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Büch en… geen einde 7 

Na het succes van de zevende Internationale 
Boudewijn Büch Dag is het even stil geweest 
aan het front van Büchmania. 
Voor ons was het tijd om even op adem te 
komen na alle inspanningen voor de 
Boudewijn Büch Dag en met de uitgaven die 
op deze dag het licht zagen. 
Verder zijn we de afgelopen ander halve 
maand druk in gesprek geweest met de 
drukker van onze uitgaven.  
 
We waren ontevreden over een deel van de 
uitgave van Büch en… geen einde 7, Ciboure 
Revisited. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn uitermate trots dat Paul Westgeest, 
jeugdvriend van Boudewijn deze uitgave 
voor ons heeft willen schrijven en hadden 
veel werk gestoken in de opmaak van deze 
uitgave. Toen de drukker de partij afleverde, 
zaten door de hele partij heen fouten in snij- 
en bindwerk. We waren hierover zeer 
teleurgesteld.  
 
Paul Westgeest, Boudewijn en niet in de 
laatste plaats onze leden die allen 
verzamelaars zijn, verdienen een mooi en 
verzorgd exemplaar.  
Velen van u zijn liefhebber van boekwerkjes 
en de zorg die dit keer aan onze uitgave was 
besteed, vonden we onder de maat. 
 
Om deze reden hebben we de verzending 
van Büch en… geen einde 7 en de ledenpasjes, 
die al voor de Boudewijn Büch Dag geheel klaar 
stond, tegengehouden. 
 
We vonden kwaliteit boven de snelheid gaan 
en we hadden onvoldoende goede 
exemplaren van Büch en… geen einde 7 om 
iedereen een fraai exemplaar toe te sturen. 
We hebben hierover niet eerder bericht, 
omdat we druk in gesprek en in 
onderhandeling met de drukker zijn, in 
afwachting van een goede oplossing.  

 



We wilden dit gesprek niet verstoren. 
Hoewel we er nog niet geheel uit zijn, willen 
en kunnen we u als onze leden niet langer 
laten wachten. 

 
Als u niet aanwezig was op de Boudewijn Büch 
Dag bent u nog niet in het bezit van Büch 
en… geen einde 7 en uw ledenpasjes.  
Volgende week gaan we tot verzending 
hiervan over. 
 
We komen voor de complete verzending een 
paar exemplaren te kort. Als we u als lid 
vragen nog even geduld te betrachten op een 
nieuwe druk van de drukker, laten we dat u 
persoonlijk even weten. 
 
Onze oprechte excuses voor het ongemak 
en het feit dat we uw geduld zo op de proef 
moeten stellen.  
Wij vinden dat de kwaliteit voor op moest 
staan. 
Om het leed van het wachten voor u allen 
iets te verzachten, sturen we met de uitgave 
en het ledenpasje u allen een klein presentje 
mee toe. 
 

 
Uit de handel genomen 

 
 
De hardcover uitgave van Büch en… geen einde 
7 halen we uit de verkoop. Deze hele uitgave 
is teruggestuurd aan de drukker en hebben 
we in zijn geheel afgekeurd. 
 
 

Aandacht voor 

Herinnering aan een 

landschap in AD  

 

Gelukkig kunnen we u ook goed nieuws 
brengen. 
Het Algemeen Dagblad van 21 januari 
jongstleden heeft aandacht besteed aan één 
van onze jongste uitgaven Herinnering aan een 
landschap van de hand van Simone van Olst.  
Hieronder leest u het artikel uit het AD. 
 

Fascinatie voor Büchs 'mooiste 
plek op aarde' 

 
Door Hans Verhagen 

 
 



WASSENAAR - Op haar twaalfde las ze 
voor het eerst een boek van Boudewijn 
Büch: Links. Binnen de kortste keren was 
Simone van Olst (35) uit Leiden geraakt 
door Büchs schets van dit Hollandse drama 
dat zich afspeelt in een maoïstisch 
studentenmilieu aan het eind van de jaren 
zestig. 

 
Schrijfster Simone van Olst in de Wassenaarse duinen. 

FOTO JACQUES ZORGMAN 

 
 
"Mijn pa en ma hadden meer van hem in de 
kast staan. Op een gegeven moment wilde ik 
alles van hem lezen en te pakken krijgen. 
Dat is bij Büch (1948-2002, red.) overigens 
zo goed als onmogelijk, want hij heeft 
diverse bibliofiele uitgaven van soms maar 
vijf exemplaren uitgegeven, ook wel met de 
hand geschreven,'' zegt Van Olst in de 
verlaten lounge van Hotel Duinoord. De 
combinatie van het grauwe weer, de 
gedateerde inrichting en de weinig attente 
bediening benadrukt een sfeer van vergane 
glorie. Boudewijn Büch liet zich jaren terug 
in dezelfde trant uit over dit Wassenaarse 
etablissement. Een uitstekende omgeving 
dus om Van Olst aan het woord te laten 
over Herinneringen aan een landschap, een 
bijzonder door haar geschreven boekje over 
Boudewijn Büchs fascinatie voor de 
Wassenaarse duinen. In het met zwart-wit 
foto's geïllustreerde werk staat dat Büch, die 
de hele wereld afreisde om in de verste 
uithoeken eilandjes te bezoeken, tot de 
conclusie kwam dat er geen mooiere plek op 
de aardbol bestaat dan het duinlandschap uit 
zijn jeugdjaren. "Daar is wat mij betreft geen 

woord van gelogen,'' vindt Van Olst. "Hij 
heeft heel wat verhalen over dit gebied 
geschreven, zowel in zijn Leidse als in zijn 
latere Amsterdamse tijd. Hij maakt in bijna 
elke roman of gedicht wel een verwijzing 
naar dit duinlandschap.'' 
 
Tot medio jaren zestig woonde Büch in 
Wassenaar. Van Olst, die getrouwd is met 
een Wassenaarder, werd zelf ook geraakt 
door de schoonheid van de Wassenaarse 
duinen.  
"Door mijn schoonvader, die 25 jaar in de 
duinen heeft gewerkt, maak ik hier nog 
steeds vele wandelingen. Ook ik vind dit 
gebied ongelofelijk mooi. Iedere dag is het 
hier weer anders. Dat komt natuurlijk ook 
door die 'wandelende' duinen. Schitterend.'' 
Eerder vorig jaar schreef Van Olst samen 
met Karin Piters al het boekje Wandeling 
door de 'Geestgrond' van Boudewijn Büch, 
ook over diens jeugdjaren in Wassenaar, 
maar dan toegespitst op zijn belevenissen in 
hetdorp.  
 
Waarom toch die fascinatie voor deze toch 
wat zonderlinge schrijver? 
"Het leuke aan hem is dat hij gek was op 
allerlei bijzondere zaken en daar uitgebreid 
over schreef en kon vertellen, bijvoorbeeld 
over de Coelacanth, een zeer zeldzame vis, 
uitgestorven dieren als de dodo en alle 
eilanden in de wereld die hij wilde bezoeken. 
Daarnaast was hij idolaat van personen als 
Napoleon, Columbus en Goethe, maar wist 
ook weer alles over the Rolling Stones en 
Mick Jagger in het bijzonder. Het mooie is 
dat je er ontzettend veel van kan opsteken.'' 
 
Een paar maanden voor de onverwachte 
dood van Büch in 2002 werd het Boudewijn 
Büch Gezelschap Büchmania opgericht. De 
Büchianen, zoals zij zichzelf noemen, 
hebben al jarenlang zo'n 160 leden. Ook 
Van Olst is vanaf het begin lid. Zo fanatiek 
als sommigen is zij niet. "Wij hebben nogal 
wat mensen die net als Büch al die eilanden 
zijn gaan bezoeken. Als het maar moeilijk 
bereikbaar is, is dan het criterium. Ik vind 
het leuk om te weten dat als ik hier door de 



Kijfhoek of de Bierlap wandel, Boudewijn 
daar ook ooit heeft gelopen.'' 
 
Herinneringen aan een landschap (17,50 
euro) is te bestellen via www.buchmania.nl 
 
 

Jongste uitgaven van 

Büchmania 
 
Hieronder een overzicht van de jongste 
uitgaven van Büchmania. 
 
Eric A. van Rooij, Rock and Büch, Presley and 
Roll, over het ‘sprookje’ Elvis Presley,  
14 december 2008. 
Deze uitgave kost € 15,- excl. € 1,32 
portokosten. 
 

 
 
Simone van Olst, Herinnering aan een landschap, 
14 december 2008, reguliere uitgave. 
Deze uitgave kost € 17,50 exclusief € 1,76 
portokosten. 

 
 
Simone van Olst, Herinnering aan een landschap, 
14 december 2008, Hardcover editie.  
Nog slechts één exemplaar voorradig. 
Kosten van deze speciale uitgave bedraagt  
€ 60,- exclusief € 2,20 portokosten.  
 

 



 

Volkenkundecollecties 

online 
 
DEN HAAG (ANP) - De collecties van de 
volkenkundige musea in Nederland zijn 
vanaf woensdag ook op internet te bekijken. 
Op de website svcn.nl kunnen bezoekers 
alles te weten komen over zo'n 400.000 
voorwerpen die in de musea liggen; of het 
nu gaat om Tibetaanse gebedsdoeken, 
trommels of hoeden van olifantenhuid. Dat 
liet een woordvoerder van het Haagse 
museum Museon dinsdag weten. 
 
In de Stichting Volkenkundige Collectie 
Nederland (SVCN) werkt een aantal musea 
samen, waaronder het Museon in Den Haag, 
museum Volkenkunde in Leiden, het 
Tropenmuseum in Amsterdam en het 
Nijmeegs Volkenkundig Museum. 
Bron: ANP (c) 2009 alle rechten 
voorbehouden. 
 
 

Soldaten van Napoleon  

Arnoud van der Vorst lid van ons 
gezelschap en bekent als auteur van onder 
meer Apollonia, en Wees schrijft ook 
nieuwsbrieven met historische achtergrond 
en/of interessante onderwerpen voor 
Büchianen. 

Arnoud deelt zijn nieuwsbrieven graag met 
de lezers van De Brief. Hieronder leest u zijn 
nieuwsbrief met als thema: 

Soldaten van Napoleon  

In het Historisch Nieuwsblad van oktober 
2008 staat een interessant artikel over één 
van de Hollandse soldaten van het 
Napoleontische leger, namelijk Jan 
Zuijdmeer uit Rotterdam. In 1813 na het 
bereiken van de twintigjarige leeftijd werd 
Jan gerekruteerd voor de Franse dienst. Hij 
had een hoog lotingsnummer, normaal 
betekende dit vrijstelling, maar vanwege de 
grote behoefte aan nieuwe soldaten werd 

deze regel afgeschaft en Jan alsnog ingelijfd. 
De keizer moest door de verliezen van zijn 
legers na de slag bij Leipzig en de moeilijke 
situatie in Spanje dringend zijn arsenaal 
versterken.  

Van de dertigduizend manschappen uit 
Holland in Franse dienst is slechts de helft 
naar het vaderland teruggekeerd, vooral de 
veldtocht naar Rusland heeft de rijen enorm 
gedecimeerd. Jan die uit een gezin van vier 
kinderen kwam, en wiens ouders wanhopig 
waren, waren door zijn gedwongen inlijving, 
vertrok met zijn groep naar Abbeville, waar 
ze na een mars van tien dagen arriveerden en 
bij het 124e regiment infanterie werden 
ingedeeld. 

Jan scheef regelmatig naar huis, maar alleen 
de brieven van zijn ouders zijn bewaard 
gebleven. Vanwege de armoede verzochten 
zijn ouders, vader was zakkendrager, de 
correspondentie wat te minderen, de 
portokosten die ook voor de retourbrieven 
werden betaald, liepen te hoog op.  

Jans vriendin Elisabeth de Jong, haalde 
vanwege die kosten de post al niet meer op 
van het postkantoor, zeer tot ongenoegen 
van Jans ouders, die schreven: ‘laat die klugt 
maar stil lope, dat beduydt niets.....weest nu 
zo wijs en laat die madam vaare en stuurt 
haar geen brieven meer.’  

In oktober 1813 lag Jan in een hospitaal in 
Wesel aan de Rijn, hij was er vanuit 
Anneville gearriveerd. Het is niet bekend 
welke hij had. Vanwege de belegering door 
de Kozakken werden de gewonden 
geëvacueerd. Jan kwam in Maastricht 
terecht, van daaruit ging hij, gedeeltelijk 
hersteld, met een kameraad op weg naar het 
westen. Zij waren ogenschijnlijk aan de 
dysenterie die in het hospitaal veel 
slachtoffers onder de verzwakte soldaten 
maakte, ontsnapt.  
Na tien dagen kwamen ze aan in het 
Limburgse St. Joost, klopten op de deur bij 
een boerin en kregen onderdak. De 
volgende dag bleek dat Jan in zijn slaap was 
overleden, zijn kameraad stierf een paar uur 



later. Er werd een natuurlijke dood 
geconstateerd, kennelijk waren ze toch aan 
de besmettelijke ziekte overleden.  

Een weinig heroïsch einde.  

Dwars door Europa  

Van een heel andere orde is het dramatische 
verhaal van de rekruut of conscrit 
Wilhelmus Kenis geboren in 1785 uit 
Loenhout een Kempisch dorp. Dit verhaal is 
te lezen in het boek Soldaten van Napoleon 
van K.C.Peeters uitgegeven door De Vlijt, 
Antwerpen, 1977.  

In België was de situatie met de lotelingen 
misschien anders dan in Nederland. Er was 
veel ontduiking, en wel zodanig dat er 
Franse gendarmes en soldaten van de 
‘Colonnes Mobiles’ arriveerden voor het 
toezicht. Ook werd gedreigd en - 
waarschijnlijk ook ten uitvoer gebracht- met 
verbeurdverklaring van goederen van ouders 
van deze deserteurs.  

Kenis meldde zich op 22 februari 1806 op 
het stadhuis in Antwerpen en vertrok op de 
26e naar het depot in Grenoble. Hij werd 
later ingedeeld bij het 3e Regiment jagers te 
paard. Onderweg werden ze streng bewaakt 
door de sergeants die met getrokken pistool 
er op toezagen dat niet werd gedeserteerd. 
Mochten de ongelukkigen tijdens de tocht 
uitgeput langs de kant in elkaar zakken dan 
werden ze met stoten van de kolven 
gedwongen verder te gaan.  
Het regiment was betrokken bij de 
veldslagen van Eylau, Friedland en Wagram. 
Ze vochten ook in Hongarije en Tirol. De 
finale vond plaats tijdens de verschrikkelijke 
veldtocht naar Rusland, onder andere zeer 
aangrijpend beschreven in Zamoyskis’s boek 
1812 .  

Bij Mohilev in Wit Rusland niet ver van 
Minsk worden Kenis en de zijnen van het 3e 
regiment door de Kozakken van de generaal 
Bagration omsingeld en gevangen genomen. 
De situatie zeer ernstig geworden door het 

verraad van Jerome, koning van Westfalen 
en broer van Napoleon , die zijn troepen 
tegen alle afspraken in had teruggetrokken. 
Maarschalk Davout die moest redden wat er 
te redden viel had de beschikking over 
28000 man tegenover 40000 van de Russen, 
hij wist verbazingwekkend genoeg stand te 
houden. Davout had Napoleon ettelijke 
keren gewaarschuwd niet op Jerome te 
vertrouwen, maar vergeefs. Door het 
verraad kon Bagration met zijn leger bijna 
zonder problemen ontsnappen. De Fransen 
leden enorme verliezen. Davout werd het 
verlies aangerekend en hij kwam mede door 
zijn kritiek op Jerome onterecht in ongenade 
bij Napoleon.  

Kenis paard wordt door een kogel getroffen, 
hij zelf komt onder het dier klem te zitten en 
wordt door de Kozakken bevrijd en 
meegevoerd. De krijgsgevangenen worden 
door de Russische officieren goed 
behandeld, maar door de soldaten worden ze 
uitgescholden en gemolesteerd, velen 
werden gedwongen al hun bezittingen af te 
geven, werden soms tot op hun hemd 
uitgekleed.  

Kenis en de zijnen gingen onder bewaking 
langs de rtivier Dnjepr naar het zuiden. Vaak 
krgene z egeen eten en drinken. Ze hoorden 
het gebulder van de Franse kanonnen in de 
verte en hoopten vergeefs op bevrijding. Na 
een maand arriveerden ze in Tschernigow, 
hadden driehonderd kilometer afgelegd. Ze 
waren vervuild en zaten onder de luizen. De 
burgerbevolking was hen kwaad gezind, 
alleen de joden wilden hen brood verkopen 
tegen een zeer hoge prijs.  

Na 800 kilometer te hebben afgelegd 
arriveerden de gevangenen, sommigen waren 
blootsvoets, in Woronesch waar zij eindelijk 
nieuwe kleding, een schapenpels  en 
schoeisel kregen.  
De tocht ging verder, de winter trad in, het 
werd enorm koud,  sommige gevangenen 
bevroren.  
In de buurt van Saratov werd Wilhelmus 
ziek, hij lag drie weken buiten kennis. Dank 
zij de hulp van een kameraad kwam hij er 



weer bovenop. Napoleon was intussen met 
zijn leger uit Moskou vertrokken en had de 
hel van de Berezina achter zich gelaten.  
Tot zijn geluk trok de gouverneur van 
Sverdobsk het lot van Kenis aan en werd hij 
sindsdien goed verzorgd.  
Kenis, in gezelschap van een andere 
Belgische rekruut Wauters, werd 
ingekwartierd op het landgoed van de 
gouverneur en zij verrichten allerlei 
karweitjes. Later was Kenis een tijd 
huisleraar onder andere bij een barones, 
mevrouw Barbara Petrowna, door wie hij 
zeer goed werd behandeld.  
 
Onder de Kozakken   

Hij kreeg zelfs de beschikking over een slaaf.  

In 1814 wordt ook in de uithoek van het 
land van de Donkozakken bekend dat er 
vrede is gesloten. Wilhelmis maakte plannen 
om terug te keren naar zijn geboorte streek, 
wat veel voeten in de aarde had. De barones 
en haar kinderen deden er alles aan om de 
huisleraar te behouden, vergeefs, na een 
vertraging van twee maanden kwam op 12 
juli definitief het  hartroerend afscheid.  

Hij schreef: ‘Op 12 juli kwam zij wenend in 
mijn kamer om mij voor de laatste maal te 
vragen of ik niet bij haar wilde 
blijven.....daarna werd ik bij de kinderen 
ontboden, die mij omhelsden en vergiffenis 
vroegen. De grootste kwam en vroeg  of ik 
niet een drinkpenning wilde aanvaarden ter 
hare gedachtenis...Ik vertok dan  met de 
grootste droefheid voornamelijk als haar 
kleinste dochter mij omhelsde en mij niet 
wilde verlaten .  

Met een volle kar levensmiddelen hem door 
de barones geschonken vertrok Wilhelmus 
vanuit het verzamelpunt Balascow met 
andere voormalige gevangenen op een tocht 
van zevenduizend kilometer naar huis.  

Later na het passeren van de Niemen werd 
de Russische begeleiding van de 

tweehonderd man vervangen door een 
Franse.  
In Frankfurt werd iedereen ontslagen van 
Franse dienst en mocht men gaan en staan 
waar men wilde.  
Er werd hartroerend afscheid genomen van 
de kameraden waarmee men zoveel ellende 
had gedeeld. Met enkele Vlamingen uit 
Antwerpen en omgeving arriveerde het 
kleine groepje onder leiding van Kenis in 
december 1814 in de geboortestreek. 
Wilhelmis moeder was intussen overleden.   
Wilhelmis Kenis werd schoolmeester in 
Wuustwezel e, hij was zeer geliefd. Hij hield 
het gemeente archief bij en bracht het tot 
schepen van het dorp. Hij trouwde met de 
dochter van de brouwer en kreeg  vijf 
kinderen.  
Dank zij zijn soldatenmemoires, Korte 
Uyleggingevan eene Reyse gedaen 
doorGuihelmis Kenis, conscript van het jaar 
14, 1806 becomen hebbende in de loting 
nummer 29’, heeft deze aangrijpende 
geschiedenis kunnen overleven.  
Wilhelmis overleed 13 juni 1868 op 83 jarige 
leeftijd in Wuustwezel.  

Literatuur:  

 David Chandler, The Napoleonic Wars, 
uitgeverij Wordsworth, 1993.  

 Joost Welten, Jan Zuijdmeer, Soldaat 
van Napoleon, Historisch Nieuwsblad, 
oktober 2008. 

 K.C.Peeters, Soldaten van Napoleon, 
uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1977.  

 
 
 
Namens het bestuur van het 
Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 
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Hubert en Elly Daxböck, Frans Mouws en Bobby Spraakman.  

 

 

De ScheepsjongenDe ScheepsjongenDe ScheepsjongenDe Scheepsjongen  
Henk Spraakman 

 

Er ligt een nieuwe roman van de Ierse auteur John Boyne in de winkel De 

Scheepsjongen, 462 pagina’s, uitgegeven bij Arena. De Scheepsjongen is een 

hervertelling van de muiterij op de Bounty, het legendarische schip dat in 1787 

een expeditie naar de tropen maakte. Die expeditie eindigde in een opstand. In 

de boeken die we kennen, komt Kapitein Bligh er niet altijd goed vanaf. Volgens 

Boyne klopt dit beeld van geen kanten. Bligh zorgde goed voor zijn bemanning; 

 



aan boord was genoeg te eten, er werden nauwelijks straffen uitgedeeld. Door 

deze geschiedenis op een waarheidsgetrouwe manier te herschrijven, wilde de 

auteur Bligh in ere herstellen.  

Deze geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Achter het avontuurlijke verhaal 

van een scheepsreis gaan onderwerpen schuil die ook nu actueel zijn, zoals 

onderdrukking, ongelijkheid en de drang naar onafhankelijkheid en vrijheid.  

De Scheepsjongen, , , , ISBN 9789089900012, 462 p., Uitgeverij Arena  

 

 

James Cook and The Exploration of the PacificJames Cook and The Exploration of the PacificJames Cook and The Exploration of the PacificJames Cook and The Exploration of the Pacific    

Henk Spraakman 

 

Er zijn voorbereidingen gaande voor een tentoonstelling James Cook and the 

Exploration of the Pacific. De tentoonstelling is op drie plaatsen te zien:  

 28 augustus 2009 tot 28 februari 2010 in de Kunst- und Ausstellungshalleder 

Bundesrepublic Deutschland GmbH, Bonn. (Art and Exhibition Hall of the 

Federal Republic of Germany). 

 10 May 2010 tot 13 September 2010 in het Kunsthistorisches Museum, 

Wenen, Oostenrijk.(Museum of Ethnology). 

 7 oktober 2010 tot 13 februari 2011 in het Historische Museum Bern, 

Switzerland. 

 

 

De De De De NNNNever ever ever ever EEEEnding nding nding nding VVVVoyageoyageoyageoyage van Henk  van Henk  van Henk  van Henk dededede Velde nu op DVD Velde nu op DVD Velde nu op DVD Velde nu op DVD    

Dounia Carels 

 

Fans kunnen de avonturen van de solozeiler nu ook op DVD volgen. Op de 

eerste DVD (€ 29,-) van The Never ending Voyage, is het verslag te zien van 

het vertrek op 26 september 2007 uit IJmuiden tot aan het recente vertrek begin 

februari voor het vervolg van de reis richting Tasmanie en Australië. De Velde en 

zijn schip de Juniper hebben al aardig wat overleefd. Het meest spectaculaire 

was wel het moment dat de mast over boord ging en de schroefas van de 

Juniper brak. De Velde moest hierbij worden gered door de Argentijnse 

kustwacht. Op de DVD ook persoonlijke gesprekken over zijn 'oneindige reis'. 

De Velde zeilt nu vanuit Argentinië over de Atlantische Oceaan onder Kaap de 

Goede Hoop door richting Indische Oceaan. Doel is Tasmanie'. Info: 

www.sailorsforsailors.nl 



Charles DarwinCharles DarwinCharles DarwinCharles Darwin    

Elly en Hubert Daxböck 

 

"Evolution is Revolution" moet Charles Darwin gedacht hebben toen hij in 1859 

op 50-jarige leeftijd zijn Origin of species de wereld instuurde. Hij heeft het wel 

geweten: Dit boek dat op 24 november 1859 met een oplage van 1250 

exemplaren bij Murray in Londen verscheen was binnen een dag uitverkocht. 

Wat hierop volgde was inderdaad revolutionair.  

Ook hier in Nederland draait de Darwin-hype nu op volle toeren. Op 12 februari, 

zijn 200ste geboortedag, ging bij een opmerkelijk groot aantal museale 

instellingen het Darwinjaar van start.  

Voor ons was het startpunt van het Darwinjaar het Leidse Naturalis. Van vele 

andere deelnemende instellingen zullen wij dit jaar waarschijnlijk ook de deur 

platlopen. Darwin en geen einde, daar lijkt het een beetje op.  

Ter illustratie alvast een paar evolutionaire smaakmakers op het scherm die met 

ons mee naar huis gereisd zijn. Onder andere een cd, De Dodo leeft, 

www.luisterwijs.nl; een boek over de Solitair en een Darwin vingerpop, 

www.philosphersguild.com. 

In de museumwinkel van Naturalis zijn een heleboel leuke hebbedingetjes te 

koop. www.natuurenboek.nl 

Er was heel veel belangstelling voor de DODO op de tentoonstelling. Door 

enkele bezoekers werd ook veel nonsens over de dodo ten gehore gebracht. 

Een bezoekster ging zelfs zover met een bewering dat er in Oxford een 

compleet opgezette dodo staat. Nou ja!  

 

Tot slot nog een leuk nieuwtje: Midas Dekkers schrijft dit jaar het boekenweek 

essay, getiteld PIEP - een kleine biologie van de letteren met op de cover een 

afbeelding van een DODO. Op 20 maart signeert hij bij boekhandel Selexyz 

Kooyker in de Breestraat in Leiden. 

 

Meer over Darwin is te vinden op de website: 

http://www.nieuwezijds.nl/lees-darwin-nu/ 

 

Via deze site: http://www.nieuwezijds.nl/lees-darwin-nu/downloads.php biedt 

Uitgeverij Nieuwezijds haar vertalingen van Charles Darwins boeken aan als 

gratis downloads. Het betreft PDF-bestanden van: 

 Over het ontstaan van soorten  

 Het uitdrukken van emoties bij mens en dier  

 De afstamming van de mens  

 De autobiografie van Charles Darwin  

 Charles Darwins brieven  



Frans Mouws lanceert de Frans Mouws lanceert de Frans Mouws lanceert de Frans Mouws lanceert de wwwwebsiteebsiteebsiteebsite:::: De De De Debibliotheekvanboudebibliotheekvanboudebibliotheekvanboudebibliotheekvanboudewwwwiiiijnbuch.nljnbuch.nljnbuch.nljnbuch.nl    

Beste Lezer, 

Bij deze wil ik u uitnodigen om een kijkje te nemen op mijn nieuwe website (klik 

op de link hierboven om er te komen). Deze staat geheel in het teken van mijn 

boek, De bibliotheek van Boudewijn Büch. Zoals u weet gaat de opbrengst van 

het boek naar een goed doel (de stichting ALS) De tweede druk is inmiddels 

verschenen, op naar de derde! 

Stuur deze kaart naar zoveel mogelijk mensen door om de site bekendheid te 

geven of maak zelf een leuke Büch Valentijns e-card op de site.  

Alvast bedankt en veel plezier vriendelijke groet,  
Frans Mouws 
P.s. met dank aan Sieuwe Maas, Linda Scheffers en Eric Slaats voor het 

bouwen van de site 

 

 

Tekening van Tekening van Tekening van Tekening van BoudewijnBoudewijnBoudewijnBoudewijn op linnen geprint  op linnen geprint  op linnen geprint  op linnen geprint     

 

Op de Boudewijn Büch Dag was de tekening van Boudewijn op Linnen geprint al 

te bewonderen en aan te schaffen. Niet alle leden waren op de Boudewijn Büch 

Dag en daarmee ook niet in de gelegenheid de tekening op Linnen te 

bewonderen of zo gewenst aan te schaffen.  

 

Daarom wil Bobby Spraakman via deze nieuwsbrief de tekening op linnen 

(nogmaals) onder uw aandacht brengen. 



De tekening op linnen is een initiatief 

van Bobby Spraakman. Bobby kent de 

tekenaar en ex-dakloze/verslaafde Bart 

Christiani die bovenstaande tekening 

van Boudewijn maakte. Deze tekening 

hebben we als Büchmania ook gebruikt 

voor de cover van het Büchmania 

magazine nr. 5. 

 

De tekening is nu, in twee afmetingen, 

te verkrijgen op linnen doek. De 

afmetingen zijn 60 x 40 en 20 x 30. De 

prijzen zijn respectievelijk € 40 en € 

27,50. 

De opbrengst is geheel voor de 

tekenaar en ex-dakloze/verslaafde Bart 

Christiani. Het geld zal worden besteed 

voor het inrichten van zijn kamer en de 

aankoop van tekenspullen. 

Voor meer informatie en/of bestelling kunt u zich wenden tot Bobby Spraakman: 

rfspraakman@planet.nl 

 

Een reactie van één van de kopers 

die de tekening op linnen 

aanschafte op de Boudewijn Büch 

Dag: 

 

“Beste Bobby, 

 

Vanochtend (dinsdag 10 febr.) heb 

het linnenfotoschilderij in goede 

orde ontvangen. Ik vind het erg 

mooi, vooral door de combinatie 

met de aardbol. Kartografie, met 

name in de vorm van atlassen en aardbollen, is mijn verzamelhobby. 

 

Ik wil je hartelijk bedanken voor je inzet om dit schilderij (mogelijk) te maken.” 

 

 

Namens het bestuur van het 

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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In deze nieuwsbrief: 

 Onthullend stuk over De avonden in Tirade van maart 2009 

 Gustave Flaubert, Haat is een deugd gekozen tot GOUDEN PRIVÉ-DOMEIN 

 Schrijvers en literaire prijzen tijdens Het Voorwoord 8 maart in Den Haag 

 Symposium over de invloed van Darwin op ons wereldbeeld 

 Blogspot van Martin de Zoete 

 www.darwinjaar.nl 

 Uitgestorven pinguïnsoort ontdekt in Nieuw-Zeeland 

 

Met dank voor het aanleveren van items aan: Nick van Tilburg, André Koolen, 

Patrick van Emst, Frans Mouws, Martin de Zoete en Arnold Fritz. 

 

 

Onthullend stuk over De avonden in Tirade vanOnthullend stuk over De avonden in Tirade vanOnthullend stuk over De avonden in Tirade vanOnthullend stuk over De avonden in Tirade van maart maart maart maart 2009 2009 2009 2009    
Nick van Tilburg 

 

In het eerstkomende nummer van Tirade (maart, nr. 427) zal er van mijn hand 

een 'onthullend' stuk van circa tien pagina's gepubliceerd worden over De 

Avonden van Gerard Reve, met de titel: "Halbo Kool: zijn rol in De Avonden en 

relatie tot Gerard Reve". 

 



Gustave Flaubert, Gustave Flaubert, Gustave Flaubert, Gustave Flaubert, Haat is een deugdHaat is een deugdHaat is een deugdHaat is een deugd gekozen tot GOUDEN PRIVÉ gekozen tot GOUDEN PRIVÉ gekozen tot GOUDEN PRIVÉ gekozen tot GOUDEN PRIVÉ----

DOMEINDOMEINDOMEINDOMEIN    
André Koolen, 26 februari 2009 

    

Hebben er te weinig Büchianen gestemd? Of is Flaubert echt populairder dan 

onze ‘eigen’ Boudewijn. De Arbeiderspers heeft op 20 februari de uitslag van de 

verkiezing van het Gouden Privé-domein bekendgemaakt. Met 22% van de 

stemmen is Gustave Flaubert, ‘Haat is een deugd’ gekozen tot Gouden Privé-

domein. Dit deel verschijnt binnenkort in een speciale, met goud omlijste editie. 

Boudewijn Büch werd met zijn ‘Een boekenkast op reis’ een goede tweede. 

Toch is er een lichtpuntje, want de uitgever meldt dat veelgezochte titels die niet 

langer leverbaar zijn binnenkort herdrukt worden. Het lijkt mij voor de hand 

liggen dat De Arbeiderspers er niet omheen kan een boek dat als nummer twee 

eindigt te herdrukken. Trouwens Johann Peter Eckermann staat met 

‘Gesprekken met Goethe’ ook in de top tien. 

 

   
 

De top tien van de verkiezing van het Gouden Privé-domein is als volgt: 

 Gustave Flaubert, Haat is een deugd  

 Boudewijn Büch, Een boekenkast op reis 

 Stefan Zweig, De wereld van gisteren   

 Konstantin Paustovskij, Verre Jaren   

 George Perec, W of de jeugdherinnering 

 Konstantin Paustovskij, Begin van een onbekend tijdperk  

 Johann Peter Eckermann, Gesprekken met Goethe  

 Elias Canetti, De behouden tong 

 Dmitri Sjostakovitsj, Getuigenis 

 Klaus Mann, Het keerpunt 

 

 
‘Haat is een deugd’ bevat de correspondentie van Flaubert tussen 1834 en 

1880. Het vormt een van de meest ontroerende, tragische, komische en 

leerzame brievenverzamelingen die er bestaan. Flaubert was van mening dat 

een schrijver zich in zijn romans en verhalen diende te onthouden van elke 



persoonlijke mening. Gelukkig had hij de gewoonte om na zijn dagelijkse 

‘worsteling met de stijl’ geregeld een of meer brieven te schrijven. Ze bieden 

een fantastisch inzicht in het leven van een auteur die in zijn schepping overal 

aanwezig maar nergens zichtbaar wilde zijn. 

 

Schrijvers en literaire prijzen Schrijvers en literaire prijzen Schrijvers en literaire prijzen Schrijvers en literaire prijzen tijdens tijdens tijdens tijdens Het Voorwoord Het Voorwoord Het Voorwoord Het Voorwoord 8 maart8 maart8 maart8 maart    in in in in     

Den HaagDen HaagDen HaagDen Haag    
 

Het Voorwoord, de opmaat naar de Boekenweek beleeft zijn vierde editie en 

komt ook dit jaar met een keur aan schrijvers en vier literaire prijzen afgewisseld 

met muziek. Het festival dat zijn domicilie heeft in de Koninklijke Schouwburg in 

Den Haag interviewt de volgende auteurs over hun nieuwe boek: Marjoleine de 

Vos, Ramsey Nasr, Koos van Zomeren & Katja de Bruin, Marianne Thieme & 

Mensje van Keulen, Yvonne Kroonenberg, Kester Freriks, Simon Vinkenoog, 

Vincent Bijlo en de Büchianen bekende Redmond ORedmond ORedmond ORedmond O’’’’HanlonHanlonHanlonHanlon & Rudi Rotthier. 

Deze laatste twee heren staan om 18.15 uur op het programma. 

Het Voorwoord biedt eveneens de gelegenheid tot de aanschaf van boeken en 

het signeren door de auteurs. 

 

Onderdeel van het festival is de uitreiking van de Jan Campert-prijzen door 

wethouder Marieke Bolle. 

 Tonnus Oosterhoff: feestrede voor Anneke Brassinga – Constantijn 

Huygens-prijs 

 Peter Verhelst – Jan Campert-prijs 

 Wim Noordhoek interviewt Doeschka Meijsing –F. Bordewijk-prijs 

 Wim Brands interviewt Luuc Kooijmans – J. Greshoff-prijs 

 De Avonden – G. H. ’s-Gravensande-prijs 

 

Kaarten voor dit festival op 8 maart a.s. zijn verkrijgbaar voor € 15,- 

Voor meer informatie over het festival en de schrijvers gaat u naar 

www.hetvoorwoord.nl 

Hier is het programma te downloaden en staat het bijbehorende magazine 

online. 

 

Blogspot van Martin de ZoeteBlogspot van Martin de ZoeteBlogspot van Martin de ZoeteBlogspot van Martin de Zoete    

    
Al eerder maakte Martin de Zoete me attent op zijn blogspot. Door 

omstandigheden was ik niet eerder in staat melding te maken van zijn blog die 

zeker interessant is te volgen. Kijk op: http://boekengek.blogspot.com/ 

 

Symposium oveSymposium oveSymposium oveSymposium over de invloed van Darwin op ons wereldbeeldr de invloed van Darwin op ons wereldbeeldr de invloed van Darwin op ons wereldbeeldr de invloed van Darwin op ons wereldbeeld    
    

Het is het jaar van Darwin en dat zullen we weten. Er zijn volop activiteiten over 

Darwin en alle zaken die zijn theorieën raakten. 



Zo ook een symposium over Darwins invloed op ons wereldbeeld. Voor meer 

informatie zie hieronder. 

 



 

www.darwinjaar.nlwww.darwinjaar.nlwww.darwinjaar.nlwww.darwinjaar.nl    
 

Meer over Darwin en het Darwinjaar kunt u vinden op: www.darwinjaar.nl 

Hier vindt u een overzicht van veel ‘Darwin-activiteiten’ die dit jaar plaatsvinden. 

Op deze website, bij het kopje Evolutie-kopstukken zien? treffen we ook de 

Dodo:  

DodoDodoDodoDodo    
 

Als je praat over uitgestorven beesten, denken de meeste mensen in de eerste 

plaats aan de Dodo, Raphus cucullatus (Linnaeus, 1758). Het is merkwaardig 

dat we nog altijd niet weten hoe de Dodo er in werkelijkheid uit heeft gezien, 

terwijl de vogel toch ooit in Europa als bezienswaardigheid levend 

tentoongesteld werd. Je zou ook veronderstellen dat de vele illustraties van de 

Dodo een goed beeld geven. Maar elke tekening is net ietsje anders dan de 

andere. Veelal werden eerdere afbeeldingen overgetekend en aangevuld met de 

nodige fantasie. Aangezien er geen opgezette exemplaren van de Dodo meer 

bestaan, kunnen we nog slechts proberen om deze duifachtige te reconstrueren 

aan de hand van de afbeeldingen en van het vele botmateriaal dat gevonden is. 

 Dodo 
WalghvogelWalghvogelWalghvogelWalghvogel    

Dodo's leefden op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan. De eerste 

beschrijving werd in 1601 gegeven door Jacob Corneliszoon van Neck, die hem 

de 'walghvogel' noemde, omdat hij zo afgrijselijk smaakte. Doordat ze niet 

konden vliegen, waren dodo's vrij gemakkelijk te vangen. Ze werden dan ook 

door zeelieden gebruikt als een aanvulling op het menu. Dat ging echter niet 

altijd van harte, zoals blijkt uit de benaming van Van Neck. Hoe langer je het 

vlees kookte, des te taaier het werd. Alleen de buik en het borstvlees was 

enigszins smakelijk. Het laatste verslag van levende dodo's stamt uit 1681 toen 

Benjamin Harry, de eerste stuurman van de Berkeley Castle, met zijn schip bij 

Mauritius aanlegde. De Franse Hugenoot François LeguatLeguatLeguatLeguat, die in 1693 op 

Mauritius aankwam, maakte in zijn verslag geen melding meer van de dodo, 



zodat we kunnen aannemen dat hij toen verdwenen was. De dodo heeft zwaar 

te lijden gehad van de jacht, maar waarschijnlijk werd het uitsterven ook 

bespoedigd door de introductie van apen en wilde varkens op het eiland. Omdat 

dodo's op de grond nestelden, was het met name voor de varkens gemakkelijk 

om hun nesten te plunderen. 

 Dodo 
MuseumcollectieMuseumcollectieMuseumcollectieMuseumcollectie    

Er bestaan geen opgezette dodo's. Het Ashmole museum in Oxford bezat er 

ooit één, maar in 1755 werd dit exemplaar vrijwel compleet vernietigd. Nu 

worden alleen nog de kop, met daarop een lap van de huid met wat veertjes en 

ook een poot in Oxford bewaard. Een andere beroemde schedel van de dodo 

ligt in Kopenhagen. Het Nationaal Natuurhistorisch Museum bezit negentiende-

eeuwse afgietsels van zowel de poot uit Oxford als de schedel uit Kopenhagen. 

Botten van de dodo zijn in tal van musea opgeslagen. Soms zijn uit deze botten 

complete skeletten samengesteld. De dodobotten in het NNM, twee dijbenen, 

vier scheenbenen en vier middenvoetsbeentjes, zijn geschonken door H. Sclater 

van het St. Catherine College in Cambridge.  Bron: http://www.natuurinformatie.nl/get?site=nnm.dossiers&view=natuurdatabase.nl&id=i001329 
 

 

Uitgestorven pinguïnsoort ontdekt in NieuwUitgestorven pinguïnsoort ontdekt in NieuwUitgestorven pinguïnsoort ontdekt in NieuwUitgestorven pinguïnsoort ontdekt in Nieuw----ZeelandZeelandZeelandZeeland    

Door: Arnold Fritz ingebracht in november, nog altijd leuk om te lezen. 



 

Beenderen van de Waitaha-pinguïn 

 

Onderzoekers van de universiteit van Wellington in Nieuw-Zeeland hebben de 

resten ontdekt van een tot nu toe onbekende pinguïnsoort. Een van de 

onderzoekers heeft dit vandaag bekendgemaakt. 

 

WaitahaWaitahaWaitahaWaitaha    

Het gaat om de Waitaha-pinguïn. De soort is rond 1500 uitgestorven, 

tweehonderdvijftig jaar nadat de eerste Polynesiërs voet aan land hadden gezet. 

Doordat de Waitaha-pinguïn werd uitgeroeid, kreeg een andere soort, de 

geeloog-pinguïn, de ruimte om zich verder over Nieuw-Zeeland te verspreiden. 

 

Uitsterving voorkomenUitsterving voorkomenUitsterving voorkomenUitsterving voorkomen    

De geeloog-pinguïn is nu echter zelf een van de zeldzaamste soorten en wordt 

met uitsterving bedreigd. De laatste zevenduizend dieren leven in Nieuw-

Zeeland. Er worden intensieve pogingen gedaan om uitsterving te voorkomen. 

 

ReconstructieReconstructieReconstructieReconstructie    

Tijdens DNA-onderzoek van zeer oude botten van geeloog-pinguïns die zijn 

gevonden in afvalputten van de Maori's werden nog oudere botten gevonden, 

met afwijkend DNA. Op grond van nader onderzoek van de botten werd de 

uitgeroeide Waitaha-pinguïn 'gereconstrueerd'. 

 

AanpassingsvermAanpassingsvermAanpassingsvermAanpassingsvermogenogenogenogen    

Volgens de onderzoekers is het uitsterven van de Waitaha en de daarop 

volgende verspreiding van de geeloog-pinguïn een duidelijk voorbeeld dat de 

ene diersoort zich veel beter aan andere omstandigheden weet aan te passen 

dan de andere. (novum/ap/eb) 

Bron: HNL.BE op 19/11/08 12u28 

http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/493338/2008/11/19/Uit

gestorven-pinguinsoort-ontdekt-in-Nieuw-Zeeland.dhtml 

 

 

Namens het bestuur van het 

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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In deze nieuwsbrief: 

 Redmond O’Hanlon op dreef bij Het Voorwoord 

 Dichter des Vaderlands: Ramsey Nasr dicht in NRC 

 Boekenweekgeschenk Piep van Midas Dekkers 

 Het Curiositeiten Archief 

 Captain Cook: Obsession and Discovery op de BBC 

 

Met dank voor het aanleveren van items en foto’s aan: Patrick van Emst, Arjan 

Honkoop en Henk Spraakman.  

