstelling, welke ik in 1945 laat beginnen. Wat
ik je over 1944 nog schuldig was heb ik je op 31 October en 23 Nov. 1945 in
twee kasbetalingen van resp. ƒ50.- en ƒ63.97 betaald. Doordat inmiddels nog
wat honorarium over 1945 per 31 Dec. verviel, was ik je op 31 Dec. 1945 nog
ƒ59.69 schuldig.
Met dit bedrag van ƒ59.69 begint dus ons financieel relaas, dat nu over 1945,
1946, 1947 en het le halfjaar 1948 loopt.
In de rechter-kolommen staat genoteerd, wat ik je schuldig ben. Dat zijn dus
in hoofdzaak honoraria (waarvan ik de duplicaat-inkoopfacturen ten jouwen
gerieve bijvoeg, en die je voor den fiscus moet bewaren), benevens honoraria
voor bloemlezingen, voorzoover ik die van andere uitgevers ontving, alsmede
‘aanbreng-premies’ van herdrukte Helikon-deeltjes. Van alles wat vòòr 1945
herdrukt was, zijn de aanbrengpremies betaald. Je zult hier dus verder alsnog
aantreffen:
Aanbrengpremie 11e druk Vasalis, idem 2e druk Nijhoff, Uur u, alsmede het
honorarium over ‘Tafelronde’. Hoewel we hadden afgesproken dat je geen
honorarium zoudt ontvangen, heb ik je hierbij toch voor 10% over de verkochte
471 ex. genoteerd. (Dat dit na zooveel jaren een strop voor me is, die ik privé
moet dragen, zul je wel begrijpen. De fiscus betaalt me dit niet terug!).
Verder had men in de boekhouding inplaats van 12,5% slechts 10% over de
verkoop in 1946 en 1947 over de titels: Geboorte, Tweespalt, Steenen en De
Erfgenaam genoteerd. Om dit te herstellen dienen de facturen 166, 167 en 168.
Het eindresultaat is, dat ik tegenover de ƒ356.45 die jij mij schuldig was, nu
facturen (166 t/m 171) kan stellen ten bedrage van ƒ383.09, die ik aan jou
schuldig ben. Blijft dus over te betalen door mij aan jou een bedrag van ƒ26.64,
hetwelk ik hierbij in een postcheque insluit.
Hiermede zijn dus alle verrekeningen tot en met 1 Juli 1948 geschied.
Zooals ik je reeds schreef, is het mij niet mogelijk je bundel essays uit te
geven. Ik moet uiterst voorzichtig zijn...
Dit is ook de reden, waarom ik nog niet kan overgaan tot het betalen van
een voorschot op je bundel ‘Ex Tenebris’. Zooals je uit de afrekening over het
1e halfjaar 1948 kunt zien, heb ik van de vier bundels, welke ik op magazijn
heb, in totaal slechts 56 boekjes verkocht. Wat dit bij een nieuwen bundel zal
geven, weet ik niet, maar het maakt een en ander niet aanlokkelijk om
voorschotten te geven. Ik stel je dus voor om genoegen te nemen met de
gewone royalty-regeling van 12,5% en de eerste afrekening op 1 Januari 1949
te houden.
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Het spijt me, dat ik je niet van dienst kan zijn. Ik verheel je niet, dat door het
uiterst trage betalen door den boekhandel en de betalingsmoeilijkheden
(=practisch: faillissement) van een aantal van deze lieden ook mijn ‘vlotheid’
er onder lijdt.

Eindnoten:
1112 Van deze brief zijn zowel een handschrift als een typoscript bewaard gebleven. Voor deze uitgave
is gebruikgemaakt van het typoscript, omdat dit de door Hoornik ontvangen versie is.
1113 Het financieel overzicht dat Hoornik ontving is niet achterhaald, evenmin als de duplicaten die
Stols bij zijn opstelling voegde. De hiervolgende opstelling berust in de Stadsbibliotheek, Haarlem,
Stols-archief.
Ed. Hoornik 1945
Jan 1

Debet aan
Hoornik over
1944

Oct 31

per kas

50.-

Nov 23

per kas

63.97

Dec 31

113,97

-----

-----

113.97

113.97

factuur 189

47.12

factuur 199

12.57

Debet aan
Hoornik

59.69
-----

-----

59.69

59.69

verklaring der facturen
fact 189 & 199: zie aangehechte duplicaten
Ed. Hoornik 1946
Jan 1

Debet aan
Hoornik over
1945

59.69

Jan 4

per kas

150.-

Jan 15

per giro

350.-

Juli 26

Honor ‘In den
Toren’, Naarden

Sept 23

kaschèque Holl.
Bank Unie

350.-

Dec 24

per giro

100.-

Dec 31

factuur ‘Mijn
Dochter’ 361

3.36

factuur ‘De
Erfgenaam’ 3e
dr. 403

2.28

factuur
‘Geboorte’ 405

134.60

5.-
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factuur
‘Tweespalt’

84.70
-----

-----

950.-

289.63

Te vorderen van
Hoornik

660.37
-----

-----

950.-

950.-

verklaring der facturen
fact. 361, 403, 405 bijgevoegd
Ed. Hoornik 1947
Jan 1

te vorderen van
Hoornik 1946

Maart 27

red. Hon.

660.37

Helikon 33, 34,
35, 36
Maart 31

per giro

100.100.-

mijn levering
aan hem
per 31-12-46
Dec 31

5.83

hon. bloemlez.
V. Kampen,
De Telg, De
Haan

Dec. 31

15.-

factuur
(Steenen+Erfgenaam)
798

Dec. 31

231.55

factuur
(Tweespalt+Geboorte)
797

63.20
-----

-----

766.20

409.75

Te vorderen van
Hoornik

356.45
-----

-----

766.20

766.20

facturen 797 en 798: hierbij
Ed. Hoornik 1948
Jan 1

Te vorderen van
Hoornik

Jan 20

red. hon Helikon
37, 38, 39, 40

100.-

Jan 20

per giro

100.-

Juli 1

2½% hon.
Geboorte 673 x
0,05 1946 166

356.45

33.65
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2½% hon.
Tweespalt 484 x
0,044 1946 166

21.30

2½% hon.
Tweespalt 88 x
0,044 1947 167

3.87

2½% hon.
Geboorte 239 x
0,05 1947 167

11.95

2½% hon.
Steenen 589 x
0,05 1947 168

29.45

2½% hon.
Erfgenaam 455
x 0,0625 1947
168

28.44

honor.
Tafelronde (afd.
Boekh.)

Juni 30

471 ex 169]

89.49

aanbrengpremie
Vasalis 11e dr.
169

125.-

aanbrengpremie
Nijhoff, Uur U,
2e dr. 169

25.-

Honor, 1e
halfjaar 1948:
15 ex Geboorte
à 0,25 2½% 170

3.75

6 ex Tweespalt
à 0,2187 2½%
170

1.31

18 ex
Erfgenaam à
0,3125 2½%
171

5.63

17 ex Steenen à
0,25 2½% 171

4.25

Te Vorderen
van Hoornik

-----

-----

456.45

483.09

26.64
-----

-----

ƒ483.09

483.09
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Ik heb in mijn leven wel eens iets prettigers gedaan dan van 9-4 aan een
boekhoudgeval te peuteren, en ik heb ook auteurs wel eens prettiger brieven
geschreven. Maar het is me aan een kant toch een voldoening dat we weer
‘schoon’ tegenover elkaar staan.
Houd me dit zakelijk relaas ten goede: ik heb er barstende hoofdpijn van
gekregen, en ik staak tot vanavond.
Met hartelijke groeten van
S.

Ed. Hoornik en Mies Bouhuys, 1953. (Foto: Nico Jesse, Ameide; collectie Letterkundig
Museum, Den Haag.)
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356 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 23 augustus 1948
1114

[Amsterdam,] 23 Aug '48

Beste Sander,
Voor je moeite die je nam zeg ik je dank. Ellendig dat de situatie zo slecht is; voor
Ex Tenebris had ik graag voorschot gehad, vooral nu V.N. verdwijnt en ik per 1
1115
September - en al weer op lager salaris - bij het Haagsch Dagblad ga werken.
1116
Zal je dan wel vaker zien. Krijg ik nog revisie van de gedichtenbundel?
Graag ontving ik, liefst spoedig, ter recensie in V.N. het boek van Pippel over Den
1117
Haag. In September redigeer ik het Cultureel Kompas nog, en hoop dan nog
1118
enige belangrijke uitgaven te bespreken. Wil je het boek aan mijn particulier adres
1119
laten zenden; ben bang dat het anders weer zoek raakt.
Met hartelijke groeten
Je Eddie
verzonden 24-8-48.

Eindnoten:
1114 Stols schreef in de kantlijn bij Hoorniks mededeling dat hij nog belangrijke uitgaven in Vrij
Nederland hoopte te bespreken ‘Acc. spoed’.
1115 Door inkrimping bij Vrij Nederland moest Hoornik een andere functie zoeken, al bleef hij nog tot
augustus 1949 bijdragen leveren aan Vrij Nederland. Vanaf 1 september 1948 tot 1 September
1949 was hij werkzaam bij het Haagsch Dagblad.
1116 Ex tenebris.
1117 Bedoeld is het oorspronkelijk in 1941 door Stols uitgegeven In en om de Hofstad. Den Haag in
den loop der tijden en hoe ome voorouders er leefden van J.G. Pippel dat in 1948 door hem
herdrukt was. Het werd op 11 september 1948 in Vrij Naderland besproken.
1118 Naast het boek van J.G. Pippel werden in september 1948 geen Stols-uitgaven meer in Vrij
Nederland besproken.
1119 Ed. Hoornik bewoonde in die tijd met Mies Bouhuys enkele kamers op de zolderetage van het
huis van Bert Bakker en Victorine Hefting, op Koninginnegracht 26 in Den Haag.
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357 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 1 april 1949
1120

1 April '49

Beste Sander,
Van de facturen, die hierbij gaan, snap ik niets. Ten eerste zijn we nu al sedert
jaren overeengekomen, dat ik 15% royalty krijg en geen 12½%. Dat is dus het eerste
abuis. (Alleen over ‘Ex Tenebris’ bereken je 15%)
Een tweede ding dat ik niet begrijp - en ik kies nu maar een willekeurige bundel
- is, hoe jullie die 12½% berekenen. Per exemplaar ‘Tweespalt’ bereken je aan
royalty 17½% ct, d.w.z. dat het boekje dan ƒ 1.40. zou kosten, terwijl de prijs toch ƒ
2.50. is. Ik kan toch niet aannemen, dat het bandje ƒ 1.10 kost. Ten derde, en hier
tast ik helemaal in het duister, is het gezamelijke bedrag van de hierbijgaande
facturen ƒ 7.18 + ƒ 7.75 + ƒ 39.39 = ƒ 54.32. Ik ontvang echter een chèque van ƒ 19.08,
welk bedrag voor mij volslagen onbegrijpelijk is.
Doe me een plezier en stuur mij eens opheldering + rectificatie, en, als het even
mogelijk is, ook de royalties over het eerste kwartaal van '49.
Met vriendelijke groeten
Je Eddie Hoornik

Eindnoten:
1120 In de marge staat geschreven:
‘54.32.
35.24
----ƒ19.08’
Het betreft hier de berekening van Hoorniks derde vraag: van de ƒ54,32 werd ƒ35,24 afgetrokken,
wegens hem toegezonden exemplaren Ex tenebris. (Zie br. 358.)
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358 Uitgeverij A.A.M. Stols (Harm Martens) aan Ed. Hoornik, 5 april
1949
5 April 1949
Zeer geachte Heer,
Allereerst onze verontschuldigingen voor de foutieve berekening: honorarium
titels Tweespalt, Geboorte, Erfgenaam, Steenen.
1121
Wij vergaten destijds het percentage op de kardexkaarten te verbeteren.
Dit is thans geschied; alles werd op 15% gebracht, terwijl voorheen stond
genoteerd 10% en 12,5%.
De suppletie-nota's tot een totaalbedrag van ƒ 5.14 gaan hierbij, evenals de
door U ingezonden nota's.
Het bandje van Tweespalt kost ƒ 0.75; het honorarium over Tweespalt
bedraagt ƒ 0,2625.
Van het gezamelijk bedrag der vorige afrekeningen ad ƒ 54.32 moet worden
afgetrokken voor door ons op 20/12 en 21/12 gezonden resp. 7 en 6 exemplaren
Ex Tenebris, resp. à ƒ 19.11 en ƒ 16.13, totaal ƒ 35.24, zoodat wij dus aan een
bedrag van ƒ 19.08 komen.
Een postchèque à ƒ 5.14 sluiten wij hierbij in.
Het is ons helaas niet mogelijk U nu reeds de royalties over het 1e kwartaal
1949 te doen toekomen.
Gaarne,
met de meeste hoogachting,
Uitgeverij A.A.M. Stols
p.o. H. Martens
Bij: chèque + nota's (zie boven)

Eindnoten:
1121 Kardexkaarten zijn systeemkaarten, waarop Stols de kosten en baten van elke afzonderlijke
uitgave bijhield.
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359 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 29 mei 1949
Amsterdam, 29 Mei '49
Beste Sander,
Er zijn een paar zaken, die mij van het hart moeten en die ik graag op korte termijn
beslist zag.
o
1 Zonder mijn toestemming te vragen heb je kort na je besluit met ‘Elsevier’ in
zee te gaan, een advertentie in het Nieuwsblad van de Boekhandel geplaatst,
1122
waarin je mijn Verzamelde Gedichten aankondigde. Ik heb mij daar achteraf
bij neergelegd en zou je omstreeks 1 Juni de copie leveren. Bij de bekroning
1123
van Jacques deelde je mij mede, dat je van idee veranderd was en deze
verzamelbundel toch maar niet uitgaf. Ik vind deze behandeling werkelijk
beneden ieder niveau en kan dat niet accepteren.
o Via de penningmeester van de Ver. voor Letterkundigen is je een bedrag aan
2
radio-rechten uitbetaald betreffende voor de microfoon voorgelezen werk. Dit
is nu al geruimen tijd geleden; ik heb nog altijd jouw afrekening aan mij niet
1124
gezien.
o
3 Hetzelfde geldt voor de bloemlezing ‘Dichterskeur’ van dr. Brandsma. Ook
1125
hiervoor is, op één gedicht na, het honorarium naar jou gegaan.
o
4 Van Ex Tenebris maakte je 10 exemplaren op geschept papier. Waar blijft het
auteursexemplaar? Ik heb in je kantoor alleen correcties aangebracht in de
losse vellen en geen enkel exemplaar meegenomen.
1126
o
5 Mijn verzamelbundel essays wilde je niet hebben; hetzelfde geldt voor
verzamelde journalistieke opstellen. Meer dan één uitgever is bereid deze
boeken uit te geven, wanneer hij ook de Verzamelde Gedichten krijgt. Voor
die verzamelbundel wil hij graag voorschot geven.
Over deze quaesties wil me graag spoedig een beslissing[sic]. Een afrekening, en
nu a.j.b. eens zonder vergissingen, zie ik tegemoet evenals de luxe-uitgave van Ex
Tenebris.
Met vriendelijke groeten
Ed Hoornik
N.B. Zou je voor mijn rekening één exemplaar van ‘Ex Tenebris’ willen stuuren aan:
1127
Dr. J. Tas, Joh. Vermeerstr. 51, Amsterdam en aan mevr. J. Reyseger,
1128
Willemsparkweg 200, Amsterdam.

Eindnoten:
1122 In het Nieuwsblad voor de Boekhandel van 10 februari 1949 kondigde Stols in de rubriek ‘Uitgaven
in voorbereiding’ twintig nieuwe uitgaven aan, waaronder de Verzamelde gedichten van Hoornik;
deze bundeling van Hoorniks gedichten zou in december 1950 verschijnen. (Zie p. ** voor het
samenwerkingsverband tussen Stols en uitgeverij Elsevier.)
1123 J.C. Bloem ontving medio mei 1949 voor zijn poëzie de Constantijn Huygens-prijs van de
gemeente 's-Gravenhage. Deze jaarlijkse oeuvreprijs was op 20 januari 1948 ingesteld door de
Jan Campertstichting en voor het eerst uitgereikt aan A. Roland Holst. De jury bestond in 1949
uit F. Bordewijk, M. Nijhoff en J. Hulsker.
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1124 Op 15 September 1949 zou Stols van het Bureau Letterkunde van de Stichting tot Exploitatie
en Bescherming van Auteursrechten (SEBA), dat verantwoordelijk was voor het innen van
rechten voor uitvoering en uitzending van letterkundige werken, een afrekening ontvangen van
declamatie van gedichten voor de radio gedurende de periode van 1 maart 1947 tot en met 31
december 1948. Volgens de afrekening was van Hoornik op 28 maart 1947 het gedicht ‘Goede
Vrijdag’ voorgelezen (1 minuut) en op 2 juli 1948 ‘Amsterdam’ (3 minuten). Beide gedichten
waren afkomstig uit de bundel Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten. Stols
had hiervoor een bedrag van ƒ8,50 ontvangen (à ƒ2,50 per minuut minus 15% provisie voor het
bureau).
1125 Bedoeld is Dichterkeur. Een keuze uit verzen dezer eeuw, ingeleid, verzameld en van een bioen bibliografie voorzien door dr. W.L. Brandsma, dat in 1949 verscheen bij uitgeverij L. Stafleu
te Leiden. Van Ed. Hoornik waren in deze bloemlezing drie gedichten opgenomen: ‘Amsterdam’
(uit Mattheus), en ‘Mijn dochter en ik’ en ‘De wind en het riet’ (uit Tweespalt).
1126 Met hart en ziel.
1127 Hoornik doelde waarschijnlijk op psychiater Louis M. Tas (geb. 1920), bij wie hij na zijn eerste
zenuwinzinking onder behandeling kwam. Hoornik had bij Tas hulp gezocht, omdat ook hij tijdens
de oorlog in een concentratiekamp had gezeten en in die tijd een van de weinigen was die de
psychische problemen onderkende van de kampslachtoffers. (Med. Mies Bouhuys, Amsterdam.)
1128 Hoornik kende Josje Reyseger-Martelsman (die o.m. bevriend was met Gerard den Brabander,
Bert Bakker, S. Carmiggelt en J. Romein) van sociëteit De Koepel. In het souterrain van haar
huis vestigden Ed. Hoornik en Mies Bouhuys zich in 1949. (Med. Mies Bouhuys, Amsterdam.)
Onder de N.B. is, waarschijnlijk door Stols, geschreven: ‘Aan Els doorgegeven’. Bedoeld is Els
Mayer-Swart.
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360 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 1 juni 1949
1 Juni 1949
Beste Eddy,
Ook ik stap wel eens met mijn verkeerde been uit bed, maar ik heb in de
loop der jaren wel geleerd om niet meer in een opwelling van slecht humeur
booze brieven te schrijven.
Het lijkt me dan ook maar het beste om net te doen of je al die humeurige
dingen niet schreef, en je zakelijk te antwoorden op je brief van 29 Mei, die ik
zoojuist ontvang.
1/ Je moet je toch terdege herinneren, dat ik je vertelde, dat de verkoop van
losse bundels in de laatste tijd tot nihil gereduceerd is, maar dat ik in de
formule van een bundel Verzamelde Werken nog wel een kans zag om je
werk in deze vorm (‘Verzamelde Gedichten’) nog eens met eenige kans
in de boekhandel te brengen.
Bij de bekroning van Jacques Bloem, waar ik je een oogenblik sprak, heb
je alleen gevraagd of ik er haast mee had. Ik heb toen geantwoord dat er
geen directe haast was; je had trouwens nog niets aan het voorbereidend
werk gedaan. Maar gezegd, dat ik het niet uitgaf, heb ik nooit. Ik ben en
blijf bereid om, als je me opgeeft, wat in de bundel moet komen, direct
met de productie te beginnen. Kom dit dus spoedig in orde maken.
2/ Ik wil je er nog wel op wijzen, dat (en je weet dit trouwens heel goed) er
van ‘in zee gaan met Elsevier’ geen sprake is. Elsevier behartigt alleen
de aanbieding en verkoops-administratie, en wordt daarvoor door mij
betaald. Elsevier heeft geen cent in mijn zaak zitten.
3/ In ‘De Uitgever’ van Februari stond een lijst van voor de radio
voorgedragen poëzie, met verzoek aan de uitgevers, op te geven, wat tot
hun fonds behoorde.
Op 21 Maart gaf ik op, dat daaruit van jou waren:
28/3/'47 ‘Goede Vrijdag’
2/7/'49 ‘Amsterdam’
Verder was er in die lijst niets. Ik reclameerde het geld op 19 April nog
eens, en kreeg 16 Mei bericht, dat er voor een auteur na aftrek van 15%
provisie Bureau voor Auteursrecht van de Vereeniging van Letterkundigen,
Mr H.A. Keuls (niet Hans Keuls) een bedrag werd overgemaakt, en dat ‘de
andere in de brief van 21 Maart 1949 vermelde afrekeningen zoo spoedig
mogelijk zouden volgen’.
Ik heb sedertdien niets ontvangen. Dat ‘bureau’ is altijd erg traag.
4/ Van een bloemlezing van dr Brandsma weet ik niets. Wie gaf dat uit? Dan
zal ik nagaan òf en wàt de uitgever gireerde.
5/ Mijn secretaris is in de heilige veronderstelling, dat je van de
1129
luxe-exemplaren na correctie twee exemplaren meenam. Nu dit blijkt
niet zoo te zijn, zend ik je separaat nr 1 en 2., en merk hierbij op, dat we
slechts 8 van de 10 exemplaren van den binder ontvangen hebben. Als
jij die twee exemplaren in losse vellen niet hebt meegenomen, kan ik er
ook niets aan doen.
6/ De bundel essays heb je zelf bij me weggehaald en aan Bert Bakker
gegeven omdat hij hem met spoed zou uitgeven. Een bundel van
verzamelde journalistieke opstellen heb je me nooit laten zien en nooit
aangeboden. Ik kan daar thans helaas niet op ingaan. De boekhandel is
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absoluut kopschuw en neemt geen risico's meer. Ik kan me best begrijpen,
dat er uitgevers zijn, die je ‘Verzamelde Gedichten’ wel willen uitgeven.
Waarom zijn die lieden niet bij je gekomen, toen je
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pas begon te publiceeren? Ik ben niet van plan om eerst tien jaar lang
het risico te nemen en je dan vrij te laten je poëzie elders uit te geven.
Voor het overige verwijs ik je naar onze contracten, die formeel zijn en
geen afwijking toelaten.
Indien je serieus hier komt praten, over de ‘Verzamelde Gedichten’ en
inderdaad met een afgerond voorstel omtrent de inhoud daarvan hier
komt, dan weet jij net zoogoed als ik, dat alle zakelijke punten, zelfs een
voorschot geregeld kunnen worden.
6/ Aan dr J. Tas en aan Mevr. Reysiger zend ik ingevolge je verzoek een
exemplaar van Ex tenebris.
7/ Ik heb nu de cijfers van de verkoop 1e kwartaal 1949. Deze luiden:
1
Juni
1949
Matheus/
Geboorte