 

 

Redmond O’Hanlon op dreef bij Het VoorwoordRedmond O’Hanlon op dreef bij Het VoorwoordRedmond O’Hanlon op dreef bij Het VoorwoordRedmond O’Hanlon op dreef bij Het Voorwoord    
Karin Piters 

 

Begin van deze avond, zondag 8 maart, was het bij Het Voorwoord, de opmaat 

van de Boekenweek, tijd voor Redmon O’Hanlon en Rudi Rotthier. De Vlaamse 

schrijver Rotthier die tien dagen met O’Hanlon doorbracht, had bijkans de grote 

hoeveelheden alcohol die tijdens dit samenzijn werd genuttigd niet overleefd. 

Boordevol verhalen en anekdotes zat hij toen hij met O’Hanlon was meegereisd 

terug in diens jeugd. Het had zeven dagen geduurd voordat O’Hanlon iets 

positiefs over zijn moeder vertelde. Maar ja, we hebben het hier over de vrouw 

 



die in de jonge jaren van onze befaamde Engelse avonturier al zijn boeken 

verbrandde. O’Hanlon las al in zijn jeugdjaren Darwin en daar was zijn moeder 

niet van gediend. God was immers de schepper van onze aarde en het leven. 

 

 Foto: Patrick van Emst  
Rotthier kenmerkt O’Hanlon vooral als een mengelmoes tussen een avonturier 

en een wetenschappelijk reiziger die volop ‘funny’ stories verteld. Rotthier had 

heel wat afgelachen om de uitleg, sappige verhalen en grappige details van 

O’Hanlon, om er na dagen achter te komen, aldus Rotthier, dat het eigenlijk 

helemaal niet altijd funny was, maar zeker ook dramatisch. Daarmee hebben we 

zo ongeveer samengevat wat Rotthier te vertellen had, of liever gezegd, waar hij 

aan toe kwam, want O’Hanlon zat, net als altijd op zijn praatstoel en verhaalde 

honderduit. Daarbij had hij verschillende objecten bij zich om zijn verhaal nog 

plastischer te maken dan zijn beeldende teksten al waren.  

 

 Foto: Patrick van Emst 
 



Ik waag me er niet aan ook maar één van de anekdotes die hij vertelde hier op 

papier te zetten. Daartoe is O’Hanlon zelf veel te 

onderhoudend en onnavolgbaar. Je moet hem eigenlijk 

zelf ‘beleven’. 

Wel kunt u het boek aanschaffen dat Rotthier schreef 

nadat hij, bijgekomen van alle ‘pines of bitter en wine’ 

schreef als portret van O’Hanlon: Redmond O’Hanlon 

over God, Darwin en natuur. 

Het 160 pagina’s tellende boek is voor €19,90 

verkrijgbaar in de boekhandel, ISBN: 9789045013374.   

Signant detail is dat O’Hanlon als Engelsman het 

Nederlands niet machtig, niet kan lezen wat Rotthier het 

papier toevertrouwde.  

 

Het gesprek werd geleid door Gerrit Jan Zwier, bioloog, buitengewoon reislustig 

en auteur van meerdere titels. Zijn boek Naar de rand van de kaart schreef hij in 

de geest van Boudewijn Büch, zo vertelde hij bij de signeersessie aan Büchiaan 

Robbert Jan Trugg. 

 

Naar de rand van de kaart verscheen in 

april 2008 en is als paperback, 192 

pagina’s, verkrijgbaar voor € 18,50. 

ISBN: 9789045006284 

 

Voor mensen die Redmond moesten 

missen is er nog een kans deze week 

in Amsterdam. Redmond O'Hanlon en 

Rudi Rotthier zijn dan in gesprek bij 

Selexyz Scheltema op het Koningsplein 

in Amsterdam: aanstaande woensdag 

11 maart om 16.00 uur.  

 

 

Dichter des VDichter des VDichter des VDichter des Vaaaaderlands: Ramsey Nasr dicht in NRderlands: Ramsey Nasr dicht in NRderlands: Ramsey Nasr dicht in NRderlands: Ramsey Nasr dicht in NRCCCC        
Karin Piters 

    

Ramsey Nasr, door het publiek onlangs verkozen als dichter des Vaderlands, 

werd op Het Voorwoord geïnterviewd door Volkskrant recensent Arjan Peters. 

Even ging het kort over de commotie van de verkiezing van de volksdichter en 

het feit dat Nasr had gepleit om de gedichten van de dichters te laten spreken 

in plaats van te fly-eren in de winkelstraten.  

Nasr verbaasde zich over de beerput, waarvan hij het bestaan niet vermoedde, 

die openging tijdens de ophef over de verkiezingsstrijd. Immers de schoonheid 

van poëzie gaat in zijn ogen niet samen met de strijd om stemmen tijdens de 



gevoerde campagne. Volgens Nasr is poëzie multi-interpretabel en dient 

daarvoor geen campagne gevoerd te worden. 

 

Na deze inleiding ging Nasr, naast dichter ook acteur en schrijver, in op zijn 

recentste werk: Homo Safaricus Verslag van een 

expeditie. 

(Uitgeverij: De Bezige Bij, 143 pagina’s, Prijs: € 14,90) 

Het boek is een verslag van de reis naar Tanzania die 

Nasr op uitnodiging van de Universiteit Antwerpen 

maakte met een groep biologiestudenten om veldwerk 

te doen.  

Op verzoek van Peters las Nasr voor uit eigen werk, wat 

hij op zo’n wijze deed dat Peters opmerkte dat ze toch 

zeker ook in gesprek moesten over een uitgave als 

luisterboek. Nasr is beschouwend en kijkt met grote 

nieuwsgierigheid naar de biologen die de ene keer 

gefascineerd zijn door alle levende wezens, om even 

later op diezelfde levende wezens sectie te verrichten. 

Of met zijn allen ’s nachts bij een klein lichtje urenlang 

naar een boom te kijken, omdat er een dag tevoren vleermuizen in zaten en als 

het licht van de zaklamp op is, niet teleurgesteld zijn als zich die avond geen 

vleermuis heeft aangediend.  

 

Natuurlijk ging het die middag ook over poëzie. Creda, was het gedicht dat het 

publiek dankbaar als voordracht ontving.  

 

 Foto: Patrick van Emst 
 



Peters ging tot slot in op de verantwoordelijkheid van de Dichter des Vaderlands 

om het Nederlandse volk met gedichten te overladen. Nasr had zich immers zelf 

eerder uitgelaten over zijn voorganger die in zijn ogen weinig ‘aanwezig’ was 

geweest. Wanneer we van Nasr dan zijn eerste gedicht mogen verwachten, was 

de terechte vraag van Peters. Aanstaande dinsdag of woensdag in het NRC was 

het antwoord. Aanleiding van het gedicht is de actualiteit van de opening van de 

tentoonstelling van Vermeer, waar het melkmeisje wordt samengebracht met de 

vrouw met de weegschaal. Over deze vrouw, de vraag of ze zwanger is, haar 

schoonheid, spaarzaamheid en wat al niet meer gaat Nasr’s eerste gedicht. Te 

lezen dus in het NRC aanstaande dinsdag of woensdag.  

 

 

Boekenweekgeschenk Boekenweekgeschenk Boekenweekgeschenk Boekenweekgeschenk PiepPiepPiepPiep van Midas Dekker van Midas Dekker van Midas Dekker van Midas Dekkerssss    
Arjan Honkoop 

 

Midas Dekkers schreef het Boekenweekessay 2009: 

Piep. Een kleine biologie der letteren, een 

spraakmakend en eigenzinnig essay over het thema 

van de Boekenweek. 

Uw boekwinkel biedt het Boekenweekessay aan voor Uw boekwinkel biedt het Boekenweekessay aan voor Uw boekwinkel biedt het Boekenweekessay aan voor Uw boekwinkel biedt het Boekenweekessay aan voor 

een piepklein prijsje: een piepklein prijsje: een piepklein prijsje: een piepklein prijsje: € 2,50€ 2,50€ 2,50€ 2,50.... 

Uit Uit Uit Uit Piep. Een kleine biologie der letterenPiep. Een kleine biologie der letterenPiep. Een kleine biologie der letterenPiep. Een kleine biologie der letteren 

'Lezen doe je om te kijken wat er in een ander 

omgaat: iemand van het andere geslacht, een ander 

volk, een andere tijd. En wie is er anders dan het dier? Kijk door de ogen van de 

dieren, ruik door hun neuzen en je krijgt er evenzovele werelden bij.' 

 

Voor liefhebbers is de dodo als 

figuurtje nog te koop bij Arjan 

Honkoop. Voor info mail naar: 

a.honkoop@alcheringa.nl 

 

 

Het Het Het Het CuriositeitenCuriositeitenCuriositeitenCuriositeiten    AAAArchiefrchiefrchiefrchief  
Arjan Honkoop 

 

Arjan Honkoop deed ons een fraaie boekenendocumentenlijst toekomen van Het 

Cursiositeiten Archief. 

Ze hebben veel moois te koop tegen zeer reële prijzen. Doe er uw voordeel mee. 

Zie de bijlage.  



Captain Cook: Obsession and DiscoveryCaptain Cook: Obsession and DiscoveryCaptain Cook: Obsession and DiscoveryCaptain Cook: Obsession and Discovery    op op op op dededede BBC BBC BBC BBC 

Henk Spraakman 

 

Op zaterdag 14 maart om 21.00 uur (Nederlandse tijd) is er op BBC 2 een 1 uur 

durende samenvatting te zien van Vanessa Colingridge's TV serie: Captain Cook: 

Obsession and Discovery.  

De gehele 4 uur durende TV serie was eerder alleen te zien in Engeland op 

History Channel. 

 

Voor meer informatie: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00jcgpm 

 

 

 

Namens het bestuur van het 

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 7 

Nummer 5 

24 maart 2009 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 Diederik van Vleuten en Anna Enquist over James Cook 

 Signeersessie bij Scheltema van Redman O’Hanlon 

 Het Curiositeiten Archief 

 Verenigingsnieuws en Agenda 

 Intocht van Lodewijk Napoleon in Ootmarsum op zondag 29 maart 

 Maand van de Filosofie 

 

Met dank voor het aanleveren van items aan: Henk Spraakman, Regina van 

Weerdhuizen en Brian Twint.  

 

 

Diederik van Vleuten en Anna Enquist over James CookDiederik van Vleuten en Anna Enquist over James CookDiederik van Vleuten en Anna Enquist over James CookDiederik van Vleuten en Anna Enquist over James Cook    

Theater Thalia in IJmuiden Theater Thalia in IJmuiden Theater Thalia in IJmuiden Theater Thalia in IJmuiden ---- zondag 2 zondag 2 zondag 2 zondag 22 maart 20092 maart 20092 maart 20092 maart 2009    

Henk Spraakman 

    

Tijdens het werken aan haar boek De Thuiskomst maakte Anna Enquist kennis 

met cabaretier, Cook-kenner én Cook-verzamelaar Diederik van Vleuten. Zij 

raakten bevriend, reisden naar Engeland in de voetsporen van hun held en 

werden lid van The Captain Cook Society. Nu staan zij samen in het theater om 

 



hun passie voor de grootste ontdekkingsreiziger aller tijden met u te delen. 

Deze inspirerende aankondiging was voor mij voldoende om kaartjes te kopen 

en samen met mijn vrouw af te reizen naar IJmuiden. Het Thalia Theater is al 

meer dan honderd jaar oud en heeft prachtige Art-Deco en Amsterdamse 

school kenmerken. Dat was al een feest op zich. 

 

Voordat ik naar IJmuiden ging, heb ik nog eens een keer het artikel in het eerste 

Büchmania magazine herlezen: Endeavour: het verhaal van James Cook’s 

eerste reis om de wereld. Dit artikel is de integrale tekst van een lezing die 

Diederik op 13 december 2003 heeft gehouden voor het Büchmania gezelschap. 

Het magazine is nog steeds te bestellen. www.buchmania.nl 

 

Diederik van Vleuten en Anna Enquist namen ons nu niet alleen mee op James 

Cook’s drie reizen, maar ook de afkomst van Cook en zijn vrouw Elisabeth Batts 

werden uitvoerig belicht. Diederik nam ons mee in het verhaal en Anna Enquist 

vulde het aan met vele wetenswaardigheden zoals Cook’s visie op scheurbuik, 

Cook’s slechte gezondheid en humeur tijdens de derde reis, de dood van Cook 

op Hawaï, en de dramatische brief verbranding. Een aantal jaren voor haar dood 

verbrandde Elisabeth Batts al haar brieven die ze van James Cook had 

ontvangen. Daarnaast werd het verhaal geïllustreerd met prachtige beelden, 

foto’s en afbeelding van kaarten. Maar liefst 2 ½ uur duurde deze inspirerende 

maar ook humorvolle lezing. Meer dan honderdvijftig liefhebbers hebben deze 

middag vol op genoten van een stukje wereldgeschiedenis. 

 

Diederik van Vleuten kwam ook nog met een ware onthulling. Hij blijkt familie te 

zijn van Samuel Holland. Samuel Holland is geboren in 1728 in Deventer. 

Omstreeks 1758 maakte hij kennis met James Cook en samen maakten zij 

kaarten van onder andere: Gulf of Saint Lawrence en de Saint Lawrence River 

(Canada). Dat betekent dat als je Diederik een hand geeft je slechts een aantal 

handrukken verwijderd bent van James Cook. Hoe frappant! 

 

Ik denk dat Diederik van Vleuten en Anna Enquist de kleine literaire theaters in 

het land vol kunnen krijgen met deze prachtige lezing. (OBA in Amsterdam?) Het 

gaat niet alleen om het verhaal van James Cook en zijn vrouw, maar het is ook 

een unieke mogelijkheid om de cabaretier en de schrijfster van een geheel 

andere kant te leren kennen. 

 

 

Signeersessie bij Signeersessie bij Signeersessie bij Signeersessie bij SSSScheltema van Redman O’Hanloncheltema van Redman O’Hanloncheltema van Redman O’Hanloncheltema van Redman O’Hanlon    
Regina van Weerdhuizen 

 

De signeersessie bij Scheltema van Redmond O'Hanlon in Amsterdam was 

vreselijk leuk. We hebben erg gelachen. Redmond was weer op dreef en nam 

uitgebreid de tijd om alle boeken voor iedereen te signeren. Voor ieder een 



vriendelijk woord en veel zoenen natuurlijk. Je kunt hem ook alles vragen,hij 

geeft overal antwoord op. 

Hij riep mij meteen, hallo Regina how are you? En dat na 4 jaar... 

Er waren ongeveer 40 mensen, dus het was niet tè druk. 

Hij had wel de nodige wijn al achter de kiezen,wat je wel kon merken. 

Zijn vrouw Belinda was ook meegekomen, ze was erg aardig en maakte veel 

foto's. 

Nou het was weer een heerlijke middag, leuk om op terug te kijken. 

 

 

Uitverkoop bij het Curiositeiten ArchiefUitverkoop bij het Curiositeiten ArchiefUitverkoop bij het Curiositeiten ArchiefUitverkoop bij het Curiositeiten Archief    

Brian Twint 

 

Eerder namen we in de nieuwsbrief al een fraaie boekenlijst op van het 

Curiositeitenarchief. Nu nog een kans tot aankopen van curiositeiten. 

 

 
 

Geachte liefhebber, 

De uitverkoop gaat de laatste ronde in: 30 % extra korting bovenop alle prijzen 

van alle artikelen. Deze actie loopt nog een week. Daarna zal de lijst aangepast 

en aangevuld worden. Profiteer nu nog van de laagste 

prijzen! 

Zie voor de boekenlijst de bijlage. 

 

Het Curiositeiten Archief brengt ook een nieuwsbrief uit. Als u hiervoor interesse 

heeft en zich hierop wilt abonneren, stuur dan een mailtje naar: 

brian.margje@zonnet.nl 

 

 



VerenigingsnieuwsVerenigingsnieuwsVerenigingsnieuwsVerenigingsnieuws    
 

Agenda van activiteitenAgenda van activiteitenAgenda van activiteitenAgenda van activiteiten    

 

Momenteel hebben we voor u op de agenda de volgende activiteiten geplaatst. 

In de komende nieuwsbrieven gaan we verder in op de inhoud van de 

activiteiten. 

 

Zondag 3 mei ALV in OotmarsumALV in OotmarsumALV in OotmarsumALV in Ootmarsum gekoppeld aan een wandeling in de geest van wandeling in de geest van wandeling in de geest van wandeling in de geest van 

Boudewijn Büch door Gé WestgeestBoudewijn Büch door Gé WestgeestBoudewijn Büch door Gé WestgeestBoudewijn Büch door Gé Westgeest.  

De wandeling  

Verschijnt ook in boekvorm. Dit unieke project is een gezamenlijke uitgave van 

Büchmania en de Blue Poet Society en verschijnt 3 mei. 

 

Verdere bijzonderheden over die dag volgen nog, maar houdt alvast 3 mei vrij. 

 

Boekenmarkten 

Büchmania laat zijn gezicht zien op de volgende boekenmarkten: 

 

- Zaterdag 9 mei, Boekenmarkt Op de Dreef in Haarlem 

- Zondag 31 mei, Boekenmarkt Leiden, in samenwerking met Alcheringa van 

Arjan Honkoop 

- 5 juli 2009, De Dordtse boekenmarkt 

- Zondag 27 september, Leiden, in samenwerking met Alcheringa van Arjan 

Honkoop 

 

Zondag 13 december 2009: Internationale Boudewijn Büch Dag 2009 in de OBA 

in Amsterdam 

 

 

Intocht vIntocht vIntocht vIntocht van Lodewijk Napoleon in Ootmarsuman Lodewijk Napoleon in Ootmarsuman Lodewijk Napoleon in Ootmarsuman Lodewijk Napoleon in Ootmarsum op zondag 29 maart op zondag 29 maart op zondag 29 maart op zondag 29 maart    
 

De broer van de grote keizer Napoleon Bonaparte was van 1806 tot 1810 

Koning van Holland. Hij was de eerste koning van Nederland. In 1809 maakte de 

koning een rondreis door Oost-Nederland en bezocht op 8 en 9 maart 

Ootmarsum. Bij die gelegenheid gaf hij de katholieken de grote kerk terug en 

kregen de hervormden een eigen kerk aan de Ganzenmarkt. Het koninklijk 

bezoek bestond uit bijna 70 personen: de Koning werd vergezeld door ministers, 

maarschalken, secretarissen, maar ook door koks, knechten en dienstmeiden. 

Zondag 29 maartZondag 29 maartZondag 29 maartZondag 29 maart wordt dit feit feestelijk herdacht met een reconstructie van het 

bijzondere koninklijk bezoek. In een reeks van koetsen zal het koninklijk bezoek 

vanaf de Kuiperberg het centrum van Ootmarsum intrekken gevolgd door de 

toenmalige bestuurders van Ootmarsum zoals de hofmeier, de Drost, de 

rentmeester van het Huys Ootmarsum de schout en schepenen en de dominees, 



ouderlingen, pastoors en kapelaans. Tientallen ruiters en een militaire cavalerie 

zullen het koninklijke bezoek begeleiden. 

 

Het programma begint vanaf 13.00 uur en eindigt rond 19.00 uur op het 

kerkplein. Er wordt een rijtour door het centrum gemaakt en een rondwandeling, 

er vindt een officiële audiëntie op het kerkplein plaats en aansluitend een 

gemeenschappelijke liturgische viering in de grote kerk waarbij het Koninklijk 

bezoek aanwezig is. 

 

De entree is vrij. Parkeren op de aangewezen locaties bij de invalswegen. 

 

 

Maand van de FilosofieMaand van de FilosofieMaand van de FilosofieMaand van de Filosofie    
 

Het thema voor de Maand van de Filosofie is ‘verzoening’. 

 

Ter gelegenheid van de Maand verschijnt er weer een filosofisch essayfilosofisch essayfilosofisch essayfilosofisch essay, dit jaar 

geschreven door Bas Haring: Het aquarium van Walter Huijsmans en waarom 

zouden we ons zorgen maken over de toekomst van de aarde? 

 

Onder andere op het programma staan: 

 

Vrijdag 3 april 16.00-18.00 uur in het theater in de kelder van Selexyz Donner: 

Landelijke opening van de Maand van de Filosofie, met Bas Haring, Jos de Mul, 

hoogleraar filosofie van mens en cultuur aan de EUR en oud minister Ella 

Vogelaar. 

 

Zaterdag 4 april 14.00-16.30 uur in het theater in de kelder van Selexyz Donner 

Symposium: De invloed van Darwin op ons wereldbeeldSymposium: De invloed van Darwin op ons wereldbeeldSymposium: De invloed van Darwin op ons wereldbeeldSymposium: De invloed van Darwin op ons wereldbeeld. 

 

Vrijdag 17 april 16.00-18.00 uur in het theater in de kelder van Selexyz Donner 

BoekpresentatieBoekpresentatieBoekpresentatieBoekpresentatie van Moderniteit als nieuw beschavingstype – ontwikkeling, 

problematiek en perspectief van Wim Couwenberg. 

Stichting Maand van de Filosofie is een samenwerkingsverband van 

verschillende uitgeverijen, boekhandels en culturele instellingen. Voor een 

overzicht van de landelijke activiteiten zie www.maandvandefilosofie.nl 

 

 

Namens het bestuur van het 

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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In deze nieuwsbrief: 

 

 Enquête Büchmania 

 Wandelen met Boudewijn Büch 

 Bloem der Steden 

 Laatste geheim dagboek Hans Warren 

 Complete Hebreeuwse bibliotheek in de verkoop bij Sotheby’s 

 Scripta Periodica 

 Verenigingsnieuws en Agenda 

 

Met dank voor het aanleveren van items aan: Arnoud van der Vorst, Ronny 

Boogaart en Eric de Rooij, Marcel Massing en Brian Twint.  

 

 

EnquêteEnquêteEnquêteEnquête B B B Büüüücccchmaniahmaniahmaniahmania    
 

Op de ledenvergadering vorig jaar is besproken dat we als bestuur een enquête 

onder de leden zouden uitzetten om te onderzoeken wat er bij onze leden zoal 

leeft. Met de komende ALV in het zicht wordt het hoog tijd deze belofte gestand 

te doen. De enquête is als bijlage bij deze nieuwsbrief bijgevoegd. We stellen 

het zeer op prijs als u vijf minuutjes de tijd neemt de enquête in te vullen en 

 



deze aan ons wilt retourneren. U kunt de enquête uitprinten, invullen en 

toesturen aan onze secretaris: André Koolen, Escamplaan 824, 2547 EW Den 

Haag, of digitaal invullen en mailen naar: buchmania@xs4all.nl 

 

Alvast veel dank voor uw moeite.  

 

 

Wandelen met Boudewijn BüchWandelen met Boudewijn BüchWandelen met Boudewijn BüchWandelen met Boudewijn Büch    
 

Zondag 3 mei presenteert Büchmania in samenwerking met Gé Westgeest:  

Wandelen met Boudewijn Büch, door Springeldal en Hezingen, van Ootmarsum 

en Vasse. Een wandeling door de jeugd van Boudewijn in zijn geliefde 

Ootmarsum en omgeving.  

We combineren deze activiteit met de jaarlijkse ALV en maken er met elkaar een 

mooie en afwisselende dag van.  

We zijn ons er van bewust dat Ootmarsum voor veel mensen niet naast de deur 

ligt. Deze gelegenheid om deze fraaie locatie aan te doen, wilden we echter niet 

laten lopen. Bovendien zijn doorgaans onze activiteiten in de randstad en rijden 

mensen uit andere delen van het land ook een eind om naar bijvoorbeeld 

Amsterdam te komen.  

Over deze dag en het programma informeren we u uitvoerig in de volgende 

nieuwsbrief. We zullen daarin leden ook vragen zich voor deze dag aan te 

melden, te laten weten of ze mee wilt lunchen en ons te laten weten als u vanuit 

bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam richting Ootmarsum rijdt en wellicht nog 

een plaatje in de auto vrij heeft voor een Büchiaan die graag met u meerijdt. 

Leden die interesse hebben met iemand mee te rijden, vragen we ook zich bij 

ons te melden. Misschien kunnen we leden bij elkaar brengen. Daarnaast zullen 

we vanuit Ootmarsum een pendeldienst opzetten voor de personen die met het 

Openbaar Vervoer komen. Deze OV-ers pikken we in Almelo op om het laatste 

stukje per auto af te leggen. Zo is voor iedereen Ootmarsum bereikbaar. 

Laat de afstand dus geen obstakel zijn deze unieke dag te bezoeken. 

 

 

Bloem der stedenBloem der stedenBloem der stedenBloem der steden    

Arnoud van der Vorst 

Bloem der Steden van Onno Blom, uitgever HDC Media, 2009, met korte 

verhalen van of over schrijvers die een tijdje verbonden waren met Leiden, is 

een erg leuk uitgaafje. Rijk verlucht en met smeuïge verhalen over nieuwe en 

oude scribenten, van Kneppelhout en Bilderdijk tot Abdelkader Benali. De lezer 

wordt aangenaam bezig gehouden. Naast anderen zoals Harry Mulisch, Jan 

Wolkers en Maarten Biesheuvel zijn vanzelfsprekend ook Boudewijn Büch en de 

Oegstgeester schrijver Frits Hotz in de lijst opgenomen. Hotz, van 

beroepjazzmusicus, die in een prachtige stijl schreef, lees onder andere zijn 



bundel Dood Weermiddel, en die onophoudelijk aan zijn teksten bleef schaven, 

heb ik persoonlijk gekend. Hij woonde bij zijn zuster in de Juffermansstraat en 

leefde als een kluizenaar. Hij stond bekend als vrouwenhater, maar aan het eind 

van zijn leven heb ik hem toch gearmd met een dame door de Kempenaerstraat 

zien lopen.  

Ik fotografeerde hem op zijn verstilde kamer en hij vroeg 

mij zijn ogen niet te scherp in beeld te nemen. Hij, de 

slechtziende, had inderdaad merkwaardige ogen bedekt 

met een soort floers als van een leguaan. We praatten 

uiteraard over de literatuur. Hotz kon bij mij niet stuk door 

zijn mooie beschrijvingen van de omgeving van de 

Rijnsburgerweg in Leiden, waar ik destijds vlakbij woonde. 

Prachtig beschreef hij hoe hij als jongeman in de 

Oorlogstijd met illegale blaadjes rond liep en honderd 

doden stierf, ik neem aan dat het verhaal sterk 

autobiografisch is. 

Boudewijn komt ook aan bod. In het stuk over hem lees ik tot mijn verbazing dat 

het bedrijf van Oom Wim en tante Kat aan de Sitterlaan een postorderbedrijf in 

seksblaadjes was, dit is ver bezijden de waarheid. Om Wim die ik twee jaar 

geleden interviewde had een groothandel in elektrische apparaten, Gate Way 

Products geheten. 

Aardig is het commentaar van Maarten ‘t Hart over Boudewijns optrek in de 

Bakker Korffstraat. Toen Maarten op bezoek was keek hij zijn ogen uit: 

Wij waren heel verbaasd te zien dat zo’n simpel huis in zo’n weinig 

aansprekende aggenebbisj- buurt met behulp van onder andere ragfijne 

lichtblauwe gordijnen was omgetoverd tot een paleisje waar je amper met 

geschoeide voeten doorheen durfde te lopen. De verfijning droop ervan af en 

z’n boeken verzameling glansde, zorgvuldig gerangschikt, in prachtige, op maat 

gemaakte kasten. 

Ik kan dit beamen want ik ben ook een keer op dit adres op bezoek geweest en 

vond de sfeer iets fin de Siècleachtigs hebben. De gordijnen zijn me niet 

opgevallen wel de prachtige lithografieën van Suchanek, de fraaie gevulde 

boekenkasten en de witte vleugel voor Bernadette, groots en triomfantelijk in de 

huiskamer, waarvan Boudewijn glashard zei dat hij die bekostigd had. 

Eeuwig zonde dat dit paleisje door liefdesverdriet ten gronde is gegaan. 

Boudewijn sloot zich na de scheiding van Bernadette maanden op bij Henk 

Wesseling in Oegstgeest, kwam zijn verplichtingen niet na waardoor alles 

verkocht moest worden. Misschien was het ook wel de gebiedende wijsvinger 



van het lot dat hij daardoor naar Amsterdam trok en aan een glanzende carrière 

kon beginnen. 

 

 

Laatste geheim dagboek Laatste geheim dagboek Laatste geheim dagboek Laatste geheim dagboek HHHHans ans ans ans WarrenWarrenWarrenWarren    

Ronny Boogaart en Eric de Rooij  

 

In de zomercatalogus van Bert Bakker wordt het nieuwe 

dagboek van Hans Warren aangekondigd: 'de voltooiing 

van het mooiste dagboek uit onze letteren'. Over het 

nieuwe dagboek wordt vermeld:  

Het laatste deel van Hans Warrens Geheim dagboek. Voor 

het laatst berichten uit 'Welgelegen', het kleine huisje in 

Zeeland dat steeds meer zijn wereld wordt. Op weg naar 

de magische datum 1 januari 2000, 'in werkelijkheid de 

meest kleurloze en onbeduidende dag die je je kunt 

voorstellen'. Op weg naar het einde, samen met zijn vriend 

Mario, die hoopt en wanhoopt. Hij overwint tegenslagen, 

komt overeind na valpartijen. 'Vous travaillez encore?' 

vraagt een dokter na een val in Parijs, met verwondering en 

bewondering. Jawel, Hans Warren werkt nog, leert, ontdekt, geniet. Van zijn 

kunstverzameling, die in deze jaren enorm wordt uitgebreid. Van het eten in 

restaurants en vooral dat naar eigen recept. Met ongekende scherpte blijft hij 

naar alles kijken. Zo komt hij tot verfrissende oordelen over literatuur en 

schilderkunst. Onbevangen volgt hij anderen, genadeloos observeert hij zichzelf. 

Zien wat niemand ooit onder ogen zag, dat doet hij in dit verbijsterende 

dagboek. Het einde van de seks, de ontluistering van het lichaam, het 

verbrokkelen van de geest. Maar op een of andere manier blijft Hans Warren 

nieuw tot het laatst. 

Het dagboek, dat 360 pagina's bevat, is aangekondigd voor september. Ook de 

Warren-tentoonstellingen in Middelburg worden dan geopend. Voor meer 

informatie over Hans Warren: www.home.zonnet.nl/h.warren 

 

 

Complete Hebreeuwse bibliotheekComplete Hebreeuwse bibliotheekComplete Hebreeuwse bibliotheekComplete Hebreeuwse bibliotheek in de verkoop bij Sotheby in de verkoop bij Sotheby in de verkoop bij Sotheby in de verkoop bij Sotheby’’’’ssss    
Marcel Massing 

 

Sotheby’s gaat een complete Hebreeuwse bibliotheek verkopen. Het is een heel 

bijzondere verkoop van heel authentiek Hebreeuws werk. Sotheby’s maakte er 

een filmpje over dat is te zien op: 

http://www.sothebys.com/video/movies/index_valmadonna.html 

Het filmpje is het te bekijken meer dan waard.  



Scripta PeriodicaScripta PeriodicaScripta PeriodicaScripta Periodica    
Brian Twint 

 

Het aprilnummer van het gratis e-magazine Scripta Periodica is uit. U treft het 

bij deze nieuwsbrief aan als bijlage. 

Als u interesse heeft voor het e-magazine en zich hierop wilt abonneren, stuur 

dan een mailtje naar: brian.margje@zonnet.nl 

 

 

VVVVerenigingsnieuwserenigingsnieuwserenigingsnieuwserenigingsnieuws    
 

Agenda van activiteitenAgenda van activiteitenAgenda van activiteitenAgenda van activiteiten    

 

Momenteel hebben we voor u op de agenda de volgende activiteiten geplaatst. 

In de komende nieuwsbrieven gaan we verder in op de inhoud van de 

activiteiten. 

 

Zondag 3 mei ALV in OotmarsumALV in OotmarsumALV in OotmarsumALV in Ootmarsum gekoppeld aan een wandeling in de geest van wandeling in de geest van wandeling in de geest van wandeling in de geest van 

Boudewijn Büch door Gé WestgeestBoudewijn Büch door Gé WestgeestBoudewijn Büch door Gé WestgeestBoudewijn Büch door Gé Westgeest.  

De wandeling verschijnt ook in boekvorm. Dit unieke project is een gezamenlijke 

uitgave van Büchmania en de Blue Poet Society en verschijnt 3 mei. 

 

Verdere bijzonderheden over die dag volgen nog, maar houdt alvast 3 mei vrij. 

 

Boekenmarkten 

Büchmania laat haar gezicht zien op de volgende boekenmarkten: 

 

- Zaterdag 9 mei, Boekenmarkt Op de Dreef in Haarlem 

- Zondag 31 mei, Boekenmarkt Leiden, in samenwerking met Alcheringa van 

Arjan Honkoop 

- 5 juli 2009, De Dordtse boekenmarkt 

- Zondag 27 september, Leiden, in samenwerking met Alcheringa van Arjan 

Honkoop 

 

Zondag 13 december 2009: Internationale Boudewijn Büch Dag 2009 in de OBA 

in Amsterdam 

 

 

 

Namens het bestuur van het 

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend over: 

 

 Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum 

 ALV Büchmania  

 Organisatorische zaken, zoals aanmelden, route, lunch en borrel e.d. 

 

Allen op zondag 3 mei! Aanstaande. 

 

 

Zondag 3 mei organiseert Büchmania een gecombineerde activiteit in 

Ootmarsum. 

In de ochtend starten we met de jaarlijkse ALV van Büchmania. 

We ontvangen u als lid vanaf 10.30 uur in de Radboudzaal in Ootmarsum. 

(verderop in deze nieuwsbrief vindt u adres en routebeschrijving.) 

 

Voor leden die met het Openbaar Vervoer naar het Oosten van het land reizen, 

organiseren we een pendeldienst. U reist dan met de trein naar Almelo waar wij 

u met de auto oppikken. 

U kunt zich voor deze pendeldienst opgeven door te mailen naar 

kpiters@xs4all.nl. 

 

 



De agenda van de ALV presenteren we verderop in deze nieuwsbrief.  

 

Na de ALV en lunch presenteren we een korte video als voorbereiding op onze 

wandeling met Boudewijn. 

 

LunchLunchLunchLunch    

Ook zorgen wij voor een lunch met soep, broodjes, een krentenbol en een stuk 

fruit. Voor de lunch vragen we een bijdrage van circa € 3,- op de dag te 

betalen. 

 

Logistiek is het voor ons fijn te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

We vragen u dan ook als u aanwezig bent in Ootmarsum dit vooraf aan ons te 

laten weten door een mailtje te sturen aan: kpiters@xs4all.nl 

 
 

Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van OotmarsumWandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van OotmarsumWandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van OotmarsumWandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum    

 

Na de lunch presenteren de Blue Poet Society en Büchmania de gezamenlijke 

uitgave Wandelen met Boudewijn Büch, door Springendal en Hezingen, van 

Ootmarsum en Vasse. Een wandeling door de jeugd van Boudewijn in zijn 

geliefde Ootmarsum en omgeving, geschreven door Gé Westgeest. Het eerste 

exemplaar wordt in ontvangst genomen door de wethouder van Cultuur van 

Dinkelland, waarvan Ootmarsum deel uit maakt: Dhr. Engbers. 

 

Na deze presentatie krijgt iedereen de gelegenheid de uitgave aan te schaffen 

voor € 17,50 alvorens te gaan wandelen De wandeling is naar ieders behoefte, 

lust en kunnen aan te passen en variabel tussen de 5 en 23 kilometer. Gezien 

de tijd wandelen wij deze zondag circa de 5 tot 7,5 kilometer (korter kan ook 

altijd). 

Gé Westgeest, zelf een enthousiast wandelaar en al veertig jaar woonachtig in 

Twente, begeleidt ons op de wandeling. Hij staat aan de wieg van het 

Twentepad, is actief in provinciale en landelijke wandelorganisaties en verzorgt 

voor Staatsbosbeheer rondwandelingen in het natuurgebied Springendal. Een 

betere begeleider kunnen we ons niet wensen. Zeker niet als we weten dat Gé 

als gezinslid met het gezin Westgeest en Boudewijn Büch vertoefde in de 

Kwakel. Het is vanzelfsprekend dat we tijdens de wandeling de Kwakel en de 

Spreng aandoen. 

 

Napraten en Napraten en Napraten en Napraten en borrelborrelborrelborrel    

 

Na de wandeling is er gelegenheid tot napraten en het nuttigen van een drankje 

in de Radboudzaal. 

Ook hiervoor weten we graag vooraf wie van de partij is voor het aanschaffen 

van de benodigde drankjes. 



 

Agenda ALVAgenda ALVAgenda ALVAgenda ALV    

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Agenda 

3. Notulen vorige vergadering 15 april 2008 (op verzoek op te vragen bij de 

secretaris André Koolen: büchmania@xs4all.nl) 

4. Jaarverslag april 2008-april 2009 

5. Financieel verslag april 2008-april 2009 

6. Verslag kascommissie 

7. Decharge Bestuur 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 

9. Bestuurswisseling  

Henk Spraakman verlaat na 7 jaar nu dan echt het bestuur. Simone van 

Olst verlaat eveneens het bestuur. 

Het bestuur draagt Pieter Schoonderbeek voor als nieuwe 

penningmeester. 

10. Voorstel contributieverhoging 

Het bestuur heeft tijdens de ALV vorig jaar al aangegeven dit jaar een 

contributieverhoging te moeten invoeren. Door de verhoging van de 

drukkosten van onze vaste uitgaven het Büchmania Magazine en Büch 

en…geen einde zijn we genoodzaakt de contributie met € 10,- te 

verhogen van  € 25,- naar € 35,- per jaar. We begrijpen dat dit een forse 

verhoging is, maar zien ons gesterkt in het feit dat we al jaren geen 

contributieverhoging meer hebben gehad. Daarnaast, en zeker zo 

belangrijk, is de verhoging nodig om onze vaste lasten (waaronder de 2 

genoemde uitgaven) te dekken. 

11. Plannen tot formalisering van ons gezelschap tot een vereniging 

12. Leden enquête 

13. Komende activiteiten 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

 

Routebeschrijving en parkeerplaats en RadbRoutebeschrijving en parkeerplaats en RadbRoutebeschrijving en parkeerplaats en RadbRoutebeschrijving en parkeerplaats en Radbooooudzaaludzaaludzaaludzaal    

 

Plaats van bestemming is de Radboudzaal in Ootmarsum, gelegen aan Oostwal 

14. 

In Ootmarsum is het parkeren beperkt en betaald. We adviseren iedereen aan de 

rand van Ootmarsum de auto te parkeren en dan vijf minuten te lopen naar de 

Radboudzaal. 

 

Op het kaartje ziet u de parkeergelegenheid en de Radboudzaal liggen. 



Automobilisten parkeren op de parkeerplaats net buiten het centrum van 

Ootmarsum, net nog zichtbaar onderaan in het midden met Old. Zij lopen dan 

over het Oldenzaalsevoetpad, via de Oostwal naar rechts richting Kloosterstraat. 

Tussen Oostwal    en de Kloosterstraat bevindt zich de Radboudzaal op Oostwal 

14. 

 

 
 

Komt u met het openbaar vervoer naar Ootmarsum dan kunt u Almelo met de 

trein goed bereiken. We hebben berekend dat mensen uit Amsterdam, 

Rotterdam en Breda, als zij circa 08.30 uur de trein nemen, om 10.45 uur in 

Almelo zijn. 

We stellen een pendeldienst in die u ophaalt. 

Wel moet u vooraf aangeven hiervan gebruik te willen maken, anders zit de auto 

(‘s) wellicht vol. 

Mail dan dus naar kpiters@xs4all.nl.  



AanmeldenAanmeldenAanmeldenAanmelden    

 

Als u naar Ootmarsum komt, vragen we u zich aan te melden en ons aan te 

geven of: 

 

1. U met de auto of met het OV komt. 

2. U nog plaats heeft in de auto voor een (of meerdere) Büchmania lid 

(leden) die bij u in de buurt woont/wonen. 

3. U graag met een ander lid die bij u in de buurt woont, wilt meerijden. 

4. U wilt worden opgehaald in Almelo door onze pendeldienst. 

5. U mee luncht (tegen een kleine vergoeding van circa € 3,-). 

6. Of u na afloop met ons nog iets drinkt en napraat in de Radboudzaal. 

 

 

Overzicht programma OotmarsumOverzicht programma OotmarsumOverzicht programma OotmarsumOverzicht programma Ootmarsum    

 

Vanaf 10.30 uur Ontvangst en koffie/thee met een Twentse krentenwegge.  

11.30 uur  ALV 

13.00 uur  Lunch  

13.30 uur  Video 

13.45 uur Presentatie van Wandelen met Boudewijn Büch, door 

Springendal en Hezingen, van Ootmarsum en Vasse en 

uitreiking eerste exemplaar aan de wethouder van Cultuur Dhr. 

Engbers. 

14.00 uur  Aanvang Wandeling 

16.00 uur  Borrel en napraten in de Radboudzaal 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 7 

Nummer 8 

27 april 2009 

 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

 Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum 

 Lessen van de dodo 

 Activiteit zondag 3 mei a.s. 

 Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum 

 ALV Büchmania  

 Organisatorische zaken, zoals aanmelden, route, lunch en borrel e.d. 

 

Met dank voor het aanleveren van items aan: Henk Spraakman. 

 

 

Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Meld je aan voor de ALV en de wandeling in OOOOotmarsumotmarsumotmarsumotmarsum    

 

Heb je nog de vorige nieuwsbrief nog niet (goed) doorgelezen en/of nog je nog 

niet aangemeld voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum, terwijl je wel van 

plan bent te komen, laat dat dan weten aan Karin Piters via kpiters@xs4all.nl of 

06 38534610. 

 

Het is voor ons in verband met onze voorbereiding erg belangrijk te weten 

hoeveel mensen we in Ootmarsum kunnen verwachten.  

 



Meld je daarom aan voor onze activiteit in Ootmarsum op zondag 3 mei 

aanstaande. 

Wil je alles nog eens goed doorlezen en op een rijtje zetten, dan vind je 

verderop nogmaals alle informatie over onze komende activiteit. 

We hopen velen van u te zien! 

 

 

Lessen van de dodoLessen van de dodoLessen van de dodoLessen van de dodo 

Henk Spraakman 

Op 5 mei is de Artislezing Lessen van de Dodo door Kenneth Rijsdijk, 

onderzoeker bij Naturalis en docent aardwetenschappen aan de Universiteit van 

Amsterdam. 

In 2005 ontdekte Kenneth Rijsdijk een 4000 jaar oud massagraf van dodo’s en 

andere dieren op Mauritius. Na drie jaar onderzoek blijkt het massagraf één van 

de rijkste ter wereld: het bevat vele fossielen van dieren, maar ook resten van 

insecten, slakken en planten. Deze vondst leert ons dus meer over het 

ecosysteem van de dodo! Mauritius werd vanaf de 17e eeuw bewoond door de 

Nederlanders, maar zijn zij wel echt schuldig aan het uitsterven van de dodo 

ruim 300 jaar geleden? Darwin bezocht op 5 mei 1836 Mauritius, wat hij als een 

paradijselijk eiland beschreef. Helaas waren de dodo’s en reuzenschildpadden 

al uitgestorven. Het thema van deze Darwinlezing is geïnspireerd door het 

Darwinjaar 2009. 