28

ex15%

van2.-=

0.30

totaal

ƒ8.40

Steenen

4

ex
15%

van
2.- =

0.30

totaal

ƒ
1.20

Tweespatl

7

ex15%

van1.75=

0.2625

totaal

1.84

Ex
tenebris

73

ex
15%

van3.50=

0.525

totaal

38.22

De
Erg
fenaam

4

ex
15%

van
2.50=

0.375

totaal

1.40

Mijn
Dochter

1

ex15%

van0.75=

0.1025

totaal

0.10
-----

Ik
ben
je
dus
schuldig

ƒ51.16

Dit bedrag sluit ik hierbij in als postchèque. Onze rekening over
bovengenoemde boeken is dus tot en met 31 Maart hierbij vereffend. Ik
post de girostrook vandaag.
8/ Het lijkt me het beste, dat je spoedig eens een afspraak met me maakt
om de hangende kwestie van de Verzamelde Gedichten in orde te maken.
Kun je de volgende week een dag komen? Bv. 8 Juni? Voordien ben ik
bezet, en na 12 Juni ga ik 10 dagen met vacantie.
Met vriendelijke groeten,
S.
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Eindnoten:
1129 Ex tenebris.
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361 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 30 juni 1949
1130

[Amsterdam,] 30 Juni '49

Beste Sander,
Dank voor je uitvoerige brief van 1 Juni, die veel verduidelijkt. Goed, ik kom dus
een keer praten over die verzamelbundel. Zodra ik weer in Den Haag ben, bel ik je
op. We worden het dan zeker eens.
Met vriendelijke groeten van huis tot huis
Ed Hoornik

Ed. Hoornik en Bert Voeten, 1955. (Foto: Algemeen Hollands Fotopersbureau Ben van
Meerendonk / Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam;
collectie Letterkundig Museum, Den Haag.)

Eindnoten:
1130 Geschreven op briefpapier van de Stichting voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland,
Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, Herengracht 590-592, Amsterdam-C. Ed.
Hoornik was vanaf 1 april 1949 werkzaam bij de Sticusa.
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362 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 13 augustus 1949
13 Aug. '49
Beste Sander,
Je indruk was juist. Enthousiast ben ik bepaald niet voor die Verzamelde
Gedichten. Ik vraag me af, of de uitgave wel gerechtvaardigd is. Het is bepaald niet
plezierig dat oude werk nog eens onder ogen te krijgen.
1131
Maar goed: van Miesje B. hoorde je al, dat ik morgen vroeg naar Duitsland
vertrek; ik neem daarheen mijn eerste twee bundeltjes mee en zal daar de verzen,
die ik deze week aanstreepte, nog eens bekijken. Meer dan 10 zal ik er zeker niet
1132
kiezen.
Je schrijft me 31 Augustus te moeten klaar zijn met het reisexemplaar; is het niet
mogelijk dat te maken zonder dat je de copie van die 10 versjes hebt? Zoo'n
reisexemplaar steekt toch niet zo nauw; zet daar maar gerust verzen uit de bundel
‘Mattheus’ of ‘Tweespalt’ in. Of gaat dat niet?
Vrijdag a.s. kom ik terug. Na 20 Augustus ben ik vaak in Den Haag in verband
1133
met de Ronde Tafelconferentie. Zouden we dan niet eens op een terrasje gaan
zitten en de zaak bekijken? Voor dat reisexemplaar draai je immers je hand niet
om! Tot spoedig dus,
hartelijke groeten
Je Eddie

Eindnoten:
1131 Bedoeld is Maria Albertha (Mies) Bouhuys (geb. 1927), met wie Ed. Hoornik vanaf 1948
samenleefde en in 1957 in het huwelijk zou treden.
1132 Uiteindelijk zouden elf gedichten uit Hoorniks eerste twee bundels in Verzamelde gedichten
worden opgenomen. Hoornik koos uit Het keerpunt (1936) zes gedichten, waarvan een aantal
enigszins werden gewijzigd: ‘Sneeuwen’, ‘Het Kerstmaal’, ‘Ik kan je niet meer hooren’ (I en II),
‘Kindsch vrouwtje’ en ‘Lilliputter’; uit Dichterlijke diagnose (1937) nam hij vijf gedichten op: ‘De
zwemmer’, ‘Bochel’, ‘De schipper’, ‘Laatste avond’ en ‘De trap’.
Deze gedichten werden in Verzamelde gedichten ondergebracht in de afdeling ‘Eerste verzen
(1933-1936)’ (p. 9-25).
1133 De Ronde Tafel-conferentie vond plaats in de maanden augustus en september 1949 in Den
Haag en had tot doel te komen tot een rechtvaardige en duurzame oplossing van het Indonesische
conflict. De deelnemers aan de conferentie waren het Koninkrijk der Nederlanden, de regering
van de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). In verband met
zijn werkzaamheden voor de Sticusa was Hoornik bij de Ronde Tafel-conferentie aanwezig.
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363 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 15 augustus 1949
15 Augustus 1949
Beste Eddy,
Nu jij niet enthousiast bent voor de uitgave van je ‘Verzamelde Gedichten’
ben ik tot het inzicht gekomen, dat mijn enthousiasme voor deze uitgave
ongerechtvaardigd is.
Ik zal dus van deze uitgave afzien en me houden bij de losse bundels. Je
zult wel gelijk hebben: ik ben vaak voor uitgaven enthousiast geweest waar
ik later spijt van had. Later dus maar, als je 50 of 60 wordt!
Met hartelijke groeten
van S.
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364 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 10 juli 1950

Achter de bergen, 1955.
1134

Amsterdam, 10 Juli.

Beste Sander,
Hierbij zend ik je het manuscript van de verzamelbundel, J.C. Bloem wil enige
1135
blz. inleiding schrijven; hij wacht daarmee tot er drukproeven zijn. Het proza volgt
binnen enkele dagen. Denk je nog even aan het honorarium. Bij voorbaat dank.
Met hartelijke groeten
Je Eddy

Eindnoten:
1134 Het jaartal is door Stols met potlood aan de brief toegevoegd.
1135 J.C. Bloem schreef in de Verzamelde gedichten van Hoornik een ‘Woord vooraf’ (p. 5), waarin
hij vermeldde dat het eigenlijk geen zin had, een bundel gedichten in te leiden: ‘Ten slotte moeten
gedichten voor zich zelf spreken. Doen zij dit, dan doen zij dit heusch wel zonder inleiding, doen
zij dit niet, dan kan geen lofrede, al ware het van een zeer bevoegde, ze redden. Neen, in te
leiden, te verklaren, heb ik niets. Maar één ding kan ik toch wel doen: van mijn bewondering
niet alleen, maar van wat mij meer dan enkel bewondering is, van mijn affiniteit met deze poëzie
getuigen. Affiniteit wil niet louter zeggen gelijkgestemdheid. [...] Maar er is iets in de poëzie van
Hoornik dat mij fascineert en ik weet wel, wat dat is [...]. Het is een bepaald, telkens daarin
terugkeerend, mysterieus gevoel van als het ware de dubbelganger van zich zelf te zijn en ten
slotte, evenals de Cheops van Leopold, in zich zelf terug te keeren? [...].’
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365 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 12 juli 1950
12 Juli 1950.
Beste Eddy,
Hierbij zend ik je het overzicht van de verkopen van jouw bundels in 1949:
Mijn
Dochter
en ik,

3

exx

à

0,10

=

ƒ 0,30.

Geboorte, 53

exx

à

0,30

=

ƒ 15,90.

Tweespalt, 25

exx

à

0,2625

=

ƒ 6,56.

Erfgenaam, 13

exx

à

0,375

=

ƒ 4,88.

Steenen,

23

exx

à

0,30

=

ƒ 6,90.

Ex
Tenebris

128

exx

à

0,525

=

ƒ 67,20.

exx

à

1.125

=

ƒ 2,25

=

ƒ 0,30+

idem luxe 2
Saldo per
31-12

----Totaal:

ƒ 104,29.

Op 1 Juni
1949
betaalde
ik je
reeds het
hon.
over de in
het eerste
kwartaal
verkochte
exx.
(zie mijn
brief van
de 1 e
Juni
1949)

ƒ 51,16 -

----Rest nog
te betalen
per
31-12-1949

ƒ 53,13

=======
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Ik sluit een postchèque voor dit bedrag hierbij in.
De verkoopgegevens over het 1 e halfjaar 1950 heb ik nog niet uit Amsterdam
1136
ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
S.
Bijlage: 1 postchèque.

Eindnoten:
1136 Uitgeversmaatschappij Elsevier in Amsterdam regelde vanaf januari 1949 de productie en
verkoop van het Stalsfonds.
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366 Uitgeverij A.A.M. Stols (J.P. Barth) aan Ed. Hoornik, 17 juli
1950
17 Juli 1950.
Zeergeachte Heer Hoornik
In opdracht van de heer Stols zend ik U hierbij een chèque groot vijftig
gulden als voorschot op het honorarium over Uw werken voor het jaar 1950.
Gaarne verblijf ik met de meeste hoogachting,
Uw dw.
1137
J.P. Barth

Eindnoten:
1137 Jan-Peter Barth (geb. 1927) kwam in 1949 als kantoorhulp bij Stols werken. De uitgeverij had
dat jaar commercieel gezien het dieptepunt bereikt en Stols had al zijn personeel ontslagen.
Toen Stols in 1951 op verzoek van de Unesco naar Ecuador vertrok, werd Barth zaakwaamemer
met weinig bevoegdheden; toen Stols in 1954 definitief naar Latijns-Amerika vertrok kon hij de
uitgeverij niet op afstand bestieren en verkocht in 1955 zijn zaak aan Barth. (Zie ook ‘Stols blijft
Stols, denk daarom’, p. XXVIII-XXIX; en ‘Ik ben overbodig geworden!’ Briefwisseling J.
Greshoff-A.A.M. Stols (3), 1952-1956 (ed. Salma Chen en Sjoerd van Faassen), 's-Gravenhage
1992, p. VII-XXI.)
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367 Uitgeverij A.A.M. Stols (J.-P. Barth) aan Ed. Hoornik, 22
sepember 1950
22 Sept. 1950.
Zeergeachte Heer Hoornik,
In verband met de door den Heer Lekkerkerker aangebrachte
auteurscorrecties moeten wij tot op heden een bedrag van ƒ108,- aan extra
1138
correctie-werkzaamheden betalen.
De auteurscorrecties vloeiden voort uit het feit, dat Uw ms. klaarblijkelijk
nog niet geheel persklaar was.
Uit den aard der zaak heeft de drukkerij niets berekend voor het weglaten
van het uitgevallen stuk uit Mattheus.
Wij zien ons genoodzaakt, om Uwe honorariumrekening voor het bedrag
van 108,- gulden te belasten, aangezien dergelijke ingrijpende auteurscorrecties
steeds voor rekening van den auteur zijn.
Met de meeste hoogachting,
J.P. Barth

Eindnoten:
1138 K. Lekkerkerker corrigeerde kennelijk de proeven van Hoorniks Verzamelde gedichten. De tekst
van ‘Mattheus. Een episch gedicht’ is, afgezien van een aantal interpunctie-varianten, identiek
aan de voorafgaande vierde druk in Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten
(1946). Ten opzichte van de eerste druk van het gedicht Mattheus (1938) zijn wel een aantal
strofen verwijderd, maar die kwamen al in de tweede druk te vervallen.
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368 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 25 oktober 1950
25 October 1950.
Beste Eddy,
Hierbij stuur ik je een stel afgedrukte vellen der ‘Verz. Gedichten’. Het boek
1139
is nu bij de binder, en zal in November verschijnen. Er zijn tot nu toe 176
exemplaren bij aanbieding verkocht.
Met hartelijke groeten,
S.

Eindnoten:
1139 Verzamelde gedichten verscheen in de week van 7 december 1950.
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369 Ed. Hoornik aan Uitgeverij A.A.M. Stols (J.-P. Barth), 30 januari
1952
1140

[Amsterdam,] 30 Jan. '52

Zeer geachte heer Barth,
1141
In de week waarin de heer Stols vertrok, ontving ik een chèque, zijnde een
royalty-afrekening.
Sindsdien heb ik niets meer vernomen; ook de gespecificeerde afrekening kreeg
ik niet.
Hoe is thans de stand van zaken? Zo hoorde ik nimmer iets omtrent verkochte
1142
luxe-edities van mijn Verzamelde Gedichten. Het bundeltje, dat ik vorige week
1143
bij Daamen uitgaf, beleefde thans reeds de tweede druk. Daarom zou ik wel iets
willen vernemen over de verkoop van mijn bundels, die de heer Stols heeft
uitgegeven. Verleden jaar, toen de auteurs in De Beijenkorf hun boeken verkochten
1144
bij gelegenheid van de Boekenweek ontbraken mijn Verzamelde Gedichten.
Misschien kan zulks dit jaar beter worden geregeld.
Wanneer is de eerstvolgende afrekening? Misschien wilt U eens met de heer Van
1145
Eck overleggen.
Ik kreeg een verzoek van:
Frans Babylon
Villa ‘Oase’
Langstr. D 65 aa
Deurne (N.Br.)
die aan Verzamelde Gedichten een studie wil wijden in het Vlaamse letterkundige
1146
tijdschrift ‘De Meridiaan’. Misschien wilt U hem een exemplaar van het boek
sturen. Gaarne Uw berichten of die van de heer v. Eck afwachtend, en U bij voorbaat
dankzeggend
Met vriendelijke groeten
Ed. Hoornik

Eindnoten:
1140 Geschreven op briefpapier van de Stichting voor de Culturele Samenwerking tussen Nederland,
Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, Herengracht 590-592, Amsterdam-C.
1141 In november 1951 vertrok Stols met een opdracht voor de Unesco (United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization) naar Quito in Ecuador. Zijn taak was de afdeling typografie
van een soort ambachtsschool te reorganiseren. In augustus 1953 keerde hij naar Nederland
terug en zette zich tot oktober 1954 weer in voor zijn uitgeverij. Daarna vertrok Stols tot zijn
vijfenzestigste naar Latijns-Amerika om daar voor de Unesco te werken, eerst in Guatemala en
vanaf 1956 in Mexico.
1142 Van de Verzamelde gedichten (1950) van Hoornik waren vijftien genummerde exemplaren
vervaardigd op Hollandsch papier.
1143 Bedoeld is Het menselijk bestaan. Gedichten dat in 1951 bij D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij
te 's-Gravenhage was verschenen. Deze bundel werd medio januari 1952 door het Ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bekroond met een Regeringsreisbeurs van ƒ2.000,-;
als gevolg van de belangstelling door deze prijs, kreeg Het menselijk bestaan binnen een maand
drie drukken.
1144 In diverse vestigingen van Magazijn De Bijenkorf werden gedurende de Boekenweek in 1951
boekenmarkten gehouden waar auteurs hun boeken verkochten.
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1145 Toen Stols in november 1951 in opdracht van Unesco voor enige tijd in Ecuador ging werken,
zond hij op 23 oktober een circulaire aan zijn relaties. Hij deelde hierin mee dat de leiding van
de uitgeverij bij hem bleef berusten, dat J.-P. Barth werd belast met het voeren van de
administratie en dat hij de formele bevoegdheden had toevertrouwd aan zijn notaris C.G.M.
Formijne en zaakwaarnemer Pieter van Eck (1908-1986), met wie Stols goede betrekkingen
onderhield. De bemoeienis van Van Eck met de dagelijkse gang van zaken van Stols' bedrijf
was gering. Van Eck was vanaf 1945 directeur van Elseviers Weekblad en adjunct-directeur
van Uitgeversmaatschappij Elsevier.
1146 De dichter en tijdschriftredacteur Frans Babylon (pseud. van Franciscus Gerardus Josef Obers,
1924-1968) was redacteur van het Vlaamse tijdschrift De Meridiaan. Een bespreking van Babylon
in De Meridiaan is niet achterhaald. Wel verscheen van hem op 20 februari 1954 in het
Eindhovens Dagblad de beschouwing ‘Een wonder van woorden’ over werk van Hoornik, waarin
hij besprak: Verzamelde gedichten (1950), Toetssteen (1951), Het menselijk bestaan (1951) en
De Bezoeker. Toneelstuk in verzen (1952).
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370 Uitgeverij A.A.M. Stols (P. van Eck) aan Ed. Hoornik, 4 februari
1952
4 Februari 1952
Zeergeachte Heer Hoornik,
In de loop van deze maand kunt U een afrekening verwachten over de
verkopen van Uw werk bij de Uitgeverij Stols. Indertijd gaf ik mijnheer Stols
een specificatie van de toenmalige afrekening, doch deze is kennelijk niet in
Uw bezit gekomen. Dit is niet zo'n groot bezwaar omdat U nu toch van mij de
gehele afrekening over 1951 krijgt. Het verheugt me te vernemen, dat Uw
bundel bij Daamen goed verkoopt, doch vergeet U niet, dat hier zeer de
1147
aandacht op is gevestigd wegens de prijstoekenning. De verz. Ged. lopen
helaas bij ons niet hard, evenmin de andere bundels.
Misschien dat nu ook Uw uitgaven bij ons beter zullen gaan! Wat de
boekenweek betreft zal ik in overleg treden met de publiciteitschef van
1148
Elsevier. Dit geldt tevens voor het recensie-ex voor Frans van Babylon.
Inmiddels met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,
[P. van Eck]

Eindnoten:
1147 Het menselijk bestaan.
1148 De Boekenweek vond in 1952 plaats van 23 februari tot 5 maart.
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371 Uitgeverij A.A.M. Stols (P. van Eck) aan Ed. Hoornik, 23 februari
1952
Aangetekend
23 Februari 1952
Zeergeachte Heer Hoornik,
Ingevolge Uw verzoek verstrek ik U hierbij een overzicht van de U
toekomende honoraria wegens de verkopen van Uw bundels per 31-12-1951.
Het U
toekomende
saldo
per
1-1-1951
bedroeg
.. 3-1951

ƒ140,30

door
N.V.
Elsevier
betaald

ƒ150,-

24
per
-10-1951 Robaver1149

179,55

31 Auteursrechten
12-1951 Ploegsma1150
Hon.

5,27

exx

Erfgenaam 0,375
à

10,13

30

exx

ExTenebrisà 0,525

15,75

28

exx

Steenen 0,30
à

8,40

27

exx

Tweespalt 0,2625
à

7,09

232

exx

Verz.Ged.à 1,01

234,32

Saldo
ten
Uwen
gunste

91,44

+
totaal:

+

ƒ420,99 420,99

Voor bovenvermeld U toekomend saldo sluit ik hierbij een chèque ad ƒ91,44
in.
Inmiddels teken ik met de meeste hoogachting,
Uitgeverij Stols
p.p. P. van Eck
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Eindnoten:
1149 Per Robaver was een afkorting voor ‘per Rotterdamsche Bank-Vereeniging’, later herdoopt in
‘Rotterdamsche Bank’ en vervolgens in de AmRo. (Med. Huib van Krimpen, Amsterdam.)
1150 Het is niet duidelijk waar Hoornik dit bedrag voor ontving, want er is geen door Ploegsma
uitgegeven bloemlezing uit 1950-1951 achterhaald.
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372 Ed. Hoornik aan uitgeverij A.A.M. Stols (J.P. Barth), 9 februari
1953
9 Febr. '53
Zeer geachte heer Barth,
Dezer dagen ontving ik bijgaande briefkaart van de heer W.L.M.E. van Leeuwen
1151
te Schoorl. Ik heb hem geschreven, dat ik zijn verzoek aan U zou doorgeven.
Het lijkt me wel verantwoord, dat U hem het gevraagde boek stuurt; hij wijdt in
Tubantia veel aandacht aan de Nederlandse poëzie.
Gaarne ontving ik van U ter recensie in de Indonesische en West-Indische pers
1152
het nieuwe boek van Lampo: ‘De belofte van Rachel’.
Nu het jaar 1952 al weer ruim een maand voorbij is, zou ik graag informeerd
worden over de stand van mijn honorarium. U bij voorbaat dankzeggend
Met vriendelijke groeten
Ed. Hoornik
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Portret van Ed. Hoornik door Paul Citroen, 6 1966. (Collectie Mies Bouhuys, Amsterdam.