 

De lezing begint om 20.00 uur, in het Artis Planetarium (zaal open: 19.30 uur). 

Toegang: voor Artis-leden en donateurs van het Artis Geologisch Museum gratis. 

Overige belangstellenden betalen € 8,50. Kaarten worden uitsluitend aan de 

zaal verkocht. Voor meer informatie: 020-5233452. 

 

 

ActiviteiActiviteiActiviteiActiviteit zondag 3 meit zondag 3 meit zondag 3 meit zondag 3 mei a.s. a.s. a.s. a.s.    

 

Zondag 3 mei organiseert Büchmania een gecombineerde activiteit in 

Ootmarsum. 

In de ochtend starten we met de jaarlijkse ALV van Büchmania. 

We ontvangen u als lid vanaf 10.30 uur in de Radboudzaal in Ootmarsum. 

(verderop in deze nieuwsbrief vindt u adres en routebeschrijving.) 

 

Voor leden die met het Openbaar Vervoer naar het Oosten van het land reizen, 

organiseren we een pendeldienst. U reist dan met de trein naar Almelo waar wij 

u met de auto oppikken. 

U kunt zich voor deze pendeldienst opgeven door te mailen naar 

kpiters@xs4all.nl of bellen naar Karin: 06 38534610. 

 

De agenda van de ALV presenteren we verderop in deze nieuwsbrief.  



 

Na de ALV en lunch presenteren we een korte video als voorbereiding op onze 

wandeling met Boudewijn. 

 

LunchLunchLunchLunch    

Ook zorgen wij voor een lunch met soep, broodjes, een krentenbol en een stuk 

fruit. Voor de lunch vragen we een bijdrage van circa € 3,- op de dag te 

betalen. 

 

Logistiek is het voor ons fijn te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 

We vragen u dan ook als u aanwezig bent in Ootmarsum dit vooraf aan ons te 

laten weten door een mailtje te sturen aan: kpiters@xs4all.nl of bellen naar Karin: 

06 38534610. 

 
 

Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van OotmarsumWandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van OotmarsumWandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van OotmarsumWandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum    

 

Na de lunch presenteren de Blue Poet Society en Büchmania de gezamenlijke 

uitgave Wandelen met Boudewijn Büch, door Springendal en Hezingen, van 

Ootmarsum en Vasse. Een wandeling door de jeugd van Boudewijn in zijn 

geliefde Ootmarsum en omgeving, geschreven door Gé Westgeest. Het eerste 

exemplaar wordt in ontvangst genomen door de wethouder van Cultuur van 

Dinkelland, waarvan Ootmarsum deel uit maakt: Dhr. Engbers. 

 

Na deze presentatie krijgt iedereen de gelegenheid de uitgave aan te schaffen 

voor € 17,50 alvorens te gaan wandelen De wandeling is naar ieders behoefte, 

lust en kunnen aan te passen en variabel tussen de 5 en 23 kilometer. Gezien 

de tijd wandelen wij deze zondag circa de 5 tot 7,5 kilometer (korter kan ook 

altijd). 

Gé Westgeest, zelf een enthousiast wandelaar en al veertig jaar woonachtig in 

Twente, begeleidt ons op de wandeling. Hij staat aan de wieg van het 

Twentepad, is actief in provinciale en landelijke wandelorganisaties en verzorgt 

voor Staatsbosbeheer rondwandelingen in het natuurgebied Springendal. Een 

betere begeleider kunnen we ons niet wensen. Zeker niet als we weten dat Gé 

als gezinslid met het gezin Westgeest en Boudewijn Büch vertoefde in de 

Kwakel. Het is vanzelfsprekend dat we tijdens de wandeling de Kwakel en de 

Spreng aandoen. 

 

 

Napraten en Napraten en Napraten en Napraten en borrelborrelborrelborrel    

 

Na de wandeling is er gelegenheid tot napraten en het nuttigen van een drankje 

in de Radboudzaal. 



Ook hiervoor weten we graag vooraf wie van de partij is voor het aanschaffen 

van de benodigde drankjes. 

 

Agenda ALVAgenda ALVAgenda ALVAgenda ALV    

 

1. Opening door de voorzitter 

2. Agenda 

3. Notulen vorige vergadering 15 april 2008 (op verzoek op te vragen bij de 

secretaris André Koolen: büchmania@xs4all.nl) 

4. Jaarverslag april 2008-april 2009 

5. Financieel verslag april 2008-april 2009 

6. Verslag kascommissie 

7. Decharge Bestuur 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 

9. Bestuurswisseling  

Henk Spraakman verlaat na 7 jaar nu dan echt het bestuur. Simone van 

Olst verlaat eveneens het bestuur. 

Het bestuur draagt Pieter Schoonderbeek voor als nieuwe 

penningmeester. 

10. Voorstel contributieverhoging 

Het bestuur heeft tijdens de ALV vorig jaar al aangegeven dit jaar een 

contributieverhoging te moeten invoeren. Door de verhoging van de 

drukkosten van onze vaste uitgaven het Büchmania Magazine en Büch 

en…geen einde zijn we genoodzaakt de contributie met € 10,- te 

verhogen van  € 25,- naar € 35,- per jaar. We begrijpen dat dit een forse 

verhoging is, maar zien ons gesterkt in het feit dat we al jaren geen 

contributieverhoging meer hebben gehad. Daarnaast, en zeker zo 

belangrijk, is de verhoging nodig om onze vaste lasten (waaronder de 2 

genoemde uitgaven) te dekken. 

11. Plannen tot formalisering van ons gezelschap tot een vereniging 

12. Leden enquête 

13. Komende activiteiten 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

 

Routebeschrijving en parkeerplaats en RadbRoutebeschrijving en parkeerplaats en RadbRoutebeschrijving en parkeerplaats en RadbRoutebeschrijving en parkeerplaats en Radbooooudzaaludzaaludzaaludzaal    

 

Plaats van bestemming is de Radboudzaal in Ootmarsum, gelegen aan Oostwal 

14. 

In Ootmarsum is het parkeren beperkt en betaald. We adviseren iedereen aan de 

rand van Ootmarsum de auto te parkeren en dan vijf minuten te lopen naar de 

Radboudzaal. 

 



Op het kaartje ziet u de parkeergelegenheid en de Radboudzaal liggen. 

Automobilisten parkeren op de parkeerplaats net buiten het centrum van 

Ootmarsum, net nog zichtbaar onderaan in het midden met Old. Zij lopen dan 

over het Oldenzaalsevoetpad, via de Oostwal naar rechts richting Kloosterstraat. 

Tussen Oostwal    en de Kloosterstraat bevindt zich de Radboudzaal op Oostwal 

14. 

 

 
 

Komt u met het openbaar vervoer naar Ootmarsum dan kunt u Almelo met de 

trein goed bereiken. We hebben berekend dat mensen uit Amsterdam, 

Rotterdam en Breda, als zij circa 08.30 uur de trein nemen, om 10.45 uur in 

Almelo zijn. 

We stellen een pendeldienst in die u ophaalt. 

Wel moet u vooraf aangeven hiervan gebruik te willen maken, anders zit de auto 

(‘s) wellicht vol. 

Mail dan dus naar kpiters@xs4all.nl of bellen naar Karin: 06 38534610. 



AanmeldenAanmeldenAanmeldenAanmelden    

 

Als u naar Ootmarsum komt, vragen we u zich aan te melden en ons aan te 

geven of: 

 

1. U met de auto of met het OV komt. 

2. U nog plaats heeft in de auto voor een (of meerdere) Büchmania lid 

(leden) die bij u in de buurt woont/wonen. 

3. U graag met een ander lid die bij u in de buurt woont, wilt meerijden. 

4. U wilt worden opgehaald in Almelo door onze pendeldienst. 

5. U mee luncht (tegen een kleine vergoeding van circa € 3,-). 

6. Of u na afloop met ons nog iets drinkt en napraat in de Radboudzaal. 

 

Mail naar kpiters@xs4all.nl of bel naar Karin: 06 38534610. 

 

Overzicht programma OotmarsumOverzicht programma OotmarsumOverzicht programma OotmarsumOverzicht programma Ootmarsum    

 

Vanaf 10.30 uur Ontvangst en koffie/thee met een Twentse krentenwegge.  

11.30 uur  ALV 

13.00 uur  Lunch  

13.30 uur  Video 

13.45 uur Presentatie van Wandelen met Boudewijn Büch, door 

Springendal en Hezingen, van Ootmarsum en Vasse en 

uitreiking eerste exemplaar aan de wethouder van Cultuur Dhr. 

Engbers. 

14.00 uur  Aanvang Wandeling 

16.00 uur  Borrel en napraten in de Radboudzaal 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 9 

6 mei 2009 

 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

 Wandelen met Boudewijn Büch gepresenteerd in Ootmarsum    
 Ootmarsumer Gé Westgeest schrijft boekje Wandelen met Boudewijn Büch 

 Een nieuw boekentijdschrift ziet het levenslicht: INKT! 

 Boudewijn in De Wereld Draait Door 

 Boudewijn Büch genoemd in gedicht van Nico Dijkshoorn in DWDD 

 Bijdrage Jan den Hengst over dodo eindelijk verschenen 

 Kenneth Rijsdijk over de dodo in NRC Handelsblad 

 Motto laatste dagboek: een nieuw gedicht van Kavafis  

 Laatste dagboek aangekondigd door Bert Bakker 

 Martin Ros vijftig jaar op wacht 

 

Met dank voor het aanleveren van items en foto’s aan: Annet Palthe, Patrick van 

Emst, Dounia Carels, André Koolen, Harry ten Veen, Ronny Boogaart en Eric de 

Rooij, Frans Mouws. 
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Wandelen met Boudewijn BWandelen met Boudewijn BWandelen met Boudewijn BWandelen met Boudewijn Büchüchüchüch gepresenteerd in  gepresenteerd in  gepresenteerd in  gepresenteerd in OotmarsumOotmarsumOotmarsumOotmarsum    

 

Wethouder van Kunst en Cultuur van de gemeente Dinkelland (waarvan 

Ootmarsum deel uit maakt), de heer Engbers, nam afgelopen zondag 3 mei het 

eerste exemplaar in ontvangst van het kersverse boek Wandelen met Boudewijn 

Büch, door Springendal en Hezingen, van Ootmarsum en Vasse. Een wandeling 

door de jeugd van Boudewijn in zijn geliefde Ootmarsum en omgeving, 

geschreven door Gé Westgeest.  
 

Gé Westgeest was zondag het middelpunt van 

onze activiteit in Ootmarsum. In aanwezigheid 

van de broers Paul en Ed en alle ega’s 

presenteerde 

Büchmania in 

samenwerking met de 

Blue Poet Society deze 

nieuwe uitgave. 
     Foto: Patrick van Emst  
Wandelen met Boudewijn Büch door Springendal en 

Hezingen van Ootmarsum en Vasse is vanaf nu te 

bestellen.  

Voor € 17,50 + € 1,76 = € 19,26 krijgt u deze 

bijzondere uitgave thuis gestuurd en siert hij uw 

boekenkast.  

Deze uitgave is gelamineerd, opdat hij tijdens een 

wandeling beschermd is voor lichte regen. 

Mail voor een bestelling naar kpiters@xs4all.nl en maak het bedrag over op de 

rekening van het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 9435007 in Leiden. 

 

Markant Markant Markant Markant NNNNederlandederlandederlandederland    

Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste exemplaar van deze bijzondere 

uitgave vertoonde Gé de video Markant Nederland een uitzending van de KRO-

TV uit 2000, opgenomen in het boekje Markante herinneringen aan Ootmarsum 

van de hand van Frans Mouws en Paul Westgeest, uitgegeven bij Aspect, 

Soesterberg, in 2005. In deze uitzending gaat Boudewijn terug naar Ootmarsum 

en beziet hij de stad en diens omgeving. Bij de Kwakel aangekomen, het 

vakantiehuis dat de familie Westgeest jaarlijks huurde voor een wekenlange 

vakantie in Ootmarsum, wordt het Boudewijn te veel. Hij wordt door emoties 

overmand. 

“Hier was ik voor het laatst gelukkig,” zal hij in 

de uitzending opmerken. 

 Tijdens de wandeling met de groep bij de Kwakel, waar Boudewijn door emoties werd overmand. Foto: Patrick van Emst. 
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Markante herinneringen aan Ootmarsum heeft Gé geïnspireerd tot het schrijven 

van zijn Wandeling met Boudewijn Büch door de omgeving die niet alleen 

Boudewijn zo mooi vond, maar ook Gé bijzonder kon bekoren. Zo veel zelfs dat 

hij naar Twente verhuisde, eerst naar Vasse, later naar Ootmarsum. 

 

Gé Westgeest, zelf een enthousiast wandelaar en al veertig jaar woonachtig in 

Twente, begeleidt ons op de wandeling. Hij staat aan de wieg van het 

Twentepad, is actief in provinciale en landelijke wandelorganisaties en verzorgt 

voor Staatsbosbeheer rondwandelingen in het natuurgebied Springendal. Een 

betere begeleider kunnen we ons niet wensen.  

Gé weet alles over de omgeving en meer... 

Bij het Huis van der Meer en op het landgoed 

staan we allemaal verbouwereerd te kijken naar 

al dat schoons in deze natuur. Van een 

verrassende schoonheid. En zo dichtbij, als je 

bedenkt dat we zo vaak ver op vakantie gaan 

voor bijzondere ervaringen. 
         Foto Patrick van Emst 
 

 

Ootmarsumer Gé Westgeest schrijft boekje Ootmarsumer Gé Westgeest schrijft boekje Ootmarsumer Gé Westgeest schrijft boekje Ootmarsumer Gé Westgeest schrijft boekje Wandelen met Boudewijn Wandelen met Boudewijn Wandelen met Boudewijn Wandelen met Boudewijn 

BüchBüchBüchBüch    

Annet Palthe, freelance journalist 

 

Afgelopen zondag zag een nieuw en bijzonder 

wandelboekje het levenslicht in de Radboudzaal 

aan de Westwal van Ootmarsum. Als wethouder 

van Kunst & Cultuur werd aan de Ootmarsumer 

Rob Engbers het eerste exemplaar aangeboden.  

  Foto Patrick van Emst 
Het boekje is een absolute aanrader voor iedereen die graag in en rondom het 

prachtige Springendal wandelt. Of als kadootje geeft aan iemand die dat graag 

doet: in plaats van bloemen ook een leuk en crisis verantwoord, want blijvend 

kado-idee.  

Ook via fiets, auto en scootmobiel kunt u op vele van de verhalende  plekken 

komen, want de (vochtbestendige) kaft is ook de kaart van Springendal, 

Hezingen, Vasse & Ootmarsum. U kunt dus starten waar u wilt en de afstand 

vergroten of verkleinen. 

Wat zou Büch dit boekje zelf ook prachtig gevonden hebben. Zijn gastoptreden 

in Markant Nederland in 2002 liet heel Nederland zien dat Boudewijn Büch zich 

het gelukkigste voelde tijdens zijn vakanties in huize ‘De Kwakel’ in het 

Springendal en het zeker toen nog, ongerepte Ootmarsum. Overigens is het 

vakantiehuis ‘De Kwakel’ nog altijd te huur. Geboren in 1948 zijn de belevingen 

van Boudewijn Büch in de zestiger jaren gegrondvest. Met de familie Westgeest, 
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Gé’s jongere broer Paul is zijn jeugdvriend, gaat hij ’s zomers mee op vakantie 

in NO-Twente, ook nu nog de Tuin van Nederland.  

 

WestgeestWestgeestWestgeestWestgeest & Büch &Twent & Büch &Twent & Büch &Twent & Büch &Twenteeeejezelf jezelf jezelf jezelf     

Gé Westgeest kennen velen van u als vervent wandelaar en natuurliefhebber. 

Het is ook Gé die mede aan de wieg stond van het Twentepad en noch altijd 

verzorgt hij rondleidingen door het Springendal voor Staatsbosbeheer. Dus een 

boekje met een natuurwandeling aan de hand van Gé’s ervaringen daarvan kijkt 

niemand vreemd op. Maar minder bekend is dat zijn broer Paul, de jeugdvriend 

van Büch, het boek ‘Markante herinneringen aan Ootmarsum’ schreef in 2005. 

En eigenlijk is deze uitgave van Gé een soort logisch gevolg daarop. Aan de 

hand van Büch’s herinneringen lopen we de on- of platgetreden paden langs, 

ervaren de pure natuur en laten de inspirerende schoonheid van het 

hedendaagse “Twentejezelf” binnenstromen. Veel meer herinneringen en Büch’s 

achtergronden zijn opgetekend in Paul’s boek en mooi in beeld gebracht in de 

TV-uitzending Markant Nederland van 2002. Wellicht rijp voor een heruitzending 

via de KRO of TV-Oost? Wie neemt die uitdaging aan om dat gedaan te krijgen?  

De boekpresentatie begon dan ook met die TV-uitzending en als wethouder van 

Kunst & Cultuur werd aan Rob Engbers het eerste exemplaar aangeboden.  

Het is inmiddels al weer ruim zeven jaar geleden dat dichter, schrijver en 

programmamaker Boudewijn Büch is overleden. Maar wie herinnert zich niet zijn 

prachtige reisverslagen in ‘De wereld van Boudewijn Büch’ waarin hij op geheel 

eigen en onnavolgbare wijze zowel historisch als literair inhoud aan zijn te 

bezoeken plekken gaf.  

En nu, in dit verhalende wandelgidsje van Gé Westgeest, stapt u alshetware 

terug in die tijd van toen met haar herinneringen en merkt tegelijkertijd dat het 

Springendal van toen ook het Springendal van heden is, voor ons allemaal. Als 

je straks aan de kolk staat en die gevelde reus daar half in en boven het water 

ziet liggen, afgeknapt als een luciferstokje, weet je dat natuur je altijd hetzelfde 

helende gevoel kan geven, als je het maar ziet, hoort en ervaart. Gun dat jezelf 

en vooral ook je kinderen en kleinkinderen. Dat is het grootste gratis en meteen 

ook duurste maar duurzaamste kado dat je door kunt geven. Een toekomst 

zonder natuur heeft geen bestaansrecht.  

Daarnaast kun je deze kleine genummerde uitgave “Wandelen met Boudewijn 

Büch” door Gé Westgeest kopen bij de VVV en bij Jos & Sylvia Brummelhuis.  

Karin Piters, die redactie & opmaak voor haar rekening nam, bezwoer ons onder 

grote en herkenbare hilariteit, dat zij proefondervindelijk voor dames, geheel 

volgens de aanwijzingen de juiste wegen bewandelde. Karin is voorzitter van het 

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania – voor verdere info en uitgaven zie 

www.buchmania.nl – en samen met de Blue Poet Society verantwoordelijk voor 

deze uitgave. Gé meldde nog dat tot op heden er geen verloren zielen in het 

Springendal ronddoolden na het proeflopen. Anders horen we dat graag! Veel 

wandelplezier.  
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Een nieuw boekentijdschrifEen nieuw boekentijdschrifEen nieuw boekentijdschrifEen nieuw boekentijdschrift ziet het levenslicht: t ziet het levenslicht: t ziet het levenslicht: t ziet het levenslicht: INKT!INKT!INKT!INKT!    

Nieuws ingestuurd door Dounia Carels 

 

Met gepaste trots kan ik je melden dat er een gloednieuw boekentijdschrift is 

verschenen: INKT! 64 pagina’s leesplezier met een gevarieerd aanbod van 

artikelen. Onder de medewerkers zijn tal van bekende namen, zoals Lydia Rood, 

Menno Wigman, Simon Vinkenoog. Robbert Dijkgraaf, Dirk Leyman, Siegfried 

Woldhek, Edward van Cuilenborg, Theodor Holman, Geert de Weyer en vele 

anderen. 

Een greep uit het eerste nummer: 

 Interview Arnon Grunberg 

 Menno Wigman in de bajes 

 Theroux retour  

 Robbert Dijkgraaf zoekt reisleiders  

 Ilja Gort alias Charles Bukovski 

 Daan Stoffelsen over dode witte mannen 

 Vinkenoog en Gustav Meyrink 

 Multatuli’s geldnood  

 Van der Vegt vraagt uitstel van executie  

 Prantl’s poëzie  

 Winkeldagboek  

 Woldhek tekent Arnon Grunberg  

 Leyman’s letterwerk 

 Heeft Maarten ’t Hart een writer’s block? 

 e.v.a. 

Nu hoor ik je denken…wie geeft in deze tijden van crisis en recessie nou een 

tijdschrift uit? Het antwoord: Boekwinkeltjes.nl heeft aan Vincent van de Vrede 

gevraagd om het leukste boekenblad van de Lage Landen te maken. Het 

resultaat mag er zijn….want juist in deze moeilijke tijden verdient het 

tweedehands en nieuwe boek alle aandacht!  

 

Nieuwsgierig? Neem dan nu een abonnement op INKT! Of bestel het eerste 

nummer! 

Abonnement:http://www.inktglossy.nl/index.php?id=abonnement  

los nummer: http://www.inktglossy.nl/index.php?id=nabestellen 

Bezoek ook eens onze website: www.inktglossy.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Eric Kaizer, uitgever 

Vincent van de Vrede, hoofdredacteur 
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BouBouBouBoudewijn in dewijn in dewijn in dewijn in De Wereld Draait DoorDe Wereld Draait DoorDe Wereld Draait DoorDe Wereld Draait Door    

André Koolen 

 

In de uitzending van De Wereld Draait Door op 29 april 2009 was Prof. Dr. 

Arnold Heertje te gast. Hij kwam praten over een bijzondere uitgave die hij in 

zijn collectie bibliofiele boeken over de economie heeft. Heertje heeft er 

overigens zo’n 3500 zegt hij zelf. Het ging om de gebrocheerde eerste druk van 

Das Kapital van Karl Marx uit 1867. Van deze gebrocheerde versie zijn er maar 

drie in de wereld bekend. Eén in Moskou, één in Tokio en dus één in Naarden in 

de bibliotheek van de professor. In 1988 bracht Boudewijn een bezoek aan 

Heertje en de De Wereld Draait Door laat een klein fragmentje zien. Twee 

boekenliefhebbers pur sang. Heertje kocht het boek in Parijs voor toen 18.000 

gulden. Op de vraag van Mathijs van Nieuwkerk wat het dan nu waard zou zijn, 

wilde onze professor geen antwoord geven. 

 

De uitzending is terug te zien via www.uitzendinggemist.nl. De link: 

http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=9388962&md5=24d9

c3795828b6d2887f44db54db5286 

Het item met Heertje begint rond 14’50” , het fragment met Boudewijn op 

17’20”. 

 

 

Boudewijn Boudewijn Boudewijn Boudewijn BBBBüch genoemd in gedicht van Nico Dijkshoorn in DWDDüch genoemd in gedicht van Nico Dijkshoorn in DWDDüch genoemd in gedicht van Nico Dijkshoorn in DWDDüch genoemd in gedicht van Nico Dijkshoorn in DWDD    

Harry ten Veen 

 

Op 11-02-2009 werd Boudewijn Büch nog genoemd in een gedicht van Nico 

Dijkshoorn. 

http://dewerelddraa itdoor.vara. nl/Gedichten- Nico-Dijkshoorn. 666.0.html# 

galapagos 

 

Deze link geeft het gedicht integraal. 

 

ONTDEKKING OP DE GALAPAGOS EILANDEN 

Deze 

Varaan 

is nog 

geneukt 

door 

boudewijn buch 
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Bijdrage Jan den HengstBijdrage Jan den HengstBijdrage Jan den HengstBijdrage Jan den Hengst over dodo eindelijk verschenen over dodo eindelijk verschenen over dodo eindelijk verschenen over dodo eindelijk verschenen        

André Koolen 

 

 

 

Het heeft even geduurd, maar nu is dan toch de bijdrage van Jan den Hengst 

over de dodo verschenen. In Archives of Natural History, volume 36 part 1 2009 

worden een kleine negen pagina’s aan de uitgestorven loopvogel gewijd. 

 



 8/12 

 
 

Het stuk is in het Engels geschreven en probeert op een wetenschappelijke 

manier de fantasieën en mythen over de dodo door te prikken. Was de dodo wel 

te eten en hebben de Nederlanders het beest inderdaad uitgeroeid? Jan gaat 

werken aan een Nederlandse versie. Wanneer en of er een aparte uitgave in het 

Nederlands verschijnt, is nog niet bekend. Wie niet wil wachten kan een 

exemplaar bestellen bij de Edinburgh University Press. www.eupjournals.com  
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Kenneth Rijsdijk over de dodo in Kenneth Rijsdijk over de dodo in Kenneth Rijsdijk over de dodo in Kenneth Rijsdijk over de dodo in NRC HandelsbladNRC HandelsbladNRC HandelsbladNRC Handelsblad    

André Koolen 

 

Wetenschapper Kenneth Rijsdijk heeft op 5 mei een lezing over de dodo 

gegeven in Artis Planetarium. In het NRC van die dag stond het volgende artikel. 
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Motto laatste dagboek: een Motto laatste dagboek: een Motto laatste dagboek: een Motto laatste dagboek: een nieuwnieuwnieuwnieuw gedicht van Kavafis gedicht van Kavafis gedicht van Kavafis gedicht van Kavafis    

Van de Hans Warren website: http://members.tele2.nl/h.warren/nieuws.html 

29 maart 2009 

door Ronny Boogaart en Eric de Rooij 
 

Op deze bijzondere dag, de verjaardag van de dichter K.P. Kavafis (1863Op deze bijzondere dag, de verjaardag van de dichter K.P. Kavafis (1863Op deze bijzondere dag, de verjaardag van de dichter K.P. Kavafis (1863Op deze bijzondere dag, de verjaardag van de dichter K.P. Kavafis (1863----1933), 1933), 1933), 1933), 

hebben wij een bijzondere primeur. Als motto voor het allerlaatste hebben wij een bijzondere primeur. Als motto voor het allerlaatste hebben wij een bijzondere primeur. Als motto voor het allerlaatste hebben wij een bijzondere primeur. Als motto voor het allerlaatste Geheim Geheim Geheim Geheim 

dagboekdagboekdagboekdagboek, dat in septembe, dat in septembe, dat in septembe, dat in september verschijnt, heeft Mario Molegraaf gekozen voor een r verschijnt, heeft Mario Molegraaf gekozen voor een r verschijnt, heeft Mario Molegraaf gekozen voor een r verschijnt, heeft Mario Molegraaf gekozen voor een 

gedicht van Kavafis dat niet eerder in het Nederlands werd vertaald. gedicht van Kavafis dat niet eerder in het Nederlands werd vertaald. gedicht van Kavafis dat niet eerder in het Nederlands werd vertaald. gedicht van Kavafis dat niet eerder in het Nederlands werd vertaald.     

Het gaat om het gedicht 'Wroeging', één van de zogenaamde a-teli (de 

onvoltooide gedichten). Eerder deze maand verschenen de onvoltooide 

gedichten voor het eerst in een Engelse vertaling, van Daniel Mendelsohn, die 

als een bom insloeg. De Nederlandse vertaling is van Mario Molegraaf.  

WROEGINGWROEGINGWROEGINGWROEGING  

 

Spreek over deze wroeging om die te verzachten,  

edele wroeging, zeker, maar gevaarlijk eenzijdig.  

Maak het verleden geen verwijt en kwel je niet zo.  

Neem jezelf niet zo serieus.  

Het kwaad dat je beging was kleiner 

dan je denkt, veel kleiner.  

Het goede dat je nu die wroeging bracht,  

zat ook toen al diep in je.  

Zie hoe een voorval, dat plotseling  

in je geheugen weerkeert, een daad  

verklaart die je fout 

vond, maar nu een rechtvaardiging heeft.  

Verlaat je niet helemaal op je geheugen:  

je vergat heel wat – ditjes en datjes –  

dat is rechtvaardiging genoeg.  

 

En denk niet dat je je slachtoffer 

zo goed kende. Hij had vast gaven waarvan je niets wist,  

en misschien waren dit andere wonden  

dan jij denkt (uit onwetendheid over zijn leven),  

geen gevolg van jouw vreselijke klappen. 

 

Verlaat je niet op je zwakke geheugen.  

Verzacht de wroeging die altijd  

eenzijdig en heel listig tegen je pleit. 

 

K.P. Kavafis, oktober 1925 

vertaling: Mario Molegraaf  
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Laatste dagboek aangekondigd door Bert BakkerLaatste dagboek aangekondigd door Bert BakkerLaatste dagboek aangekondigd door Bert BakkerLaatste dagboek aangekondigd door Bert Bakker    

Van de Hans Warren website: http://members.tele2.nl/h.warren/nieuws.html 

29 maart 2009 

door Ronny Boogaart en Eric de Rooij 
 

In de zomercatalogus van Bert Bakker wordt het nieuwe dagboek van Hans 

Warren aangekondigd: 'de voltooiing van het mooiste dagboek uit onze letteren'. 

Over het nieuwe dagboek wordt vermeld:  

Het laatste deel van Hans Warrens Geheim dagboek. Voor het laatst berichten 

uit 'Welgelegen', het kleine huisje in Zeeland dat steeds meer zijn wereld wordt. 

Op weg naar de magische datum 1 januari 2000, 'in werkelijkheid de meest 

kleurloze en onbeduidende dag die je je kunt voorstellen'. Op weg naar het 

einde, samen met zijn vriend Mario, die hoopt en wanhoopt. Hij overwint 

tegenslagen, komt overeind na valpartijen. 'Vous travaillez encore?' vraagt een 

dokter na een val in Parijs, met verwondering en bewondering. Jawel, Hans 

Warren werkt nog, leert, ontdekt, geniet. Van zijn kunstverzameling, die in deze 

jaren enorm wordt uitgebreid. Van het eten in restaurants en vooral dat naar 

eigen recept. Met ongekende scherpte blijft hij naar alles kijken. Zo komt hij tot 

verfrissende oordelen over literatuur en schilderkunst. Onbevangen volgt hij 

anderen, genadeloos observeert hij zichzelf. Zien wat niemand ooit onder ogen 

zag, dat doet hij in dit verbijsterende dagboek. Het einde van de seks, de 

ontluistering van het lichaam, het verbrokkelen van de geest. Maar op een of 

andere manier blijft Hans Warren nieuw tot het laatst. 

Het dagboek, dat 360 pagina's bevat, is aangekondigd voor september. Ook de 

Warren-tentoonstellingen in Middelburg worden dan geopend.  

 

 

Martin Ros vijftig jaar op wachtMartin Ros vijftig jaar op wachtMartin Ros vijftig jaar op wachtMartin Ros vijftig jaar op wacht    

André Koolen 

Uitgeverij ASPEKt 

PERSBERICHT 

Zojuist verschenen 
  
 
 

 
Martin Ros vijftig jaar op wacht. 

Schetsen over een boekenfanaat 

Perry Pierik (red.)  

 

ISBN: 9789059117204 

Prijs: € 14,95  
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Martin Ros was jarenlang de opmerkelijkste stem in de Hilversumse ether. Op 

zaterdag werd het even stil als hij de moderne drukwerken en de oude 

klassieken ter hand nam. Romans van Conny Palmen tot Moby Dick trokken in 

een lange stoet voorbij. In Martin Ros vijftig jaar op wacht schrijven zijn 

medeboekenliefhebbers over dit bijzondere fenomeen, die ergens ook wel iets 

weg heeft van zijn vele voorliefdes: Chateaubriand, Thomas Mann, Paul 

Léautaud, Dostojevski en vele anderen. Zijn enthousiaste besprekingen maken 

Martin Ros tot een van de meest markante mannen in boekenland. 

 

Met bijdragen van: Maarten 't Hart, Jeroen Wielaert, Wim Hazeu, Wim 

Meulenkamp, Boudewijn van Houten, Wim Huijser, Ton Luiting, Robert Lemm, 

Hans Renders, Hans Kooger, J. Mikkers, Perry Pierik, Thomas Leeflang, Pieter 

Jan Verstraete en Ewald Vanvugt. 

 

 

Digitaal materiaal van bibliotheken wereldwijd beschikbaarDigitaal materiaal van bibliotheken wereldwijd beschikbaarDigitaal materiaal van bibliotheken wereldwijd beschikbaarDigitaal materiaal van bibliotheken wereldwijd beschikbaar    

Frans Mouws 

20.04.2009 

 

Digitaal materiaal van bibliotheken en instellingen uit dertig landen is vanaf deze Digitaal materiaal van bibliotheken en instellingen uit dertig landen is vanaf deze Digitaal materiaal van bibliotheken en instellingen uit dertig landen is vanaf deze Digitaal materiaal van bibliotheken en instellingen uit dertig landen is vanaf deze 

week beschikbaar op de website van de World Digital Library. Manuscripten, week beschikbaar op de website van de World Digital Library. Manuscripten, week beschikbaar op de website van de World Digital Library. Manuscripten, week beschikbaar op de website van de World Digital Library. Manuscripten, 

kaartkaartkaartkaarten, zeldzame boeken, opnames, films, foto’s en architectonische tekeningen en, zeldzame boeken, opnames, films, foto’s en architectonische tekeningen en, zeldzame boeken, opnames, films, foto’s en architectonische tekeningen en, zeldzame boeken, opnames, films, foto’s en architectonische tekeningen 

zijn hier te vinden.zijn hier te vinden.zijn hier te vinden.zijn hier te vinden.    

 

De doelstellingen van dit project zijn wetenschappelijk en ideëel: de makers 

hopen het begrip tussen verschillende culturen te bevorderen. Door de World 

Digital Library wordt cultureel-historisch erfgoed op digitale wijze ontsloten. Het 

project is opgezet door de Amerikaanse Library of Congress; de nationale 

bibliotheek van de Verenigde Staten. Deze wordt beschouwd als de 

belangrijkste bibliotheken in de wereld. 

Meer informatie op: Website World Digital Library: http://www.wdl.org/en/ 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 10 

26 mei 2009 

 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

 Büchmania te gast op boekenmarkt Op de dreef in Haarlem 

 Kwartetspel met Boudewijn Büch 

 Napoleons 'oerradijs' - Felix Wilbrink  

 Martin Ros vijftig jaar op wacht: schetsen over een boekenfanaat 

 Wandelen met Boudewijn Büch nog te bestellen 

 

Met dank voor het aanleveren van items aan: André Koolen 

 

 

BBBBüchmania te gast op boekenmarkt Op de dreef in Haarlemüchmania te gast op boekenmarkt Op de dreef in Haarlemüchmania te gast op boekenmarkt Op de dreef in Haarlemüchmania te gast op boekenmarkt Op de dreef in Haarlem    
 

De organisator van de jaarlijkse seizoensboekenmarkten Op de Dreef, Jan 

Hulleman, nodigde Büchmania, op voorzet van Louis Schouten waarvoor onze 

dank, uit op de seizoensboekenmarkt Op de Dreef. We zijn met veel plezier op 

de uitnodiging ingegaan. Immers het is een mooie gelegenheid om ons als 

vereniging te presenteren en onze uitgaven te koop aan te bieden aan het 

‘Haarlems publiek’. Door de uitnodiging waren er voor Büchmania geen kosten 

voor kraamhuur aan verbonden en maakte de organisatie voor ons reclame. 
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Elke tweede zaterdag van de maand, in de maanden april t/m oktober, 

organiseert Hulleman een boekenmarkt op de Dreef, gelegen aan de rand van 

het centrum van Haarlem. Büchmania mocht afgelopen najaar kiezen welke 

maand van dit seizoensjaar we aan de markt wilden deelnemen. We kozen voor 

de maand mei en dus voor de 9e mei, omdat we de afgelopen jaren al zijn 

bedeeld met een bijzonder mooi voorjaar. We hadden dus goede hoop dat dat 

dit jaar niet anders zou zijn. En we kregen gelijk, ofwel we hadden geluk. ’s 

Ochtends was het zonnetje nog wat waterig en stond er een koud windje, maar 

vanaf een uur of 11.00 werden we getrakteerd op een lekker voorjaarsweertje en 

verblijdde de zon ons met haar komst.  

Het is natuurlijk altijd een stuk prettiger met lekker weer achter de marktkraam te 

staan, dan wanneer het, zoals gisteren en vannacht, met bakken uit de hemel 

komt. We hadden geen slechte aanloop naar onze kraam. Misschien had de 

pers daartoe bijgedragen, want zowel in het Haarlems huis-aan huisblaadje, 

waarin een aardig stuk van ons persbericht was opgenomen, als in een 

miniadvertentie in zowel de Volkskrant, het NRC Handelsblad, als Trouw stond 

onze aanwezigheid op de boekenmarkt aangekondigd. De Haarlemse 

nieuwsradio Haarlem 105 had gebeld voor een interview dat de dag tevoren 

twee keer werd uitgezonden. Hoe dan ook, de aanloop was behoorlijk en de 

interesse voor Boudewijn Büch leeft nog steeds, ook in Haarlem en omstreken. 

Het leuke van zo’n dag is dat we ook altijd in gesprek komen met mensen die 

Boudewijn hebben gekend. Zo kwam de toenmalige tandarts van Boudewijn uit 

Amsterdam met zijn vrouw even een kijkje nemen en belangstelling tonen. Ze 

denken nog altijd met warmte aan Boudewijn terug. 

Aan het eind van de dag maakten we de balans op en natuurlijk hoort daar ook 

de financiële kant bij. We hadden die dag niet slecht geboerd. Niet eerder 

hadden we op een markt zoveel omzet gedraaid en dat voelt natuurlijk lekker. 

Kortom een dagje ‘lullen’ over Boudewijn, een beetje leuten met elkaar, 

‘collegae’ marktkooplui en passerende Büchianen, en een lekker dagje buiten 

brachten ons en de vereniging geen windeieren. Hopelijk kunnen we dat van 

komende zondag ook zeggen, want aanstaande zondag 31 mei staan we, in 

goed gezelschap van Arjan Honkoop en zijn Antiquariaat Alcheringa op de 

boekenmarkt in Leiden. We danken Arjan vooraf voor het feit dat hij ons 

belangeloos, een deel van zijn kraam schenkt. Misschien zien we jullie in Leiden  

 

 

Kwartetspel met Boudewijn BüchKwartetspel met Boudewijn BüchKwartetspel met Boudewijn BüchKwartetspel met Boudewijn Büch    
André Koolen 

 

Onlangs is er in de serie Vogelvluchtkwartetten een nieuw kwartetspel 

verschenen over schrijvers. De complete titel is: Vogelvluchtkwartet nr. 2, 12 

kwartetten Nederlandse schrijvers in de 20e eeuw. In dit schrijverskwartet komt 

ook Boudewijn Büch voor. Hij komt voor in zee- en reisverhalen samen met Jan 

de Hartog, Cees Noteboom en Carolijn Visser. 
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In het setje Dagboekschrijvers komen we nog Hans Warren tegen. 
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Andere bekende namen in het kwartetspel zijn onder andere: Tomas Ross, Felix 

Thijssen, Simon Vestdijk, Arthur Japin, Mensje van Keulen, Jan Wolkers en Gerrit 

Komrij. Ik kocht mijn kwartetspel voor € 8,95 bij de Bruna, maar het zal vast ook 

in andere winkels te koop zijn. De uitgever is: Memoriael in Bussum. 

(ISBN nummer: 9789080434851)   
Napoleons 'oerradijs'Napoleons 'oerradijs'Napoleons 'oerradijs'Napoleons 'oerradijs'    ----    Felix WilbrinkFelix WilbrinkFelix WilbrinkFelix Wilbrink    
Ingestuurd door: André Koolen  Vrijdag 8 mei 2009 / pagina 19 In: 

 

 

 

Vakantie in Frankrijk. Ze heeft de Morvan uitgekozen. Inmiddels een soort klein 

Nederland, want je kunt er goedkoop huizen kopen en daar houden wij wel van. 

Bossen, overal bossen. Bloeiende bermen, in alle kleuren. "Zullen we de 

kofferbak vol met planten stoppen voor op het balkon, als we terug zijn?" zegt 

ze naast me. En we glooien van heuvel naar heuvel. Nee, dan liever langs de 

Intermarché, want je komt Frankrijk niet uit zonder een kofferbak vol lekkers. 

Compleet uit je dak daar. De kofferbak zat in een mum van tijd vol. Een kaasje, 

Gaperon, volle melk, geweldig. Of de met peterselie geperste stukjes ham, juist, 

eerlijk handwerk. Als je dan stukjes ham over hebt, dan lijm je die toch niet aan 

elkaar om net te doen of het echt ham is. Dan maak je er jambon de Bourgogne 

persille van. Blikken vol cassoulet. Wij hebben witte bonen op tomatensaus, 

maar die Fransen doen er heerlijke stukjes worst doorheen en ganzenvet. Ja, 

dan wordt het wel lekker. Choucroute, klinkt toch een stuk beter dan zuurkool, 

kan er ook nog bij. Blikken ganzenvet, eendenvet, een en al braadfeest de 

komende weken. Een fles sirop de pamplemousse, ja, grapefruitsiroop, van 

Rieme, met een etiket dat honderd jaar geleden is ontworpen. Druivenpittenolie 

natuurlijk, potten vol mosterd. Ach, die arme auto.  

Het plaatsje waar we zitten, kent een gek verhaal. Napoleon, net ontsnapt uit 

zijn verbanning, stond er met zijn oude getrouwe troepen voor de deur. Men 

wilde hem echter niet ontvangen. Veel vertrouwen in zijn nieuwe avontuur had 

men kennelijk niet. Het kostte de burgemeester zijn kop. En na een groot diner 

keek Napoleon rond de tafel en riep de mooiste dame bij zich met de 

mededeling dat haar man voortaan burgemeester zou zijn. Niet dat ze daar blij 

mee was, integendeel, direct toen er weer orde op zaken was gesteld, verloor 

ook hij zijn kop. En dat bracht me opeens op een aflevering van de 

reisprogramma's van Boudewijn Büch. Hij stond eens geheimzinnig in een 

vitrine te kijken, want daar zou het geslacht van Napoleon liggen. Het viel wat 

tegen. Ik vertelde haar deze anekdote. En toen stond ze opeens met die 

ondeugende glimlach bij de groenteafdeling met iets in haar hand dat ik nog 
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nooit had gezien. Radis noir, de oerradijs. Een langwerpige zwarte knol, 

ongeveer de vorm van...  

Oké, je snijdt hem in plakjes en legt die in zout water, even laten uitlekken en 

door de salade, bij wat kaas, of je maakt er een puree van. Maar voorlopig gaat 

die zo mee naar Nederland, om aan vrienden te laten zien en daarbij gekke 

verhalen over Napoleon te vertellen. Eerlijk gezegd, ik wou dat ik er nooit over 

begonnen was. Want wie eet er nou zoiets? 
 

 

Martin Ros vijftig jaar op wacht: schetsen over een boekenfanaatMartin Ros vijftig jaar op wacht: schetsen over een boekenfanaatMartin Ros vijftig jaar op wacht: schetsen over een boekenfanaatMartin Ros vijftig jaar op wacht: schetsen over een boekenfanaat    
André Koolen 

 

Deze maand verscheen bij uitgeverij Aspekt het boek: “Martin Ros vijftig jaar op 

wacht: schetsen over een boekenfanaat”. Een vriendenboek onder redactie van 

Perry Pierik. Een groot aantal bekende namen uit de boekenwereld schrijft iets 

aardigs, of soms iets minder aardigs, over deze markante persoonlijkheid. Ook 

Wim Meulenkamp doet een duit in het zakje. Hij maakt in zijn bijdrage een 

vergelijking met onze Boudewijn. 