Eindnoten:
1151 Deze briefkaart is niet achterhaald, zodat evenmin kon worden achterhaald om welk boek
W.L.M.E. van Leeuwen verzocht had.
1152 Een bespreking door Hoornik van de in 1952 bij Stols verschenen roman De belofte aan Rachel
van Hubert Lampo is niet achterhaald.
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373 A.A.M. Stols aan Ed. Hoornik, 17 november 1953
17-11-53
Beste Eddy,
Herman van den Bergh wordt niet zestig jaar in 1954, zoals Van Leeuwen in
‘Lyriek en Epiek’ zou doen denken door als geboortejaar 1894 op te geven,
1153
maar - gelukkig - eerst in 1957!
Vergeef mij deze fout.
Er is dus geen bezwaar dat je zijn stuk wanneer dan ook in ‘De Gids’ plaatst.
Je vermeldt er dan wel bij, dat het bedoeld is als inleiding bij zijn ‘Verzamelde
1154
Gedichten’, die in 1954 bij mij zullen verschijnen, nietwaar?
Ik denk ook nog een ‘reclameboekje’ te maken, zoals destijds voor Greshoff,
Bloem, Van Nijlen en A. Roland Holst, over Herman van den Bergh, met stukken
1155
van Marsman, Binnendijk, van Wessem, Greshoff en anderen.
Met hartelijke groeten
t.à.t.
Sander

Eindnoten:
1153 In Epiek en lyriek. Een leesboek voor H.B.S., Gymnasium, Lyceum en kweekscholen, met korte
aantekeningen over inhoud en vorm van woordkunst door W.L.M.E. van Leeuwen, waarvan de
negende druk in 1952 bij J.B. Wolters te Groningen-Djakarta was verschenen, was de vergissing
gemaakt om van Herman van den Bergh het geboortejaar 1894 te vermelden, in plaats van
1897.
Herman van den Bergh (1897-1967), die pas op 30 januari 1957 zestig werd, publiceerde in het
interbellum twee belangwekkende dichtbundels: De boog (1917) en De spiegel (1924). De
expressionistische dichter werd opnieuw ontdekt door dt Vijftigers en Stols speelde op deze
hernieuwde belangstelling in, door in 1954 Herman van den Berghs Verzamelde gedichten uit
te geven. Naast de Verzamelde gedichten zou Stols in 1956 ook nog Van der Berghs bundel
Het litteken van Odysseus uitgeven.
1154 Het artikel waar Stols op doelde is ‘Neen, dichters sterven niet’ van Herman van den Bergh, dat
werd gepubliceerd in De Gids 117 (1954) 1 (januari), p. 2-7. Onderaan de eerste pagina werd
in een noot vermeld: ‘Inleiding tot het Verzameld Werk van Herman van den Bergh dat in het
voorjaar van 1954 bij A.AM. Stols verschijnt.’ Verzamelde gedichten verscheen in de week van
8 juli 1954.
Hoornik was met ingang van het januari-nummer van 1954 toegetreden tot de redactie van De
Gids.
1155 Een reclameboekje voor de Verzamelde gedichten van Herman van den Bergh is niet achterhaald.
In vergelijkbare uitgave ter begeleiding van publicaties werd op de voorkant een portretfoto van
de dichter afgedrukt, werd binnenin kort iets over het leven en werk van de dichter vermeld
gevolgd door een groot aantal citaten uit kritieken over de poëzie van desbetreffende dichter,
en werd tot slot nog zakelijke informatie over de uitgave een bestelbiljet opgenomen.
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374 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 3 december 1953
1156

3 Dec '53

Beste Sander,
Mag ik je nog even herinneren aan ons gesprek in het oude raadhuis. Het ging
over een novelle - ik ben de naam van de schrijver vergeten - die we eventueel in
1157
‘De Gids’ zouden kunnen publiceren. Zou je ook andere novellen en ook gedichten,
die je als uitgever bereiken, en waarin je qualiteiten ziet - dus die voor een uitgave
in aanmerking komen - in overleg met de auteur aan mij kunnen doorsturen.
Hartelijke groeten, ook aan je vrouw
Je Ed Hoornik

Eindnoten:
1156 Op deze brief maakte Stols de aantekening; ‘antw. 10-12-53 S.’. Een brief van deze datum is
niet achterhaald, mogelijk heeft Stols mondeling op Hoorniks brief gereageerd.
1157 Het is niet duidelijk op welke novelle Hoornik doelde. In het oude raadhuis van Den Hang werden
jaarlijks de prijzen van de Jan-Campertstichting uitgereikt. Eind 1953 ontving M. Nijhoff postuum
de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre, Albert Besnard de Jan Campert-prijs voor
zijn bundel Doem en dorst, Albert Helman de Vijverberg-prijs voor zijn roman De laaiende stilte
en S. Vestdijk de onregelmatig toegekende bijzondere prijs voor zijn Essays in duodecimo; de
jury bestond in alle gevallen uit A. Mout, Bert Bakker, Pierre H. Dubois en J. Hulsker.
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375 Ed. Hoornik aan A.A.M. Stols, 19 januari 1954
19 Jan. '54.
Beste Sander,
Hierbij, in dank, retour het verhaal van Frans Smets. Hoewel deze novelle zeker
qualiteiten heeft, bepaalde stukken zelfs voortreffelijk zijn geschreven, lijkt het geheel
1158
toch teveel op het stichtelijke kalender-verhaaltje.
Van Hetty van Kempen kreeg ik het advies van Hardenberg, met wie contact
1159
wordt opgenomen.
Indien mogelijk wilden we de publicatie van Gijsen's nieuwe roman in het
1160
Maart-nummer beginnen. Een moeilijkheid is dan echter het gemeenschappelijke
April-nummer van de tijdschriften, waarin we natuurlijk niet met Gijsen's roman
1161
kunnen doorgaan. Er zou dus alles voor te zeggen zijn in Mei te beginnen. Of
we dit echter kunnen doen, hangt af van het tijdstip waarop de roman in boekvorm
1162
verschijnt. Gaarne hierover je mening.
Met hartelijke groeten
Je Eddie
Bijlage: ‘Het afscheid’ door Jacques van Sauwegarde (Frans Smets, Braamstraat
9, Gentbrugge, Gent, België).

Eindnoten:
1158 Van Frans Smets (pseud. van Jacques van Sauwegarde, 1912-1995) werd geen novelle met
de titel Het afscheid gepubliceerd.
1159 Hetty van Kempen (geb. 1924) publiceerde onder het pseudoniem Hetty van Waalwijk in 1955
bij Stols de bundel Scribenda. De bundel was als nummer 4 opgenomen in de nieuwe reeks
van Helikon, die onder redactie stond van Michel van der Plas. Hetty van Kempen was werkzaam
bij de NCRV en bevriend met de vertaler Dolf Verspoor.
Van Kempen zond Stols op 10 november 1953 een novelle van haar zwager Jan Hardenberg
(geb. 1924) die dit jaar een regerings-reistoelage had gewonnen; op 3 december zond ze een
aanvulling. Stols had waarschijnlijk Hoorniks verzoek om manuscripten door te sturen naar De
Gids ter harte genomen, want Hetty van Kempen schreef op 10 december: ‘Vanochtend ontving
ik het antwoord van mijn zwager op Uw verzoek zijn novelle in de Gids te doen plaatsen. Hij
geeft doorvoor graag zijn toestemming en stelde mij als een soort van gevolmachtigde aan voor
alles wat deze novelle en zijn roman betreft.’ (Stadsbibliotheek, Haarlem, archief-Stols.)
Stols gaf van Hardenberg in december 1955 de novelle De laatste eenzaamheid en in maart
1957 Tweede zijstraat rechts uit. Van Hardenberg zou geen werk in De Gids worden gepubliceerd.
1160 De roman Er gebeurt nooit iets van Marnix Gijsen, die in 1956 bij Stols zou verschijnen, werd
in vijf delen voorgepubliceerd in De Gids 117 (1954) 8 (augustus), p. 80-99, 9 (September), p.
156-174, 10 (oktober), p. 251-264, 11 (november), p. 327-339 en 12 (december), p, 414-423.
Bij de eerste aflevering stond een noot: ‘Verschijnt in 1955 bij A.A.M. Stols te 's-Gravenhage.
Copyright A.A.M. Stols.’
Van Marnix Gijsen (pseud. van J.A. Goris, 1899-1984) was door bemiddeling van J. Greshoff
in 1947 de roman Het boek van Joachim van Babylon bij Stols uitgegeven
1161 Van negen Nederlandse letterkundige en algemeen culturele tijdschriften verscheen het
april-nummer van 1954 als gemeenschappelijke aflevering, onder de titel Nationale Snipperdag.
Deze gemeenschappelijke uitgave van Het Boek van Nu, Critisch Bulletin, De Gids, Kroniek van
Kunst en Kultuur, Maatstaf, De Nieuwe Stem, Ontmoeting, Podium en Roeping, onder redactie
van Bert Bakker, Ed. Hoornik en Gerrit Borgers, verscheen ter gelegenheid van de tiende
bevrijdingsdag.
Hoorniks bijdrage aan dit nummer was de dialoog ‘Gesprek in de nacht’ (p. 139-140).
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1162 Er gebeurt nooit iets van Marnix Gijsen verscheen in de week van 1 maart 1956.
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Chronologie
Ed. Hoornik

A.A.M. Stols

Uitgeverij A.A.M.
Stols

1938
1

28 juli

2

29 juli

3

30 juli

4

12 augustus

5

18 augustus

6

19 augustus

7

24 augustus

8

17 september

9

23 september

10

23 november

11

25 november

12

2 december

13
14

5 december
7 december

15
16

20 december
22 december
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Ed. Hoornik
17
18

A.A.M. Stols

Uitgeverij A.A.M.
Stols

23 december
28 december

1939
19

3 januari

20

4 januari

21

11 januari

22

13 januari

23

medio januari

24

20 januari

25

24 januari

26

27 januari

27

2 februari

28

3 februari

29

18 februari

30

20 februari

31

28 februari

32
33

1 maart
2 maart

34

3 maart

35

8 maart

36

8 maart

37

10 maart

38

13 maart

39

15 maart

40

23 maart

41

23 maart

42

24 maart

43

24 maart

44

27 maart

45

4 april
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Ed. Hoornik
46

A.A.M. Stols

19 april

47

24 april (J.Th.
Popelier)

48

25 april

49

8 mei

50
51

11 mei (J.Th.
Popelier)
20 mei

52

22 mei

53

24 mei

54

26 mei

55

29 mei

56

19 juni

57

21 juni

58

25 juni

59

26 juni

60
61

29 juni
17 juli

62

19 juli

63

11 augustus

64

15 augustus

65
66

16 augustus
18 augustus

67
68

Uitgeverij A.A.M.
Stols

25 september
(Greet Stols)
26 september

69

4 oktober

70

23 oktober

71

30 oktober

72

30 november

73

6 december

74

7 december

75

8 december

76

8 december
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Ed. Hoornik
77

11 december

78

12 december

79

A.A.M. Stols

Uitgeverij A.A.M.
Stols

12 december (Greet
Stols)

80

13 december

81

15 december

82

18/19 december

83

20 december

84

20 december

85

23 december

86

29 december

1940
87

4 januari

88

8 januari

89

9 januari

90

11 januari

91

15 januari

92

17 januari

93

19 januari

94

22 januari

95

22 januari

96

25 januari

97

26 januari

98

2 februari

99

13 februari

100

20 februari

101

28 februari

102

29 februari

103

12 maart

104

ca. 15 maart

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

425
Ed. Hoornik
105

18 maart

106

19 maart

107

30 maart

108

15 april

109
110

20 april
25 april

112

8 mei

113

23 mei

114

24 mei
19 juni

116

22 juli

117

27 juli

118

29 juli

119

29 juli

120

29 juli

121

2 augustus

122

5 augustus

123
124

6 augustus
7 augustus

125

9 augustus

126

13 augustus

127

23 augustus

128

24 augustus

129

27 augustus

130

19 september

131

24 september

132

25 september

133

1 oktober

134

2 oktober

135

5 oktober

136

Uitgeverij A.A.M.
Stols

19 april (Greet
Stols)