 

“Overigens bestaat er ook een sterke parallel met de nu geheel uit de gratie 

zijnde Boudewijn Büch (men kwam erachter dat diens romans eh… fantasie 

waren, en de Nederlander kan het niet hebben indien fictie verzonnen blijkt): 

beiden waren populaire presentatoren van boekenprogramma’s, en de forte van 

de een was radio van de ander televisie. Beiden zijn/waren bij het volk tevens 

befaamd om hun boekenbezit. Over volk gesproken, alle twee hadden ze een 

bereik beginnend vanaf middle lower class/upper lower class en, reikend tot aan 

segmenten van de middle middle class, een unicum in Nederlandse zaken die 

met boeken van doen hebben. En waar Martin meer de paljas van de literatuur 

markeerde, poseerde Büch als de getroebleerde auteur. En die boeken… Ros 

gooit ze bij voorkeur op stapels en meer dan eens heeft hij een boek nieuw 

moeten aanschaffen (al is een van zijn uitspraken dat hij nog nooit in zijn leven 

een boek gekocht heeft), omdat het niet meer hervindbaar was in die 

boekenbergen, terwijl Büch de boekies netjes op rij zette en naar zeggen op de 

televisie verscheen met witte katoenen handschoenen, zoals al te precieuze 

museummensen dat ook wel doen om het object een onverdiend aura te 

geven.” 

 

Altijd fijn als iemand de moeite neemt om iets over Boudewijn te schrijven. Een 

hele rake opmerking tussen haakjes over de fantasie van de schrijver. Maar uit 

de gratie? Misschien weet meneer Meulenkamp niet van het bestaan van ons 

gezelschap. Dat kan natuurlijk. Maar of er 170 mensen zijn die gezamenlijk de 

passie van Wim Meulenkamp of zelfs Martin Ros delen, betwijfel ik. Dus meneer 

Meulenkamp, bij deze een uitnodiging voor de alweer 8e Internationale 
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Boudewijn Büch Dag in de OBA in Amsterdam. 

Kunt u met eigen ogen zien hoeveel mensen er 

nog enthousiast zijn over Boudewijn Büch. Als u 

zondag 13 december in uw agenda schrijft, houd 

ik een plaatsje voor u vrij op de eerste rij. 

 

 

Martin Ros vijftig jaar op wacht. Schetsen over een 

boekenfanaat Perry Pierik (red.) 

ISBN: 9789059117204    Prijs: € 14,95   Uitgeverij 

ASPEKt 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelen met Boudewijn BüchWandelen met Boudewijn BüchWandelen met Boudewijn BüchWandelen met Boudewijn Büch    nog te bestellennog te bestellennog te bestellennog te bestellen    
 

Wandelen met Boudewijn Büch door Springendal en 

Hezingen van Ootmarsum en Vasse is te nog te bestellen.  

Voor € 17,50 + € 1,76 = € 19,26 krijgt u deze bijzondere 

uitgave thuis gestuurd en siert hij uw boekenkast.  

Deze uitgave is gelamineerd, opdat hij tijdens een 

wandeling beschermd is tegen lichte regen. 

Mail voor een bestelling naar kpiters@xs4all.nl en maak 

het bedrag over op de rekening van het Boudewijn Büch 

Gezelschap Büchmania 9435007 in Leiden. 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 11 

14 juni 2009 

 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

 Presentatie Büchmania Magazine 6, zondag 12 juli in Leiden 

 Büchmania dankt Antiquariaat De Vries & De Vries 

 Vraag over signatuur en een waanzinnige link 

 Fotograaf Dolph Kessler gaat samenwerking aan met Frans Mouws  

 Gevlogen Paradijsvogels van Ron Moerenhout 

  Redmond O’Hanlon mee op de Beagle 

 

Met dank voor het aanleveren van onderwerpen aan: Mart Jansen, André Koolen 

en Frans Mouws 

 

 

PPPPresentatie Bresentatie Bresentatie Bresentatie Büchmania Magazine 6üchmania Magazine 6üchmania Magazine 6üchmania Magazine 6 zondag  zondag  zondag  zondag 12121212 juli in Leiden juli in Leiden juli in Leiden juli in Leiden    
 

Beste Büchianen, het is bijna zomer en daarmee tijd voor de presentatie van 

Büchmania Magazine 6. Op dit moment leggen we de laatste hand aan alweer 

een fraai magazine, waaraan veel auteurs meewerkten. Het is een afwisselend 

magazine geworden en biedt boeiende verhalen en prachtige foto’s.  
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We nodigen u allen uit om het Büchmania Magazine 6 in ontvangst te komen 

nemen op zondag 12 juli in Leiden, in café Einstein, Nieuwe Rijn 19, vanaf 

14.00 uur. 

De presentatie staat geheel in het teken van Eilanden en ReizenEilanden en ReizenEilanden en ReizenEilanden en Reizen en tijdens de 

middag zullen we een aantal zeer interessante, scherpe lezingen/presentaties 

krijgen over het genoemde thema. 

 Carl KoppeschaarCarl KoppeschaarCarl KoppeschaarCarl Koppeschaar houdt een lezing over PPPPaaseilandaaseilandaaseilandaaseiland en toont fraai 

beeldmateriaal. Hij vertelt u ook waarom u juist komend jaar de reis naar 

Paaseiland moeten maken.  

 Leendert FledderusLeendert FledderusLeendert FledderusLeendert Fledderus vertelt over Dunk IslandDunk IslandDunk IslandDunk Island, dat eens ook bezocht werd door 

Boudewijn Büch en laat eveneens beeldmateriaal zien. 

 JoJoJoJoris Crabbendamris Crabbendamris Crabbendamris Crabbendam zal u trakteren op verhalen en beeldmateriaal over Saba en Saba en Saba en Saba en 

StromboliStromboliStromboliStromboli. 

 

Het is de bedoeling dat de sprekers van de middag, korte presentaties houden 

van maximaal 20 minuten, zodat we een snelle, leuke en afwisselende middag 

krijgen. De bovenzaal van café Einstein leent zich uitstekend voor deze 

presentaties. Het is er gezellig ingericht met rondom allemaal boeken. Dat leek 

ons meer dan toepasselijk. 

 

Als er leden zijn die zich ook willen opwerpen voor een leuke presentatie met als 

thema Eilanden / ReizenEilanden / ReizenEilanden / ReizenEilanden / Reizen dan zijn zij van harte uitgenodigd. Meld je dan even bij 

Karin op kpiters@xs4all.nl of 06 38534610. 

 

Na de presentaties Na de presentaties Na de presentaties Na de presentaties (circa 1(circa 1(circa 1(circa 18.00 uur) 8.00 uur) 8.00 uur) 8.00 uur) eten we met de liefhebbers een gezellig eten we met de liefhebbers een gezellig eten we met de liefhebbers een gezellig eten we met de liefhebbers een gezellig 

hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten). Als je mee-eet, laat het dan ook even weten aan 

Karin (kpiters@xs4all / 06 38534610) in verband met de reservering. 

 

Dus: zondag 12 juli vanaf 14.00 uur in Café Einstein, Nieuwe Rijn 19 in Leiden. 

En wat is er nu mooier om op een zomerse zondag een Büchmania Middag te 

combineren met een museumbezoek in de ochtend. Leiden biedt daartoe vele 

opties. Denk onder andere aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Naturalis, 

met de tentoonstelling Darwin, het Boerhaave museum of het Rijksmuseum voor 

Oudheden. 

 

We hopen velen van jullie te zien! 

 

 

BBBBüchmania üchmania üchmania üchmania dankt dankt dankt dankt Antiquariaat De Vries & De Antiquariaat De Vries & De Antiquariaat De Vries & De Antiquariaat De Vries & De VVVVrierierieriessss    
 

Na de boekenmarkt Op de Dreef in Haarlem, van 9 mei jongstleden, kregen we 

een erg leuk bericht van Martin en Pieter de Vries van Antiquariaat De Vries & De 

Vries. In Haarlem waren we gezellig in gesprek geraakt, zoals dat gaat ‘als 
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handelaren onder elkaar’. Het plezierige contact leverde een leuke gift op aan 

ons gezelschap. Hieronder daarvan akte. 

 

“Verleden week hebben wij elkaar gesproken op de boekenmarkt in Haarlem. Ik 

heb u daar mijn Büch catalogi aangeboden. Ik heb deze vandaag(zaterdag) 

afgegeven bij het veilinghuis Burgersdijk & Niermans. U kunt de catalogi daar 

afhalen.  

Ik schenk deze namens het Antiquariaat De Vries &De Vries aan het Boudewijn 

Büch Gezelschap. Ik verzoek u daarvan melding te maken aan u leden. Dat is 

de enige tegenprestatie. 

 

Vriendelijke groet, 

Martin en Pieter de Vries” 

 

Het Antiquariaat De Vries & De Vries is te vinden in de Damstraat 19, 2011 HA, 

in Haarlem en telefonisch bereikbaar op: 06 158 21 092. 

U kunt ook mailen mail@oudeprenten.com of de website raadplegen: 

www.oudeprenten.com  

Wij zijn Martin en Pieter de Vries zeer erkentelijk voor dit leuke gebaar en danken 

hen zeer. De catalogi zijn inmiddels opgenomen in het Büchmania Archief.  

 

 

Vraag over Vraag over Vraag over Vraag over signatuursignatuursignatuursignatuur en een waanzinnige lin en een waanzinnige lin en een waanzinnige lin en een waanzinnige linkkkk    
Mart Jansen 

 

Beste Allemaal, 

 

Zo nieuwsgierig als ik ben...... zou iemand mij kunnen vertellen van wie deze 

signatuur is (zie illustratie hieronder)?? Met deze persoon heeft Boudewijn in 

1981 (februari) Lissabon bezocht. 

Na raadpleging van de Bijbel van Frans zag ik dat Boudewijn in (onder andere) 

1987 Lissabon bezocht heeft. 

Hierover verscheen een stukje in Het 

Parool op 4 mei 1987 genaamd Leve 

de waarachtige Romantiek . 

Echter dit stukje bracht geen 

oplossing. 

 

mijn email: queequeg@xs4all.nl 

Het kan even duren eer ik antwoord 

daar ik tot eind juni elders vertoef. 

Alvast erg veel dank, 

Mart Jansen 

 



 4/6 

PS: Tijdens een nachtelijke surfpartij ben ik hier blijven hangen, geweldig. 

Veel plezier 

http://curiousexpeditions.org/?p=78 

 

 

Fotograaf Fotograaf Fotograaf Fotograaf Dolph KesslerDolph KesslerDolph KesslerDolph Kessler    gaat samenwerking aan met Frans Mouwgaat samenwerking aan met Frans Mouwgaat samenwerking aan met Frans Mouwgaat samenwerking aan met Frans Mouws s s s     
Frans Mouws 

 

Een ‘klein’ nieuwtje, zoals Frans het zelf noemt, van Frans Mouws: 

 

“Ik ga met onder andere. met Dolph Kessler samenwerken voor mijn nieuwe 

dodo uitgave. Dolph bezoekt Büchiaanse plaatsen in de wereld. Zo was hij in 

Nome Alaska en heeft daar een fotoboekje van gemaakt in een oplage van 

veertig exemplaren (kosten 35 euro). Je kunt deze eventueel bij hem bestellen 

via zijn website; http://dolphkessler.nl/ 

Bij de optie ‘nieuwe series’ kun je alvast naar een paar Nome foto’s kijken. En 

onder de knop ‘fotoboeken’ vind je wat foto’s van Tristan! 

 

 

Gevlogen Gevlogen Gevlogen Gevlogen ParadijsvogelsParadijsvogelsParadijsvogelsParadijsvogels van Ron Moerenhou van Ron Moerenhou van Ron Moerenhou van Ron Moerenhoutttt    
 

Het is u hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan: Eén van de leden van ons 

gezelschap, Ron Moerenhout, heeft een boek geschreven dat de titel draagt: 

Gevlogen Paradijsvogels. Begin van deze week was Ron te gast bij De zomer 

draait door om samen met Mirjam de Graaff, de zus van Bart de Graaff, te 

vertellen over de gevlogen Paradijsvogels; te vroeg gestorven en markante 

Nederlanders, en de verhalen die hij daarover optekende. Ook Boudewijn Büch 

heeft een plaatsje gekregen in Rons boek. 
Afgelopen woensdag 10 juni vond de presentatie van 

Gevlogen Paradijsvogels plaats bij Selexyz, Dekker v.d. 

Vegt in Arnhem. Het eerste exemplaar is daar 

overhandigd aan Mirjam de Graaff. 

 

Het boek is vanaf heden in de boekhandel te koop 

voor: € 18,95. 

 

In Gevlogen Paradijsvogels: te vroeg overleden 

bekende Nederlanders zet Ron Moerenhout twaalf 

kleurrijke, relatief jong overleden, bekende 

Nederlanders op een rij. Allen stierven voor hun 55e 

levensjaar: Herman Brood, Klaas Bruinsma, 

Boudewijn Büch, Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Bart 

de Graaff, Theo Koomen, Ischa Meijer, Sylvia 

Millecam, Willem Ruis, Jannes van der Wal en 
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Mathilde Willink. 

Na hun dood bleven ze in het nieuws en hun faam neemt soms zelfs mythische 

proporties aan. Hun intense levens worden beschreven vanaf hun geboorte tot 

hun onverwachte overlijden en ook wordt aandacht besteed aan de wijze 

waarop ze voort blijven leven na hun dood. Naast verrassende 

wetenswaardigheden komen ook minder bekende kanten naar voren. Duidelijk 

wordt dat er een rode draad loopt door al deze levens. Paradijsvogels staan 

graag in de schijnwerpers maar zijn anders dan anderen en daarom vaak ook 

eenzaam. Dit is een boeiend portret van de paradijsvogels die in ons collectieve 

geheugen gegrift staan. 

 

 

Redmond O’HanlonRedmond O’HanlonRedmond O’HanlonRedmond O’Hanlon mee op de Beagle mee op de Beagle mee op de Beagle mee op de Beagle    
door: Lex Runderkamp op 10 maart 2009 

De geweldig populaire Britse schrijver Redmond O’Hanlon gaat zeker twee keer 

mee met de Beagle. Ik sprak hem vandaag in Amsterdam samen met Beagle-

redactrice Maaike de Gruyter. O’Hanlon vindt het idee om de Beagle na te zeilen 

geniaal in z’n eenvoud (met dank aan regisseur/cameraman Hans Fels die het 

Beagleplan bedacht heeft). O’Hanlon gaat zelfs zo ver om het idee te 

vergelijken met de evolutietheorie van Darwin zelf: zo eenvoudig dat velen in de 

19e eeuw al dachten: waarom heb ik dat niet bedacht? 

Bekijk hier het filmpje: http://beagle.vpro.omroep.nl/2009/03/redmond-

ohanlon/ 

Er op afEr op afEr op afEr op af    

door: Lex Runderkamp op 24 mei 2009  

Redmond O’Hanlon vertrekt met de Beagles naar Indonesië. VPRO-regisseur 

Roel van Broekhoven is nu niet langer die eindredacteur van 

het succesvolle “In Europa”. Hij is nu een Beagle. Het 

camerateam bestaat uit Jacko van ‘t Hof (vooraan bij de 

incheckbalie) en geluidsman, bioloog en Darwinkenner Rik 

Meier. Hij smst: “…meteen het spannendste onderwerp: de 

Lijn van Wallace en de 

Eilandtheorie. Goddammit 

wat een leven. Ik ga eropaf.” 

Hij illustreert het 

enthousiasme dat in het hele Beagleteam bestaat. 

Volg de Twitters van @Beagle_Maaike die als 

fotografe niet op deze foto’s te zien is. 
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In het voetspoor van WallaceIn het voetspoor van WallaceIn het voetspoor van WallaceIn het voetspoor van Wallace    

door: Maaike de Gruyter op 25 mei 2009  

Ik ben gisteren vertrokken naar 

Indonesië samen met schrijver 

Redmond O’Hanlon, regisseur Roel van 

Broekhoven, cameraman Jacko van ‘t 

Hof en geluidsman Rik Meier. Niet dat 

Darwin ooit in Indonesië zat. Wie daar 

wel ongeveer 10 jaar vertoefde, was een 

tijdgenoot van Darwin, de jonge 

natuuronderzoeker Alfred Russel 

Wallace, die jarenlang allerlei soorten 

verzamelde en beschreef, eerst vanuit 

Brazilië, daarna vanuit de archipel. Zijn inzichten, en die van vele anderen, 

hielpen Darwin tot het uiteindelijk formuleren van zijn evolutietheorie, zo luidt de 

officiële lezing. Maar van kenners horen wij steeds vaker andere geluiden: 

Wallace got there earlier, fluisterde iemand vorige week in Engeland. Hè?!  Is 

Darwin dan niet de ‘Vader van de evolutieleer’?! Wie is die Wallace? En waarom 

kent niemand hem? Wat deed hij precies in Indonesië; waar woonde hij; hoe 

leefde hij?  De Beagle treedt voor even in het voetspoor van Wallace, om op al 

die vragen in Indonesië het antwoord te vinden. 

 

Charles Darwin is following my updatesCharles Darwin is following my updatesCharles Darwin is following my updatesCharles Darwin is following my updates    

door: Lex Runderkamp op 23 mei 2009  

 

Onverwacht Twitterbericht. Ik word gevolgd door 

Charles Darwin. Ik volg Darwin al wat langer, want ik 

geniet van zijn korte Twitter-observaties die gebaseerd 

zijn op de dagboekaantekeningen van de Beaglereis. 

Zoals deze op de Kaapverdische eilanden: 

 “tasted a Banana: but did not like it, being maukish and sweet with little flavor.”  

Zou Darwin dan toch Nederlands spreken? 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 12 

20 juni 2009 

 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

 Presentatie Büchmania Magazine 6, zondag 12 juli in Leiden 

 Van Adam tot DNA tentoonstelling in Boerhaave Museum Leiden 

 Schatkist vol documenten 

 Go Back To The Zoo heeft Boudewijn als inspiratiebron? 

 Nog een triest bericht voor de eilandisten onder de Büchianen 

 

Met dank voor het aanleveren van onderwerpen aan: André Koolen. 

 

 

 

Presentatie Büchmania Magazine 6Presentatie Büchmania Magazine 6Presentatie Büchmania Magazine 6Presentatie Büchmania Magazine 6 zondag 12 zondag 12 zondag 12 zondag 12 juli in Leiden juli in Leiden juli in Leiden juli in Leiden    
 

In de vorige nieuwsbrief vermeldden we het al: het is tijd voor de presentatie 

van Büchmania Magazine 6. Op dit moment legt de drukker de laatste hand aan 

alweer een fraai magazine, waaraan veel auteurs meewerkten. Het is een 

afwisselend magazine geworden en biedt boeiende verhalen en prachtige foto’s.  

We nodigen u allen uit om het Büchmania Magazine 6 in ontvangst te komen 

nemen op zondag 12 juli in Leiden, in café Einstein, Nieuwe Rijn 19, vanaf 
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14.00 uur. Laat even weten of je aanwezig bent op: kpiters@xs4all.nl of 06 

38534610. 

De presentatie staat geheel in het teken van Eilanden en ReizenEilanden en ReizenEilanden en ReizenEilanden en Reizen en tijdens de 

middag krijgen we een aantal zeer interessante, scherpe lezingen/presentaties 

over het genoemde thema.  

 

We kunnen inmiddels de volgende namen en lezingen aankondigen: 

 Carl KoppeschaarCarl KoppeschaarCarl KoppeschaarCarl Koppeschaar houdt een lezing over PaaseilandPaaseilandPaaseilandPaaseiland en toont fraai 

beeldmateriaal. Hij vertelt u ook waarom u juist komend jaar de reis naar 

Paaseiland moeten maken.  

 Leendert FledderusLeendert FledderusLeendert FledderusLeendert Fledderus vertelt over Dunk IslandDunk IslandDunk IslandDunk Island, dat eens ook bezocht werd door 

Boudewijn Büch en laat eveneens beeldmateriaal zien. 

 Joris CrabbendJoris CrabbendJoris CrabbendJoris Crabbendamamamam zal u trakteren op verhalen en beeldmateriaal over Saba en Saba en Saba en Saba en 

StromboliStromboliStromboliStromboli. 

 Marcel Schaap Marcel Schaap Marcel Schaap Marcel Schaap verhaalt over de eilanden eilanden eilanden eilanden Bouvet en KerguelenBouvet en KerguelenBouvet en KerguelenBouvet en Kerguelen 

 We tonen tevens de documentairede documentairede documentairede documentaire van Rob HessingRob HessingRob HessingRob Hessing over PaaseilandPaaseilandPaaseilandPaaseiland, eerder 

uitgezonden bij  

 

Het is de bedoeling dat de sprekers van de middag, korte presentaties houden 

van maximaal 20 minuten, zodat we een snelle, leuke en afwisselende middag 

krijgen. De bovenzaal van café Einstein leent zich uitstekend voor deze 

presentaties. Het is er gezellig ingericht met rondom allemaal boeken. Dat leek 

ons meer dan toepasselijk. 

 

Als er leden zijn die zich ook willen opwerpen voor een leuke presentatie met als 

thema Eilanden / ReizenEilanden / ReizenEilanden / ReizenEilanden / Reizen dan zijn zij van harte uitgenodigd. Meld je dan even bij 

Karin op kpiters@xs4all.nl of 06 38534610. 

 

Na de presentaties (circa 18.00 uur) eten we met de liefhebbers een gezellig Na de presentaties (circa 18.00 uur) eten we met de liefhebbers een gezellig Na de presentaties (circa 18.00 uur) eten we met de liefhebbers een gezellig Na de presentaties (circa 18.00 uur) eten we met de liefhebbers een gezellig 

hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten). Als je mee-eet, laat het dan ook even weten aan 

Karin (kpiters@xs4all / 06 38534610) in verband met de reservering. 

 

Dus: zondag 12 juli vanaf 14.00 uur in Café Einstein, Nieuwe Rijn 19 in Leiden. 

En wat is er nu mooier om op een zomerse zondag een Büchmania Middag te 

combineren met een museumbezoek in de ochtend. Leiden biedt daartoe vele 

opties. Denk onder andere aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Naturalis, 

met de tentoonstelling Darwin, het Boerhaave museum of het Rijksmuseum voor 

Oudheden. 

 

We hopen velen van jullie te zien! 
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Van Adam tot DNA tentoonstelling in Boerhaave museum LeidenVan Adam tot DNA tentoonstelling in Boerhaave museum LeidenVan Adam tot DNA tentoonstelling in Boerhaave museum LeidenVan Adam tot DNA tentoonstelling in Boerhaave museum Leiden    
6 juni 2009 t/m 22 november 2009 

 

Museum Boerhaave presenteert in het Darwinjaar Van Adam tot DNA, een 

bijzondere tentoonstelling met de mens in de hoofdrol. Vanaf het allereerste uur 

hebben geleerden geprobeerd het mysterie ‘mens’ te doorgronden. Wat 

onderscheidt ons van de dieren en wat onderscheidt ons van elkaar? In Van 

Adam tot DNA toont Museum Boerhaave een staalkaart van ideeën die 

wetenschappers in de afgelopen vijf eeuwen over de mens hebben ontwikkeld. 

 

De zoektocht naar oorsprong en individualiteit leidde 

tot allerlei classificaties, die overigens niet allemaal de 

wetenschappelijke tand des tijds hebben doorstaan. 

De bezoeker wordt geleid langs Adam en Eva, de 

perfecte mens naar Grieks schoonheidsideaal, 18e 

eeuwse schedels uit alle windstreken en langs allerlei 

wonderlijke meetinstrumenten om de mens in kaart te 

brengen.  

Natuurlijk is in de tentoonstelling ook een grote rol 

weggelegd voor de genetica. Sinds de ontdekking van 

de dubbele helix is DNA niet meer weg te denken uit 

het onderzoek en discussies over gezondheid, 

identiteit en afkomst. Je DNA lijkt alles te vertellen over 

je lichaam, wie je bent en waar je vandaan komt. Maar hoeveel kan DNA 

eigenlijk echt vertellen? En wat zijn de consequenties van deze 

wetenschappelijke vooruitgang? 

 

De bezoeker wordt gevraagd te reageren op actuele kwesties. Wat vind je ervan 

om een DNA-test te doen, om te weten of je een 

verhoogde kans hebt op een ziekte of om er achter 

te komen wie je vader is? Maar je kunt jezelf in de 

tentoonstelling ook vermaken door jezelf te 

vergelijken met een Griekse schone uit vervlogen 

tijden of door te onderzoeken tot welk menstype je 

behoort. 

 

Van Adam tot DNA is mede mogelijk gemaakt door Centre for Society & 

Genomics, Netherlands Genomics Initiative, Centre for Medical Systems Biology 

en Forensic Genomics Consortium Netherlands.  

 

Bij de tentoonstelling is een activiteitenprogramma georganiseerd: 

 

De wereld vóór Darwin: geleerden stelden zich al vragen 

over de oorsprong van het leven, ruim voordat Darwin in 
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1859 zijn baanbrekende boek presenteerde. Dat verhaal wordt verteld in een 

multimediatour met bioloog Midas Dekkers en fysicus en moleculair bioloog 

Cees Dekker. 

 

Razza Umana Italia: in zijn nieuwe werk gaat Oliviero Toscani op zoek naar ‘het’ 

Italiaanse uiterlijk. Toscani is bekend van zijn omstreden reclamecampagnes 

voor Benetton en Ra-Re. De fototentoonstelling vormt het uitgangspunt voor 

een fotoproject voor jongeren. 

Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, Leiden, tel. 071-5214224 

www.museumboerhaave.nl 

 

Schatkist vol documentenSchatkist vol documentenSchatkist vol documentenSchatkist vol documenten    
André Koolen 

 

In Het Parool van 11 juni jongstleden stond een zeer interessant artikel van 

Henk Schutten over eeuwenoude manuscripten die dankzij de nieuwe digitale 

technologieën voor iedereen bereikbaar worden. Meestal is het zo dat 

wetenschappers bij hoge uitzondering de kostbare documenten mogen inkijken. 

Even een kopietje maken is er al helemaal niet bij. Daardoor is een schat aan 

informatie tot nu toe verborgen gebleven voor de gewone man. Tot nu toe want 

door het internet is er in razend tempo een schat aan documenten in te zien. In 

het artikel brengt Henk Schutten een aantal waardevolle documenten onder de 

aandacht. De dagboeken van Leonardo da Vinci, partituren van Mozart, met de 

hand geschreven manuscripten van beroemde auteurs en de Codex Sinaiticus, 

de oudste bijbel ter wereld. 

Mijn belangstelling ging vooral uit naar de World Digital Library, waarmee VN-

organisatie Unesco het culturele erfgoed van alle nationale bibliotheken van de 

wereld op één plaats hoopt samen te brengen. Via de World Digital Library zijn 

de orakelbotten te raadplegen, de oudst bekende vorm van het Chinese schrift. 

Ook is er het formulier te zien waarmee Albert Einstein zich in 1936 inschreef als 

Amerikaans staatsburger. Maar het mooiste voor mij zijn toch wel de dagboeken 

van Christoffel Columbus. Als je naar de site gaat zie je de wereld waarop je 

kunt klikken om de vele documenten te zien. Alleen al in het vakje Europa zitten 

319(!) documenten. Tik bij de zoekbalk Columbus in en het genieten kan 

beginnen. Een manuscript, brieven, werkelijk alles is door te bladeren. Even 

inzoomen en ook de kleinste details zijn te ontwaren. Je hoeft eigenlijk nooit 

meer naar een bibliotheek toe, maar of dat nu de bedoeling is…. 

 

Wie zelf wil zoeken op het wereldwijde web: 

www.wdl.org 

www.bl.uk 

www.papyrology.ox.ac.uk 

www.codexsinaiticus.org    

www.hmml.org 
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Go Back To The Zoo heeft Boudewijn als inspiratiebron?Go Back To The Zoo heeft Boudewijn als inspiratiebron?Go Back To The Zoo heeft Boudewijn als inspiratiebron?Go Back To The Zoo heeft Boudewijn als inspiratiebron?    
André Koolen 

    

Ze bestaan al een jaar of twee. De popband Go Back To The Zoo. Ze mochten 

zelfs optreden in het programma De Wereld Draait Door van Mathijs van 

Nieuwkerk. Dat betekent dat je anderhalve minuut wordt ondervraagd door de 

presentator en één minuut je nieuwe plaatje mag spelen. Nooit langer, alhoewel 

er één terechte uitzondering was, maar daar gaat het nu niet om. De aanleiding 

voor de aanwezigheid van Go Back To The Zoo was gelegen in het feit dat hun 

plaatje uitgekozen was om te fungeren als achtergrondmuziek bij een reclame 

voor een groot wereldwijd merk. Dan sta je natuurlijk in een keer in de spotlights. 

Je wordt ook gevraagd door bladen voor een interview of je stuurt een bio op 

zoals dat zo mooi heet. En daar komt onze Boudewijn om de hoek kijken. Wat 

blijkt, bij het bedenken van de naam zijn ze geïnspireerd door onze grote 

reisschrijver. Lees daarvoor maar de bijgevoegde artikelen. 

Hartstikke leuk natuurlijk, maar mijn interesse werd vooral gewekt door het 

opvoeren van een kelder in een grachtenpand in Utrecht waar Boudewijn Büch 

zijn zoölogische verzameling bewaarde. Ik had er nog nooit van gehoord dus 

klom in de digitale pen en schreef een mailtje voor informatie. Er kwam een 

vaag en ontwijkend mailtje terug: “Helaas kunnen wij in verband met de privacy 

van de bewoners niet veel meer zeggen over onze repetitieruimte, dan dat het 

het voormalige onderkomen van de zoölogische collectie van Boudewijn is”. 

Eén van de leden, Cas Hieltjes, studeert volgens mij aan de Universiteit van 

Amsterdam Museumstudies. (Weer beïnvloed door Boudewijn?) Ze willen wel lid 

worden van Büchmania dus dat is mooi. Maar die kelder blijft intrigeren. Wie van 

onze leden weet hier iets meer over? 

 

    

    3VOOR123VOOR123VOOR123VOOR12    

 

HHHHollandse Nieuwe Go Back To The Zoo laat zich inspireren door ollandse Nieuwe Go Back To The Zoo laat zich inspireren door ollandse Nieuwe Go Back To The Zoo laat zich inspireren door ollandse Nieuwe Go Back To The Zoo laat zich inspireren door 

Boudewijn BüchBoudewijn BüchBoudewijn BüchBoudewijn Büch    

 

“Als ik zeg dat we popmuziek maken, denkt iedereen aan Britney “Als ik zeg dat we popmuziek maken, denkt iedereen aan Britney “Als ik zeg dat we popmuziek maken, denkt iedereen aan Britney “Als ik zeg dat we popmuziek maken, denkt iedereen aan Britney 

Spears”Spears”Spears”Spears”    
 

Interview Tom Willemsen, 27 mei 2008 
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In een vorig leven zat zanger Cas Hieltjes in Oud-Hollandse Nieuwe The Pax. 

De formatie viel vorig jaar uit elkaar en Cas Hieltjes besloot een nieuwe band te 

beginnen met onder andere zijn broer Teun Hieltjes. Go Back To The Zoo is de 

Hollandse Nieuwe van deze week. 

 

WWWWie of wat is go back to the zoo?ie of wat is go back to the zoo?ie of wat is go back to the zoo?ie of wat is go back to the zoo?    

“We repeteren in Utrecht. De gitarist, mijn broer, woont in Utrecht en de rest 

komt uit Amsterdam. Eigenlijk is het vooral popmuziek dat we maken. Maar 

alleen als ik dat zeg, denken mensen meteen aan Britney Spears. Britpop wil ik 

het ook niet noemen, dan denk ik aan de jaren negentig. Op Oasis na, vind ik 

dat niet echt leuke muziek.” 

 

HHHHoe vaak oefenen jullie?oe vaak oefenen jullie?oe vaak oefenen jullie?oe vaak oefenen jullie?    

“Twee keer in de week.” 

 

WWWWaar komt de naam vandaan?aar komt de naam vandaan?aar komt de naam vandaan?aar komt de naam vandaan?    

“We repeteren in een grachtenpand in Utrecht, waar de zoologische collectie 

van Boudewijn Büch heeft gestaan. Af en toe krijgen we die Büch spirit te 

pakken. Dan hebben we opeens de drang om naar een eiland te gaan en daar 

heel intellectueel te gaan doen.” 

 

3333    voorvoorvoorvoor    12 oordeel: zoete gitaarpop om je vriendin op te trakteren, inclusief ooh 12 oordeel: zoete gitaarpop om je vriendin op te trakteren, inclusief ooh 12 oordeel: zoete gitaarpop om je vriendin op te trakteren, inclusief ooh 12 oordeel: zoete gitaarpop om je vriendin op te trakteren, inclusief ooh 

oohoohoohooh----en aah aahen aah aahen aah aahen aah aah----gezang. een vergelijking met the kooks is daarom snel gemaakt. gezang. een vergelijking met the kooks is daarom snel gemaakt. gezang. een vergelijking met the kooks is daarom snel gemaakt. gezang. een vergelijking met the kooks is daarom snel gemaakt. 

volgende keer misschien iets minder deftig?volgende keer misschien iets minder deftig?volgende keer misschien iets minder deftig?volgende keer misschien iets minder deftig?    

“Bedankt. Ik houd wel van ooh’s en aah’s in de liedjes. Jullie vinden ons op The 

Kooks lijken? Dat is wel een groot compliment.” 

 

DDDDe kleine blonde doode kleine blonde doode kleine blonde doode kleine blonde dood van  van  van  van BBBBoudewijn oudewijn oudewijn oudewijn BBBBüch ofüch ofüch ofüch of    de dierenboerderijde dierenboerderijde dierenboerderijde dierenboerderij van  van  van  van GGGGeorge eorge eorge eorge 

OOOOrwellrwellrwellrwell    

“Ik heb de Dierenboerderij niet gelezen, maar wel 1984. Dat was heel goed. En 

van Boudewijn Büch heb ik Links! gelezen en dat was te gek. Toch kies ik uit 

nationalistische overwegingen voor Büch.” 
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OOOOptreden met ptreden met ptreden met ptreden met editorseditorseditorseditors of met the looks? of met the looks? of met the looks? of met the looks?    

“Met The Pax hebben we in het voorprogramma van Editors gespeeld. Volgende 

maand treden we op met The Looks. We beginnen weer van voor af aan. Ik kies 

de Editors, want dan speel je in een grote zaal.” 

 

KKKKeuzeseuzeseuzeseuzes    

 

NNNNijmegen of ijmegen of ijmegen of ijmegen of |U|U|U|Utrecht?trecht?trecht?trecht? 

“Amsterdam, want daar woon ik en er zijn veel leuke bandjes te zien. Nijmegen 

is te klein. Alleen met de Vierdaagse feesten kom ik terug.” 

 

WWWWaarom maak je muziek?aarom maak je muziek?aarom maak je muziek?aarom maak je muziek?    

“Omdat we het heel leuk vinden.” 

 

============================================================ 

Het Amsterdamse reclamebureau Mokummercials haalde een reclame van Nike 

binnen en vond in het nummer Beam Me Up van Go Back To The Zoo de 

perfecte muzikale begeleiding voor de V for Victory Campagne. Gevolg was een 

optreden bij De wereld draait door en een hele hoop naamsbekendheid. 

Ondanks deze successen blijven het bescheiden lui, de jongens van de band. 

Zanger Cas weet het publiek goed te bespelen met zo af en toe een grap en de 

nodige zelfspot. De nummers die de mannen schreven in   ‘The Cave’ ; de 

kelder van het grachtenpand in Utrecht waar naar verluid Boudewijn Büch zijn 

zoölogische collectie bewaarde. 

============================================================ 

Go Back to The Zoo   "Jongens waren we - maar aardige jongens." (Nescio, 

1915) 

De broers Teun en Cas, die tot 2007 samen in The Pax speelden, vroegen 

vriend Bram te drummen en drukten Lars een bas in de handen. In The Cave, de 

kelder van het grachtenpand in Utrecht waar Boudewijn Büch zijn zoölogische 

collectie hield worden nu aan de lopende band hit(je)s geschreven Liedjes om 

te swingen, zingen en los op te gaan. 
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Go Back to The Zoo  Go Back to The Zoo  Go Back to The Zoo  Go Back to The Zoo  BiografieBiografieBiografieBiografie    

Jongens zijn ze- maar aardige jongens. Hun verhaal begint met Teun (gitaar) 

die op zijn 13e een band begon samen met schoolvrienden waaronder Bram 

(drums). Cas (zang), de jongere broer van Teun, dacht: Dat wil ik ook, en ook 

hij begon een band. De band van Teun viel uit 

elkaar en Teun voegde zich bij de band van Cas: 

The Pax. Met The Pax waren de broers redelijk 

succesvol in Nederland, zo speelden ze als 

support voor Editors en Mando Diao. Maar net 

toen het echt goed ging, viel ook The Pax uit 

elkaar. Teun en Cas wisten dat ze verder wilden. 

Ze speelden ook weer vaak samen met Bram en 

besloten met zijn drieën verder te gaan. Al gauw 

bleek dat er toch een bandlid miste en toen ze in 

de rij voor de The Strokes Lars (Bas) 

tegenkwamen, hadden ze die gevonden. Zo was in de zomer van 2007 Go Back 

To The Zoo een feit. Vanaf dat moment wordt er hard gerepeteerd en veel 

nummers gemaakt in The Cave, de kelder van een grachtenpand in Utrecht. Na 

een aantal maanden volgde een tour naar Denemarken en nu komt dan de 

eerste EP uit. En de band? De band leefde nog lang en gelukkig. 

 

 

Nog een triest bericht voor de eilandisten onder de BüchianenNog een triest bericht voor de eilandisten onder de BüchianenNog een triest bericht voor de eilandisten onder de BüchianenNog een triest bericht voor de eilandisten onder de Büchianen 

 
 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 13 

25 juni 2009 

 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

 Presentatie Büchmania Magazine 6, zondag 12 juli in Leiden 

 Boekenmarkten in Haarlem en Dordrecht 

 Manuscript Goethe onder de hamer 

 100 jaar “Colonel” Tom Parker 

 Colonel Parker heeft een plekje in Breda 

 Elvis Presley superevents, 'n weekend lang 

 

 

Met dank voor het aanleveren van onderwerpen aan: Eric van Rooij. 

 

 

Presentatie Büchmania Magazine 6Presentatie Büchmania Magazine 6Presentatie Büchmania Magazine 6Presentatie Büchmania Magazine 6 zondag 12 zondag 12 zondag 12 zondag 12 juli in Leiden juli in Leiden juli in Leiden juli in Leiden    
 

Reminder: Geef je nu op voor de presentatie van het Büchmania Magazine 6, 

zondag 12 juli in Leiden, in café Einstein, Nieuwe Rijn 19, vanaf 14.00 uur. Laat 

even weten of je aanwezig bent op: kpiters@xs4all.nl of 06 38534610. 
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De presentatie staat geheel in het teken van Eilanden en ReizenEilanden en ReizenEilanden en ReizenEilanden en Reizen en tijdens de 

middag krijgen we een aantal zeer interessante, scherpe lezingen/presentaties 

over het genoemde thema.  

 

 Carl KoppeschaarCarl KoppeschaarCarl KoppeschaarCarl Koppeschaar houdt een lezing over PaaseilandPaaseilandPaaseilandPaaseiland en toont fraai 

beeldmateriaal. Hij vertelt u ook waarom u juist komend jaar de reis naar 

Paaseiland moeten maken.  

 Leendert FledderusLeendert FledderusLeendert FledderusLeendert Fledderus vertelt over Dunk IslandDunk IslandDunk IslandDunk Island, dat eens ook bezocht werd door 

Boudewijn Büch en laat eveneens beeldmateriaal zien. 

 Joris CrabbendamJoris CrabbendamJoris CrabbendamJoris Crabbendam zal u trakteren op verhalen en beeldmateriaal over Saba en Saba en Saba en Saba en 

StStStStromboliromboliromboliromboli. 

 Marcel Schaap Marcel Schaap Marcel Schaap Marcel Schaap verhaalt over de eilanden eilanden eilanden eilanden Bouvet en KerguelenBouvet en KerguelenBouvet en KerguelenBouvet en Kerguelen.... 

 We tonen tevens de documentairede documentairede documentairede documentaire van Rob HessingRob HessingRob HessingRob Hessing over 

PaaseilandPaaseilandPaaseilandPaaseiland, eerder uitgezonden bij RTL en omroep Zeeland. 

 Martin de ZoeteMartin de ZoeteMartin de ZoeteMartin de Zoete toont eilandenboekeneilandenboekeneilandenboekeneilandenboeken uit Boudewijns bezit, 

de meeste voorzien van datum en plaats van aankoop, en 

bijzondere parafernaliabijzondere parafernaliabijzondere parafernaliabijzondere parafernalia. 

 

 

Na de presentaties (circa 18.00 uur) Na de presentaties (circa 18.00 uur) Na de presentaties (circa 18.00 uur) Na de presentaties (circa 18.00 uur) 

eten we met de liefhebbers een gezellig eten we met de liefhebbers een gezellig eten we met de liefhebbers een gezellig eten we met de liefhebbers een gezellig 

hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten). Als je 

mee-eet, laat het dan ook even weten 

aan Karin (kpiters@xs4all / 06 

38534610) in verband met de 

reservering. 

 

We hopen velen van jullie te zien! 

 

 

Boekenmarkten in Haarlem en DordrechtBoekenmarkten in Haarlem en DordrechtBoekenmarkten in Haarlem en DordrechtBoekenmarkten in Haarlem en Dordrecht    
Zondag 28 juni is de jaarlijkse boekenmarkt in Haarlem. De binnenstad is dan 

voorzien van vele boekenkramen. 

Een week later, zondag 5 juli, is de jaarlijkse Dordtse boekenmarkt. Ook 

Büchmania is hier aanwezig om onze uitgaven te verkopen en ons gezelschap 

te promoten. We zijn te vinden achter kraam nummer 522 op de locatie 

Sarisgang. 

 

 

Manuscript Goethe onder de hamerManuscript Goethe onder de hamerManuscript Goethe onder de hamerManuscript Goethe onder de hamer    
Eric van Rooij 

    
BERLIJN - Het manuscript van het gedicht Der Becher (1781), waarin Johann 

Wolfgang von Goethe zich tot zijn geliefde Charlotte von Stein richt, wordt deze 
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week geveild in Berlijn. Volgens schattingen wordt het afgehamerd op ongeveer 

60.000 euro. Dat maakte veilinghuis J.A. Stargardt maandag bekend.  

Het gedicht komt samen met bijna 1100 brieven en manuscripten uit de 

literatuur, muziekgeschiedenis en politiek dinsdag en woensdag onder de hamer. 

Een brief van wetenschapper Albert Einstein, die de relativiteitstheorie 

ontwikkelde, wordt op 4000 euro geschat. In de brief aan zijn eerste vrouw 

Mileva stemt de wetenschapper in met een scheiding. 

De geschatte opbrengst van een verzameling brieven van Hollywoodster 

Marlene Dietrich is 20.000 euro. De verzameling bevat vooral brieven die ze aan 

costumier Max Goldstein schreef, maar ook brieven die ze kreeg van onder 

meer muzikant David Bowie. De opbrengst van een oorkonde met de 

handtekeningen van achttien bestormers van de Bastille tijdens de Franse 

revolutie wordt geschat op 2000 euro. 