111

115

A.A.M. Stols

7 oktober
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Ed. Hoornik
137

8 oktober

138

10 oktober

A.A.M. Stols

Uitgeverij A.A.M.
Stols

139

11 oktober (Max
Nord)

140

21 oktober (Max
Nord)

141

24 oktober

142
143

25 oktober
26/27 oktober

144

28 oktober

145

29 oktober

146

29 oktober

147
148

30 oktober
6 november

149

12 november (Max
Nord)

150

13 november

151

14 november

152

14 november

153

15 november (Wim
Hora Adema)

154

21 november

155

25 november (Max
Nord)

156

26 november

157

29 november

158
159

11 december
12 december

160

12 december

161

14 december (Wim
Hora Adema)

162

15 december

163

21 december

164

23 december
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Ed. Hoornik

A.A.M. Stols

Uitgeverij A.A.M.
Stols

1941
165

3 januari

166

4 januari

167

9 januari

168

23 januari

169

28 januari

170

31 januari

171

3 februari

172

5 februari

173

6 februari

174

7 februari (Max
Nord)

175

7 februari (Max
Nord)

176

12 februari

177

15 februari

178

18 februari

179

28 februari

180

1 maart (Max Nord)

181

3 maart

182

7 maart

183

11 maart

184

13 maart

185

18 maart

186

21 maart

187

25 maart

188

28 maart

189
190
191

1 april
3 april
4 april

192

5 april (Max Nord)

193

21 april (Max Nord)

194

24 april
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A.A.M. Stols

196

7

mei

197

16 mei

198

24 mei

195

199

9 juni

200

10 juni

201

10 juni

202

11 juni

203

11 juni

204

12 juni

205

14 juni

206

14 juni

207

18 juni

208

19 juni

209

19 juni

210

19 juni

211

20 juni

212

22 juni

213

23 juni

214

30 juni

215
216

1 juli
4 juli

217

9 juli

218

21 juli

219

22 juli

220
221

23 juli
5 augustus

222
223

Uitgeverij A.A.M.
Stols
26 april (Max Nord)

9 augustus
11 augustus

224

13 augustus

225

23 augustus

226

28 augustus
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Ed. Hoornik
227

31 augustus
18 september

230

20 september

231

20 september

232

23 september

233

25 september

234
235

Uitgeverij AAM.
Stols

29 augustus

228
229

A.A.M. Stols

26 september
16 oktober

236

16 oktober (Clara
Eggink)

237

20 oktober

238

28 oktober

239

3 november

240

5 november

241

6 november

242

15 november

243

17 november

244

21 november (Clara
Eggink)

245

21 november (Max
Nord)

246

1 december (Clara
Eggink)

247
248

2 december
8 december

249

10 december

1942
250

16 januari

251

3 februari

252

11 maart

253

12 maart

254

14 maart

255

24 maart
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Ed. Hoornik

A.A.M. Stols

256
257

na 28 maart

258
259

Uitgeverij A.A.M.
Stols
24 maart(Ph.A. van
Nierop)

4 juni(Ph.A. van
Nierop)
15 juni

260

2 juli

261

12 augustus(Ph.A.
van Nierop)

262

28 augustus

263

24 September

264
265

29 september
(Ph.A. van Nierop)
5 oktober

266

27 oktober

267

23 november

268

4 december

269

16 december

1943
270

17 februari

271

17 mei

272

18 mei

273
274

18 mei(Huib van
Krimpen)
2 juni

275

7 juni

276

16 juni

277
278

17 juni(Huib van
Krimpen)
19 juni

279

21 juni (Huib van
Krimpen)

280
281

2 augustus
18 augustus

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

431
Ed. Hoornik

A.A.M. Stols

Uitgeverij A.A.M.
Stols

1944
282

14 februari
(Liesl Hoornik)

283

30 november

1945
284

2 augustus

285

22 oktober (Jan
Vermeulen)

286

12 december

287

15 december (A.
Bornkamp)

1946
288

9 januari

289

8 maart(Jan
Vermeulen)

290

28 maart (A.
Bornkamp)

291

30 april(Jan
Vermeulen)

292

3 mei(Jan
Vermeulen)

293

10 mei(Jan
Vermeulen)

294

11 mei

295

ca. 17 mei

296

29 mei

297
298

6 juni
12 juni

299
300

12 juni(Jan
Vermeulen)
19 juni
(Liesl Hoornik)

301

2 september (Jan
Vermeulen)

302

3 oktober

303

17 oktober
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Ed. Hoornik

A.A.M. Stols

304

Uitgeverij A.A.M.
Stols
5 november (Emilie
Spijkerman)

305

21 november (Jan
Vermeulen)

306

27 november (Jan
Vermeulen)

307

16 december (Jan
Vermeulen)

308

24 december
(Hermien
Stuurman)

1947
309

3 januari

310

7 februari

311
312

17 februari
13 maart

313

17 maart (Jan
Vermeulen)

314

18 maart (Hermien
Stuurman)

315

20 maart

316

27 maart (Hermien
Stuurman)

317

31 maart

318

11 april (Jan
Vermeulen)

319

24 april

320

29 april
(Annet Arbeid)

321

6 mei (Arie
Bornkamp)

322

28 mei(Arie
Bornkamp)

323

6 Juni

324
325
326

10 juni
8 juli
22 juli
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328

25 juli (G.H. Priem)
2 augustus

329

7 augustus

330

8 augustus

331

22 september
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Ed. Hoornik
332

A.A.M. Stols

Uitgeverij A.A.M.
Stols

23 september

333

25 september
(G.H.
's-Gravesande)

334

21 oktober

335

23 oktober

336
337

27 oktober (G.H.
Priem)
31 oktober

338
339

11 november
18 november

340

19 november

341

20 november (Arie
Bornkamp)

342

28 november

343

12 december

1948
344

17 februari

345

18 februari

346

31 maart (Harm
Martens)

347

19 april (Harm
Martens)

348

8 juni (Harm
Martens)

349

9 juni

350
351

14 juli (Harm
Martens)
20 juli

352
353

22 juli (Harm
Martens)
26 juli

354

27 juli

355

27 juli

356

23 augustus
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Ed. Hoornik

A.A.M. Stols

Uitgeverij A.A.M.
Stols

1949
357

1 april

358
359

5 april (Harm
Martens)
29 mei

360

1 juni

361

30 juni

362

13 augustus

363

15 augustus

1950
364

10 juli

365

12 juli

366

17 juli (J.-P. Barth)

367

22 september (J.-P.
Barth)

368

25 oktober (J.-P.
Barth)

1952
369

30 januari

370

4 februari (P. van
Eck)

371

23 februari (P. van
Eck)

1953
372

9 februari

373
374

17 november
3 december

1954
375

19 januari
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Verantwoording
Bronnen
De correspondentie tussen Ed. Hoornik en A.A.M. Stols beslaat de periode
1938-1954 en telt 375 documenten: brieven en briefkaarten, twee prentbriefkaarten,
een telegram en een getelegrafeerd bericht. 162 documenten zijn afkomstig van,
of geschreven namens Stols en 213 zijn van Hoorniks hand of in zijn opdracht
geschreven. Bij brieven die namens Hoornik of Stols werden geschreven, wordt de
afzender in de kopregel boven de brief vermeld. De laatste vijf jaar van de
briefwisseling is niet noemenswaardig; uit die periode zijn in totaal elf brieven
achterhaald. De correspondentie bevindt zich voor het grootste deel in het
Letterkundig Museum in Den Haag (sign. S.901 B.1 en H.7981 B.1), voor een deel
in het Hoornik-archief dat in bezit is van Mies Bouhuys in Amsterdam, en in de
Stadsbibliotheek van Haarlem (archief Stols, omslag Ed. Hoornik).
De correspondentie is niet in haar geheel bewaard gebleven. Er ontbreken vooral
veel brieven van Stols, omdat Hoornik niet zo consciëntieus was in het bewaren
van zijn ontvangen brieven. Het is te danken aan het feit dat Stols van bijna al zijn
getypte brieven doorslagen bewaarde, dat er een tot op zekere hoogte nauwkeurig
beeld van zijn correspondentie met Hoornik gegeven kan worden. De doorslagen
zijn echter minder betrouwbaar dan de originele brieven wegens het ontbreken van
mogelijke wijzigingen die Stols op het origineel aanbracht. Ook ontbreekt op de
doorslagen vaak de ondertekening. In het Hoornik-archief bevinden zich de originelen
van 35 - meestal handgeschreven - brieven van Stols, namelijk van de brieven 32,
74, 109, 111, 114, 116-117, 120, 123, 125, 142, 147, 152, 158, 160, 183, 191-192,
195-196, 202, 206-207, 217-218, 220, 222, 226, 228, 230, 236, 272-273, 276 en
373; alle andere in deze editie opgenomen brieven van Stols zijn afkomstig van de
doorslagen, die zich bevinden in het deel van het Stols-archief dat zich bevindt in
het Letterkundig Museum.
Stols bewaarde de brieven van de auteurs met wie hij correspondeerde zorgvuldig,
waardoor weinig brie-
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ven van Hoornik verloren gingen. De brieven bevinden zich eveneens ook in het
Stols-archief dat zich bevindt in het Letterkundig Museum. Door Hoornik
meegestuurde lijstjes met namen, wijzigingen en recensie-exemplaren ontbreken
vaak; waarschijnlijk omdat Stols die doorstuurde naar de drukkerij in Maastricht. Tot
slot bevinden zich in het Stols-archief van de Stadsbibliotheek in Haarlem nog de
brieven 364-368.
In deze editie wordt niet aangegeven of het gepubliceerde document een brief
dan wel een briefkaart is; wel wordt in de annotaties verantwoord of het een telegram,
een getelegrafeerd bericht of een prentbriefkaart betreft.
Het merendeel van Hoorniks brieven is handgeschreven; de brieven 1, 3-4, 8,
11, 21, 30, 33, 39, 44-46, 48-49, 54, 56, 113, 159, 161, 185, 233, 296, 302-303,
309-310, 312, 315, 319-320, 323, 325, 328, 334, 337, 339, 342-343, 349 en 353
zijn getypt. Stols' brieven zijn meestal getypt; hij schreef de brieven 41, 55, 74, 111,
114, 116-117, 120, 123, 125, 158, 160, 202, 206, 218, 220, 222, 228, 272, 276 en
373 met de hand.
Een groot aantal brieven is geschreven of getypt op briefpapier met een voorbedrukt
briefhoofd. Hoornik maakte in de eerste jaren vooral gebruik van briefpapier en
briefkaarten van de redactie van het Algemeen Handelsblad te Amsterdam (zie ill.);
dit betreft de brieven 3, 7-10, 12, 14, 16, 18, 20, 23-24, 26-27, 31, 37, 40, 43-45,
48-49, 51, 53, 61, 66, 68, 70-73, 75-78, 80-82, 85-87, 89-92, 94-96, 98-100, 105-106,
108, 112, 115, 118-119, 121-122, 124, 126-127, 136, 138, 141, 150-151, 153-154,
157, 159, 161, 165-167, 169, 172, 176, 178-179, 182, 186-188, 190, 197-198, 201,
203-204, 208-210, 212-214, 216, 219, 221, 223, 229, 231-232, 235, 238-243, 248,
250-252, 254-255, 257, 259 en 265. Een aantal brieven is geschreven op briefpapier
van Criterium, Letterkundig maandblad (zie ill.), n.l. de brieven 97, 103-104, 110,
128, 130, 132, 137, 141, 143, 162, 164 en 200. Na de oorlog maakte Hoornik gebruik
van briefpapier van Vrij Nederland (zie ill.); dit geldt voor de brieven 294-295,
302-303, 309-310, 312, 315, 319-320, 323, 325, 328, 332, 334, 337, 339, 342-344,
349, 351, 353 en 356. De overige voorbedrukte briefhoofden worden ter plekke in
een annotatie verantwoord.
Op grond van het feit dat op de doorslagen van Stols' correspondentie vóór de
datering de plaats ontbreekt (deze was voorgedrukt), kan worden opgemaakt dat
hij vrijwel al zijn brieven op briefpapier van zijn uitgeverij typte of liet typen. Uit de
bewaard gebleven originelen blijkt, dat hij gebruik maakte van verschillende soorten
briefpapier. Maar omdat voor het grootste deel slechts de doorslagen bewaard zijn
gebleven, viel in veel gevallen niet te achterhalen wat voor briefpapier Stols gebruikte.
Van een uitgebreide beschrijving van het uiterlijk van de brieven, zoals papiersoort
en formaat, schrijfmateriaal en het aantal pagina's, is, gezien de aard van deze
editie, afgezien.
De correspondentie laat zien hoe een belangrijk deel van Stols' poëziefonds in
de jaren rond 1940 door Hoorniks medewerking tot stand kwam en hoe Stols optrad
als uitgever van Hoorniks eigen creatieve werk. Er is gekozen voor een integrale
publicatie van de briefwisseling.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