 

 

100 jaar “Colonel” Tom Parker100 jaar “Colonel” Tom Parker100 jaar “Colonel” Tom Parker100 jaar “Colonel” Tom Parker    
Door Eric A. van Rooij  

 

Op 14 december 2008 mocht ik voor de Internationale Boudewijn Büchdag een 

presentatie houden over Elvis Presley en de fascinatie van Boudewijn Büch voor 

deze zanger. Naar aanleiding van deze “Büchmania lezing” verscheen op 

dezelfde dag het boekje Rock and Büch, Presley and Roll, uitgegeven door het 

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania.  

In dit boekje wordt een biografisch verhaal vertelt over het leven van Elvis 

Presley. Op een aantal plaatsen wordt daar ook melding gemaakt van de rol die 

de manager van Elvis, “Colonel” Tom Parker gespeeld heeft in het leven van 

Elvis.  

In deze nieuwsbrief wil ik graag wat meer vertellen over de persoon Tom Parker.  

“Waarom opnieuw aandacht voor Elvis en zijn manager?” hoor ik u denken. 

Wees gerust, ik ga niet zoals Boudewijn met Columbus gedaan heeft, een 

feuilleton maken van 9 afleveringen (24 november 1990 tot en met 26 januari 

1991). Dit jaar, om precies te zijn op vrijdag 26 juni 2009 zou Tom Parker 

honderd jaar zijn geworden. Dit verdient in Nederland zeker aandacht. Tom 

Parker werd namelijk op 26 juni 1909 al Andreas( Dries) van Kuijk geboren in het 

Van Gend en Loos gebouw aan de 

Veemarktstraat 66 te Breda.  

In Breda wordt in het weekend van 26 juni 

een groot feest gehouden onder de titel 

100 jaar Parker, 1000 jaar Elvis. 

Hoogtepunt van deze festiviteiten is het 

optreden van de originele band die vanaf 

1969 tot aan Elvis’ dood alle concerten 

van Elvis hebben begeleid.  
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De eerste jarenDe eerste jarenDe eerste jarenDe eerste jaren 

Heel lang is de Nederlandse afkomst van Tom Parker een groot geheim geweest. 

Pas in 1967 heeft een Amerikaanse Elvis fanclub een toespeling gedaan op de 

waarschijnlijk illegale status van Tom Parker in Amerika. Pas na Elvis’ dood in 

1977 ontving de Nederlandse journalist en schrijver Dick Vellenga diverse (soms 

anonieme) tips over de werkelijke persoon van Tom Parker.  

Tom (of nu eigenlijk nog even Dries) was de zevende uit een gezin met elf 

kinderen. Op elf jarige leeftijd deed hij een eerste poging om van huis weg te 

lopen. Toen Dries vijftien jaar was, verhuisde het gezin naar Rotterdam. Dries 

ging werken in de haven. Het verhaal gaat dat hij toen op achttienjarige leeftijd 

illegaal aan boord van één van de schepen is geklommen en voorgoed naar 

Amerika is vertrokken. De reden van dit vertrek is nooit helemaal duidelijk 

geworden. Dick Vellenga heeft een tip gekregen dat dit gebeurde, omdat Dries 

de vrouw van de groenteboer, Anna van den Ende, vermoord had.  

 

In AmerikaIn AmerikaIn AmerikaIn Amerika    

De jonge Dries kwam aan in Hoboken in Amerika. Hij had daar verschillende 

baantjes. Het liefst werkte hij met dieren. Zo kwam hij in diverse circussen 

terecht. Zijn meest favoriete dier was de olifant. Daarna meldde Dries zich aan 

voor militaire dienst. Hij nam daar de naam Tom Parker aan. Dit was de naam 

van de man waarmee hij het eerste gesprek heeft tijdens de militaire keuring. 

Twee jaar lang diende Tom Parker in het 64th regiment Coast Guard Artillery.  

Nadat hij uit dienst kwam, zwierf hij weer van baantje naar baantje. Hij kreeg het 

idee om dierenbegrafenissen te gaan regelen. 

Dit idee voerde hij niet zelf uit, maar verkocht 

hij voor een paar duizend dollar door aan een 

zakenrelatie.  

Inmiddels had hij door zijn werkzaamheden 

bij diverse circussen, interesse gekregen in 

zangers. Bij een circusvoorstelling in die tijd, 

hoorde ook een aantal optredens van veelal 

countryzangers. De eerste zanger waar Tom 

Parker voor werkte was Gene Austin. Daarna 

volgden nog grootheden als Roy Acuff en de 

cabaretière Minnie Pearl. Vanaf 1945 werd 

Tom Parker de vaste manager van Eddy 

Arnold. Daarna volgden nog Hank Snow en 

Slim Whitman.  

In 1948 kreeg Tom Parker uit handen van de gouverneur van Louisiana de 

eretitel “colonel”. Hij wilde die titel heel erg graag, omdat hij dan bij het boeken 

van hotels betere kamers kon krijgen.  
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Tom en ElvisTom en ElvisTom en ElvisTom en Elvis    

Een medewerker van Tom Parker, Tom Diskin, zag op 15 januari 1955 Elvis 

Presley optreden. Hij meldde dit direct aan Parker. Deze zag wel brood in de 

jonge zanger en boekte hem als voorprogramma voor de show van Hank Snow 

in het Fair Park Coliseum in Lubbock, Texas. (hometown van Buddy Holly, maar 

dit terzijde). Kort hierna merkte Parker dat het ondoenlijk was om Elvis als 

voorprogramma te laten optreden. De zaal stond zo op zijn kop, dat de 

countrymuziek van Hank Snow niet meer uit de verf kwam. Elvis werd de 

hoofdact. Parker gaf het management over andere artiesten in 1956 op en 

richtte zich nu volledig op de carrière van Elvis Presley.  

Er is heel veel gezegd en geschreven over de verhouding tussen Elvis en Tom 

Parker. Tom zou een op geld beluste duivel zijn, hij probeerde Elvis uit te buiten, 

hij was een keiharde zakenman.  

Hoe je het ook bekijkt, Tom Parker verrichtte wonderen met Elvis. Door de 

illegale status die Tom Parker had in Amerika (hij heeft nooit het Amerikaanse 

staatsburgerschap aangevraagd) kon Elvis nooit in het buitenland optreden. 

Parker kon de grens niet over om zaken te doen. Toch is Elvis wereldwijd een 

begrip geworden. Elvis had een blind vertrouwen in Parker. Er waren zelfs 

contracten op 50/50 basis. Je kunt daar best vragen bij stellen, maar zeker in 

de jaren vijftig was dit helemaal zo slecht nog niet. Er zijn talloze verhalen van 

artiesten die amper iets zagen van hun geld, omdat hun manager en/of hun 

platenmaatschappij er vrolijk mee vandoor gingen. Tom Parker had één stelregel: 

“You don’t have to be nice to people on the way up if you’re not coming down”. 

(Als je opklimt hoef je niet aardig te zijn tegen mensen, wanneer je toch niet 

naar beneden komt). 

Zowel Tom Parker als Elvis verdienden miljoenen. 

Legendarisch is de gokverslaving van Tom Parker. De 

reden dat Elvis twee keer per jaar een aantal weken in 

Las Vegas optrad, had enkel en alleen zijn oorsprong in 

de daar aanwezige gokpaleizen.  

Elvis en Tom Parker spraken elkaar wekelijks vijf minuten 

via de telefoon. Persoonlijke contacten kwamen maar 

heel zelden voor. Elvis wilde ook absoluut niet dat Parker 

maar iets met zijn privé leven van doen had. Zakelijk had 

Parker de vrije hand. Daarbuiten moest hij ver van Elvis 

weg blijven.  

Elvis zei over Tom Parker: “Ik heb altijd het grootste 

vertrouwen in Parker. Hij heeft heel veel voor mij gedaan. Ik ben ervan overtuigd 

dat wanneer hij zegt dat ik iets moet doen, dat dat dan ook goed voor me is”.  

Parker was een kleurrijk figuur. Hij was wars van lichamelijk contact. Hij gaf 

zelden een hand en je mocht hem ook absoluut niet aanraken. Een hand op zijn 

schouder (zelfs door een vrouw) kwam je te staan op een sneer. Hij ging 

minstens drie keer per dag onder de douche en verscheen daarna in een wolk 

van 4711 eau de cologne.  
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Niemand wist van zijn Nederlandse afkomst. Ik heb wel eens gehoord van 

iemand die in 1973 met de Nederlandse fanclub naar Las Vegas ging dat op het 

moment Tom Parker hen Nederlands hoorde praten, hij deze mensen 

gereserveerde plaatsen dicht bij het podium gaf. Niemand van dat clubje 

begreep toen de knipoog van Parker.  

 

Tot slotTot slotTot slotTot slot    

In het boekje Rock and Büch, Presley and Roll geef ik op pagina 36 de reactie 

van Tom Parker weer op het overlijden van Elvis: “Elvis is niet gestorven. Zijn 

lichaam is gestorven. Het betekent verdomme helemaal niets. Dit verandert ook 

niets.” Parker heeft daar, hoe luguber het ook klinkt, gelijk in gehad. Elvis is nog 

steeds één van de meest verdienende artiesten ter wereld. Tom Parker heeft 

daar tot aan zijn dood op 21 januari 1997 van mee kunnen profiteren. Het 

vermogen van Tom Parker werd geschat op ongeveer 100 miljoen dollar. Toen 

hij in Las Vegas stierf aan een hersenbloeding na een avondje zwaar gokken, 

liet hij een landhuis na dat nog geen miljoen dollar waard was. De rest van het 

geld was weg! 

 

 

Colonel Parker heeft een plekje in BredaColonel Parker heeft een plekje in BredaColonel Parker heeft een plekje in BredaColonel Parker heeft een plekje in Breda    
datum: 25/06/09 tijd: 13:12 auteur: Perry van Wesel  

Bron: Breda Vandaag.nl 

BREDA – De festiviteiten rond de honderdste verjaardag van Colonel Parker, de 

manager van Elvis Presley, zijn begonnen. Donderdagmorgen onthulde de 

fanclub 'Elvis Matters' een plaquette in de Veemarktstraat. Iets later werd het 

startsein gegeven voor een tentoonstelling over Parker en Elvis in het Holland 

Casino. 

Elvis leeftElvis leeftElvis leeftElvis leeft    

Het doek werd van de plaquette gehaald door de nog levende familie van André 

van Kuijk, zoals de manager van Elvis 

bij zijn geboorte heette. De 'oorkonde' 

hangt voorlopig aan de achterzijde van 

het geboortehuis van Van Kuijk. Na de 

festiviteiten wordt een vaste plaats 

gezocht voor de gedenkplaat. De 

afgelopen dagen discussieerden 

Elvis-fans en Breda-kenners over de 

juistheid van de plaats. Daarover was 

volgens de fanclub geen enkele twijfel: 

de gekozen gevel doet Parker het 

meeste eer aan. 
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Voor de onthulling was flinke belangstelling. Onder de minstens 60 

toeschouwers, was ook een aantal fans uit de Verenigde Staten. Daarnaast 

waren veel media aanwezig waaronder de NOS en Omroep Brabant. 

Na de onthulling trok het gezelschap naar Holland Casino waar een 

tentoonstelling werd geopend door de oud tour-manager en fotograaf van de 

King, Ed Bonja. “Ik ben trots om hier te zijn en ik wil iedereen bedanken die hier 

aan meegewerkt heeft,” zei Bonja. “Ik kende Parker en Elvis beter dan de 

meeste aanwezigen hier. Het waren unieke mensen, die hier op een unieke 

manier worden weergeven.” 

De komende dagen zijn er diverse optredens in de stad.  

 

 

Elvis Presley superevents, 'n weekend langElvis Presley superevents, 'n weekend langElvis Presley superevents, 'n weekend langElvis Presley superevents, 'n weekend lang    
Bron: http://www.highprofile.nl/nieuws/ 
 

Elvis matters, nog steeds. Breda staat eind juni een weekend lang volledig op 

zijn kop en gaat rocken met allerlei Elvis getinte events. Op vrijdag 26 juni b.v. 

speelt Bastiaan Ragas een live-set van zijn favoriete Elvis-nummers en verzorgt 

zaterdag 27 juni een gastoptreden met Elvis’ TCB band (jawel, de originele 

begeleidingsgroep) plus een16 koppig orkest in het Chassé Theater in Breda. 'Ik 

word nu al stil als ik eraan denk, Elvis is mijn superidool. Dit wordt grootser dan 

groot.' 

Want op 26 juni is het precies 100 jaar geleden dat 

Andreas Cornelis van Kuijk (roepnaam Dries) in 

Breda werd geboren. Deze Dries, die als 19-jarige 

jongen naar Amerika emigreerde, veranderde zijn 

naam in Colonel Thomas A. Parker. Als Colonel 

Parker werd hij wereldberoemd als de manager van 

Elvis Presley, 's werelds grootste entertainer. 

Reden voor de Nederlandse fanclub, ElvisMatters, 

een groots opgezet Parker en Elvis weekend te 

organiseren met kwalitatief hoogstaande 

onderdelen. 

 

Slechts een greep...Slechts een greep...Slechts een greep...Slechts een greep... 

In het Holland Casino een unieke tentoonstelling over Presley met ruim 1000 

authentieke persoonlijke eigendommen. De grootste buiten Graceland ooit 

gehouden expo met talloze waardevolle unieke items uit diverse Amerikaanse 

privé-collecties. Naast de‘1000 x Elvis’ tentoonstelling zal er ook een 

deeltentoonstelling worden ingericht met werk van Elvis’ officiële fotograaf, Ed 

Bonja. bekend van de LP hoezen. Ed Bonja zal zelf ook aanwezig zijn en een 

aantal nooit eerder tentoongestelde items meenemen. 
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Rockend carillon Rockend carillon Rockend carillon Rockend carillon  

Op de 100-ste geboortedag van Dries van Kuijk zal stadsbeiaardier Jacques 

Maassen een concert geven vanuit de 97 meter hoge toren van de 'Grote Kerk' 

en zullen Elvis’ hits een uur lang over de straten en pleinen schallen. 

Er komt een 'Elvis de Pelvis' filmfestival in het recent verbouwde Turfschip, in 

het Casino zal tijdens het ‘100 Jaar Parker, 1000x Elvis weekend’ op een van de 

speelautomaten de Mystery Jackpot vallen: 2 compleet verzorgde reizen naar 

Las Vegas, Memphis en Hawaii. 

 

Er komen VIP arrangementen, stadswandelingen, er rijden stretch limo's door de 

stad... 

Voor een overzicht van alle evenementen rond de beroemdste vetkuif ter wereld, 

kijk op: http://www.elvismatters.com/ 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

 Reminder presentatie Büchmania Magazine 6, zondag 12 juli in Leiden 

 Dordtse boekenmarkt; verslag 

 Captain Cook Society Weekend in Bonn 

 Dodo-massagraf opnieuw open voor minutieus graafwerk 

 Scripta Periodica / het Curiositeiten Archief 

 Beagle eist slachtoffer: Redmond O’Hanlon 

 Mieke van den Berg schrijft boek over Riet Raaphorst 

 Meer Boekennieuws  

 

 

Met dank voor het aanleveren van onderwerpen en teksten aan: André Koolen, 

Henk Spraakman, Brian Twint en Paul Westgeest. 

 

 

Reminder Reminder Reminder Reminder ppppresentatie Büchmania Magazine 6resentatie Büchmania Magazine 6resentatie Büchmania Magazine 6resentatie Büchmania Magazine 6 zondag 12 zondag 12 zondag 12 zondag 12 juli in Leiden juli in Leiden juli in Leiden juli in Leiden    
 

Reminder: Geef je nu op voor de presentatie van het Büchmania Magazine 6, 

zondag 12 juli in Leiden, in café Einstein, Nieuwe Rijn 19, vanaf 14.00 uur. Laat 

even weten of je aanwezig bent op: kpiters@xs4all.nl of 06 38534610. 
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De presentatie staat geheel in het teken van Eilanden en ReizenEilanden en ReizenEilanden en ReizenEilanden en Reizen en tijdens de 

middag krijgen we een aantal zeer interessante, scherpe lezingen/presentaties 

over het genoemde thema.  

 

Na de presentaties (circa 18.00 uur) eten we met de liefhebbers een gezellig Na de presentaties (circa 18.00 uur) eten we met de liefhebbers een gezellig Na de presentaties (circa 18.00 uur) eten we met de liefhebbers een gezellig Na de presentaties (circa 18.00 uur) eten we met de liefhebbers een gezellig 

hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten).hapje Thais (op eigen kosten). Als je mee-eet, laat het dan ook even weten aan 

Karin (kpiters@xs4all / 06 38534610) in verband met de reservering. 

 

We hopen velen van jullie te zien! 

 

 

Dordtse Dordtse Dordtse Dordtse BoekenmarktBoekenmarktBoekenmarktBoekenmarkt; verslag; verslag; verslag; verslag        
André Koolen 

 

Op zondag 5 juli stond het bestuur 

van uw gezelschap op de 

boekenmarkt in Dordrecht. Er was 

regen voorspelt, maar gelukkig 

hielden we het droog. Een groot 

aantal leden trok aan onze kraam 

voorbij. 

 

Ze hadden geluk want het nieuwe 

Büchmania Magazine was net van de 

persen gerold en kon alvast worden 

meegenomen. Leden die 12 juli naar 

de presentatie in Leiden komen, kunnen daar een exemplaar in ontvangst 

nemen. Dan zal de inkt ook wel droog zijn, 

want bij het natellen van de magazines 

kregen we blauwe vingers. Wel een hele 

mooie kleur blauw overigens. Na 12 juli 

worden de magazines verstuurd aan de 

leden die er dan nog geen hebben. 

 

We hebben aardig wat promotie gemaakt 

voor ons gezelschap en heel wat van onze 

mooie publicaties verkocht. We mochten 

zelfs een nieuw lid verwelkomen! 
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Captain Cook Society Weekend in Bonn Captain Cook Society Weekend in Bonn Captain Cook Society Weekend in Bonn Captain Cook Society Weekend in Bonn     

25252525----27 September 200927 September 200927 September 200927 September 2009    
Henk Spraakman 

 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Captain Cook and the exploration of the 

Pacific organiseert de Duitse tak van de Captain Cook Society (CCS) een 

speciaal weekend voor leden van de CCS of andere geïnteresseerden. 

Hoogtepunt van dit weekend is een bezoek aan de tentoonstelling in de KunstKunstKunstKunst----    

und Ausstellungshalleund Ausstellungshalleund Ausstellungshalleund Ausstellungshalle    der Bundesrepublik Deutschland GmbH in Bonn. der Bundesrepublik Deutschland GmbH in Bonn. der Bundesrepublik Deutschland GmbH in Bonn. der Bundesrepublik Deutschland GmbH in Bonn. 

http://www.kahhttp://www.kahhttp://www.kahhttp://www.kah----bonn.de/index.htm?ausstellungen/index_e.htmbonn.de/index.htm?ausstellungen/index_e.htmbonn.de/index.htm?ausstellungen/index_e.htmbonn.de/index.htm?ausstellungen/index_e.htm        

Het is tevens een unieke mogelijkheid om Alwyn Peel en Ian Boreham te 

ontmoeten. Alwyn Peel is secretaris van de Captain Cook Society en Ian 

Boreham is eindredacteur van Cook's Log, het kwartaal magazine van de 

Society. De organisatie is in handen van Anke Oberlies (amoberlies@aol.com). 

Zij stuurde mij de volgende e-mail: 

 

“Hello Henk, 

please find attached the program for the CCS meeting in Bonn. You may pass it 

on to fellow CCS members in the Netherlands or anyone else you know and who 

might be interested in coming. 

 

Thank you! 

Kind regards 

 

Anke” 

 

Anke nodigt dus niet alleen de CCS leden uit, maar een ieder die geïnteresseerd 

is en benadrukt om vooral contact met haar op te nemen. Niet alleen voor deze 

meeting, maar ook voor activiteiten in de toekomst.  

Bij deze nieuwsbrief zit tevens een pdf document met het programma.  

 

 

DodoDodoDodoDodo----massagraf opnieuw open voor minutieus graafwerkmassagraf opnieuw open voor minutieus graafwerkmassagraf opnieuw open voor minutieus graafwerkmassagraf opnieuw open voor minutieus graafwerk    
Door André Koolen  

 

Van museum Naturalis kregen we het volgende persbericht. 

 

Onderzoekers verwachten compleet skelet te Onderzoekers verwachten compleet skelet te Onderzoekers verwachten compleet skelet te Onderzoekers verwachten compleet skelet te 

vindenvindenvindenvinden    

Leiden, 29 juni 2009 - Van 1 tot 22 juli 

aanstaande vertrekt het expeditieteam van 

het Dodo Research Programme voor het 

vierde jaar op rij naar Mauritius. Zij doen daar 
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opnieuw opgravingen aan het dodo-massagraf in het moeras Mare aux Songes. 

De zogenaamde dodo-polder, een put van twee bij twee meter, wordt ditmaal 

centimeter voor centimeter afgegraven. Het team verwacht voor het eerst een 

compleet skelet te vinden.  

Het moeras op Mauritius is één van de meest rijke fossielen vindplaatsen ooit 

op een vulkanisch eiland aangetroffen. Sinds de ontdekking zijn op een 

oppervlak van slechts 25 vierkante meter meer dan 10.000 botfragmenten 

opgegraven van 23 soorten dieren (schildpadden, vleermuizen, reptielen, 

vogels), waarvan 14 soorten zijn uitgestorven. Ongeveer 10% van de botten zijn 

afkomstig van de dodo. Deze loopvogel stierf rond 1693 uit en is het eerst 

diersoort waarvan we ons bewust zijn dat het door toedoen van de mens is 

uitgestorven.  

 

 

MonnikenwerkMonnikenwerkMonnikenwerkMonnikenwerk    

De botten in het moeras liggen al 4000 jaar veilig en beschermd in het 

grondwater, op een diepte van één meter. Bij eerdere opgravingen zijn de 

fossielen met graafmachines boven water gehaald. Dit jaar wordt een andere 

onderzoeksmethode gehanteerd. Door middel van pompen wordt in een put van 

2 bij 2 meter een droge 

opgraving gedaan. 

Naturalis-paleontologen John 

de Vos en Hanneke Meijer en 

Julian Hume van het Natural 

History Museum graven in deze 

zogenaamde dodo-polder 

centimeter voor centimeter de 

fossiele laag af. Hierdoor wordt 

zichtbaar hoe de botten precies 

in het massagraf steken, wat 
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verder licht zal schijnen op de vraag hoe de dieren massaal aan hun einde zijn 

gekomen. Door deze methode neemt ook de kans op het vinden van een 

compleet dodo-skelet toe.  

Oorzaak uitstervenOorzaak uitstervenOorzaak uitstervenOorzaak uitsterven    

Eén belangrijke oorzaak van het uitsterven van de dieren is waarschijnlijk het 

gebrek aan zoet water geweest. Het 

moeras is de enige zoetwaterbron in 

de omgeving die constant gevoed 

wordt door grondwater en alleen 

tijdens extreme droogte opdroogt. 

Deltares en IBED Universiteit van 

Amsterdam reconstrueren met behulp 

van computermodellen en metingen 

het watersysteem ten tijde van de 

massale sterfte. Geohydroloog Perry 

de Louw verricht hiervoor de metingen.  

Het lied van de dodoHet lied van de dodoHet lied van de dodoHet lied van de dodo    

De mens en dodo hebben slechts een halve eeuw samengeleefd op Mauritius. 

Door schilderijen en de gevonden 

botten weten we ongeveer hoe de 

dodo eruit zag. Het geluid dat hij 

produceerde is echter niet bekend. 

Daarom reizen naast paleontologen 

en hydrologen ook gedragsbiologen 

Dagmar Aarts en Selvino de Kort van 

de Universiteit van Leiden mee. Zij 

zullen onderzoek doen dat kan 

bijdragen aan de reconstructie van 

het geluid van de dodo. 

 

NaturalisNaturalisNaturalisNaturalis----paleontologen John de Vos paleontologen John de Vos paleontologen John de Vos paleontologen John de Vos 

en Hanneke Meijer bekijken dodoboen Hanneke Meijer bekijken dodoboen Hanneke Meijer bekijken dodoboen Hanneke Meijer bekijken dodobotttt    
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Scripta Periodica / het Curiositeiten ArchieScripta Periodica / het Curiositeiten ArchieScripta Periodica / het Curiositeiten ArchieScripta Periodica / het Curiositeiten Archieffff    
Brian Twint 

 

Beste lezer, 

 

In de bijlage van de mail treft u nummer 3 aan van Scripta Periodica. Indien u 

moeite heeft met openen of problemen heeft met de weergave, geeft u zich dan 

gratis op voor de pdf-versie. Mail dan naar: brian.margje@zonnet.nl. 

 

Verder willen wij u er op wijzen dat inbreng van u als lezer altijd welkom is.  

Heeft u een leuk idee, een tip of inbreng voor het blad, mailt u dan vooral even. 

U kunt ook mailen voor persberichten.  

Namens de gehele redactie wens ik u veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet, 

Brian Twint 

Scripta Periodica / het Curiositeiten Archief 

 

 

Beagle eist slachtoffer: Redmond O’HanlonBeagle eist slachtoffer: Redmond O’HanlonBeagle eist slachtoffer: Redmond O’HanlonBeagle eist slachtoffer: Redmond O’Hanlon    
André Koolen 

 

De opnames voor Beagle, in het kielzog van Darwin zijn in volle gang. Dat niet 

altijd alles van een leien dakje gaat schrijft redactrice Maaike de Gruyter op de 

website van de VPRO. Redmond O’Hanlon heeft in Indonesië dengue ofwel 

knokkelkoorts opgelopen. Hij moest enige tijd het bed houden maar is nu weer 

actief. 

 

Zoals het een echte reiziger betaamt, wordt 

hij direct weer enthousiast als hij over de 

tocht met de VPRO begint. Eind mei reisde 

een Beagle-ploeg, samen met Redmond 

O’Hanlon, naar Indonesië af. Dit keer niet in 

de voetsporen van Darwin, maar van een 

andere Britse natuuronderzoeker: Alfred 

Russel Wallace, concurrent en tijdgenoot 

van Darwin. 

 

Eind juni werden op een persconferentie de 

twee hoofdpersonen van de Beagle 

gepresenteerd: Sarah Darwin (biologe en 

achter-achter-achterkleindochter van 

Charles Darwin) en Dirk Draulans (Vlaams 

bioloog en journalist). Hans Fels, de 
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geestelijke vader van het 

Beagleproject, sprak de zaal toe via 

Skype. Hij vertelde dat hij al met het 

idee van de Beagle rondloopt sinds de 

vroege jaren 80. De verteller van de 

reis, de stem van het schip, is 

journalist Lex Runderkamp. 

 

Op de foto filmt cameraman Jacko 

van ’t Hof, de Britse schrijver en 

Darwinkenner tijdens een zeiltocht 

naar de ‘Wallace line’. 

 

De eerste aflevering van Beagle, in het kielzog 

van Darwin wordt uitgezonden op 13 september 

a.s. op Nederland 2. Tot die tijd moeten we het 

doen met de website, maar dat is geen straf. 

De omroep heeft werkelijk alles uit de kast 

getrokken om een zeer aantrekkelijke site aan 

te bieden. 

Ten zeerste aanbevolen: 

http://beagle.vpro.omroep.nl/ 

 

 

 

Mieke van den Berg schrijft boek over Riet RaaphorstMieke van den Berg schrijft boek over Riet RaaphorstMieke van den Berg schrijft boek over Riet RaaphorstMieke van den Berg schrijft boek over Riet Raaphorst    
 

Paul Westgeest attendeerde ons op de uitgave van het boek Riet Raaphorst, 

Zwerven binnen grenzen, door Mieke van den Berg. 

 

De naam van Mieke kennen we uit Weg uit Wassenaar de uitgave van Frans 

Mouws. Mieke was een oud klasgenoot van Boudewijn Büch. “Samen hebben 

ze twee jaar op de Karel Doorman Mulo doorgebracht en hebben volgens Mieke 

tegelijkertijd, in 1968, examen gedaan”. Mieke zit in een rolstoel en omdat de 

school geen lift had, moesten drie jongens haar bij scheikundelessen naar de 

eerste verdieping tillen. Boudewijn stond altijd klaar onderaan de trap om haar 

mee naar boven te dragen, zo lezen we op bladzijde 37 van Weg uit Wassenaar.  

Mieke van Den Berg presenteerde vorige week haar boek: Riet Raaphorst, 

Zwerven binnen grenzen. 

Dit boek beschrijft het korte leven van Riet Raaphorst (1919-1946). Deze 

opmerkelijk kunstzinnige vrouw was illustratrice en dichteres. Zij illustreerde 

vanaf 1932 prentbriefkaarten die door diverse uitgevers (Sleding, Nathans, 

Beerman-Haverman) op de markt werden gebracht. Tijdens en kort na de 
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Tweede Wereldoorlog verscheen een aantal kinderboeken die haar als 

illustratrice vermelden. Verder maakte ze talrijke schilderijen, waarop vaak 

feeârieke figuren staan afgebeeld. Dat ze goed kon tekenen en schilderen wekt 

geen verbazing, want haar vader was kunstschilder evenals haar oom Cornelis 

Raaphorst, bekend geworden als 'de katjes-schilder'. Dat ze met zoveel inzet 

uiting gaf aan haar creativiteit wekt wel verbazing, want ze had ernstige 

lichamelijke beperkingen, waardoor ze ook haar armen en handen steeds minder 

goed kon bewegen. Men herinnert zich Riet als een vrolijke vrouw die altijd zat 

te tekenen in haar 

achterkamer. Riet 

hunkerde echter naar 

een minder begrensd 

bestaan: zij die slechts 

kon 'reizen van de stoel 

naar het bed' verlangde 

er naar om als 'een 

dronken zwerver 

zingend langs de 

wegen te gaan'. Dat 

blijkt uit honderden 

gedichten die ze 

schreef. Mensen die 

wel over de wereld 

zwierven spraken 

enorm tot haar 

verbeelding. Slauerhoff 

kan haar poâtisch 

vader genoemd worden. 

Maar ook laat ze in haar werk vele andere bekende dichters doorklinken. Uit een 

groot aantal openhartige gedichten blijkt hoe zij met de Tweede Wereldoorlog, 

met het raadsel van haar leven en haar spierziekte in het reine probeerde te 

komen. Riet Raaphorst kon de grenzen van haar leven ontstijgen door haar 

fantasie, talent en creativiteit. De auteurs dragen door Riets levensverhaal bij 

aan de Nederlandse cultuurgeschiedenis en aan de geschiedschrijving van 

Wassenaar. Zij gebruikten daarvoor uiteenlopende archiefbronnen, aangevuld 

met informatie uit kranten, boeken, interviews, illustraties, foto's en circa 120 

gedichten. Mieke van den Berg en Dirk Idzinga schreven eerder een 

deelbiografie over de dichteres Ida Gerhardt. 

Titel: Zwerven binnen grenzen, Riet Raaphorst, bevlogen talent in Wassenaar 

Auteurs: Mieke van den Berg en Dirk Idzinga 

isbn: 978 90 5994 264 6 

Uitgever: Aprilis bv, Uitgeverij 

prijs: 19,95 Euro 
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Omvang: 144 pagina's 

Illustraties: ca. 125 in kleur 

gebonden in harde band 

Formaat: 22 x 22 cm 

Uitvoering: gebonden in een harde band 

verschenen: 2 juli 2009 

 

 

Meer Meer Meer Meer Boekennieuws Boekennieuws Boekennieuws Boekennieuws     
André Koolen 

 

Onlangs verscheen bij uitgeverij Bas Lubberhuizen het boek Amsterdam & zijn 

schrijvers, literatuur op locatie. Het boek is 

samengesteld door Ko van Gemert. Met zo’n titel 

zou je verwachten dat Boudewijn Büch ook een 

hoofdstukje krijgt in het boek, maar dat is niet zo. 

Misschien komt dat wel omdat het huis van 

Boudewijn uitgebreid beschreven is in het laatste 

boek van ons lid Frans Mouws. 

Toch wordt Boudewijn nog wel twee keer 

aangehaald. In het stuk over Israël Querido wordt 

een citaat aangehaald uit een verhaal dat Boudewijn 

schreef over Querido in NRC Handelsblad. (De 

excentriek, 12 maart 1983) Ook in het verhaal over 

Joost van den Vondel wordt Boudewijn opgevoerd. 

Begin jaren tachtig waren in Amsterdam de 

krakersrellen Daarbij werden veel vernielingen in de 

stad aangericht. Ook het standbeeld van Joost van 

den Vondel moest het ontgelden. Het beeld werd van zijn sokkel getrokken en 

brak daarbij zijn hoofd. Deze daad van vandalisme zorgde voor veel woedende 

reacties. Boudewijn schreef een venijnig stukje in het universiteitsblad Folia. 

(Vondel onthoofd in Amsterdam, 8 januari 1983) Ook al komt Boudewijn verder 

in het boek niet voor, Amsterdam & zijn schrijvers is voor liefhebbers van 

literatuur heerlijk leesvoer. Inclusief kaartjes nodigt het boek uit tot het maken 

van een literaire wandeling in de hoofdstad. 

 

Amsterdam & zijn schrijvers, literatuur op locatie samengesteld door Ko van 

Gemert. 

uitgever: Bas Lubberhuizen, Amsterdam 

ISBN 978-90-5937-196-5 

Prijs: 24,90 
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Bij boekhandel De Slegte zijn een groot aantal boeken 

van uitgeverij Aspekt in de ramsj gegaan. Zo vond ik 

deze week de twee volgende werken die ook voor de 

leden van Büchmania nog de moeite waard kunnen zijn. 

 

Allereerst het boek Behoudens deze steen. Een gids 

langs schrijversgraven in Nederland en Vlaanderen. Op 

bladzijde 45 wordt graf KLO 11000 op Westerveld in 

Driehuis genoemd. De laatste rustplaats van Boudewijn 

Büch. Deze mooie uitgave kost nu maar 6,99 euro. 

 

 

 

 

Ook bij De Slegte het boek van ons lid Paul 

Westgeest; Het Groot TerinBoeC. Een jaar lang 

sanatorium, Herinneringen van een kleine 

teringleider. De leden die dit boek nog niet hebben, 

mogen het niet aan zich voorbij laten gaan voor 

slechts 4,99 euro. Jammer dat Aspekt dit boek nu al 

verramsjt. Een indrukkwekkend verhaal over het 

echte Dolhuis. Een absolute aanrader! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 15 

30 juli 2009 

 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

 Verslag Büchmania Magazine 6 

 Frans Mouws start een web-video-blog 

 Vervolg op zoölogische verzameling Boudewijn Büch in Utrecht 

 Manuscripta 

 Van het Hans Warren Front 

 Vanaf dit najaar Schrijfbibliotheek Masterclasses 

 Liefdesbrieven Boudewijn Büch onder de hamer  

 Nu dan toch ook... Pauline...    

 Boudewijn op nummer 13 in Scholieren Ranglijst 

 Elvis op de Internationale Boudewijn Büch Dag    

 

U heeft er even op moeten wachten, maar hier is dan toch de dubbeldikke, 

zomereditie van De Brief. 

Veel leesplezier. 

 

Met dank voor het aanleveren van onderwerpen en teksten aan: Frans Mouws, 

Sebastiaan Dam, Henk Spraakman, Ronny Boogaart & Eric de Rooij, , Léon van 

den Dobbelsteen, Louis Schouten, André Koolen en Eric van Rooij. 
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Verslag Verslag Verslag Verslag ppppresentatie Büchmania Magazine 6resentatie Büchmania Magazine 6resentatie Büchmania Magazine 6resentatie Büchmania Magazine 6        
Karin Piters 

 

De geprogrammeerde lezingen over verschillende eilanden door vier leden uit 

ons gezelschap spraken aan. Dat merkten we aan de opkomst van deze 

geplande activiteit. Circa 35 leden en een enkel niet-lid waren zondag 12 juli 

aanwezig in Leiden. 

De weg naar café- restaurant Einstein en de 

knusse bovenzaal was voor iedereen goed te 

vinden. Na een kopje koffie of thee konden we van 

start met het programma. 

Ter aftrap presenteerde ondergetekende namens 

het bestuur Büchmania Magazine 6 dat wederom 

in het teken van Eilanden / Reizen staat. Nu dus 

Eilanden / Reizen II. Het was niet al te moeilijk dit 

magazine weer met boeiende reisverhalen te vullen. 

En het leuke is dat vooral steeds meer eigen leden 

zich opwerpen als auteur van een artikel.  

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan onze 

voormalige 

voorzitter van 

Büchmania, Henk Spraakman. Tijdens de 

laatste ALV benoemd tot erelid van ons 

gezelschap. We zullen hier tijdens de 

Boudewijn Büch Dag nog uitgebreid bij stil 

staan. We zijn van mening dat Henk het 

grootst mogelijke publiek verdiend en 

daarom is de Boudewijn Büch Dag de 

aangewezen plaats om Henk in het 

zonnetje te zetten en te danken voor al zijn 

werk de afgelopen jaren. 

 

Na de presentatie van ons magazine nam Carl Koppeschaar de eerste lezing 

voor zijn rekening. Onderwerp was Paaseiland. Het sprak velen tot de 

verbeelding, zoals ook velen van de aanwezigen jaloers waren op Carl die al 

eens op Paaseiland is geweest en er komend jaar weer naar afreist. Dit maal 

zeker ook voor de zonsverduistering die daar plaatsvindt. Op Paaseiland maken 

ze het tot een ware happening. Duizenden toeristen worden in juli 2010 op 

Paaseiland verwacht. 

Na een pauze stak Joris een boeiend verhaal af over Saba en Stromboli. Saba 

was een goed voorbereide reis geweest en viel qua vulkanisme, het 

interessegebied van de afgestudeerde geoloog, tegen. Wel was het eiland 

toeristisch leuk voor een bezoekje. Voor Stromboli had Joris zich deze keer 

nauwelijks voorbereid en hier liep hij tegen een waar spektakel van boeiend 
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vulkanisme aan. Daarvan had hij mooie foto’s van lava, spuwende kraters en 

zwart gesteente. 

Leendert Fledderus verhaalde over Dunk Island dat hij bezocht op één van zijn 

vele reizen, Boudewijn Büch achterna. Op Dunk Island en ook in Leenderts 

lezing stond Edmund James Banfield centraal die jaren op het eiland heeft 

gewoond, er ook is gestorven en ligt begraven. 

Marcel Schaap was 

hekkensluiter met een 

lezing over onder meer 

de zuidpool en de vele 

ontdekkingsreizigers die 

de zuidpool aandeden. 

Marcel had daarnaast 

alle aandacht voor de 

boeken die in de loop 

der tijden over het 

zuidpoolgebied zijn 

geschreven. 

Tussen alle lezingen in 

was er een pauze waarin 

alle gelegenheid was 

verhalen en wetenswaardigheden uit te wisselen.  

Na alle lezingen waren we dorstig geworden en dronken we, desgewenst op het 

terras of binnen, een drankje. Om zes uur schoven we achterin op het podium 

aan, aan de Büchmania tafel. Met maar liefst 19 mensen hebben we ons daar 

tegoed gedaan aan een voortreffelijke Thaise maaltijd.  

Na afloop gingen mensen langzaam huiswaarts, naar ik meen tevreden. Met een 

paar diehards dronken we nog gezellig een glaasje na. 

 

 

Frans Mouws start een webFrans Mouws start een webFrans Mouws start een webFrans Mouws start een web----videovideovideovideo----blog blog blog blog     
Frans Mouws 

 

Deze week [de week van 17 juli j.l.] ben ik begonnen met een web-video-blog 

op de site van de Humanistische Omroep, dit project gaat zeker tot het einde 

van het jaar lopen. 

Weer een stapje dichterbij Hilversum.  

 

http://www.human.nl/?pg=blog&blogid=441&blogaid=25 

 

Veel lees/kijk plezier 

Frans Mouws 

 

Vervolg op zoölogische verzameling Boudewijn Büch in UtrechtVervolg op zoölogische verzameling Boudewijn Büch in UtrechtVervolg op zoölogische verzameling Boudewijn Büch in UtrechtVervolg op zoölogische verzameling Boudewijn Büch in Utrecht    
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Sebastiaan Dam 

 

Ik wil nog even terug komen op het stukje van Andre Koolen in de Nieuwsbrief 

van 20 juni nr.12 waarin gevraagd wordt aan de leden wie meer weet van de 

Utrechtse kelder waar Boudewijn Büch zijn zoölogisch verzameling bewaard zou 

hebben. 

 

Het lijkt me niet erg waarschijnlijk dat dit waar is. Wat eventueel wel kan, is dat 

Boudewijn de intentie had om een deel van zijn verzamelingen elders onder te 

brengen, hij het pand ook gekocht of gehuurd had, maar dat het er nooit van 

gekomen is. Dit plan heeft hij ook wel eens geopperd voor een deel van zijn 

boeken, maar hij wilde toch alles bij de hand hebben, dus is het niet 

doorgegaan. 

 

Op de veiling bij Sothoby’s zijn alleen wat zoölogische stukken geveild die aan 

de Keizersgracht 149 stonden. Dus niets uit herkomst van elders. 

Begin jaren negentig heeft hij wel eens in een interview verteld dat hij een 

"optrekje" in Parijs had. Mogelijk is dit al weer snel opgezegd of verkocht, want 

het is nooit meer ter sprake gekomen. 

 

Wat ik me ook kan herinneren, is dat Patrick Buch in een interview op TV sprak 

over de mogelijke opbrengst van de spullen van Boudewijn en er aan toevoegde 

"dat is dan zonder de panden". 

 

 

ManuscriptaManuscriptaManuscriptaManuscripta    
Aangeleverd door: Henk Spraakman 

 

 
    

• Exclusieve sneak previews van boekverfilmingen  
• Herman Koch, Ilja Leonard Pfeijffer en Francine Oomen  
• Genomineerden NS Publieksprijs aanwezig   
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Exclusieve sneak previews van boekverfilmingenExclusieve sneak previews van boekverfilmingenExclusieve sneak previews van boekverfilmingenExclusieve sneak previews van boekverfilmingen    

Ook voor de verfilming van het Nederlandstalige boek moet u op Manuscripta 

zijn. Nog voordat ze dit najaar in première gaan, ziet u op Manuscripta de sneak 

previews van een aantal bijzondere boekverfilmingen.  

Dé bioscoophits van dit najaar, u ziet ze als eerste op Manuscripta.  
Herman Koch, Francine Oomen en Ilja Leonard PfeijfferHerman Koch, Francine Oomen en Ilja Leonard PfeijfferHerman Koch, Francine Oomen en Ilja Leonard PfeijfferHerman Koch, Francine Oomen en Ilja Leonard Pfeijffer    

Na Tom Lanoye, Willeke van Ammelrooy, P.F. Thomése, Yvonne Kroonenberg, 

Jacques Vriens, Désanne van Brederode en Maarten van der Weijden kunnen we 

ook alvast de volgende namen bekendmaken: 

 
    

Herman Koch (© Mark Kohn)   Francine Oomen   Ilja Leonard Pfeijffer (© Friso Keuls) 
 Herman KochHerman KochHerman KochHerman Koch in gesprek over de lol en de tol van de roem én over de 

heruitgave van twee romans.  

 Francine OomenFrancine OomenFrancine OomenFrancine Oomen en tekenares Annet Schaap over twee nieuwe Hoe 

overleef ik-boeken.  

 Ilja Leonard PfeijfferIlja Leonard PfeijfferIlja Leonard PfeijfferIlja Leonard Pfeijffer doet verslag van zijn reis naar Rome, ongetraind en 

op een zesdehands fiets.  

De volledige programmering vindt u vanaf donderdag 6 augustus op 

www.manuscripta.nl.  
Genomineerden NS Publieksprijs aanweziGenomineerden NS Publieksprijs aanweziGenomineerden NS Publieksprijs aanweziGenomineerden NS Publieksprijs aanwezigggg 

Op zondag 6 september worden op Manuscripta de nominaties voor de NS 

Publieksprijs 2009 bekendgemaakt. De zes genomineerde auteurs kunt u die 

dag tegen het lijf lopen. 
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Vorig jaar streden Kader Abdolah, Simone van der Vlugt, Leon de Winter, Maria 

Mosterd, Pim van Lommel en winnaar Arthur Japin om de titel Boek van het Jaar. 

Op Manuscripta presenteren de kanshebbers voor 2009 zich. 

    

Bestel nu uw kaBestel nu uw kaBestel nu uw kaBestel nu uw kaartjeartjeartjeartje    

Manuscripta vindt dit jaar plaats op zondag 6 en maandag 7 september. De 

maandag is alleen voor het boekenvak en de media, op de zondag heten we ú 

van harte welkom. Een toegangskaart kost € 10,-. 

Bestel uw kaartje op www.manuscripta.nl. 

 

Van het HVan het HVan het HVan het Hans Warren frontans Warren frontans Warren frontans Warren front    
Ronny Boogaart & Eric de Rooij 

 

Beste bezoekers van de Hans Warren homepage, 

 

We hebben belangrijk nieuws voor alle liefhebbers van het werk van Hans 

Warren. 

Zoals bekend worden in september twee tentoonstellingen geopend over het 

leven, het werk en de verzamelingen van Hans Warren, in de Zeeuwse 

Bibliotheek en in het Zeeuws Museum. 

 

Goed nieuws voor wie bij de opening aanwezig zou willen zijn! 

 

Stuur ons je naam en adres toe, dan zorgen wij ervoor dat het Zeeuws Museum 

je officieel uitnodigt voor de opening op 25 september.  

 

We hopen dat velen van jullie van deze mogelijkheid gebruik maken, zodat op 

die dag veel fans aanwezig zullen zijn om te genieten van alles wat Hans Warren 

in zijn leven heeft gemaakt en verzameld. 

 

Graag voor het einde van de maand (31 juli) reageren, dan komt het allemaal in 

orde. 

 

Veel zomerse groeten. 

 

Mailen kan naar: h.warren@zonnet.nl 
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Vanaf dit najaar Schrijfbibliotheek MasterclassesVanaf dit najaar Schrijfbibliotheek MasterclassesVanaf dit najaar Schrijfbibliotheek MasterclassesVanaf dit najaar Schrijfbibliotheek Masterclasses    
Ingebracht door: Henk Spraakman 

Vanaf oktober organiseert uitgeverij AugustuVanaf oktober organiseert uitgeverij AugustuVanaf oktober organiseert uitgeverij AugustuVanaf oktober organiseert uitgeverij Augustus met de Schrijfbibliotheek een s met de Schrijfbibliotheek een s met de Schrijfbibliotheek een s met de Schrijfbibliotheek een 

Mastercourse Schrijven, publiceren en debuteren.Mastercourse Schrijven, publiceren en debuteren.Mastercourse Schrijven, publiceren en debuteren.Mastercourse Schrijven, publiceren en debuteren.    

Wat is het? Een serie masterclasses (8 avonden) voor ambitieuze roman- en 

verhalenschrijvers, georganiseerd rond de gerenommeerde Schrijfbibliotheek 

van uitgeverij Augustus. Alle aspecten van het prozaschrijven komen aan bod: 

van personage tot conflict, van herschrijven tot publiceren. 

De start van de Mastercourse is op 6 oktober 2009. De docenten zijn onder 

andere René Appel, Nelleke Noordervliet, Jan Brokken, Thomas Verbogt, Heidi 

Aalbrecht. De Mastercourse wordt gegeven onder leiding van Louis Stiller en 

Tilly Hermans. Voor meer informatie en toelatingseisen, hou de website van 

Uitgeverij Augustus in de gaten: www.augustus.nl 

 

 

Liefdesbrieven Boudewijn Büch onder de hLiefdesbrieven Boudewijn Büch onder de hLiefdesbrieven Boudewijn Büch onder de hLiefdesbrieven Boudewijn Büch onder de hameramerameramer        

Léon van den Dobbelsteen 
 

Het Amsterdamse veilinghuis De Eland brengt in september een groot aantal 

opdrachtexemplaren en handgeschreven brieven van Boudewijn Büch onder de 

hamer. De collectie is afkomstig van de illustratrice Pauline Drost, die lange tijd 

Büchs geliefde was. Ze behoorde ook tot het vaste team dat Büch volgde op 

zijn reizen over de wereld. In 1990 publiceerden Büch en Drost samen het 

kinderboek Plinius Pinguïn, dat enorm flopte. Uit de te veilen paperassen blijkt 

nu dat de schrijver en de tekenares het plan hadden om nog twee 

'kinderromans' te schrijven: Didinus Dodo en Kukinius Uilskuiken. 

 

Alle handelsuitgaven en bibliofiele 

kleinoden die Büch aan Drost schonk 

hebben (soms uitgebreide) opdrachten 

van de schrijver aan 'mijn allerliefste 

Plientje' of 'Plinius'. Maar het meest in het 

oog springt kavel 1137: circa 85 

handgeschreven briefjes en brieven van 

Büch, gericht aan zijn geliefde Pauline. 

Citaten? 'Als alles misgaat, moet je maar 

denken - liefste Plien - dat Boudewijn 

héél véél van je houdt' (10/11 XII 1987) 

en 'Okay, je bent mijn tweede meisje, 

maar van die twee ben jij de leukste, 
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liefste en ... Van je officiële verloofde' (18/19 XII 1988). 

 

Het is overigens niet de eerste keer dat geliefden van Boudewijn Büch hun 

boeken op de markt brengen. Van zijn partner Loan Son doken al eens 

opdrachtexemplaren op. Aan de verzameling van Bernadette Gallis wijdde 

antiquariaat Aenigma een catalogus. Ook schrijver Bas Heijne (Büchs 

onbereikbare liefde) verkocht de brieven van Boudy via antiquariaat Aioloz reeds 

aan een verzamelaar.  

 

 

Louis Schouten schreef hierover al eerder in zijn nieuwsbrief. We willen ook dit u 

niet onthouden. 

 

 

Nu danNu danNu danNu dan toch ook... Pauline...  toch ook... Pauline...  toch ook... Pauline...  toch ook... Pauline...  
Louis Schouten 

 

Liefdesbriefjes en opdrachten onder de hamer. 

 

Het gaat toch gebeuren.  

Na Bernadette Gallis en Bas Heijne, gaat Boudewijn's vierde grote liefde, 

Pauline Drost, over tot verkoop van haar opdrachtexemplaren en brieven...! 

Van de derde geliefde, Loan Son, waren al eerder wat mooie opdrachten in de 

handel verschenen.  

 

In de september veiling van Van Gendt Book Auctions, nu deel uitmakend van 

veilinghuis De Eland, komen deze fraaie zaken ter verkoop.  

Jaap van Eesteren van De Eland had het ondergetekende al na de vorige veiling 

ingefluisterd dat er een fraaie collectie Büchiana aan zou komen, maar het 

moest nog even stil gehouden worden.... 

 

Op de website van De Eland kan men al vanaf heden de kavels Büch bekijken, 

alhoewel er nog foto's moeten worden toegevoegd.  

Zie: www.deeland.nl en klik op: Literatuur.  

 

Pauline Drost was ontegenzeggelijk Boudewijn's vierde grote liefde. Na het 

vertrek van Loan Son kwam zij in zijn leven. Zij was niet alleen producent van 

zijn meest succesvolle team van De Wereld van Boudewijn Büch, maar ook al 

gauw huisgenote. Verder maakten zij samen het kinderboek, Plinius Pinguin, 

waarvoor Pauline de illustraties verzorgde. 

Plinius, of 'Plien' zou al snel het koosnaampje worden dat Boudewijn haar gaf. 

Het boek, dat nu toch een gewild object voor verzamelaars is, flopte 

verschrikkelijk. 
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Het verdween al snel in de ramsj. Na Plinius hadden zij nog plannen voor twee 

kinderboeken, namelijk, Didinus Dodo en Kukinius Uilskuiken. Die zouden er niet 

meer 

 

komen, alhoewel er van Didinus wel een dummy werd gemaakt met zelfs al 

enkele pagina's tekst en illustraties van Pauline. Deze is wel heel zeldzaam, er is 

tot heden pas één exemplaar opgedoken in de handel. Dit exemplaar is in het 

bezit van een particuliere verzamelaar. Van Kukinius bestaat er ook een 

afbeelding, maar het is niet bekend of er een dummy van is gemaakt.  

 

Pauline leek mij eerlijk gezegd de enige van alle geliefden die de nalatenschap 

nog lang zou koesteren die Boudewijn haar ooit schonk... Zij bleef lang buiten 

schot. 

Maar ach, ergens ook wel weer begrijpelijk... op een gegeven moment kan het 

omslagpunt komen en wil je er een punt achter zetten. 

 

Eén ding is echter wederom zeker... het zal weer bloeden worden voor de 

fanatieke verzamelaar...:-) Wie kan eventueel eind september aan 

ondergetekende een slaapplaats voor onbepaalde tijd aanbieden wegens 

verwijdering met onmiddellijke ingang uit de echtelijken woning...? 
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Boudewijn Boudewijn Boudewijn Boudewijn op nummer 13 in Scholieren Ranglijstop nummer 13 in Scholieren Ranglijstop nummer 13 in Scholieren Ranglijstop nummer 13 in Scholieren Ranglijst    

André Koolen 

 

 
 

Leest de jeugd nog? Ja, als het echt moet zoals voor hun boekenlijst op de 

middelbare school. Met behulp van het internet weet je precies waar het boek 

over gaat en heb je een kant en klaar uittreksel. Dus echt lezen…   

 

 
 

Maar goed, bepaalde boeken staan al decennia lang op de boekenlijst van 

scholieren. Gelukkig komt onze Boudewijn er ook nog steeds in voor. Met één 

boek en dat is natuurlijk: De Blonde Dood. Het afgelopen schooljaar zakt onze 

held jammer genoeg van 7 naar 13. 
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Zoals het een goede hitlijst betaamt is er ook een aller tijden lijst en dan doet 

Boudewijn het ineens veel beter. Hij staat stationair op de nummer 6 positie. 

Helaas geen stipnotering en ook niet de klapper van de week. Wel goed voor 

1.457.488 downloads! 
 

 
 

 

Eric van Rooij schrijft verslag Boudewijn Büch Dag in It’s Elvis Time Eric van Rooij schrijft verslag Boudewijn Büch Dag in It’s Elvis Time Eric van Rooij schrijft verslag Boudewijn Büch Dag in It’s Elvis Time Eric van Rooij schrijft verslag Boudewijn Büch Dag in It’s Elvis Time     
 

Eric van Rooij die op de laatste Boudewijn Büch Dag een lezing hield over Elvis 

Presley in connectie tot  Boudewijn Büch schreef hierover een verslag voor het 

blad van één van de fanclubs van Elvis: It's Elvis Time. 

 

Op de volgende pagina een illustratie van het artikel. Omdat het met rode 

achterkant is opgemaakt, is een PDF van het origineel slecht leesbaar. Daarom 

onder de illustratie de integrale tekst. 
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ElviElviElviElvis op de Internationale Boudewijn Büchs op de Internationale Boudewijn Büchs op de Internationale Boudewijn Büchs op de Internationale Boudewijn Büch D D D Dagagagag    

Eric A. van Rooij  

 

Op zondag 14 december 2008 organiseerde het Boudewijn Büch Gezelschap 

“Büchmania” voor de zevende keer de Internationale Boudewijn Büch Dag. 

Deze feestelijke bijeenkomst werd gehouden in het Theater van het Woord van 

de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Zo’n dag lijkt een beetje op de Elvis 

meetings. Fans van Boudewijn Büch komen bij elkaar om boeken aan te 

schaffen, lekker met elkaar te kletsen en te luisteren naar lezingen. In één van 

de lezingen op die dag stond Elvis Presley centraal. Voordat ik hier wat meer 

over ga vertellen, eerst een lesje “Büchkunde”.  

 

Wie is/was Boudewijn Büch?1 
Boudewijn Maria Ignatius Büch wordt op dinsdag 14 december 1948 geboren in 

de Bethlehemkliniek in Den Haag. Hij en zijn vijf broers, Richard, Arthur, Menno, 

Patrick en Helmar, groeien op in Wassenaar waar hij ook de lagere school 

doorloopt. Zijn ouders scheiden na een turbulent huwelijk als hij veertien jaar is. 

Boudewijn heeft in zijn ontwikkeling veel last gehad van het turbulente huwelijk 

en de scheiding van zijn ouders. 

 

Boudewijn Büch is onder het grote publiek vooral bekend als televisiemaker van 

het reisprogramma De wereld van Boudewijn Büch en om zijn wekelijkse 

                                                 
1
 Hierbij is gebruik gemaakt van de biografie van Büch op www.buchmania.nl 
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bijdrage bij Barend en Van Dorp, waar hij met witte handschoentjes bijzondere 

boeken presenteerde. Boudewijn Büch is ook de schrijver van een veelheid aan 

romans, waarvan De kleine blonde dood, dat ook is verfilmd, de meest bekende 

is. Naast televisiemaker en schrijver van romans was Boudewijn Büch ook 

columnist, schrijver van een grote verscheidenheid aan artikelen en 

voorwoorden, dichter en verzamelaar. Hij heeft meer geschreven dan iemand 

ooit kan verzamelen. Alleen zijn primaire werk telt al meer dan vijftig titels.  

 

Ook in de theaters heeft Boudewijn zijn sporen nagelaten. Zijn laatste 

theaterprogramma: Boudewijn Büch op reis - een diavoorstelling zonder dia’s 

zal hij niet vervolmaken. Voor het einde van de tour komt Boudewijn te overlijden. 

Boudewijn overlijdt op 23 november 2002 veel te jong op 53-jarige leeftijd aan 

een hartstilstand in zijn grachtenwoning in Amsterdam. In eenzaamheid zoals 

velen zullen zeggen. 

 

Elvis en Boudewijn. 

Terug naar zondag 14 december 2008, de dag waarop Boudewijn Büch zestig 

jaar zou zijn geworden. Ik mocht daar een lezing verzorgen met als onderwerp 

het leven van Elvis Presley. Eén van de grootste hobby’s (gekten) van 

Boudewijn was muziek. Zowel klassiek (met name Maurice Ravel) als modern 

konden zich in zijn warme belangstelling koesteren. Vooral de Rock and Roll 

muziek lag hem heel na aan het hart. Artiesten als Buddy Holly, Little Richard, 

Gene Vincent, Jerry Lee Lewis en zelfs Cliff Richard konden zijn goedkeuring 

wegdragen. Daarnaast was hij waarschijnlijk de werelds grootste fan van The 

Rolling Stones en in het bijzonder van hun frontman Mick Jagger. Toch won zijn 

belangstelling voor Elvis Presley het van al zijn andere muzikale favorieten. In 

zijn vuistdikke boek Rock & Roll (Amsterdam 1991) schrijft hij op maar liefst 81 

pagina’s (van de 312) over Elvis. Mick Jagger wordt een goede tweede met 

slechts 64 pagina’s! Dus, reden genoeg om de fans van Büch wat meer over 

het leven van Elvis te gaan vertellen, doorspekt met citaten van Boudewijn Büch 

over Elvis.  

De omgekeerde benadering gebruik ik nu om u, als It’s Elvis Time-lezer iets 

over het mysterie Boudewijn Büch te vertellen.  

 

In een uitzending van de Wereld van Boudewijn Büch, uitgezonden op 14 juli 

2000 opent Boudewijn op zijn geheel eigen wijze het programma met de 

volgende woorden: 

“The King, daar ga ik het over hebben, de énige echte King. Hij zelf vond dat 

niet. Hij heeft altijd gezegd: “Er is maar één King en dat is Jezus”. Lijkt mij 

onzin, maar je mag het vinden. Maar hij is voor míj de King. Ik heb het natuurlijk 

over Elvis Presley”.  

 

Boudewijn deed er veel aan om alles wat met Elvis te maken had, te tonen aan 

de kijkers. Op een gegeven moment, ergens begin 2000 is hij zelfs afgereisd 
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naar Hawaï om de fans van zijn programma te tonen waar het legendarische 

concert “Elvis, Aloha from Hawaï” heeft plaatsgevonden. Boudewijn staat met 

een verwilderde bos haar voor het enorme stadion met een wit bloemetje in zijn 

haar. In zijn hand heeft hij The Field Guide to Elvis Presley, wat hij het ultieme 

Elvis reisboek noemt. Over de show in Hawaii zegt hij: 

“En daar kwam vlak daarna een elpee van dit concert uit en ik had geen geld. 

Toen ben ik naar een warenhuis gegaan en daar heb ik die elpee gestolen en 

die heb ik nog. En af en toe zie ik hem staan in de kast en dan denk ik: ‘Ik heb 

gestolen voor de King’. Eigenlijk vind ik dat je mag stelen als het om de King 

gaat, want de King heeft mijn hart gestolen, in 1956 al!”.  

 

Elvis, Boudewijn en de filmsElvis, Boudewijn en de filmsElvis, Boudewijn en de filmsElvis, Boudewijn en de films 

Over de Elvis films is altijd veel discussie geweest. Vele mensen vinden het 

fantastisch, andere mensen vinden het verspilling van het materiaal waarop de 

film is vastgelegd. Boudewijn worstelde ook enigszins met die verschillende 

meningen. Hij gaf toe dat de verhalen niet altijd even denderend waren, maar 

toch hadden die films wel wat. Terwijl hij met een twinkeling in zijn ogen de 

camera in kijkt zegt hij:  

”Ik vind het prachtig hoor! Ik heb niks geen klachten, maar ik mis één ding en 

dat maakte die films tot goede films. Dat is die Elvis Presley. Die kon van een 

waardeloos verhaal, iets prachtigs maken en je droomde als jongen weg aan de 

stranden en je dacht: Ik houd van de King, ik houd van die man. Die man is 

goed”.  

 

Het belang van Elvis Het belang van Elvis Het belang van Elvis Het belang van Elvis     

Boudewijn groeide op in Wassenaar. Zijn studententijd bracht hij voor een groot 

deel door in Leiden en omgeving. Daarna is hij naar Amsterdam vertrokken. 

Ondanks de literaire aspiraties van Boudewijn bleef muziek voor hem een heel 

belangrijke levenslijn, waaraan hij diverse gebeurtenissen vastkoppelde. In zijn 

“liefde voor Elvis” stond Boudewijn niet alleen. Ook veel van zijn vrienden zagen 

het belang van Elvis in. In een uitzending van De Wereld van Boudewijn Büch, 

zegt Boudewijn hierover: 

”Maar allemaal hadden we toch in ons hart iets van: “hij is toch één van de 

uitvinders van de Rock and Roll” en dat hadden meer jongens van mijn 

generatie en meisjes ook. 

Het is en blijft toch de King, hij heeft het  toch maar uitgevonden. En toen we 

hem hier zagen op de televisie toen had het ook iets belachelijks, maar aan de 

andere kant moet je voorstellen wat Elvis voor mij en voor mensen die ouder zijn 

dan ik, wat Elvis voor ons betekend heeft. Hij gaf ons een nieuwe muziekstijl. Hij 

gaf ons de t-shirt. Dat kun je je niet meer voorstellen, maar als je vóór Elvis een 

t-shirt droeg, zei iedereen: “Heb je je ondergoed nog aan” en nou kun je 

gewoon in je t-shirt lopen. Dat deed Elvis ook in zijn films.  

Hij gaf ons films, hij liet ons een andere wereld zien, een wereld die wij niet 

kenden. 
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Wij kenden alleen maar droevige straten en Elvis had palmbomen en geile 

wijven”.  

 

Tot slotTot slotTot slotTot slot 

Eén van de zwartste dagen uit het leven van Boudewijn Büch was 16 augustus 

1977, de sterfdag van Elvis. Net als bij het overlijden van Buddy Holly viel een 

verlammend verdriet over Boudewijn heen. Veel te jong overleden. In zijn boek 

Rock & Roll schrijft Boudewijn: “Eigenaardig is het dat Elvis in de literatuur 

meestal tot een vroeg overleden held wordt gerekend, terwijl hij toch 

tweeënveertig werd”.  

 

Op de avond dat Boudewijn het nieuws hoorde van Elvis’ overlijden schreef hij 

één van zijn mooiste gedichten “I was the one, Elvis Aaron Presley”. Dit gedicht 

verscheen in de dichtbundel De Sonnetten, uitgeverij De Arbeiderspers, 

Amsterdam, 1978.  

 

“Dat waren nog eens dagen: 

radio Luxemburg, dreunende zolderkamers, moeder om een 

              boterham te vragen 

op een dinsdag stort Buddy Holly neer 

met Elvis wordt ik van jongen tot meneer 

totdat ik dinsdagochtend lees, het halfwit voorgesneden 

The King is overleden 

ik doe de voordeur goed op slot 

en draai de hele dag zijn zwarte overschot 

 

mijn vriendin & the blue suede shoes 

zijn afgelopen 

 

ik mis haar & een paar elpees 

die zal ik gauw gaan kopen 

 

liefdesverdriet & Elvis dood 

voortaan wordt het zingen zonder petticoat”.  

 

Naar aanleiding van de Boudewijn Büchdag is door Büchmania een boekje 

uitgegeven met als titel Rock and Büch, Presley and Roll, over het “sprookje” 

Elvis Presley. Dit boekje is voor 15 euro te bestellen bij www.buchmania.nl.  

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 16 

14 augustus 2009 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

 Bevriend notaris gezocht 

 Complete 'Barend en Van Dorp' op Internet  

 Op zoek naar: Domus, Het huis van Constantijn Huygens in Den Haag 

 Paaseilanders zien eindelijk voetbal  

 Charles Darwin op DVD bij De Volkskrant  

 Andy Warhol-portret Michael Jackson geveild  

  “Rare Books” en Captain James Cook 

 

Met dank voor het aanleveren van onderwerpen en teksten aan: André Koolen, 

Peter Westenbrink en Henk Spraakman. 

 

 

BevriendBevriendBevriendBevriend no no no notaris gezochttaris gezochttaris gezochttaris gezocht 
 

Tijdens de ALV in mei heeft de vergadering een commissie ingesteld die de 

formalisering van Büchmania tot een vereniging gaat voorbereiden. De 

commissie bestaat uit: Jan Peter Kunst, Léon van den Dobbelsteen, Michell Ball 

en Karin Piters. De commissie buigt zich onder meer over de op te stellen 

statuten en het huishoudelijk reglement. Voor de formalisering en de vastlegging 

van de statuten zijn we op zoek naar een bevriende notaris die onze vereniging, 
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als de benodigde stukken klaar en goedgekeurd zijn, voor een schappelijk 

bedrag wil formaliseren. Kun je ons helpen, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

 

 

Complete 'Barend en Van Dorp' op InternetComplete 'Barend en Van Dorp' op InternetComplete 'Barend en Van Dorp' op InternetComplete 'Barend en Van Dorp' op Internet    
5 augustus 2009 

 

Alle uitzendingen van de talkshow Barend en Van Dorp zijn vanaf 17 september 

op Internet voor iedereen beschikbaar. Het Instituut voor Beeld en Geluid in 

Hilversum, waar de opnamen zijn ondergebracht, gaat 

hiervoor een speciale website opzetten, zo meldt Het 

Parool. Het betekent dat ook de uitzendingen met 

Boudewijn Büch geraadpleegd kunnen worden. 

 

Frits Barend en Henk van 

Dorp presenteerden hun 

programma tussen 1998 en 

2006. Dat heeft, samen met Villa BVD, bijna 

twaalfhonderd uur televisie opgeleverd. Volgens 

Beeld en Geluid vormt het televisiemateriaal 'een 

perfect beeld van onze maatschappij' en valt 

Barend en Van Dorp te scharen onder de noemer 

'spraakmakende televisie'. Op de nieuwe site zijn 

de volledige uitzendingen te zien in lage resolutie, voor professioneel gebruik 

kan materiaal van hoge resolutie worden besteld. 

 

Frits Barend is blij. ''Ik vind het leuk en ben ook blij dat RTL en Talpa 

toestemming hebben verleend. We hopen mee te kunnen praten en ideeën aan 

te dragen.'' 

 

ToegankelijkheidToegankelijkheidToegankelijkheidToegankelijkheid 

Projectmanager Thomàsz Lin zegt in Het Parool dat er veel aandacht wordt 

besteed aan de toegankelijkheid van het materiaal. “Er komt een tijdlijn die is 

verbonden met verschillende zoekfuncties. Je kunt onder meer zoeken op jaartal 

en op personen. Later wordt de zoekfunctie 

nog verder uitgebreid.” 

Frits Barend (l) en Henk van Dorp (r) 

brachten in 2008 zelf alle 976 afleveringen 

uit zeven seizoenen Barend&Van Dorp naar 

het Nederlands Instituut voor Beeld en 

Geluid, dat de collectie beheert. Daar werd 

de collectie overhandigd aan de algemeen 

directeur van Beeld & Geluid Edwin van 

Huis. 
Foto: ANP 
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Op zoek naar: Op zoek naar: Op zoek naar: Op zoek naar: DomusDomusDomusDomus,,,, Het huis van Constantijn Huygens in Den Haag Het huis van Constantijn Huygens in Den Haag Het huis van Constantijn Huygens in Den Haag Het huis van Constantijn Huygens in Den Haag    
Peter Westenbrink 

 

Ik ben al een tijdje vlijtig op zoek naar het hieronder staande boek, waarvan ik 

dacht het vrij gemakkelijk via Internet in bezit te zullen krijgen. Niet dus: 

Antiqbook niet, Boekwinkeltjes.nl niet, Amazon en Bol.com niet, nergens niet. 

Wie heeft het in zijn bezit en wil er graag vanaf? 

 

Het gaat om: F.R.E. Blom, H.G. Bruin en K.A. Ottenheym: Domus. Het huis van 

Constantijn Huygens in Den Haag, Walburg Pers, 119 blz. 1999. 

 

Mail naar Peter Westenbrink: boutkunst@petermichiel.demon.nl 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Westenbrink 

Utrecht 
 

 

Paaseilanders zien eindelijk voetbalPaaseilanders zien eindelijk voetbalPaaseilanders zien eindelijk voetbalPaaseilanders zien eindelijk voetbal    
André Koolen 
 

Voor het eerst in de geschiedenis is er een voetbalwedstrijd gespeeld op 

Paaseiland. Een selectie van het eiland speelde in de Chileense bekercompetitie 

tegen Colo Colo. Paaseiland was geen partij 

voor de topclub van het vasteland en verloor 

met 0-4. De match werd gespeeld op een 

knollenveldje bij het strand, met als supporters 

de metershoge beelden langs de zijlijn. 

 

Maar de wedstrijd was meer dan alleen voetbal. 

Voor de aftrap deden de Paaseilanders een 

strijddans om de tegenstander te intimideren. 

Het mocht niet baten. Paaseiland heeft ze de tweede ronde van de Chileense 

Cup niet gehaald. 

 

Bijna alle bewoners van het eiland, circa 

vierduizend mensen, kwamen kijken naar de 

voetbalwedstrijd. Velen droegen de traditionele 

Polynesische klederdracht en wapperden met de 

herkenbare roodwitte vlag. Voor alle voetbalfans 

in Chili was de wedstrijd dankzij de satelliet ook 

3.700 kilometer oostwaarts op het vasteland te 

volgen. 
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Charles DarwinCharles DarwinCharles DarwinCharles Darwin op DVD bij de Volkskrant op DVD bij de Volkskrant op DVD bij de Volkskrant op DVD bij de Volkskrant    
Henk Spraakman 

 

In de Webwinkel van de Volkskrant is de volgende DVD over Charles Darwin te 

kopen tegen een ongelofelijk lage prijs: Darwin - 3 dvd’s voor € 14,95 + € 1,95 

verzendkosten. 

 

Charles DarwinCharles DarwinCharles DarwinCharles Darwin 

De evolutietheorie van Charles Darwin mag dan nu alom geaccepteerd zijn, bij 

haar lancering in het negentiende eeuwse Engeland bracht zij een enorme 

schok teweeg. De wereld was toen nog niet klaar voor het idee dat het leven op 

aarde voortkomt uit een natuurlijke selectie en dat de mens geen hogere 

bestaansvorm is, maar een gewone diersoort. De visie van de geniale 

natuuronderzoeker stuitte op felle tegenstand en Darwin zelf werd in 

spotprenten als aap afgebeeld. 

 

Ruim 3 uur genialiteitRuim 3 uur genialiteitRuim 3 uur genialiteitRuim 3 uur genialiteit 

Ter gelegenheid van het Darwin-jaar brengt de Volkskrant een unieke dvd-box 

met drie BBC -documentaires uit. DVD 1 bevat een prachtige documentaire van 

David Attenborough, die de actualiteit van de evolutieleer visualiseert. De 

documentaire op DVD 2 laat zien hoe diverse wetenschappelijke ontwikkelingen 

van de afgelopen 150 jaar Darwins gelijk bewijzen. DVD 3 is een onthullend 

docudrama over de mens achter de geleerde. We leren Darwin kennen als een 

aimabele en geestige persoonlijkheid, die ook enkele aparte trekjes had. DVD-

box Charles Darwin: ruim drie uur genialiteit. 

 

DVD1: Charles Darwin & The Tree of Life 

DVD2: What Darwin Didn’t Know 

DVD3: Darwin's Struggle 

 

DVD informatieDVD informatieDVD informatieDVD informatie    

Speelduur: 190 minuten 

Nederlands ondertiteld 

Dolby Digital 5.1 surround 

 

 

 

Andy WarholAndy WarholAndy WarholAndy Warhol----portret Michael Jackson geveildportret Michael Jackson geveildportret Michael Jackson geveildportret Michael Jackson geveild    
André Koolen 

 

Een door kunstenaar Andy Warhol gemaakt portret van de overleden zanger 

Michael Jackson gaat binnenkort onder de hamer. De veiling vindt plaats in New 

York. Pop-art-icoon Warhol kreeg de opdracht voor het portret in 1984 om de 

recordverkoop van Jacksons album Thriller te vieren. Het werk zal voor de 
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veiling nog worden geëxposeerd in de London’s British Music Experience in de 

O2 Arena. The King of Pop zou daar hebben opgetreden als hij niet op 25 juni 

was gestorven. 

 

             
 

De uiteindelijke koper moet naar verwachting diep in de buidel tasten om de 

kleurrijke beeltenis van Michael Jackson mee naar huis te kunnen nemen. In 

2007 bracht een Warhol-portret van Elizabeth Taylor nog zestien miljoen euro 

op. In hetzelfde jaar werd voor het doek Green Car Crash uit 1963 bijna vijftig 

miljoen euro betaald. Het hoogste bedrag dat ooit is neergeteld voor een werk 

van Andy Warhol. 

 

 
 

 

 

“Rare Books” en Captain James Cook“Rare Books” en Captain James Cook“Rare Books” en Captain James Cook“Rare Books” en Captain James Cook    
 

Wat goed is moet je van ver halen. Dat klopt, want ondanks dat mijn vrouw in 

Nederland is geboren, heeft ze wel Indisch bloed door haar aderen stromen. 

Maar eigenlijk gaat het daar niet om. Elke verzamelaar weet hoe moeilijk het is 

om juist de krenten uit de pap te halen. Verzamelaars van Boudewijn Büch 
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kunnen uitstekend in Nederland terecht, maken een klein uitstapje naar België of 

gaan op zoek naar een obscure vertaling in Duitsland.  

Sinds een jaar of vijf heb ik mijn ontdekkerhart verpand aan James Cook. The 

Great Captain. Dit is een breed gebied, want het is niet alleen de bedoeling dat 

je de boeken van en over James Cook gaat verzamelen, maar ook Joseph 

Banks, Georg Forster, Captain Bligh en vele vele anderen zullen in de 

verzameling aanwezig moeten zijn om ook maar een beetje compleet te zijn. Het 

verzamelen gaat niet echt snel. Immers in Nederland vindt men niet zoveel. 

Bezoeken aan boekenbeurzen vallen vaak tege,n want het eigen culturele 

erfgoed moet immers, en vaak terecht, beschermd worden. Bij de 

topantiquariaten komt men Cook wel tegen. Maar dan begint het zo rond de 

vierduizend euro en eindigt het ergens rond de anderhalve ton. Als het al niet 

hoger is.  

 

Ondanks het feit dat Engeland de geboortegrond is van James Cook, is de 

antiquair daar toch ook meer geïnteresseerd in de snelle verkoop van de 

bekende auteurs. Hoewel London natuurlijk een prachtige stad is om te 

bezoeken en er is zoveel historie dat het meer dan de moeite waard is.  

 

Het komt er dus op neer Google te gebruiken en op zoek te gaan naar Rare 

Books en Captain James Cook. Tijdens deze speurtocht eindig je veelvuldig in 

Los Angeles of elders aan de West-Coast. Immers Hawaï is slechts vier uur 

vliegen en de Captain vond daar zijn Waterloo.  

 

Australië is wat bescheidener tijdens de zoektocht, maar als je daar een Rare 

Books-dealer aantreft, blijf dan maar even hangen en probeer zo diep mogelijk 

in de website van de aanbieder door te dringen. De website van het National 

Maritime Museum in Sydney is echt prachtig. Kijk maar eens in de Shop. Daar 

zijn meer dan hondervijftig items te koop die gerelateerd zijn aan Cook of de 

Bounty.  

 

De mooiste ervaring, tot nu toe, had ik een maand of twee geleden toen ik 

terecht kwam op de website van Hordern House, Rare Books Manuscripts, 

Paintings and Prints. Maar bovenal gespecialiseerd in Voyages and Travels. Een 

search op de website leverde meer dan 160 Cook-items op.  

 

Enkele voorbeelden:  

Cook, James & Michael Lane, Le Pilote de Terre-Neuve ou Recueil de Plans des 

Côtes et des Ports de Cette Île..., Paris, Dépôt général des Cartes, Plans et 

Journeaux de la Marine, 1784. Elephant folio (650 x 505 mm.), with title-page 

and ten double-page (640 x 930 mm.) and two single-page (640 x 465 mm.) 

A magnificent volume, with a remarkable story. This is the very rare French 

publication of the maps by James Cook and... 

Australian: $96,000 (Approx. US $80,573, Euro €56,198)  
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Of  

Stamp, Tom and Cordelia, James Cook Maritime Scientist, Whitby, Yorkshire, 

Caedmon Press, 1978. 

Octavo, occasional illustration, a very good copy with the dust-jacket folded 

and loosely inserted. This carefully researched life of Captain Cook takes some 

unusual perspectives including the role of Quaker beliefs in.. 

Australian: $20 (Approx. US $17, Euro €12)  

 

Voor elk wat wils dus. Van € 12 tot meer dan € 50.000 euro. 

 

Na lang wikken en wegen kwam ik tot een lijstje van 26 items. Tot mijn grote 

teleurstelling waren er al acht verkocht, maar ik mocht mij verheugen op een 

prachtige lijst van achttien items. Ik kreeg vijftien procent korting wat precies de 

portokosten waren. Slim van Hordern House en voor mijn beurs was het lekker.  

 

Een aantal aankopen wil ik wel even met u delen: 

� Captain Cook Bi-Centenary 1928, Souvenir of the Bi-Centenary, 

Celebrations Arranged in the Cleveland District, Middlesbrough, 1928. 

� Taylor, Albert Pierce, Sesquicentennial Celebration of Captain Cook's 

Discovery of Hawaii..., Honolulu, 1928. 

� Veit, Walter (editor), Captain James, Cook: Image and Impact - South 

Seas Discoveries and the World of Letters, Melbourne, Australia 1972. 

� Besant, Walter, Captain Cook, London, 1914. 

 

Achttien prachtige items voor mijn bescheiden collectie.  

 

Hordern House had nog een prachtige verrassing voor mij.  

Twee prachtige catalogi. The Parks Collection of Captain Cook and Captain 

Bligh. 

 

Veel items zijn voor de “normale” mensen niet 

haalbaar. Maar door deze prachtige catalogi vol 

met prachtige illustraties lijkt het toch net of je ze in 

de kast hebt staan. Deze catalogi kosten slechts 45 

Australische Dollars per stuk wat omgerekend € 26 

is.  

 

Captain William Bligh and the Mutiny on the Bounty 

is a companion volume to Captain James Cook, the 

Greatest Discoverer. Sumptuously illustrated in colour and black & white, this 

catalogue contains 133 rare books, manuscripts, paintings and prints fully 

described and individually priced. 
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Six months in the making, this work will become a reference on Captain Bligh 

and a landmark of its kind. Chiefly describing material from the collection of 

Bob and Mary Anne Parks, the catalogue is comprehensive and extensive. 

Highlights include: original and evocative manuscript material by Captain Bligh 

and Fletcher Christian; the two magnificent aquatints of Bligh, his officers and 

crew being cast adrift from HMS Bounty, and Transplanting the Bread Fruit trees 

from Otaheite; the legendary rarity, Minutes of the Proceedings of the Court 

Martial held at Portsmouth, 1792; accounts of the official narrative of the voyage 

and the subsequent mutiny, to name just a few.  

Quarto; bound in cloth with colour dustjacket, with bibliography of principal 

references and an index. 

The Captain James Cook collection of Bob and Mary Anne 

Parks is a landmark of its kind, and represents the finest such 

collection offered. This comprehensive and extensively 

illustrated catalogue will undoubtedly become one of the 

standard reference works on the subject. The catalogue 

includes highlights such as: " An extraordinary original letter 

by Cook, entirely in his own hand, asking for the return of a 

press-ganged sailor " Joseph Banks's engraved map of Cook's first voyage, the 

first map of the east coast of Australia, and never before offered for sale " 

Magnificent engraved portraits of Cook, Banks, Omai and others " An original 

manuscript map from Cook's surveying of Newfoundland " Samples of genuine 

tapa cloth in the contemporary books of Alexander Shaw and Anders Sparrman " 

All of the major recorded engravings of the death of Captain Cook 

Quarto, 174 pages, bound in cloth with colour dustjacket. 133 items fully 

described and illustrated in colour throughout, with bibliography of principal 

references and an index. 

Sinds kort staat ook het volgende item op de website van Hordern House. Ik 

heb het nog niet besteld maar geloof maar dat het boek, als u dit leest, al 

onderweg is van Australiënaar Nederland. 

 

 

Georg Forster Cook, the Discoverer: limited edition 106-page 

exact facsimile of the rare original German printing of 1787, 

followed by a 116-page newly commissioned English translation. 

Introductory essay by Dr Nigel Erskine, Curator of Discovery at 

the Australian National Maritime Museum  

Quarto (248 x 212 mm.), 276 pages, two illustrations in black & 

white, printed on Supreme Laid paper; hand-bound in quarter 

tan kangaroo with speckled paper sides.  
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Now available, Australian: $325 (Approx. US $273, Euro €190) 1000 copies 

ISBN 9781875567492. 

 

Ik wilde u in dit verhaal deelgenoot maken van mijn speurtocht als verzamelaar 

van Captain James Cook en ik wilde u kennis laten maken met twee 

schitterende catalogi die u slechts voor ongeveer € 70,- in huis kunt hebben 

(inclusief porto). www.hordern.com  

 

O ja…. Mocht u nog wat leuks in huis hebben en u wilt het kwijt. Mail me even: 

henkspraakman@wanadoo.nl 

 

Henk Spraakman 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 17 

31 augustus 2009 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

 Paul Dentz komt met nieuw boek: Bizar  

 Utrechtse student leent voortaan boeken in paleis 

 Boekenprogramma voor Abdelkader Benali 

 Wachters Brandaris moeten 250 traptreden beklimmen 

 Inwoners Paaseiland eisen minder bezoek 

 Eindhovenaar maakt serie afleveringen over Darwin 

 Van Muiswinkel en Van Vleuten nemen afscheid 

 BN'ers met hun boek op Manuscripta    

 Internationale auteurs op opening boekenseizoen    

 Ontvang GRATIS 5 weken De Groene Amsterdammer 

 

En op de valraap toegevoegd aan deze nieuwsbrief: 

 

 Frans Mouws presenteert nieuw boek Bouvet 

 Tentoonstelling: Boeken die geen boeken zijn 

 Amsterdam Antiquarian Book, Map & Print Fair 2009 

 

Met dank voor het aanleveren van onderwerpen en teksten aan: Arnoud van der 

Vorst, Frans Mouws en bovenal André Koolen die deze keer bijzonder veel 

artikelen heeft aangeleverd.  

Heeft u ook nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 
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Paul Dentz komt met nieuw boek: BizarPaul Dentz komt met nieuw boek: BizarPaul Dentz komt met nieuw boek: BizarPaul Dentz komt met nieuw boek: Bizar 
 

Ons zeer gewaardeerde Büchmania-lid en tevens 

voorzitter van de Blue Poet Society, Paul Dentz, alias 

Arnoud van der Vorst, komt na Wees en Apollonia 

met een nieuw boek, Bizar geheten. 

 

Over dit boek schrijft Aspect op zijn website: 

“Het lot en niets anders lijkt verantwoordelijk te zijn 

voor de ongewone, zelfs bizarre gebeurtenissen 

waarmee de hoofdpersonen in deze verhalenbundel 

worden geconfronteerd. De vrije wil is een farce. 

Geestelijke foltering door het lot, zoals bij de man die 

hopeloos verstrikt is geraakt in zijn verslaving aan 

pendelen, of een jonge vrouw die een ziekelijke hang 

heeft naar levensgevaarlijke uitdagingen, een 

echtpaar dat zich onvoorbereid overgeeft aan de 

experimenten met hypnose en een man met een huiveringwekkende bijna 

doodervaring. Maar ook een invalide vrouw die gewurgd wil worden door haar 

huisrobot of een jonge vrouw die achtervolgd wordt door een gekmakend 

waanidee. Edgar Allan Poe-achtige vertellingen die de lezer opzadelen met de 

vraag hoe aan een dergelijk lot te ontsnappen. De schrijver is een volgeling van 

de Griekse filosoof Democrites en wijst toeval van de hand, ook Jungs begrip 

synchroniteit is hier niet van toepassing, er is maar een conclusie; het lot is 

onontkoombaar. We zullen de marteling ervan tot de laatste snik moeten 

ondergaan.” 

 

Arnoud van der Vorst zelf over zijn boek en een aanbieding aan leden:  

 

“Hallo allen,  

Afgelopen week is mijn nieuwe boek bij Aspekt verschenen, een verhalenbundel, 

BIZAR geheten. 190 bladzijden dik, mooie druk en fraaie omslag.  

De eerste commentaren zijn veelbelovend. 

Winkelprijs €.17,95. Voor de Büchmania-leden € 16,00. 

Voor de belangstellenden die een gesigneerd exemplaar willen bekomen, stort  

€ 18,50, inclusief verzendkosten, op ING. 93311 ten name van A. van der Vorst, 

te Leiden. 

Per ommegaande stuur ik een exemplaar toe. 

 

Arnoud van der Vorst” 
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Utrechtse student leent voortaan boeken in paleisUtrechtse student leent voortaan boeken in paleisUtrechtse student leent voortaan boeken in paleisUtrechtse student leent voortaan boeken in paleis    
André Koolen 

 

Studenten van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht 

lenen hun studieboeken voortaan in het voormalige paleis van Lodewijk 

Napoleon, broer van Napoleon Bonaparte en van 1806 tot en met 1810 koning 

van Holland. 