437

Datering
De documenten zijn chronologisch gerangschikt en doorlopend genummerd. De
datering leverde in een aantal gevallen problemen op. Van de niet of onjuist
gedateerde brieven is getracht de datering vast te stellen op grond van de inhoud
van de brief. Deze datering is in de voetregel bij het document geplaatst en wordt
in een annotatie verantwoord. Bij ongedateerde briefkaarten is de datum van het
poststempel overgenomen in de voetregel.
De door beide schrijvers gebezigde datering is ongewijzigd overgenomen.
Wanneer verscheidene brieven op één dag zijn geschreven, is op grond van de
inhoud gepoogd de juiste volgorde vast te stellen.

Tekstconstitutie
Bij de weergave van de brieven zijn de documenten zo nauwkeurig mogelijk gevolgd.
Bij de transcriptie is echter, gezien de aard van deze editie, op een aantal punten
afgeweken van het origineel. De brieven zijn als volgt weergegeven:
- De spelling van de brieven is, inclusief spellingseigenaardigheden, gehandhaafd.
- De alinea-indeling is gehandhaafd. Witregels ter aanduiding van een nieuwe
alinea zijn genegeerd. In Hoorniks geschreven brieven begint een nieuwe
alinea altijd op een nieuwe regel; als het einde van de alinea samenviel met
het einde van de regel, is de alineawisseling niet altijd even duidelijk. Op grond
van de inhoud is in die situaties een beslissing genomen.
- De interpunctie is ongewijzigd overgenomen. Het onopzettelijk weglaten van
een punt op het einde van de zin is stilzwijgend verbeterd.
- Aanhef en ondertekening zijn geüniformeerd, namelijk respectievelijk linksboven
en linksonder de brief. De datering is altijd boven de aanhef geplaatst, met een
witregel tussen datering en aanhef.
- De plaats van verzending is ongewijzigd overgenomen. Als deze is ontleend
aan een voorbedrukt briefhoofd, is de plaatsnaam tussen vierkante haken
geplaatst.
- Postscripta die boven de aanhef van de brief staan of in de marge van de brief
werden geschreven, zijn na de ondertekening geplaatst.
- Later door derden op de brief gemaakte aantekeningen worden in een annotatie
weergegeven.
- De adressering is weggelaten, evenals het adres van de afzender.
- Op het document vermelde bladzijdecijfers en leesaanwijzingen als ‘z.o.z.’ zijn
niet overgenomen.
- Het kenmerk op een getypte brief als aanduiding van wie de brief afkomstig
is, is niet overgenomen.
- Alle aanhalingstekens, ook dubbele, zijn in de tekst weergegeven door enkele.
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- In de brief onderstreepte of anderzins benadrukte tekstgedeelten zijn
onderstreept, maar er wordt niet verantwoord of het betreffende gedeelte in
de brief eenmaal, meervoudig of met een golflijn is onderstreept, noch of kapitaal
of een afwijkende kleur is gebruikt.
- Evidente schrijf- of typefouten zijn stilzwijgend verbeterd.
- Alle verschrijvingen zijn stilzwijgend verbeterd. Wanneer deze resulteerden in
vreemde zinsconstructies, onafgemaakte zinnen of andere onduidelijkheden,
wordt gebruik gemaakt van de toevoeging ‘[sic]’, om aan te geven dat de lezing
juist is.
- In de brieven komen weinig doorhalingen, (latere) toevoegingen en
dooreenschrijvingen voor. Deze zijn, gezien de aard van de editie, niet
verantwoord.
- Door de brievenschrijvers vergeten woorden zijn stilzwijgend aangevuld.
- Door beschadiging weggevallen of door perforatie uitgeponste tekstgedeelten
zijn stilzwijgend aangevuld.
- Woorden waarvan de lezing onzeker is, worden gevolgd door een tussen
teksthaken geplaatst vraagteken.
- Niet ontcijferde woorden zijn aangegeven door drie tussen teksthaken geplaatste
x-en.
Bij de weergave van de brieven zijn dus de volgende diacritische tekens
gebruikt:
[xxx] onleesbaar tekstdeel
a[?] lezing van voorafgaande woord is onzeker

Commentaar
In de inleiding worden de brieven in een literair historische context geplaatst. Met
het notenapparaat is gestreefd de vragen die de brieven voor de hedendaagse lezer
zouden kunnen oproepen zo volledig mogelijk te beantwoorden. De toelichting staat
achter in deze editie afgedrukt. Annotaties zijn doorlopend genummerd.
Toegelicht worden namen van personen en instellingen, uitgeverijen, verenigingen,
periodieken en reeksen, titels van boeken en tijdschriftbijdragen. Bij niet algemeen
bekende gebeurtenissen wordt de geschiedkundige context gegeven, voorts worden
literaire citaten en allusies verduidelijkt. Wanneer bepaalde gegevens niet zijn
achterhaald, wordt dit in de annotatie genoemd. Tenzij anders vermeld, wordt bij
publicaties in de annotatie steeds verwezen naar de eerste druk.
Als in een noot wordt geciteerd, is ter plekke verantwoord waaruit het citaat
afkomstig is. Naar veelvuldig gebruikte secundaire literatuur wordt alleen de eerste
maal volledig verwezen; vervolgens wordt daarnaar verkort verwezen; in de
Bibliografie (p.533-536) is de volledige titelbeschrijving opgenomen.
Tijdschrifttitels zijn onderstreept en titels van reeksen staan in romein; dus Helikon,
Tijdschrift voor Poëzie (1931-1939) en Helikon, Tijdschrift voor Poëzie (1940-1941
en 1946-1947).
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Chronologie
In deze editie is een chronologische lijst opgenomen van de brieven, waaruit de
precieze loop van de bewaard gebleven correspondentie valt op te maken. Indien
brieven geschreven zijn door anderen dan Hoornik of Stols, wordt dit expliciet in de
lijst vermeld.

Bijlagen
Als bijlagen zijn opgenomen:
1 een overzicht van de door Stols' uitgegeven reeksen Atlantis, Helikon en de
rijmprenten in de serie Orpheus.
2 een overzicht van bij Stols verschenen publicaties van Hoornik.
3 een overzicht van de in Hoorniks Tafelronde. Studies over jonge dichters (1940)
gesupprimeerde passages.

Register
In het gecombineerde namen- en titelregister zijn opgenomen de namen van in de
inleiding, brieven, annotaties en bijschriften bij de illustraties genoemde personen,
instellingen, uitgeverijen, verenigingen, periodieken, reeksen en boekuitgaven.
Het register is alfabetisch ingericht. Gehuwde vrouwen hebben een hoofdingang
op hun werkelijke naam, met een ‘zie’-verwijzing bij hun mansnaam. Schrijvers
onder pseudoniem hebben een hoofdingang op hun pseudoniem, met een
‘zie’-verwijzing bij hun werkelijke naam.
Publicaties zijn onder de naam van de schrijver van de publicatie opgenomen;
lidwoorden zijn bij de alfabetisering genegeerd.
Als in een noot uitsluitend een naam of een titel van een publicatie wordt genoemd,
louter ter opheldering van een impliciete vermelding in een brief, resulteert deze
vermelding niet in een verwijzing in het register. De cijfers in het register verwijzen
naar de bladzijdenummers.

Bibliografie
In de bibliografie volgt een opsomming van geraadpleegde secundaire literatuur.
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Voor de eerste 144 brieven heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de aan de
Rijksuniversiteit te Groningen gemaakte scripties van I. van der Schaaf en K.
Struiving. Verder wit ik de volgende personen en instellingen bedanken voor hun
medewerking aan deze editie; mevr. Mies Bouhuys, mevr. I. Conijn, C. van Dijk,
G.J. Dorleijn, mevr. M. Droogleever Fortuyn-Leenmans†, Pierre H. Dubois, H.J.
Duijzer, Paul Klarenbeek, Koninklijke Bibliotheek, Huib van Krimpen, Reinold Kuipers,
Letterkundig Museum, Max Nord, Michel van der Plas, R. Raap, Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie, J.M.J. Sicking, Stadsbibliotheek Haarlem, mevr. M.W.
Stols-Kroesen, Kees Thomassen en de bibliotheken van de Rijksuniversiteit
Groningen en van de universiteit van Amsterdam.

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

441

Bijlagen
Overzicht van de reeksen Helikom, Atlantis en Orpheus (1940-1947)
Helikon 1940
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L.Th. Lehmann, Dag- en nachtlawaai (januari [maart])
Bertus Aafjes, Het gevecht met de muze (februari [maart])
Pierre Kemp, Transitieven en immobielen (maart)
Gerrit Achterberg, Dead end (april)
Jac. van Hattum, Alleen thuis (mei)
Nes Tergast, Glas en schaduw (juni [september])
S. Vestdijk, Water in zicht (september)
Freek van Leeuwen, Wederkomst (oktober)
Eric van der Steen, Cadans (november)
M. Vasalis, Parken en woestijnen (december [januari 1941])

Helikon 1941
11 E. du Perron, De grijze dashond (januari [maart])
12 C. Buddingh', Het geïrriteerde lied (februari [maart])
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13
14
15
16
17
18
19
20

Bertus Aafjes, Het zanduur van de dood (maart)
Max Dendermonde, Tijdelijk isolement (april)
Jan Campert, Huis en herberg (mei)
Jac. van Hattum, De waterscheiding (juni)
Aart van der Alm, Marathon (september)
Gerrit Achterberg, Thebe (oktober [september])
Pierre H. Dubois, In den vreemde (november [september])
L.Th. Lehmann, Schrijlings op den horizon (december [september])

Orpheus
1 Bertus Aafjes, Amoureus liedje in de morgenstond (ill. J.F. Doeve) (1941
[september 1942])
2 J.C. Bloem, Het kerkhof aan het meer (ill. C.A.B. Bantzinger) (1941 [augustus
1943])
3 P.C. Boutens, Een lied van lsoude (ill. W. Hussem) (1941 [september 1942])
4 Anton van Duinkerken, Voorbijgang (ill. C.A.B. Bantzinger) (1941 [augustus
1943])
5 Clara Eggink, De vrouw en de cormorant (ill. Fiep Westendorp) (1941 [mei
1942])
6 Jan Engelman, Philomela (ill. C.F. Roelofsz) (1941 [mei 1942])
7 P.N. van Eyck, Brent Bridge (ill. Pam G. Rueter) (l941 [augustus 1943])
8 Ed. Hoornik, Mijn dochter en ik (ill. J.S. Sjollema) (1941 [mei 1942])
9 M. Nijhoff, De vogel (ill. A.C. Willink) (1941 [september 1942])
10 Jan van Nijlen, Betooverd bosch (ill. Jan Roede) (1941 [mei 1942])
11 E. du Perron, Een grote stilte (ill. A.C. Willink) (1941 [mei 1942])
12 A. Roland Holst, Weer een dag (ill. Gisèle van Watersloot van der Gracht)
(1941 [mei 1942])
13 J. Slauerhoff, De ochtendzon (ill. C.F. Roelofsz) (1941 [mei 1942])
14 M. Vasalis, Het ezeltje (ill. R.L. Fernhout) (1941 [mei 1942])
15 S. Vestdijk, Het geroofde lam (ill. J.M. Prange) (1941 [mei 1942])

Atlantis-serie
1
2
3
4

M. Nijhoff, Het uur U, gevolgd door Een idylle (september 1941 [maart 1942])
E. den Tex, Slagzij ([april] 1942)
H.W.J.M. Keuls, Rondeelen en kwatrijnen (1941 [april 1942])
W. Hussem, Uitzicht op zee (1941 [april 1942])
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5
6
7
8
9
10

Adriaan Morriën, Landwind ([april] 1942)
J.W. Hofstra, Het glazen huis (1942 [mei 1943])
Pierre H. Dubois, Het gemis (1942 [mei 1943])
Bob Stempels, Het ouderhuis (1942 [mei 1943])
Oden en fragmenten van Sapfo, vertaald door P.C. Boutens ([mei] 1943)
Nine van der Schaaf, Droomvaart ([september] 1943)

Helikon 1946
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Cor Klinkenbijl, Diafragma (januari)
Guillaume van der Graft, In exilio (februari)
Gerrit Achterberg, Stof (maart [april])
L.J. Pieters, Randgebergte (april)
Pierre Kemp, Standard-book of classic blacks (mei)
Bert Voeten, De blinde passagier (juni)
Alfred Kossmann, Het vuurwerk (juli)
Gerard van Klinkenberg, Tusschen sterren en steenen (augustus)
Hans Warren, Pastorale (september)
Jan Vermeulen, Vergeefse herfst (oktober)
H.P.G. de Wringer, Verstoorde feesten (november)
Jan van Gelder, Droom en werkelijkheid (december)

Helikon 1947
33
34
35
36
37
38
39
40

Jacoba Eggink, Tussen Euphraat en Tigris (januari [mei 1948])
Pierre Kemp, Phototropen en noctophilen (februari [mei 1948])
Theun de Vries, De dood (maart/april [mei 1948])
B. Rijdes, Orpheus (mei [mei 1948])
Freek van Leeuwen, De kruistocht der bedelaars (juni/juli [mei 1948])
Willem Frederik Hermans, Hypnodrome (augustus/september [mei 1948])
Pierre H. Dubois, Quia absurdum (oktober/november [augustus 1948])
Michel van der Plas, Dance for you (december [december 1948]).
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Bibliografie van de bij Uitgeverij Stols verschenen publicaties van
Ed. Hoornik
Drie op één perron. Verzen van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum en
Ed. Hoornik.
A.A.M. Stols, Uitgever, Maastricht, 1938.
Steenen. Gedichten.
A.A.M. Stols, Uitgever, Maastricht, 1939.
- [Tweede druk]. A.A.M. Stols, Uitgever, Maastricht, 1939 [=1943].
- Tweede [=derde] druk. A.A.M. Stols, Uitgever, 's-Gravenhage,
1947.

Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten.
Tweede, herziene en vermeerderde druk. A.A.M. Stols, Uitgever, Maastricht,
1939.
- Derde druk. A.A.M. Stols, Uitgever, Rijswijk Z.H., 1941.
- Vierde druk. A.A.M. Stols, Uitgever, Rijswijk Z.H., 1942.
- Derde [=vijfde] druk. A.A.M. Stols, Uitgever, Rijswijk Z.H., 1941
[=1943].
- Vierde [=zesde]. A.A.M. Stols, Uitgever, 's-Gravenhage, 1946.

Tafelronde. Studies over jonge dichters.
A.A.M. Stols-Rijswijk (Z.-H.), 1940.
De erfgenaam. Een bundel gedichten.
De Halcyon Pers, A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1940.
- Tweede druk. A.A.M. Stols, Uitgever, Rijswijk, 1940.
- Derde druk. A.A.M. Stols, Uitgever, Rijswijk, 1941.
- Vierde druk. A.A.M. Stols-Uitgever, 's-Gravenhage, 1947.

Twee Lentes. De beste gedichten uit ‘Werk’ 1939 en ‘Criterium’ 1940.
A.A.M. Stols, Uitgever, Rijswijk Z.H., 1941.
- [Tweede druk]. A.A.M. Stols, Uitgever, Rijswijk Z.H., 1941 [=1943].

Drie op één perron. Verzen van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum en
Ed. Hoornik (Deel II).
A.A.M. Stols, Uitgever, Rijswijk, 1941.
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Een liefde.
A.A.M. Stols, Uitgever, Rijswijk, Z.-H, 1941.
Mijn dochter en ik.
III. J.S. Sjollema. Orpheus No. 8. A.A.M. Stols, Uitgever, 's-Gravenhage, 1942.
Tweespalt. Gedichten.
Tweede druk. A.A.M. Stols-Uitgever, 's-Gravenhage, 1946.
Ex tenebris.
A.A.M. Stols-Uitgever, 's-Gravenhage, 1948.
Verzamelde gedichten.
A.A.M. Stols Uitgever, 's-Gravenhage, 1950.
Achter de bergen.
A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1955.
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Overzicht van de in Ed. Hoorniks essaybundel ‘Tafelronde. Studies
over jonge dichters’ (1940) gesupprimeerde passages.
De tussen stompe geplaatste passages werden in Tafelronde. Studies over jonge
dichters (1940) van Ed. Hoornik gesupprimeerd; in een enkele geval werden zij
vervangen door tussen Duitse komma's geplaatste tekst.
p. 9: ‘[...] zonder klankbodem in de burgerij, <-die òf in gezapigheid verzonken zit,
òf den beginnenden angst afreageert in het bouwen van grafkelders, die men
schuilplaatsen noemt,> zonder weerklank ook in de weinige bewuste arbeiders [...]’.
p. 9: ‘[...] zich verzettend tegen het nivelleerende, koel-wetenschappelijke verstand,
waarbij de klop van het hart nauwelijks telt, <-en vol afschuw tegen de macht van
de kalfsleeren laars,> wordt zijn talent, dat geen kans kreeg zich maatschappelijk
te verwezenlijken en tot geestelijke ontplooiing te komen, in de loopgraaf geplaatst
om <-het minste van twee kwaden:> de hypocriete democratie te verdedigen.’
p. 10: ‘[...] het voortdurende gevoel van onveiligheid, dat cultureelen arbeid welhaast
onmogelijk maakt, <-het opdringen der horde-beweging, die geen vrije persoonlijkheid
duldt,> en de angst voor de toekomst [...]’.
p. 13: ‘De sterkste talenten onder de nieuwe generatie van dichters der tweede
groep, die college liepen bij “Forum”, waar de engelen der Marsman-epigonen
werden ontmaskerd <-en die sedert de komst van het Derde Rijk met
gerechtvaardigde achterdocht staan tegenover datgene, wat zich als “mystiek”
aandient>, zijn nochtans dichter genoeg [...]’.
p. 15: ‘Want indirect verraadt hun werk wel degelijk den druk, dien de realiteit op
hen oefent. <-Wordt in dictatuurstaten door verstandige menschen slechts
behoedzaam en binnenskamers of in het geheel niet gesproken, de overmacht, die
de werkelijkheid hier op onzen dichters oefent, is reeds zóó groot, dat hun stem
slechts fluisterend kan openbaren, wat zich in hun innerlijk afspeelt.> De
scheppingsdrang van deze groep dichters [...]’.
p. 17: ‘[...] meer houvast zouden hebben gehad dan aan zuiver artistieke
voortbrengselen. <-Wellicht had hun intelligent gefluit de jongeren wel uit de tent
gelokt, wanneer dezen net mèt de oudere gene-
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ratie voor één centraal probleem werden gesteld: de verdediging van niet eens meer
de menschelijke waardigheid maar van het menschelijk leven tegen de opdringende
barbaren, waaraan de aesthetische vraagstukken ondergeschikt werden, en dat E.
du Perron er zelfs toebracht zijn “Uren met Dirk Coster” te vernietigen.> Maar
<-afgezien van deze “toevalligheid” stelt> de nieuwe generatie, die er in hoofdzaak
een is van dichters, /stelt/ het bewogen [...]’.
p. 37: ‘Zijn walg in een regel als: “De onderwereld voerde heerschappij”. <-Tegen
den afbrokkelenden muur der democratie geleund kan Mok zich niet volledig
overgeven aan den droom, waar immers aan den anderen kant dwangbuis en zweep
geen stil leven meer toelaten.> De opstand der boeren is niet meer dan een schakel
[...]’.
p. 55: ‘[...] zijn psychologisch gebonden, doordat alle een bepaald begrip suggereeren
<-; de periode van de concentratiekampen en schuil-kelders leverde in poëticis
vooral de begrippen angst, leegte, afgrijzen, enz>. Nog een stap verder, en we zijn
bij het surrealisme beland!’.
p. 64: ‘[...] tusschen tijdgenooten, in wie men een nieuwe generatie van dichters
kan zien. <-Zij mogen slechts verbonden worden door een gemeenschappelijke
artistieke aandrift, en, op ander gebied door een afkeer van het fascisme - in laatste
instantie minder uit een sociaal dan wel uit een egoïstisch motief: wij willen met rust
gelaten worden! - dit doet niets af aan het feit, dat - het is misschien goed nog eens
namen te noemen! - Vasalis, Achterberg, Aafjes, Mok, Morriën, Van Hattum, Den
Brabander, Eric van der Steen, Marja, Lehmann, Gomperts, Noordstar, Franquinet
en anderen hun talent overtuigend hebben aangetoond.> Veel gemeenschappelijke
kenmerken kan men in hun werk niet aanwijzen [...]’.
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