Het oude paleis uit 1807 is de afgelopen twee jaar gerenoveerd en heringericht 

als Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Medewerkers verhuisden deze zomer 

ongeveer 320.000 boeken van het oude, naastgelegen pand naar het nieuwe 

onderkomen.  

In de oude balzaal zijn de hoge ramen hersteld. Tot aan het hoge plafond met 

opnieuw aangebrachte dakspanten staan de boeken te wachten op het nieuwe 

collegejaar. Erachter heeft de collectie theaterwetenschap bijna helemaal beslag 

gelegd op de oude kapel. Ooit een remonstrantse schuilkerk, later de hofkapel 

van Lodewijk Napoleon en nu studietafels en boekenrekken. 

 FOTO: Laurien Jansen 
“Alle ramen in de Grande Galerie van het paleis waren dichtgemetseld of met 

matglas ingelegd. We wilden het gebouw weer de uitstraling geven zoals het 

was in de tijd van Napoleon en hebben zo veel mogelijk licht naar binnen 

gelaten”, zegt architect Pascal Grosfeld. Het pand werd decennialang als 

opslag gebruikt door de Letterenbibliotheek, die vanaf nu door het leven gaat 

als Universiteitsbibliotheek Binnenstad. 

In totaal is er 8,5 kilometer aan boeken verhuisd. Verhuizers en bibliotheek-

medewerkers schoven de boeken per meter in grote bakken om ze er enkele 
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meters verderop weer uit te halen. De Bijzondere Collectie met waardevolle 

boeken is al eerder verhuisd naar de andere universiteitsbibliotheek, in De Uithof 

aan de rand van Utrecht. 

De oude bibliotheek wordt de komende twee jaar helemaal gestript en 

gerenoveerd om plaats te maken voor de Juridische Bibliotheek. De twee 

panden worden met elkaar verbonden via het oude paleis. Per dag maken 

vierhonderd studenten gebruik maken van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. 

De officiële opening is op 8 september aanstaande. 

 

 

BoekenprogrBoekenprogrBoekenprogrBoekenprogramma voor Abdelkader Benaliamma voor Abdelkader Benaliamma voor Abdelkader Benaliamma voor Abdelkader Benali 
André Koolen 

 

De schrijver Abdelkader Benali gaat volgend voorjaar een 

nieuw boekenprogramma presenteren. De voorlopige titel 

van de zesdelige serie is: De schrijver en de stad.  

Het televisieprogramma wordt uitgezonden bij de publieke 

omroep NPS. Aan de hand van beschrijvingen en 

ontmoetingen met levende en dode schrijvers geeft De 

schrijver en de stad volgens de NPS een uniek beeld van 

zes Nederlandse en Vlaamse steden die een belangrijke 

rol speelden in de literatuur.  

Het kan toch bijna niet anders dat Amsterdam aan bod 

komt. En als er dan één dode schrijver niet mag ontbreken, is het Boudewijn 

Büch.  

De NPS doet nog geen mededelingen over de inhoud. Misschien moeten wij 

leden van Büchmania massaal Boudewijn als onderwerp aandragen.  

 

 

Wachters Brandaris moeten 250 traptreden beklimmenWachters Brandaris moeten 250 traptreden beklimmenWachters Brandaris moeten 250 traptreden beklimmenWachters Brandaris moeten 250 traptreden beklimmen 

André Koolen 

19 augustus 2009 

 

West-Terschelling (ANP) – 

Vuurtorenwachters van de Brandaris 

op Terschelling komen al weken 

zwetend op hun werkplek aan. 

Omdat de lift in de vuurtoren kapot is, 

moeten ze 250 traptreden beklimmen 

voordat ze boven zijn. Behalve de 

wachters werken op de 55 meter 

hoge toren ook schoonmakers die de 

klim moeten maken. 
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,,De lift is al een paar weken kapot. We hebben 

nieuwe onderdelen besteld'', zegt een 

woordvoerster van Rijkswaterstaat. Voorlopig 

moeten de wachters van de Brandaris nog even 

doorbijten. ,,We weten niet wanneer de delen 

binnen zijn. Hopelijk snel.'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwoners Paaseiland eisen minder bezoekInwoners Paaseiland eisen minder bezoekInwoners Paaseiland eisen minder bezoekInwoners Paaseiland eisen minder bezoek 

André Koolen  

 

Bewoners van Paaseiland hebben op 17 augustus enkele uren het enige 

vliegveld geblokkeerd. Ze vinden dat het eiland overspoeld wordt door toeristen 

en eisen dat een maximum wordt ingesteld. De eilanders zeggen dat de 

vakantiegangers, jaarlijks zo’n 50.000 mensen, vervuiling en misdaad met zich 

meebrengen. De burgemeester van Paaseiland, Luz Zasso Paoa, wil ook dat er 

een einde komt aan de immigratie van mensen van het Chileense vasteland. 

Door de blokkade van Mataveri Airport 

konden meer dan zeshonderd 

toeristen geen bezoek brengen aan 

Paaseiland. Pas nadat Patricio 

Rosende, een hoge ambtenaar van 

het Chileense ministerie van 

Binnenlandse Zaken, had toegezegd 

dat hij langs zou komen om met de 

Paaseilanders te praten, werd de 

bezetting opgeheven. 

 

 

Eindhovenaar maakt serie afleveringen over DarwinEindhovenaar maakt serie afleveringen over DarwinEindhovenaar maakt serie afleveringen over DarwinEindhovenaar maakt serie afleveringen over Darwin 

Aangeleverd door: André Koolen 

Geschreven door: Rob Burg 

 

Eindhovenaar Frans Mouws maakte vanwege zijn fascinatie een documentaire-

reeks over de grondlegger van de evolutietheorie. De reeks is op internet te zien. 

Maar hij is nog niet klaar. 
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EINDHOVEN - Vanaf zijn tijd op de Zeevaartschool, eind jaren tachtig, 

ontwikkelde Eindhovenaar Frans Mouws een fascinatie voor Charles Darwin. Hij 

worstelde zich door zijn belangrijkste boek On the origin of species ("niet 

doorheen te komen"), en het wat toegankelijker reisverslag The voyage of the 

Beagle.  

Daarna las Mouws niet veel meer van de grondlegger van de evolutietheorie, 

maar des te meer óver hem. En hoe meer hij dat deed, hoe minder hij van de 

man begreep. Waarom bijvoorbeeld zondert een man die vijf jaar lang de 

wereldzeeën bevaart, zich na terugkeer vijftig jaar lang af op een zolderkamertje 

in een gehucht onder Londen? En wat was het eigenlijk voor een mens? 

Mouws: "In elk geval geen luchtige figuur, zoals bijvoorbeeld Einstein, die zijn 

werk nog met grappige dingen wist te larderen. Darwin leek me niet echt een 

lachebekje."  

 Frans Mouws in zijn werkkamer. Foto: René Manders 
 

Op zoek naar antwoorden op prangende vragen besloot Mouws, die eerder vijf 

boeken schreef over Boudewijn Büch én over en met zeezeiler Henk de Velde, 

in dit Darwinjaar een documentairereeks te maken over het fenomeen. De 

afleveringen zijn te vinden op de site van de Humanistische Omroep, 

www.human. nl en op Mouws’ eigen site www.hatsiekiedee.tv.  

Liever had de Eindhovenaar, die bij tv-maker Frans Bromet in de leer is, een 

Darwin-documentaire gemaakt voor tv. "Maar dat doen VPRO en NPS al. 

Onderwerpen voor documentaires worden door de publieke omroepen onderling 

afgestemd en de Humanistische Omroep durfde het niet aan om nog een tv-

documentaire uit te gaan zenden. Dus zijn de afleveringen op hun site gezet." 

Mouws klinkt ambitieus en vastbesloten: "Binnen een jaar zit ik wel op tv."  
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De docureeks op internet wordt intussen redelijk goed bekeken, zegt de maker. 

"Er is een continue stroom van kijkers. Elke week komen er wel honderd bij en ik 

krijg veel reacties. Maar toegegeven, het zijn er heel wat minder dan het clipje 

van Bang Bang Bazooka dat ik onlangs maakte."  

Inmiddels zijn er zes afleveringen in de Darwin-reeks verschenen en wil Mouws 

er nog eens evenzoveel maken. Of er nog wat toe te voegen is aan de VPRO-

documentaire? "Ik wil de krenten uit de pap halen. Dingen melden die weinig 

mensen weten, bijvoorbeeld over het graf van Darwin. Een eenvoudige kist was 

al gemaakt en de man bijna ter aarde besteld, toen iemand uit de Londense 

high-society een streep door de rekening haalde. Darwin moest en zou met veel 

pracht en praal in een nieuwe kist in Londen worden begraven. De 

oorspronkelijke kist is verdwenen."  

Onder meer om dat verhaal in beeld te brengen, wil Mouws een bezoekje 

brengen aan Downe, waar Darwin woonde. "Ik wil daar heen met Redmond 

O’Hanlon, die ik op die plek dan ook wil interviewen."  

Mouws heeft nog genoeg plannen voor de toekomst. "Ik denk erover om een 

documentaire te maken over Jacob Roggeveen, de ontdekker van Paaseiland. 

En ik wil iets over Eindhoven maken, heb daar ook subsidie van de gemeente 

voor gekregen. Een pr-filmpje van drie minuten waarin alle hoogtepunten van 

de stad, vijftig in totaal, voorkomen. Van Armand tot DAF en van de 

stadsprediker tot de Design Academy."  

Voor beelden over dit onderwerp kijk op: 

http://www.youtube.com/watch?v=l_EuhrVKMQQ&eurl=http%3A%2F%2Fwww.ed

.nl%2F&feature=player_embedded 

 

 

Van Muiswinkel en Van Vleuten nemen afscheidVan Muiswinkel en Van Vleuten nemen afscheidVan Muiswinkel en Van Vleuten nemen afscheidVan Muiswinkel en Van Vleuten nemen afscheid    

André Koolen 

 

Het is al wel bekend, maar het blijft wennen aan het idee. Cabaretduo Erik van 

Muiswinkel en Diederik van Vleuten stoppen er mee. Ze gaan solo verder. 

Waarom? 

 

In de Kunsten & Boeken bijlage van De 

Volkskrant werd kortgeleden een tipje 

van de sluier opgelicht. “We willen 

voorkomen dat we elkaar de hersens 

inslaan” en “Het was nooit: hoedje op 

en klaar”. In het stuk spreken ze elkaar 

voortdurend tegen. “Er was geen 

conflict” zegt de één. “Nou daar denk 

ik toch anders over” zegt de ander. Er 

zit iets achter, maar ze spreken het niet 

uit. Het moet toch, geforceerd of niet, met een grapje afgedaan worden. 
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 Erik en Diederik ontmoetten elkaar in 1988. Daarna 

deden ze veel samen, maar toch ook weer solo. Vijf 

avondvullende programma’s maakten ze met z’n 

tweeën en nu is de koek op. Wel is er nog de 

afscheidsshow: “Mannen, het allerbeste!”. Op twee 

manieren uit te leggen en beide varianten kloppen. Het 

is een compilatie van de leukste stukken uit de vele 

voorstellingen. Ook de typetjes komen nog één keer 

voorbij. Ook Boudewijn Büch. Daarover zeggen ze: “In 

1997 was hij nog op zoek naar het ei van de één na 

laatste dodo. Hij is vergeten”.  

 

Mannen, het allerbeste! trekt nog tot en met 23 december 

door het land. Daarna is het echt gebeurd. Kijk voor de 

speellijst op: www.erikendiederik.nl.  

Diederik start op 27 maart 2010 met zijn eerste 

solovoorstelling: Daar werd wat groots verricht.  

Erik keert in januari 2010 terug op televisie met nieuwe 

afleveringen van Van Zon op Zaterdag. 

 

 

BN'ers met hun boek op ManuscriptaBN'ers met hun boek op ManuscriptaBN'ers met hun boek op ManuscriptaBN'ers met hun boek op Manuscripta    
 

Bekende Nederlanders komen dit najaar met een boek over hun leven en werk. 

Op Manuscripta, de feestelijke opening van het boekenseizoen, beleven een 

aantal van deze BN'ers hun entree als auteur. Op zondag 6 september staan op 

de podia van Manuscripta onder meer actrice Willeke van AmmelrooyWilleke van AmmelrooyWilleke van AmmelrooyWilleke van Ammelrooy, Olympisch 

zwemkampioen Maarten van der WeijdenMaarten van der WeijdenMaarten van der WeijdenMaarten van der Weijden en televisiepresentator en Bekende 

Vlaming Paul JambersPaul JambersPaul JambersPaul Jambers. 

  

 

  

Willeke van Ammelrooy vertelt over haar 

boek Acte de présence, de biografie met 

herinneringen aan 65 jaar succes en 

teleurstelling. Paul Jambers geeft een 

kijkje achter de schermen van zijn 

televisieprogramma's in zijn autobiografie 

Ik heb het gedaan. Maarten van der 

Weijden maakt ons deelgenoot van zijn 

strijd tegen leukemie in zijn boek Beter. 

    © Bas Czerwinski  © Koen Broos 
Bekende Nederlanders komen ook aan bod in Verlies, de bundel interviews van 

Cornald MaasCornald MaasCornald MaasCornald Maas; de journalist vertelt over zijn gesprekken met onder anderen Jack 

van Gelder, Brigitte Kaandorp en Susan Visser over het verliezen van een 

dierbare. 
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IntIntIntInternationale auteurs op opening boekenseizoenernationale auteurs op opening boekenseizoenernationale auteurs op opening boekenseizoenernationale auteurs op opening boekenseizoen 

 

Manuscripta, de feestelijke opening van het boekenseizoen, wordt dit jaar 

uitgebreid met een internationaal podium. De line-up varieert van zeer populair 

tot uiterst literair: 

Nicci FrenchNicci FrenchNicci FrenchNicci French licht een tipje van de sluier op over de in november te verschijnen 

thriller Medeplichtig (Anthos), waarvoor ze Nederland de wereldprimeur gunnen. 

Jean MatternJean MatternJean MatternJean Mattern, uitgever bij het fameuze Franse uitgevershuis Gallimard, vertelt 

over zijn debuutroman De baden van Kiraly (Cossee). 

Andere auteurs die acte de présence geven op het internationale podium zijn 

onder anderen Abraham VergheseAbraham VergheseAbraham VergheseAbraham Verghese, over zijn meeslepende familiesaga De 

heelmeesters (De Bezige Bij), en muziekjournaliste Jessica DuchenJessica DuchenJessica DuchenJessica Duchen (Hongaarse 

dansen, De Kern). Zij gaat met muziekwetenschapper Henkjan Honing in 

gesprek over 'passie voor muziek'. 

 

Nieuw: A.F.Th., Oboema, Thomas Rosenboom, Conny Braam e.a. 

    © Allard de Witte © Tim Ayers   © Tonio van der Heijden   
 

Naast buitenlandse auteurs is de Nederlandse afvaardiging onlangs uitgebreid: 

Oek de JongOek de JongOek de JongOek de Jong viert het dertigjarig bestaan (en heruitgave) van zijn Opwaaiende 

zomerjurken. In De handelsreiziger verhaalt Conny BraamConny BraamConny BraamConny Braam over de rol van de 

Nederlandsche Cocaïne Fabriek tijdens de Eerste Wereldoorlog. A.F.Th.A.F.Th.A.F.Th.A.F.Th. gaat in 

gesprek met regisseur Mark de Cloe over de verfilming van zijn Het leven uit een 

dag. Thomas RosenboomThomas RosenboomThomas RosenboomThomas Rosenboom, Tom LanoyeTom LanoyeTom LanoyeTom Lanoye, Herman BrusselmansHerman BrusselmansHerman BrusselmansHerman Brusselmans en Yasmine AllasYasmine AllasYasmine AllasYasmine Allas 

vertellen allen op Manuscripta over hun te verschijnen romans. En ObObObOboemaoemaoemaoema, alter 

ego van Michiel Romeyn, zal ter gelegenheid van Op een brommer gedichten 

voordragen. 

Manuscripta vindt plaats in de vele gebouwen van de Westergasfabriek in 

Amsterdam. Meer dan honderd uitgeverijen presenteren er hun nieuwste titels.  

 

Meer dan honderd uitgeverijen en andere standhouders presenteren in de 

Westergasfabriek hun nieuws op boekengebied. Een overzicht van podia, 

standhouders en horecagelegenheden vindt u op manuscripta.nl. 

    

Koop uKoop uKoop uKoop uw kaartje onlinew kaartje onlinew kaartje onlinew kaartje online    

� U bent verzekerd van een toegangsbewijs  

� U beleeft op 6 september alle primeurs op boekengebied  

� U viert hét boekenfeest tussen uw favoriete (inter)nationale auteurs  
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Manuscripta vindt dit jaar plaats op zondag 6 en maandag 7 september.  

De maandag is alleen voor het boekenvak en de media, op de zondag heten we 

ú van harte welkom.  

Een toegangskaart kost € 10,-. Bestel uw kaartje op www.manuscripta.nl. 

Treinreizigers krijgen €2,50 korting op de toegangsprijs van € 10,! Kijk op: 

http://www.eropuit.nl/uitje/title/Manuscripta/id/20846/#87-11 

 

 

 

Ontvang GRATIS 5 weken De Groene AmsterdammOntvang GRATIS 5 weken De Groene AmsterdammOntvang GRATIS 5 weken De Groene AmsterdammOntvang GRATIS 5 weken De Groene Amsterdammer er er er     
“Het gaat goed met De 

Groene Amsterdammer. 

Juist in deze tijd van ver-

vlakking in de media, de 

knieval voor de lezer en 

kijker, zien steeds meer 

kritische lezers het vitale 

belang in van een oprecht 

non-conformistisch en 

onafhankelijk weekblad als De Groene Amsterdammer. Wij bieden u bij deze de 

unieke mogelijkheid om De Groene Amsterdammer de komende 5 weken 

GRATIS! te lezen. Met de komende weken specials over de schrijver Ohran 

Pamuk, onze jaarlijkse Uitmarktspecial, het Manuscripta nummer, over de 

opening van het nieuwe boekenseizoen. Na afloop van de 5 weken stopt de 

toezending automatisch. Klik op de link: http://www.groene.nl/modules 

/aanbiedingen/actie_5weken_gratis.php?s=1234XYWQHBK om gebruik te maken 

van het aanbod.  

 

 

Frans Mouws presenteert nieuw boek Frans Mouws presenteert nieuw boek Frans Mouws presenteert nieuw boek Frans Mouws presenteert nieuw boek ‘‘‘‘BouvetBouvetBouvetBouvet’’’’    

 

Op zaterdag 3 oktober 2009 om 13.00 uur, de tweede beursdag van de 

Amsterdam Antiquarian Book, Map & Print Fair, vindt de presentatie van het 

nieuwste boek van Frans Mouws plaats. Uitgeverij Les Editions Du Dodo geeft 

een bibliofiele editie van het boek Bouvet uit in een oplage van 100 

handgebonden en door de auteur gesigneerde exemplaren. 
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Boudewijn Büch heeft veel geschreven over het eiland Bouvet gelegen in de 

zuidelijke Atlantische Oceaan (thans tot Noorwegen behorend), maar is er tot 

zijn eigen frustratie nooit geweest. Gerrit Jan Zwier heeft wel voet aan land 

gezet. Over dit bezoek en de tocht er naartoe heeft Frans Mouws hem 

geïnterviewd. Naar aanleiding van dit interview is Bouvet ontstaan. 

 

Voorafgaand aan de boekpresentatie zal Gerrit Jan Zwier een interessant verhaal 

vertellen over het eiland Bouvet. Na de boekpresentatie is er een signeersessie 

met Gerrit Jan Zwier en Frans Mouws. 

 

 

TentoonstellingTentoonstellingTentoonstellingTentoonstelling: Boeken die geen boeken zijn: Boeken die geen boeken zijn: Boeken die geen boeken zijn: Boeken die geen boeken zijn    
 

Tijdens de Amsterdam Antiquarian Book, Map & Fair is er 

een tentoonstelling van boeksimulanten: boeken die geen 

boeken zijn. Marianne 

Plasmans, de grootste 

verzamelaar van 

boeksimulanten in 

Nederland, begon in 1985 

aan een collectie die 

tegenwoordig 2800 

boeksimulanten telt. Een 

deel van haar bijzondere collectie is op beide 

beursdagen te bewonderen. Marianne Plasmans zal zelf overdag aanwezig zijn 

om uitleg te geven. 

 

 

AAAAmsterdam msterdam msterdam msterdam AAAAntiquarian ntiquarian ntiquarian ntiquarian BBBBook, ook, ook, ook, MMMMap & ap & ap & ap & PPPPrint rint rint rint FFFFair 2009air 2009air 2009air 2009    
Vrijdag 02/10/09 14 am-8 pm 

Zaterdag 03/10/09 10 am-6 pm 

Tickets (incl. catalogue) € 5 

 

LocatieLocatieLocatieLocatie    

Passenger Terminal Amsterdam 

Piet Heinkade 27 

1019 BR AMSTERDAM 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 18 

8 oktober 2009 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

� Büchmania aanwezig op Antiquarenbeurs Leiden 

� Frans Mouws presenteert nieuw boek ‘Bouvet’ 

� Opening dubbeltentoonstelling Zeeuwse Bibliotheek/Zeeuws Museum 

Middelburg, 25 september 2009 

� Gouden Griffel 2009 voor ‘Het geheim van de keel van de nachtegaal’ 

� Boudewijn op Schoolbank.nl 

� Terug naar Napoleons tijd 

� Recensie Büchmania Magazine in de Volkskrant 

� Workshop: creëer nieuwe creativiteit in uw leven 

� Nieuwe website: Literairetijdschriften.org 

� Miljoenencollectie Andy Warhol gestolen 

� Nog meer Hans Warren 

� Wereldschrijvers, in gesprek met Guus Bauer en Peter de Rijk 

� Ledenaanbieding van Ron Moerenhout  

 

Met dank voor het aanleveren van onderwerpen en teksten aan: Henk 

Spraakman, Frans Mouws, Ronny Boogaart & Eric de Rooij, Eric van Rooij, 

André Koolen, Godfried Vranken, Arjan Honkoop, Marianne Knecht, Guus Bauer 

en Ron Moerenhout. 

 

Heeft u ook nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 
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Büchmania aanwezig op Antiquarenbeurs LeidenBüchmania aanwezig op Antiquarenbeurs LeidenBüchmania aanwezig op Antiquarenbeurs LeidenBüchmania aanwezig op Antiquarenbeurs Leiden    

 

Het hele aanstaande weekend zijn we met Büchmania 

te vinden op de Antiquarenbeurs in Leiden. Kom langs, 

maak een praatje, enthousiasmeer passanten voor 

Boudewijn en Büchmania en trakteer ons op een 

bakkie.  

 

Ramsey Nasr opent Leidsche antiquarenbeurs Ramsey Nasr opent Leidsche antiquarenbeurs Ramsey Nasr opent Leidsche antiquarenbeurs Ramsey Nasr opent Leidsche antiquarenbeurs     

 

Twee keer per jaar organiseert de Bond van 

handelaren in Oude Boeken (BOB) een 

antiquarenbeurs in de Leidse Pieterskerk. 

Dit najaar op zaterdag en zondag 10 en 11 oktober. 

De beurs wordt op zaterdag geopend door Ramsey Nasr, die het zal hebben 

over… verzamelen natuurlijk. Hij begint zijn voordracht om 10.40 uur. Ongeveer 

40 antiquaren uit het hele land nemen op beide dagen hun mooiste, 

bijzonderste en meestgezochte boeken mee. De BOB-beurzen behoren tot de 

beste in hun soort. De publieke belangstelling is altijd groot. Ook aanwezig op 

deze beurs is Jaco Berveling, die er zijn nieuwe boek Hebben is Houden over 

het verzamelen van boeken zal presenteren. Verder geeft het Boudewijn Büch Boudewijn Büch Boudewijn Büch Boudewijn Büch 

Gezelschap Büchmania Gezelschap Büchmania Gezelschap Büchmania Gezelschap Büchmania acte de présenceacte de présenceacte de présenceacte de présence en is restaurateur Henk Linde beide 

dagen ter plekke om bezoekers van advies te dienen met betrekking tot het 

restaureren van boeken en prenten. Openingstijden: 11.00 tot 17.00 uur. Entree: 

€ 3,-.  

Het is heel gemakkelijk om aan gratis kaartjes te komen. 

Surf naar de website www.bob-online.nl, print de eerste 

pagina met het afgebeelde vrijkaartje uit en neem het mee 

naar de Pieterskerk (Kloksteeg 16). Maak een uitstapje naar 

Leiden en strijk een paar uurtjes neer in die majestueuze 

laatgotische kerk, die vorig jaar prachtig gerestaureerd is, 

met een bloedmooi orgel bovendien. 

 

De catalogus vindt u, deels ook voorzien van foto’s, terug op de site 

www.bobboeken.nl onder het kopje beursdeelnemers. Binnenkort is deze site 

overigens geheel herzien.  

 

Frans Mouws presenteert nieuw boek ‘Bouvet’Frans Mouws presenteert nieuw boek ‘Bouvet’Frans Mouws presenteert nieuw boek ‘Bouvet’Frans Mouws presenteert nieuw boek ‘Bouvet’ 

 

De Amsterdam Antiquarian Book, Map & Print Fair is afgelopen zaterdag 3 

oktober 2009 opgesierd door de presentatie van het nieuwste boek van Frans 

Mouws: Bouvet.  
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Boudewijn Büch heeft veel geschreven over het eiland Bouvet, gelegen in de 

zuidelijke Atlantische Oceaan en thans tot Noorwegen behorend, maar is er tot 

zijn eigen frustratie nooit geweest. Gerrit Jan Zwier heeft wel voet aan land 

gezet. Over dit bezoek en de tocht er naartoe heeft Frans Mouws hem 

geïnterviewd. Naar aanleiding van dit interview is Bouvet ontstaan. 

 

Het was een leuk gezelschap dat voor de gelegenheid naar de Passenger 

Terminal in Amsterdam was getogen. Vanzelfsprekend waren meerdere 

Büchianen present, waaronder Godfried Vranken die speciaal voor dit 

evenement was overgevlogen uit Madrid.  

 

 
 

Na onderlinge begroetingen en een bakkie koffie, zetten wij ons neder voor een 

beeldend reisverslag van Zwiers enerverende reis naar onder meer Bouvet.  

Dat het niet 

gemakkelijk is 

voet aan wal te 

zetten op Bouvet, 

weten we al door 

de verhalen van 

Boudewijn Büch, 

lees hiervoor met 

name Het 

Ijspaleis.  
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Dat de elementen van zee, stromingen, koude, en Amerikaanse toeristen dat 

nog bemoeilijkten en tot een spannende gebeurtenis maakten, kunnen we lezen 

in Bouvet.  

Na de presentatie van Zwier, kreeg hij uit handen van Frans Mouws het eerste 

exemplaar van Bouvet over-handigd.  

 

Het boek ziet er wonderschoon uit. Uitgeverij Les Editions Du Dodo heeft 

zichzelf overtroffen met deze bibliofiele editie van het boek Bouvet, dat een 

oplage kent van honderd handgebonden en door de auteur gesigneerde 

exemplaren. De uitgave is behalve handgebonden, voorzien van half linnen en 

een buikbandje. Een juweeltje voor € 33,- Een echte aanrader.  

 

OOOOpening dubbeltentoonstelling Zeeuwse Bibliotheek/Zeeuws Museum pening dubbeltentoonstelling Zeeuwse Bibliotheek/Zeeuws Museum pening dubbeltentoonstelling Zeeuwse Bibliotheek/Zeeuws Museum pening dubbeltentoonstelling Zeeuwse Bibliotheek/Zeeuws Museum 

Middelburg, 25 september 2009Middelburg, 25 september 2009Middelburg, 25 september 2009Middelburg, 25 september 2009 

Ronny Boogaart & Eric de Rooij 

 

Vrijdagmiddag 25 september, stipt om 16.00 uur, werd in de Zeeuwse 

Bibliotheek in Middelburg de tentoonstelling Er staat een huis aan Schelde 

geopend met een filmportret van Hans Warren te midden van zijn kunstschatten. 

Bijna nostalgische beelden van het huisje aan het Pijkeswegje waar zo vele 

Afrikaanse en Aziatische beelden zo lang een thuis hadden gevonden. Sprekers 

waren onder meer Ronald Rijkse, conservator van de Zeeuwse Bibliotheek, Mai 

Spijkers van uitgeverij Prometheus/ Bert Bakker en Mario Molegraaf. Het eerste 

exemplaar van het laatste Geheim dagboek ging naar de Commissaris van de 

Koningin, Carla Peijs. Zij opende de tentoonstelling met het voorlezen van 

Thuiskeer in Zeeland.  
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Bijzonder ook was de presentatie van de bundel Een huis aan Schelde met 

jeugdwerk van Warren als tekenaar en dichter. Voor alle aanwezigen was er 

bovendien de kleine bibliofiele uitgave Zeg maar Binus, een ongepubliceerd 

gedicht van Warren uit 1974 (Avalon Pers, Woubrugge). "Het was echt 

schatgraven," vertelde conservator Ronald Rijkse. En dat moet het ook zijn 

geweest realiseer je je als je langs de vitrines gaat en de reisdagboekjes, 

natuurdagboeken, brieven, tekeningen en schilderijen ziet. Ontroerende details 

voor de liefhebbers van het dagboek, zoals het geschilderd portret van 'Florus' 

en de uit Life geknipte foto van Gino Mercuriali. Op de achtergrond, hoe kon het 

anders, muziek van Scarlatti. 

Na een korte bezichtiging van de eerste tentoonstelling (vergeet de 

vogeltekeningen en foto's boven niet!) ging het gehele gezelschap naar het 

Zeeuws museum voor Warrens verzamelde kunstschatten die centraal staan op 

de tentoonstelling Verre Werelden. Deze tentoonstelling werd geopend door 

Marjan Ruiter, directeur van het Zeeuws Museum en werd opgevrolijkt door de 

slam-poet Lennart Pieters die gedichten uit Een stip op de wereldkaart (en een 

paar eigen gedichten) voorlas. 

 

De rijk geïllustreerde catalogus, met een introductie van Adriaan van Dis, brengt 

de beelden uit West-Afrika, Thailand en Indonesië tot leven. Het boek is een 

genot om door te bladeren en te lezen: ook dankzij de foto's van de kamers in 

het Pijkeswegje. De afsluitende foto maakt stil: de lege stoel bij het raam, de 

boekenkast half ontmanteld. Zo moet het zijn geweest aan het Pijkeswegje, zo 

was het.  

Na afloop was er een buffet in Afrikaanse stijl, maar toen waren al veel gasten 

vertrokken. 

Kijk voor meer informatie over Hans Warren, de dubbeltentoonstelling en de 

recente uitgave van Het geheime dagboek op:http://members.tele2.nl/h.warren/ 
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Gouden Griffel 2009 voorGouden Griffel 2009 voorGouden Griffel 2009 voorGouden Griffel 2009 voor    ‘‘‘‘Het geheim van de keel van de nachtegaal’Het geheim van de keel van de nachtegaal’Het geheim van de keel van de nachtegaal’Het geheim van de keel van de nachtegaal’ 

De Gouden Griffel, de jaarlijkse prijs voor het 

mooiste oorspronkelijk Nederlandstalige 

kinderboek, gaat naar Het geheim van de 

keel    van de nachtegaal    van Peter Verhelst.  

De auteur ontving de prijs vanavond op  

Het Overkokende Kinderboekenbal    uit 

handen van Marja van Bijsterveldt, 

staatssecretaris van het ministerie van OC en 

W.  

Het bal in het Muziekgebouw aan ’t IJ in 

Amsterdam wordt gevierd in aanwezigheid van kinderboekauteurs, Griffel- en 

Penseelwinnaars, uitgevers, boekverkopers en bibliothecarissen, velen 

vergezeld van hun kinderen. De gasten konden zich na het openingsprogramma 

uitleven in de Onbespoten Snoepfabriek, op consult bij de 

Kinderboekenbaltandarts en luisteren naar een ijsbleke Koelkast-rhapsodie.  

De 55ste Kinderboekenweek heeft als motto Aan tafel! - eten en snoepen in 

kinderboeken.... Tijdens de gehele Kinderboekenweek, van woensdag 7 t/m Kinderboekenweek, van woensdag 7 t/m Kinderboekenweek, van woensdag 7 t/m Kinderboekenweek, van woensdag 7 t/m 

zaterdag 17 oktoberzaterdag 17 oktoberzaterdag 17 oktoberzaterdag 17 oktober, biedt NS jonge lezers gratis reizen met de trein aan op 

vertoon van het Kinderboekenweekgeschenk.  

Gouden Griffel 2009Gouden Griffel 2009Gouden Griffel 2009Gouden Griffel 2009    Peter Verhelst (1962, Brugge) volgde de lerarenopleiding in 

de vakken Nederlands, Engels en geschiedenis. Na zijn opleiding gaf hij les in 

algemene vakken aan het Instituut voor Voeding in Brugge. In 1987 debuteerde 

hij met de dichtbundel Obsidiaan. Inmiddels heeft hij acht poëziebundels, vijf 

romans en twee novelles geschreven. Het geheim van de keel van de 

nachtegaal is zijn eerste kinderboek, het is een bewerking van het sprookje over 

de Chinese nachtegaal van Hans Christian Andersen. De jury: ‘In een 

betoverende weelde aan woorden en beelden brengt de auteur een ode aan de 

eenvoud, aan de onschuld, aan wat waar is en écht. Minder dan een Gouden 

Griffel is niet genoeg voor de ooh’s en aah’s die de Griffeljury heeft voor Het 

geheim van de keel van de nachtegaal van Peter Verhelst.’ 

Kinderboekenweekgeschenk, Prentenboek, Kinderboekenweekgeschenk, Prentenboek, Kinderboekenweekgeschenk, Prentenboek, Kinderboekenweekgeschenk, Prentenboek, Rijksmuseum AmsterdamRijksmuseum AmsterdamRijksmuseum AmsterdamRijksmuseum Amsterdam    

Het thema van de Kinderboekenweek 2009 is eten en snoepen. Gouden 

Griffelwinnaar 2008 Jan Paul Schutten schreef het Kinderboekenweekgeschenk, 

De wraak van het spruitje. Het is in de Kinderboekenweek gratis bij aankoop van 

ten minste € 10,- aan kinderboeken en verschijnt in een recordoplage van 

443.000 exemplaren. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek, Koekjes!, 

werd geschreven door Ted van Lieshout en is geïllustreerd door Gouden 

Penseelwinnaar 2009 Sieb Posthuma, en kost € 5,-. Tijdens de week vinden in 
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alle scholen, boekwinkels en bibliotheken in Nederland kinderboekenfeesten 

plaats. Op woensdag 7 oktober, de eerste dag van de Kinderboekenweek wordt 

het Gouden Penseel 2009 uitgereikt en wordt de tentoonstelling Penselen in het 

Rijksmuseum geopend. De presentatie toont de originele illustraties uit de dit 

jaar met het Gouden Penseel en Vlag en Wimpels bekroonde boeken. Zie ook 

www.kinderboekenweek.nl en www.rijksmuseum.nl/penselen. 

 

 

Boudewijn op Schoolbank.nlBoudewijn op Schoolbank.nlBoudewijn op Schoolbank.nlBoudewijn op Schoolbank.nl    

Ingezonden door Eric van Rooij 

 

SchoolBANK.nl - Boudewijn Büch op klassenfoto Klas 4 Lagere school st. 

Willibrordus 1958 - 1959. 
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Terug naar Napoleons tijd Terug naar Napoleons tijd Terug naar Napoleons tijd Terug naar Napoleons tijd     

Ingestuurd door André Koolen 

AD Haagsche Courant, Zaterdag, 19 september 2009 

Leo van der Velde 

Een van de villa’s aan de Lange Kerkdam in Wassenaar dateert uit 1905. Het is 

werkelijk schitterend opgeknapt en bijzonder ingericht. Wie daar woont, hoeft 

niet meer op vakantie. 

 

 

Patrick M.A. Buch met Wietske, zeg maar de hond van Kuifje, in het empire-

interieur. Zó liet de keizer (rechts te zien op het schilderij) zijn Franse kastelen 

en paleizen aankleden. Foto: Frank Jansen 

De villa van communicatie-expert Patrick M.A. Buch (52) is ingericht in 

empirestijl. De wanden van de zit- en eetkamer zijn geschilderd in diverse rijke 

pastelkleuren, meubels zijn voorzien van verguldsel. Op bijzettafels staan 

snuisterijen, militaria en memorabilia zij aan zij. Patrick, jongere broer, één van 

de zes, van schrijver Boudewijn Büch, woont hier sinds 1995. Hij kocht het huis 

uit de nalatenschap van schrijfster Nick Funke-Bordewijk, dochter van de 

beroemde auteur. Vriendin van prins Bernard. Ze mocht de hoogheid Bibi 

noemen. Buch deelt de woning met zijn vriend Remco van den Hoed, die hij zijn 

geweten noemt. “Als ik twijfel of ik wel of niet een snuifdoos, klok of kandelaar 

uit Napoleons tijd (1769-1821) moet kopen, dan zegt Remco: ‘Doe het nou 

maar’. Vaak gun ik het mezelf niet. Dat is trouwens heel vermoeiend.” 
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Zijn favoriete plek in huis is niet de keuken, maar de studeerkamer. Die wordt 

gedomineerd door zijn boeken, alleen al tweeduizend over Napoleon. Buch is 

napoleonist én collectioneur. “Dat begon door mijn liefde voor empiremeubelen. 

Daar maakte ik kennis mee door Couperus-biograaf Frédéric Bastet met wie ik 

29 jaar – tot zijn dood – goed bevriend was.” Ook de slaapkamer en de 

kleedkamer op de eerste etage ademen de sfeer van de napoleontische tijd. 

Terwijl Patrick vertelt hoe zeer hij de keizer nog steeds bewondert, wijst hij op 

de empirestoelen. Na een bijna melancholiek bezoek aan het kasteel van 

Fontainebleau stapten hij en Remco de enige antiquair van de stad binnen. 

Buch durfde niet eens naar de prijs te vragen, maar een stem naast hem zei: 

‘Doe het nou maar’. De achtertuin is de op één na favoriete plek van beide 

heren. Op het terras is het ontbijt met verse croissants, daar wordt vruchtenthee 

gedronken en ’s avonds een goed glas wijn gedronken. En een sigaar gerookt. 

Kostbaarheden Kostbaarheden Kostbaarheden Kostbaarheden ---- Alles in de empirestijl van keizer Napoleon Alles in de empirestijl van keizer Napoleon Alles in de empirestijl van keizer Napoleon Alles in de empirestijl van keizer Napoleon  

Empire is oorspronkelijk een zuiver Franse stijl die in Parijs is ontstaan. De stijl 

op bloeide na de Franse Revolutie. Frankrijk likt zijn wonden en Parijs kent een 

langzame herstelperiode. Napoleon wordt de eerste Keizer der Fransen en laat 

zich omringen met kostbaarheden in een nieuwe stijl, de Empire. De stijl is dus 

letterlijk vernoemd naar het Keizerrijk, wat in het Frans als empire wordt vertaald. 

De keizer was ook bewonderaar van de Egyptische cultuur, vandaar dat in de 

Empirestijl elementen en patronen uit de Oud-Egyptische en Romeinse 

bouwkunst werden toegepast.  

   Een tafel in empirestijl 

Patrick M.A. Buch wijst naar een schitterende 

terrine Sèvres porselein, waar de keizer tijdens een 

veldtocht op staat afgebeeld. “De antiekhandelaar 

die me belde zei: ‘Ik heb hier zo'n soeppot met die 

vent erop.’ Dat is het leukste, als een handelaar je 

iets verkoopt, zonder te weten dat het stuk 

werkelijk waarde heeft. Al gaat het me dan niet om 

het geld. Onbelangrijk. Je laatste hemd heeft geen 

zakken”. In de zit- en eetkamer staat niets uit de 

huidige tijd. Patrick Buch heeft moderniteiten als 

televisie, telefoon en internet, maar alles is netjes 

weggewerkt.
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Recensie Büchmania Magazine in de VolkskrantRecensie Büchmania Magazine in de VolkskrantRecensie Büchmania Magazine in de VolkskrantRecensie Büchmania Magazine in de Volkskrant    

Met dank aan Godfried Vranken 

 

Vrijdag 4 september stond in de Kunst & Boekenbijlage van de Volkskrant een 

recensie van Büchmania Magazine 6, Eilanden / Reizen II. 

Arjan Peters, is daarin positief over ons magazine. Vanzelfsprekend zijn we blij 

met deze aandacht. Zie ook de bijlage voor het artikel in pdf-formaat. 
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Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: creëer nieuwe creativiteit in uw levencreëer nieuwe creativiteit in uw levencreëer nieuwe creativiteit in uw levencreëer nieuwe creativiteit in uw leven    

Marianne Knecht 

 

Marianne Knecht las het bericht in de Büchmania nieuwsbrief over een 

workshop Schrijven, georganiseerd door uitgeverij Augustus. Dat inspireerde 

haar om informatie over een workshop schrijven met ons te delen.  

 

“Mogelijk dat Haye van der Heyden niet iedereen aanspreekt om aan deze 

cursus mee te doen. Interessant is echter het Auteursbureau zelf, dat heeft zich 

gespecialiseerd in het verstrekken van informatie op het gebied van de rechten 

en plichten van zowel uitgevers als schrijvers in spé. 

Zij houden een persoonlijk spreekuur, om de aspirant-auteur wegwijs te maken 

in het proces van een boek uit te laten geven, promotie, lezingen et cetera. 

Zie www.auteursbureau.nl”  

 Inspiratie komt voort uit je creativiteit,  creativiteit is een constante energiebron,  met nieuwe energie krijg je heldere inzichten, met heldere inzichten krijg je spontane ideeën, met spontane ideeën stimuleer je jezelf en anderen, er komen nieuwe activiteiten uit voort  en dat allemaal dankzij het feit dat je jezelf openstelt om je creativiteit verder te ontwikkelen. Haye van der Heyden 
Eendaagse cursus 

 

CREËER NIEUWE CREATIVITEIT IN UW 
LEVEN 

zondag 8 november 2009  Regelmatig organiseert het Nederlands Auteurs Bureau inspirerende cursusdagen. Zo geven wij op zondag 8 november een cursusdag met het thema Creëer nieuwe Creëer nieuwe Creëer nieuwe Creëer nieuwe creativiteit in je levencreativiteit in je levencreativiteit in je levencreativiteit in je leven.... Voor deze dag hebben wij een van de veelzijdigste schrijvers van Nederland gevraagd de leiding op zich te nemen: Haye Haye Haye Haye van der van der van der van der HeydenHeydenHeydenHeyden. Wij kennen hem als een bescheiden man met een passie voor puur schrijven, die liever niet in de publiciteit staat. Hij heeft veel succesvol auteurswerk op zijn naam staan, onder andere romans, toneelstukken, televisieseries en kinder-boeken. Haye is ervaringsdeskundige op het gebied van creativiteit, als geen ander kan hij anderen inspireren en motiveren.  Dat bewijst zijn oeuvre wel.  

Creëer nieuwe creativiteit in je leven.Creëer nieuwe creativiteit in je leven.Creëer nieuwe creativiteit in je leven.Creëer nieuwe creativiteit in je leven.  Creativiteit is jezelf openstellen en luisteren naar wat zich aandient. In je en om je heen. Kun je dat leren? Ja. Maar bedenk: in sommige situaties zet je jezelf van nature open, in andere situaties niet. Maar waarom richt je je eigenlijk niet alleen maar op de situaties waarin je jezelf als vanzelf openstelt? Dat is veel gemakkelijker en veel productiever. Bouw aan zelfkennis en zelfvertrouwen. Dan kun je verder komen in je werk en in je privéleven.  Creativiteit is het centrale thema op deze cursusdag, Haye zal u deze dag prikkelen, inspireren en motiveren en na afloop ontvangt u een van zijn boeken om thuis te lezen. 



 12/16 

Over Haye van der HeydenOver Haye van der HeydenOver Haye van der HeydenOver Haye van der Heyden    Haye is een gedreven, veelzijdig schrijver met grote liefde voor het schrijvervak. Zo schreef hij vier romans en twintig kinderboeken, waarvoor hij enkele prijzen ontving. Hij schreef ook toneelstukken en bekende televisieseries zoals In de Vlaamsche Pot, Suzanne en de mannen, Kinderen geen bezwaar en onlangs nog Gebak van Krul. Haye heeft ook twintig toneelstukken op zijn naam staan, die door gerenommeerde acteurs werden en nog steeds worden gespeeld, hij heeft zijn eigen komediegezelschap Mussen en Zwanen en - alsof dat nog niet genoeg is - hij is ook nog regisseur van enkele theaterprogramma’s en theatershows, waarvoor hij eveneens onderscheidingen ontving.  Meer informatie overMeer informatie overMeer informatie overMeer informatie over Haye kunt u lezen op  Haye kunt u lezen op  Haye kunt u lezen op  Haye kunt u lezen op www.hayevanderheyden.nlwww.hayevanderheyden.nlwww.hayevanderheyden.nlwww.hayevanderheyden.nl  Programma Programma Programma Programma  Deze cursusdag wordt op zondag 8 november 2009 gehouden in Conferentiecentrum Drakenburg in BaarnBaarnBaarnBaarn, een karakteristiek landhuis gelegen midden in een bosrijke natuurgebied.  9.30 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee  10.00 uur Start van de cursusdag onder leiding van Haye.  12.30 uur Uitgebreide lunchbuffet met koude en warme gerechten.  13.30 uur Voorzetting van het programma met Haye tot circa 16.30 uur.  In de ochtend en middag is er een koffie/theepauze.  DeelnameprijsDeelnameprijsDeelnameprijsDeelnameprijs  De prijs bedraagt € 99,-- per persoon (inclusief btw). Bij deze prijs is inbegrepen:  
• toegang tot de cursus;  
• koffie en thee;  
• een lunchbuffet met koude en warme gerechten;  
• het boek Wie schrijft die blijft bezig, geschreven door Haye van der Heyden.  AanmAanmAanmAanmeldingeldingeldingelding Klik hierhierhierhier om u online aan te melden.  Of ga naar onze website www.auteursbureau.nlwww.auteursbureau.nlwww.auteursbureau.nlwww.auteursbureau.nl.  Klik op auteursauteursauteursauteurs en vervolgens op de button workshop en masterclasses.   U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij ons bureau: 035 5241932 of een bericht aan ons zenden: info@auteursbureau.nl. WEES WELKOM BIJ DEZE CURSUSDAG,WEES WELKOM BIJ DEZE CURSUSDAG,WEES WELKOM BIJ DEZE CURSUSDAG,WEES WELKOM BIJ DEZE CURSUSDAG, ONTMOET ANDEREN EN LAAT U INSPIREREN! ONTMOET ANDEREN EN LAAT U INSPIREREN! ONTMOET ANDEREN EN LAAT U INSPIREREN! ONTMOET ANDEREN EN LAAT U INSPIREREN!  Organisator: Nederlands Auteurs BureauNederlands Auteurs BureauNederlands Auteurs BureauNederlands Auteurs Bureau Postbus 146 1260 AC  BLARICUM  Tel. nr. 035 5241932. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 32091265. www.auteursbureau.nlwww.auteursbureau.nlwww.auteursbureau.nlwww.auteursbureau.nl 
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NieuwNieuwNieuwNieuwe websitee websitee websitee website: Literairetijdschriften.org: Literairetijdschriften.org: Literairetijdschriften.org: Literairetijdschriften.org    

    

Overzicht van Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriftenOverzicht van Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriftenOverzicht van Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriftenOverzicht van Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften    

Na enkele jaren gesteggel tussen het literaire productiefonds en de betrokken 

redacties is de gezamenlijke website van de Nederlandse en Vlaamse literaire 

tijdschriften eindelijk in de lucht. 

Wie staan er deze maand in de literaire bladen, wat zijn de onderwerpen, wan-

neer is het nummer verkrijgbaar? Op de nieuwe website literairetijdschriften.org 

geven 25 tijdschriftredacties uit Nederland en Vlaanderen informatie over hun 

nieuwste nummer, nog voordat het verschijnt.  

Literairetijdschriften.org is de eerste digitale tijdschriftenladder die informatie 

geeft over zowel Vlaamse, als Friese en Nederlandse tijdschriften. Al deze 

bladen ontvangen op grond van hun inhoudelijke kwaliteit subsidie. Naast het 

aankondigen van nieuwe nummers, is er een bestel- en abonneermogelijkheid 

en worden links gelegd naar de sites van de tijdschriften. 

http://www.literairetijdschriften.org/ Zeer de moeite van het bekijken waard. 

Voor een promo van de website literairetijdschriften.org klik hier door naar 

YouTube voor een filmpje: http://www.YouTube.com/user/Taalunie#p/a 

 

 

Illustratie Boudewijn Büch, Boekenweek 1980Illustratie Boudewijn Büch, Boekenweek 1980Illustratie Boudewijn Büch, Boekenweek 1980Illustratie Boudewijn Büch, Boekenweek 1980    

Ingestuurd door Arjan Honkoop 
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Miljoenencollectie Miljoenencollectie Miljoenencollectie Miljoenencollectie Andy Warhol gestolenAndy Warhol gestolenAndy Warhol gestolenAndy Warhol gestolen 

 

Geen echt ‘nieuws’ meer, maar we willen het 

toch ook niet onthouden. 

 

Los Angeles - 12 september 2009 

 

André Koolen 

 

Een miljoenencollectie schilderijen van de 

Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol (1928-

1987) is onlangs gestolen uit het huis van een kunstverzamelaar in Los Angeles. 

Volgens de politie ontdekte een huishoudster op 3 september dat een aantal 

portretten van atleten uit de eetkamer was verdwenen, aldus The Los Angeles 

Times. 

Er zijn geen braaksporen en er is verder niets in huis vernield of weg. Ook 

enkele andere stukken van Warhol, die in andere ruimtes hingen, zijn niet 

aangeraakt. De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Een anoniem 

persoon heeft een beloning van 1 miljoen dollar uitgeloofd voor de gouden tip. 

De beroofde kunsthandelaar was een vriend van Warhol. De man had de 

kunstenaar in de jaren zeventig opdracht gegeven om portretten van atleten als 

Muhammed Ali te maken, ‘omdat de wereld van sport en kunst zelden 

samenkomen’, zei de handelaar ooit. Warhol schilderde destijds honderden 

schilderijen voor veelal rijke mensen, die toen 25.000 dollar per schilderij 

betaalden. 

 

 

Nog meer Hans WarrenNog meer Hans WarrenNog meer Hans WarrenNog meer Hans Warren    

André Koolen 

 

Naar aanleiding van de Hans Warren Wandeling in 

Goes op Open Monumentdag stond het bijgevoegde 

artikel in de Volkskrant van vrijdag 11 september 

2009. 

 

Foto: Eric de Rooij en Ronny Boogaart,  

Guus Dubbelman / de Volkskrant 
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Overigens is in september bij uitgeverij Bert Bakker het laatste 

deel verschenen van Hans Warrens Geheim dagboek 1998 –

2000, ISBN: 9789035134454 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wereldschrijvers, in gesprek met Guus Bauer en Peter de RijkWereldschrijvers, in gesprek met Guus Bauer en Peter de RijkWereldschrijvers, in gesprek met Guus Bauer en Peter de RijkWereldschrijvers, in gesprek met Guus Bauer en Peter de Rijk    

 

Guus Bauer laat ons weten:  

“Dit boekwerk verschijnt in hardback in 'fixed' oplage. Dat wil zeggen dat 

opdrachtgevers OBA en AWBStad en nog wat Gemeentewerk de hele oplage 

afnemen. Dus wil iemand behalve Cohen en Laurentien en Plasterk deze 

hardbackbundel ook hebben, dan kan deze direct bij mij besteld worden. 

Eenmaal gedrukt komt er nooit en te nimmer meer een exemplaar bij. 

 

Uitlevering op de BB-dag dag dagG” 
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Ledenaanbieding Ledenaanbieding Ledenaanbieding Ledenaanbieding van van van van Ron Moerenhout Ron Moerenhout Ron Moerenhout Ron Moerenhout     

 

Ron Moerenhout geeft leden van Büchmania korting 

op zijn boek: Gevlogen Paradijsvogels, over te vroeg 

overleden bekende Nederlanders (waaronder  

Boudewijn Büch en Theo van Gogh)   

Gevlogen Paradijsvogels is voor de leden te bestelle 

voor € 17,50 inclusief verzending.  

Geldt alleen als u rechtstreeks bestelt bij 

Ron Moerenhout via: r.moerenhout@chello.nl 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 



 1/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 7 

Nummer 19 

23 oktober 2009 

 

Deze nieuwsbrief gaat over: 

 

� Adams book auctions met boeken over Australië; ook uit Büch-collectie, 

21 t/m 24 oktober!21 t/m 24 oktober!21 t/m 24 oktober!21 t/m 24 oktober! 

� Abel Tasman: Lutjegast wil nationale erkenning voor hun vergeten 

dorpsgenoot  

� Ramsey Nasr opent de BOB Antiquarenbeurs, Büchmania is aanwezig 

� Boekenwurm moet 5.000 boeken uit woning halen  

� ‘Hebben is houden, wat iedere verzamelaar en boekenliefhebber over 

zichzelf moet weten’ van Jaco Berveling  

� Alex van Egmond met bijdrage in Grunsberg: ‘Het verraad van de tekst’ 

� Verslag van een veiling: Büchiaans & Plinius  

� Mouws belicht James Cook en Jotie T’ Hooft in zijn videoblog    
� Oude & Nieuwe Leidsche, schrijvers van de Sleutelstad    
� 13e editie van het Lezersfeest, 7 November 2009 

� Eilandlezing in Naturalis: Mauritius en Galápagos – van vulkanische tot 

ecologische hotspot 

� Einstein is echt de grootste 

 

Met dank voor het aanleveren van onderwerpen en teksten aan: Edwin Vrielink, 

André Koolen, Ton Bloemzaad, Frans Mouws, Arjan Honkoop en Henk 

Spraakman. 

Heeft u ook nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 
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Adams book auctions met boeken over Australië; ook uit BüchAdams book auctions met boeken over Australië; ook uit BüchAdams book auctions met boeken over Australië; ook uit BüchAdams book auctions met boeken over Australië; ook uit Büch----

collectiecollectiecollectiecollectie, 21 t/m 24 oktober!, 21 t/m 24 oktober!, 21 t/m 24 oktober!, 21 t/m 24 oktober!    
Edwin Vrielink 

 

Op 24 oktober wordt bij Adams book auctions in Amsterdam een groot deel van 

mijn verzameling boeken over Australie geveild. Hierin bevinden zich ook velen 

uit de bibliotheek van Boudewijn Büch. Het betreft dan bijvoorbeeld Voyage du 

gouverneur Phillip a Botany-Bay door Phillip. Het eerste boek over Australië in 

eerste Franse uitgave. Evans Voyage a la terre de Van Diemen: een van de 

eerste boeken over Tasmanië. Grey's Two expeditions of discoveries in North -

west and western Australia. Kortom de echte oude boeken veelal in eerste druk. 

De volgende kavelnummers komen uit de bibliotheek van Boudewijn Büch: 229, 

235, 248, 249, 253, 255, 256, 263 en 267. 

 

Tevens worden er andere boeken geveild die mischien interesse genereren: 

bijvoorbeeld van James Cook of Charles Darwin. 

Over James Cook zitten er twee boeken bij: supplement au voyage de M de 

Bougainville ou journal au tour du monde par Banks et Solander. De Franse 

editie. (lot 221)Hierin staan twee brieven die niet in de Engelse edities zijn 

verschenen. Het andere boek spreekt waarschijnlijk meer tot de verbeelding. Het 

betreft memoires of the lives and travels of John Ledyard. (Lot 230) Ledyard 

was de enige ooggetuige van de landing en uiteindelijke dood van James Cook 

die dit te schrift heeft gesteld. Hierin staat zijn verslag van die dag! 

 

Over Darwin: Sketch of the surveying voyages of His Majesty's ships Adventure 

and Beagle, 1825-1836 (lot nummer 225) In dit verslag van de Royal 

Geographical journal staat het eerste gepubliceerde voortgangsverslag van de 

reis van de Beagle. Dit is de allereerste keer dat er over deze reis die 

tegenwoordig weer zo in de belangstelling staat, werd gepubliceerd. Darwin's 

naam komt hier ook verschillende malen in voor. 

 

Natuurlijk komen er nog vele andere boeken op deze veiling, waaronder een 

zeer fraaie uitgave over Abel Tasman (Heemskerck shoals lot 244). Dit boek 

wordt het mooiste Australisch gedrukte boek genoemd. Vele boeken over 

circumnavigations, de Tasmaanse aboriginals (o.a. lot 351 een uitgebreid 

verslag over het experiment van Robinson om de laatste Aboriginals een eigen 

eiland te geven zodat ze daar hun eigen leefwijze voort konden zetten. Helaas 

overleden ze allemaal aan westerse ziektes onderweg er naar toe!), Een prent 

van het vogelbekdier (lot 352) de allereerste print van dit dier en een complete 

Mavor-set (een verzamelwerk uit de 18e eeuw waarin bijna alle bekende 

wereldreizen waren beschreven (lot 233). 
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Op 21 22 en 23 oktober zijn de kijkdagen van 10.00 tot 17.00 en de veiling is op 

zaterdagochtend 24 oktober. Mocht u eens mooie boeken van dicht bij willen 

zien: op een kijkdag kunt u ze zo inkijken! 

De veiling vindt plaats aan de Herengracht 386, in Amsterdam. 

 

MVG 

Edwin Vrielink 

 

 

 Oktober 2009 Oktober 2009 Oktober 2009 Oktober 2009    

Ingebracht door André Koolen 

    Tussen 7 en 17 oktober is het 350 jaar geleden dat de in Nederland nauwelijks geëerde ontdekkingsreiziger Abel Tasman (1603-1659) overleed in Batavia. Hij werd 56 jaar oud. Zijn exacte geboorte- en sterfdag is niet bekend. Zijn grootste wapenfeit was dat hij Nieuw-Zeeland, Tasmanië en Tonga ontdekte in 1642-1643. Tasman is in Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland een nationaal historisch figuur, maar niet in ons land. De BV Nederland, die toen Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) heette, had Tasman op pad gestuurd om handelswaren, goud of zilver te vinden. Tasman kwam echter alleen boze inboorlingen tegen. In de ogen van de VOC was hij een mislukkeling. Hij verwerd tot een voetnoot in de VOC-geschiedenis. Tot groot ongenoegen van inwoners van zijn geboortedorp Lutjegast. 

Een geschilderde impressie van de ontdekking van Tasmanië. Tasman (inzet) 

liet er de vlag van de vlag hijsen om het land voor de VOC te claimen 
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Lutjegast wil nationale erkenning voor hun vergeten dorpsgenootLutjegast wil nationale erkenning voor hun vergeten dorpsgenootLutjegast wil nationale erkenning voor hun vergeten dorpsgenootLutjegast wil nationale erkenning voor hun vergeten dorpsgenoot    
 

„Tot midden 19e eeuw dacht men dat hij uit Hoorn of Lutjebroek kwam”  

’ABEL TASMAN GING UIT VAREN…’Eerbetoon aan ontdekker Tasmanië en 

Nieuw-Zeeland op 350e sterfdag  

door HANS KUITERT 

 

LUTJEGAST — Als haar dorp is Laura Gal klein van stuk, fier en niet stuk te 

krijgen. Zoals alle kleine kernen is ook het Groningse Lutjegast aangevreten 

door de moderne economische wetmatigheden. Geen arts, geen tandarts, geen 

bank, slechte busverbinding maar nog wel een lagere school, de zoveelste 

leegloopkerk en een versleten dorpshuis. Het is een wonder dat de Spar-

dorpssuper nog bestaat. 

 

Anders dan andere dorpen op het platteland heeft het 1100 zielen en 350 huizen 

tellende Lutjegast in ieder geval een bindmiddel om zich teweer te stellen tegen 

de voortschrijdende privatisering, schaalvergroting en digitale haast.  

Hij heet Abel Jansz Tasman en eindigde vorig jaar bij de verkiezing van de 

grootste Nederlander aller tijden op de 50e plaats. Tot groot vermaak van de 

Lutjegasters net voor Joop van den Ende, maar te laag voor een eigen venster 

in de canon, laat staan een standbeeld of een zaal in het Rijks- of Maritiem 

museum. Maar Lutjegast laat het niet bij zitten: Tasman moet op de nationale 

kaart, want de wieg van die vergeten ontdekkingsreiziger uit de Gouden Eeuw 

stond toevallig in dat dorp.  

 

Dus vent Laura Gal hem uit voor iedereen die het zaaltje vol Tasman-

memorabilia betreedt in het dorpshuis Kompas. Het ’Abel Tasman Kabinet’ is 

het enige museumpje in ons land dat aan Tasman is gewijd. In Amsterdam, 

waar hij nog enige jaren heeft gewoond aan de Teerketelsteeg, is hij onvindbaar. 

Pittige Laura is onstuitbaar als zij met pretoogjes de ene anekdote na de andere 

aaneenrijgt over de enige dorpszoon die het tot wereldroem bracht door in 

1642-1643 Tasmanië en Nieuw-Zeeland te ontdekken. „Er komen zo’n duizend 

bezoekers per jaar hier. Een groot aantal van hen komt uit Australië. Ze komen 

hun familie bezoeken. Ze zijn toch wat teleurgesteld dat het zo klein is. Thuis is 

hij een beroemd man en dan is dit zo’n klein plekje over zijn bijdrage aan de 

geschiedenis.” 

 Tineke Algra brengt de stemming erin met een deuntje op haar accordeon voordat de Lutjegasters hun Abel Tasmanwandeling beginnen. 
 

Werk aan de winkel, beseffen ze in 

Lutjegast. Dus ook dezer dagen weer met die 

herdenking van zijn 350e sterfdag. „We grijpen 
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iedere gelegenheid aan om hem te promoten”, zegt Jeroen Onderwater, docent 

geschiedenis en voorzitter van het Abel Tasman Kabinet. Dus is er een 

heuse ’Tasman-wandeling’ door Lutjegast die de dorpelingen op de been 

brengt. Om de stemming erin te brengen schroomt Laura Gal het niet samen 

met de accordeonklanken van een andere vrijwilligster van het Tasman-zaaltje, 

Tineke Algra, op de wijs van Berend Botje de stemming te bepalen met een 

kneuterig liedje over de zeevaarder. „Abel Tasman ging uit varen…” ’Wel 

aandoenlijk, deze trots op Tasman.’ Hoewel vriendelijk bedoeld, schiet zo’n 

opmerking een rechtgeaarde Lutjegaster in het verkeerde keelgat, al bekent later 

iemand schroomvallig dat er „wel een paar zijn die er niets mee hebben”. 

„Apetrots”, glundert een ander van oor tot oor en dat vat toch kernachtig het 

overheersende dorpsgevoelen samen.  

Lopend door het dorp of door het pittoreske coulissenlandschap aan de 

rand van deze stille plek in het Groningse Westerkwartier wordt al snel duidelijk 

dat de geest van Tasman rondwaart. Hij lonkt om iedere hoek naar de 

onbekende horizon in elk mens. Zijn frisse ontdekkingsadem vermengt zich met 

ieder zuchtje wind, iedere regenvlaag die over het dorp jaagt. De geest van een 

matroos die zich onverdroten staande houdt aan het want.  

Lutjegast is Tasman. Er is een Tasmanweg, waar de boerderij heeft 

gestaan waar boerenzoon Abel werd geboren. Alles verwijst naar hem. 

Dorpshuis Kompas, straatnamen die herinneren aan zijn schepen, zijn stuurman, 

zijn baas. Vrijwel alle verenigingen dragen zijn naam. Het negentien jaar oude 

dorpsblad heet natuurlijk Tasman Koerier. Kuieren door het aanpalende 

kleinschalige landschap, waar zompige weiden voor paarden en koeien worden 

afgeschermd door houtwallen en wiebelbruggetjes over sloten tot avontuur zijn 

verheven, doe je natuurlijk over het Abel Tasman-wandelpad. Tasman vergeten, 

zoals volgens het dorp de rest van Nederland hardnekkig doet, is uitgesloten in 

dit vlekje Gronings platteland.  

Willem Oost, die met zijn van genoegen krullende ringbaard als bootsman 

in ’Pirates of the Caribbean’ niet had misstaan, legt bij de hervormde kerk – 

waar een door de regering van Tasmanië geschonken muursteen is ingemetseld 

– uit waarom de ontdekkingsreiziger pas de laatste driekwart eeuw als een 

patroon waakt over het dorp. „Tot het midden van de 19e eeuw dacht men dat 

hij uit Hoorn of Lutjebroek kwam. Toen ontdekte men een akte van ondertrouw 

in Amsterdam en bleek hij hiervandaan te komen. Dat 

werd bevestigd toen zijn testament werd gevonden. 

Daarin schonk hij de armen van Lutjegast 25 gulden 

(toen veel geld).” Niemand deed iets met die vondsten 

tot de Lutjegaster ir. Stokroos zich er midden vorige 

eeuw mee ging bemoeien. „Stokroos verzamelde alles 

en begon met alles en iedereen een correspondentie 

om erkenning te krijgen voor het geboortedorp van Abel 

Tasman. En dat werk zetten wij nu voort.” Drijvende kracht achter de Tasmanlobby is nu Jeroen Onderwater. 



 6/24 

Tegenwoordig is de drijvende kracht Jeroen Onderwater: „Voor ons is hij van 

het kaliber Vasco da Gama en Columbus. In ’down under’ zijn tientallen plekken 

naar hem vernoemd. In Nederland heeft hij nog geen standbeeld. Hij schittert 

door afwezigheid in de nationale musea. De VOC dacht een weg te kunnen 

vinden naar de Spaanse bezittingen in Amerika. Tasmans ontdekkingen leverden 

vanuit een oogpunt van de VOC niets op. Wellicht is dat sentiment van 

mislukkeling blijven doorspelen in de beoordeling van zijn leven.” 

„Misschien”, vermoedt Onderwater, „speelt ook een rol dat in de tweede helft 

van de vorige eeuw de VOC gelijk stond aan kolonialisme. Daar moest je vooral 

niet hard over op de trommel slaan. Maar hij ontdekte wel het laatste 

ontbrekende stukje kustlijn van Australië. Hij ontdekte Nieuw Zeeland en zo ver 

was nog nooit iemand gegaan.”  

 Onderwater vindt het onbestaanbaar dat zo’n prestatie nationale 

erkenning ontbeert. Steels mijmerend bij de Tasmaanse plaquette bij de 

hervormde kerk: „Ik ijver voor een Tasman-researchcentrum. Wetenschappelijk 

is er internationaal genoeg belangstelling voor. We zouden er conferenties over 

kunnen houden. Tasman is historisch een belangrijk figuur.” 

 

 
 In het scheepsjournaal van Tasman zijn illustraties opgenomen van ontmoetingen met inboorlingen in Tasmanië, NieuwZeeland en Tonga. 
 

 

Struinend over het Abel Tasman-

wandelpad laat Ouderwater een drassig 
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grasperceel zien waar het dorp, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een 

nieuw gebouw wil laten verrijzen, waar ook de Tasman-collectie onderdak zal 

vinden. Onderwater: „We missen nog zes 

ton.” En ernstiger, door de door Nederland als 

braafste euroleerling weer volmondig 

nageleefde natuurregels heeft ook Lutjebroek 

zijn eigen Hedwigespolderoffer te brengen. 

„Naast het resterende geld, gaat het om 

natuurcompensatie.” Lutjegast zoekt naarstig 

naar een oplossing. 

 

Ooit reikte de zee tot de zandheuvel waar de geboorteboerderij van Tasman 

stond. Nu zijn het ingepolderde natuurgebieden, het Lauwersmeergebied, waar 

weidevogels krassen over de dagjesmensen die op Schiermonnikoog willen 

onthaasten. Door de eeuwen heen veranderen landschap en mensen, maar niet 

hun wortels. Dat is wat Lutjegast wil uitstralen, misschien aandoenlijk dorps voor 

een toevallige bezoeker, maar uit het diepste van het hart. Tasman, dat is de 

ultieme boodschap uit Lutjegast, ontdekte het laatste stukje onbekende wereld 

en dat de dorpelingen zich daarmee voor altijd verbonden voelen, maakt hen tot 

wereldburgers. Al zien zij dat zelf niet eens zo. Ze zijn alleen maar „apetrots”. 

 

 

Ramsey Nasr opent de BOB Antiquarenbeurs, Büchmania is aanwezigRamsey Nasr opent de BOB Antiquarenbeurs, Büchmania is aanwezigRamsey Nasr opent de BOB Antiquarenbeurs, Büchmania is aanwezigRamsey Nasr opent de BOB Antiquarenbeurs, Büchmania is aanwezig    
Karin Piters 

 

Ramsey Nasr, dichter des vaderlands, heeft jongstleden zaterdag 10 oktober de 

BOB Antiquarenbeurs in de Leidse Pieterskerk geopend. Nasr deed dit met een 

Büchiaans verhaal over verzamelen van boeken 

en de ziekte van het verzamelen, het gewoon 

willen hebben of ‘een uit de hand gelopen 

hobby’, zoals Hans Bauer laatst in de pers zijn 

boekenverzameling noemde. Bauer dreigde door 

de woningbouwvereniging uit zijn huis te worden 

gezet, omdat zijn huis met 9.000 boeken door 

hen als brandgevaarlijk en onbewoonbaar is 

bestempeld. De rechter gaf de woningbouw-

vereniging gelijk (zie meer hierover in het 

volgende artikel). 

 

Nasr haalt Bauer, die zijn huis tot loopgraven van 

gangen boeken heeft gemaakt, aan ter 

demonstratie hoe ver de ziekte kan voeren.  



 8/24 

Zelf zoekt de Antwerpenaar een woning in Amsterdam, wat sterk wordt 

bemoeilijkt als gevolg van de grote verzameling boeken waarmee Nasr zichzelf 

wederkerig bedeelt. Hilarisch vertelt Nasr anekdotes over zijn eigen aankopen 

en blijkt dat hij uitstekend begrijpt dat je niet alles wat je koopt, leest, omdat het 

domweg te veel is. Zijn verhaal is één en al herkenning; alsof hij één van ons 

beschrijft. Nasr heeft dan ook de lachers veelvuldig op zijn hand.  

Houdt de vergelijking met ons Büchianen dan op als Nasr reciteert: 

‘Verzamelaars zijn seksueel gefrustreerd’? Je zou hopen van wel. Nasr heeft 

meer te zeggen over verzamelaars en de ziekte waaraan zij lijden. Zo is 

verzamelen een compensatie voor een trauma uit de jeugd en zoeken 

verzamelaars hun geborgenheid in boeken. Nasr haalt zijn bewijslast uit: Hebben 

is houden, wat iedere verzamelaar en boekenliefhebber over zichzelf moet 

weten, van Jaco Berveling. Berveling siert de antiquarenbeurs op met zijn boek 

waarin vele aanwezigen zich blijken te herkennen. Het vindt dit BOB-weekend 

dan ook gretig aftrek onder de verzamelaars. Berveling geeft op de komende 

Boudewijn Büch Dag (zondag 13 december) een interactieve lezing en is 

aanwezig met zijn boek, ook ter signering, waarover later meer. 

Nasr maakt in zijn openingsspeech een verschil tussen verzamelen en 

hamsteren en definieert beiden. Tevens geeft hij kleur aan de term hamsteren 

met een uiterst geestig verhaal: Max is verslaafd. Het is vanzelfsprekend dat 

Nasr als dichter des vaderlands afsluit met een gedicht, een ode aan de 

onlangs overleden Simon Vinkenoog. 

 

Nasr verricht tot slot de daadwerkelijke opening door het doorknippen van een 

lint bij de ingang van de Pieterskerk dat boekenliefhebbers tot dan de toegang 

nog ontzegde. Het wachten is het echter meer dan waard.  

 

Het is vanzelfsprekend dat ik als 

voorzitter van Büchmania met Nasr 

een gesprek begin over Boudewijn 

Büch en ons gezelschap Büchmania. 

Dat ik zelf verzamelaar ben van Nasr’s 

werk en nog wat boekjes ter signering 

had meegenomen, speelde vanzelf-

sprekend geen rol... Nou ja, een 

beetje dan. 

We hebben Nasr een exemplaar van 

ons laatste magazine gegeven, zodat 

hij kan kennismaken met Büchmania. Boudewijn Büch is hem natuurlijk niet 

onbekend. Hij heeft hem echter nimmer ontmoet. Nasr is op voorhand niet 

afwijzend om eens acte de presente te geven op de Boudewijn Büch Dag. Daar 

gaan we dus mee aan de slag. Regina van Weerdhuizen heeft de gelegenheid 

niet voorbij laten gaan en Nasr aangeschoten om haar inmiddels ‘beroemde’ 

boek te tekenen, waar hij direct gehoor aan gaf.  
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Zo is al snel na de opening voor Büchmania de antiquarenbeurs een succes. 

We hebben twee dagen genetwerkt en veel leden gezien en gesproken. Er zijn 

plannen ontstaan voor een samenwerking in de vorm van een activiteit met de 

BOB en we hebben nieuwe ideeën gesmeed voor de Boudewijn Büch Dag.  

Qua verkoop is het weekend eveneens geslaagd; De Slegte kocht van ons 

meerdere exemplaren (luxe en reguliere) van onze Wasenaar-uitgaven, 

Wandelen in de ‘Geestgrond’ van Boudewijn Büch en Herinnering aan een 

landschap.  

Deze staan nu ongetwijfeld te koop in hun winkel in Leiden. Ik ben erg benieuwd 

wat ze daar de achteloze bezoeker voor berekenen. Simone, je moet zeker eens 

overwegen De Slegte een bezoekje te brengen voor een blik op eigen werk. Het 

is iets om trots op te zijn. Op de vraag van De Slegte of ze korting kregen, 

floepte er bij mij uit: “Ik krijg bij jullie ook nooit korting.” De man stond een 

beetje beteuterd te kijken. Hij heeft van ons een niet te grote korting gekregen 

met de belofte dat hij voortaan korting geeft op tweedehands aankopen. Wees 

dus waakzaam als gij De Slegte betreedt!! 

 

  
 

Zaterdag hebben we nog een kleine opbrengst aan de ramsj van een (andere) 

antiquair; commercieel krijgen we het steeds beter in de smiezen. Nieuwsgierig 

hoe we dat fiksen? Informeer onder het genot van een goed glas wijn eens bij 

één van de bestuursleden. Zondag krijg ik een verkoopcursus van Arjan 

Honkoop die ons kwam versterken bij de stand, waarvoor onze grote dank. Het 

is ook Arjans idee onze ‘stand’ op te luisteren met beeld van Boudewijn Büch. 

Goede ideeën verdienen opvolging en zo projecteren we afleveringen van De 

wereld van Boudewijn Büch. Dit keer nog zonder geluid (ik heb de voeding van 

mijn boxjes opgeblazen en André en Pieter moeten beloven dat ik voortaan met 

mijn vingers van de techniek afblijf), maar een volgende keer sluiten we (ikke 

dus uitgesloten), dat ook aan. Ook zonder geluid blijken de beelden een 

publiekstrekker. Arjan is er tot slot verantwoordelijk voor dat zich maandag per 

mail een nieuw lid meldt, als direct gevolg van Arjans enthousiasme op de BOB 

Antiquarenbeurs, oktober 2009. Volgend jaar weer! 
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Kortom, het waren twee succesvolle en bovenal gezellige dagen. Wil je 

volgende keer ook eens ervaren hoe het is om onze ‘kraam’ te bemannen? Laat 

het ons even weten en ook jij krijgt volgende keer een plekje achter onze kraam. 

 

Boekenwurm moet 5Boekenwurm moet 5Boekenwurm moet 5Boekenwurm moet 5....000 boeken uit woning halen 000 boeken uit woning halen 000 boeken uit woning halen 000 boeken uit woning halen     
ANP, 29 september 2009 

 

GRONINGEN - Boekenwurm Hans Bauer uit Groningen moet binnen twee weken 

al zijn vijfduizend boeken uit zijn woning halen. Dat heeft de rechtbank in 

Groningen dinsdag bepaald.  

 

De verhuurder van de woning, woningcorporatie Patrimonium, 

was naar de rechter gestapt, omdat de situatie in het huis van 

Bauer onleefbaar en brandgevaarlijk zou zijn. De rechter stelde 

de corporatie in het gelijk. Wat de leesfanaat nu met zijn 

boeken gaat doen, is nog niet bekend. 

Zijn plan om een eigen boekenwinkeltje te beginnen is in ieder geval van de 

baan. ''Mijn plezier is nu wel weg. Waarschijnlijk verkoop ik een deel en sla ik de 

rest ergens op'', laat hij weten. 

 

Uit de hand gelopenUit de hand gelopenUit de hand gelopenUit de hand gelopen    

Bauer zegt zich wel enigszins in de uitspraak te kunnen vinden. ''Het is 

inderdaad een beetje een uit de hand gelopen hobby. Maar onleefbaar zou ik 

mijn huis nog niet willen noemen. Ik heb nog twee stoelen om op te zitten: een 

voor mezelf en een voor bezoek.'' 

 

Eerder al haalde de Groninger op last van de corporatie ongeveer vierduizend 

boeken uit zijn huis. De boekenwurm leest volgens eigen zeggen alles wat los 

en vast zit. De woningcorporatie was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar. 

 

Edwin Evers van Radio538 besteedde aandacht aan het bericht en belde Bauer 

op. Voor het radioverslag, surf naar: 

http://www.radio538.nl/web/show/id=1340787/contentid=108123/pagenr=3 en 

hoor hoe Bauer vertelt vijf procent van zijn boeken te hebben gelezen. 

 

 

‘Hebben is houden, wat iedere verzamelaar en boekenliefhebber over ‘Hebben is houden, wat iedere verzamelaar en boekenliefhebber over ‘Hebben is houden, wat iedere verzamelaar en boekenliefhebber over ‘Hebben is houden, wat iedere verzamelaar en boekenliefhebber over 

zichzelf moet weten’ van Jaco Berveling zichzelf moet weten’ van Jaco Berveling zichzelf moet weten’ van Jaco Berveling zichzelf moet weten’ van Jaco Berveling     
 

‘De neerslag van de bibliomanie is in zijn beste vorm een nieuw boek!’ 

Verzamelen is eigenlijk maar een merkwaardig gedrag: honderdduizend 

suikerzakjes, dertigduizend boeken, tienduizend bierblikjes. Waarom doen we dit 

en wat levert het ons op? Terechte vragen voor wie eens het huis bezocht heeft 

van een echte verzamelaar. Jaco Berveling dook in deze wonderlijke wereld en 
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heeft daarbij ook aandacht voor bijzondere verzamelaars, 

vooral van boeken, zoals Boudewijn Büch, wiens huis een 

Teylersmuseum in het klein was. Dit boek is een bijzondere, 

onder het motto: ‘Ik ben wat ik heb!’  

Ingenaaid: paperback, 342 pagina's,  

Verschenen: oktober 2009 en uitgegeven door Aspekt.  

In de boekhandel: € 21,95, echter Jaco is aanwezig op de 

komende Boudewijn Büch Dag en neemt zijn boek ter 

verkoop en signering mee. Het is wellicht leuk de aankoop 

tot dan uit te stellen en misschien is er dan nog een kleine 

korting te vergeven.  

 

 

Alex van Egmond met bijdrage in Grunsberg: ‘Alex van Egmond met bijdrage in Grunsberg: ‘Alex van Egmond met bijdrage in Grunsberg: ‘Alex van Egmond met bijdrage in Grunsberg: ‘Het verraad van de Het verraad van de Het verraad van de Het verraad van de 

teksttekstteksttekst’’’’    
 

Alex van Egmond Büchiaan van het eerste uur studeerde afgelopen jaar 

Nederlandse letterkunde in Leiden. In zijn laatste jaar had hij een reeks 

gastcolleges van Arnold Grunberg. Hij deelde over de colleges al eerder met me 

dat ze bijzonder aangenaam en van hoog niveau waren. Grunberg gaf zijn 

studenten opdracht een verhaal te schrijven, ‘een verhaal over jezelf in fictie’. 

Alex van Egmond schreef het langste en zeer aangenaam verhaal en is als 

laatste klapstuk in de bundel Het verraad van de tekst van Arnold Grunberg 

opgenomen. We zijn trots dat één van onze leden heeft meegewerkt aan dit 

boek en een meer dan uitstekende bijdrage schreef.  

Alex is deze zomer afgestudeerd in de Nederlandse letterkunde bij docent Peter 

van Zonneveld met de scriptie: Al het sterven is maar literatuur, het dode kind in 

het werk van Boudewijn Büch, 1976-1986. Momenteel doceert Alex Nederlands 

in China. Hij is desalniettemin gewoon lid van ons gezelschap gebleven. 

 

Een zoektocht naar waarheid en fictie, de functie van de schrijver en literatuur, 

maar vooral naar de lezer en het zelf. Arnon Grunberg was in het najaar van 

2008 gastschrijver aan de Universiteit van Leiden. Als thema koos hij de 

`waarheid in romankunst , met speciale aandacht voor kampliteratuur. Grunberg 

las met de studenten teksten van ooggetuigen zoals Primo Levi en Tadeusz 

Borowski, maar ook van Binjamin Wilkomirski, de `toerist die ooggetuige wilde 

zijn en een boek schreef over zijn ervaringen in Auschwitz zonder er ooit 

geweest te zijn. In zijn Verwey-lezing, de slotlezing van het Leidse 

gastschrijverschap, bracht Grunberg verslag uit van dit onderzoek: “Ik deed mijn 

best om te voorkomen dat die bijeenkomsten zouden gaan lijken op excursies 

naar het kamp, waarbij ik dan als excursieleider zou optreden en af en toe 

moest roepen: `Als u naar rechts kijkt, ziet u waar de lijken werden verbrand. 

Van mij mochten die colleges nog wel mislukken, zolang ze maar niet zouden 

uitlopen in een onderneming als `Arnon Grunberg, voor al uw excursies naar de 
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hel. U wordt thuisgebracht.” Na de colleges gaf Grunberg de studenten een 

opdracht: schrijf de waarheid over jezelf in fictie. Deze bijdragen zijn eveneens 

opgenomen in de bundel, die wordt ingeleid door hoogleraar moderne 

Nederlandse letterkunde Jaap Goedegebuure.  

 

‘Judith’ in een review van de Bookclub over de bijdragen van studenten en in 

het bijzonder over die van Alex van Egmond:  

(Bron: http://www.pinkbullets.nl/2009/10/bookclub/niet-de-nieuwe-grunberg-

het-verraad-van-de-tekst-3673). 

“Sommige verhalen waren 'mwoah', andere waren ijzersterk, echter heb ik geen 

moment de neiging gehad om mezelf te verraden of me verraden gevoeld. Nou 

ja, allicht doordat er naar mijn mening te weinig Grunberg in zat. Dat verraad 

werd echter helemaal goed gemaakt door het slotverhaal, "bombarderen" van 

Alex van Egmond.  

Waar de meeste scribenten dicht bij huis zijn gebleven en het over 

studentendingen, hun liefdesleven en onzekerheden hebben, heeft Alex van Alex van Alex van Alex van 

Egmond een prachtig verhaal geschreven over een Nederlander die besluit te Egmond een prachtig verhaal geschreven over een Nederlander die besluit te Egmond een prachtig verhaal geschreven over een Nederlander die besluit te Egmond een prachtig verhaal geschreven over een Nederlander die besluit te 

emigreren naar Uganda. Allicht komt het doordat dit verhaal tevens het langste emigreren naar Uganda. Allicht komt het doordat dit verhaal tevens het langste emigreren naar Uganda. Allicht komt het doordat dit verhaal tevens het langste emigreren naar Uganda. Allicht komt het doordat dit verhaal tevens het langste 

verhaal in de bundel is, maar feit blijft dat dverhaal in de bundel is, maar feit blijft dat dverhaal in de bundel is, maar feit blijft dat dverhaal in de bundel is, maar feit blijft dat dit een erg puik verhaal is, dat vraagt it een erg puik verhaal is, dat vraagt it een erg puik verhaal is, dat vraagt it een erg puik verhaal is, dat vraagt 

om meer. De wereld (het Uganda) van Alex van Egmond is gekleurd en duidelijk, om meer. De wereld (het Uganda) van Alex van Egmond is gekleurd en duidelijk, om meer. De wereld (het Uganda) van Alex van Egmond is gekleurd en duidelijk, om meer. De wereld (het Uganda) van Alex van Egmond is gekleurd en duidelijk, 

maar er wordt ook erg veel niet gezegd. Laat de lezer alles zelf maar invullen en maar er wordt ook erg veel niet gezegd. Laat de lezer alles zelf maar invullen en maar er wordt ook erg veel niet gezegd. Laat de lezer alles zelf maar invullen en maar er wordt ook erg veel niet gezegd. Laat de lezer alles zelf maar invullen en 

daarmee ruimte voor verraad creëren. daarmee ruimte voor verraad creëren. daarmee ruimte voor verraad creëren. daarmee ruimte voor verraad creëren.     

Ook het korte verhaal van Karen Vegt, "Kameleon" is een aanrader. Op haast 

murakamiëske wijze verhaalt ze over het liefje van het mannetje op de maan, 

zelfcensuur en kleine mannetjes met lange baarden. Slechts negen pagina's, 

maar pakkend van de eerste tot de laatste zin.  

Zoals ik eerder al schreef, was het doel van de teksten 

verraad. Daar heb ik zelf weinig van gemerkt, maar wel 

heb ik een fijne bundel gelezen waar aardig wat talent in 

zit. Plus een mooie lezing van Grunbreg, dus al met al is 

het boek best okay. Daarom geef ik drie van de 

maximaal vijf roze kogels.” 

 

Arnon Grunberg, Het verraad van de tekst,  

uitgever: Nijgh & Van Ditmar ISBN/EAN: 9789038892979 

Verschenen: 1 oktober 2009, 189 pagina's, paperback 

€ 17,50.  
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Verslag van een veiling: Büchiaans & PliniusVerslag van een veiling: Büchiaans & PliniusVerslag van een veiling: Büchiaans & PliniusVerslag van een veiling: Büchiaans & Plinius    
Karin Piters 

 

Ton Bloemzaad mailde me in september de volgende vraag:  

“Hoi Karin, 

Ik dacht in de laatste nieuwsbrief iets aan te treffen over de veiling van boeken 

en manuscripten van BB, aangeboden door Pauline Drost, zijn ex-geliefde. 

De veiling was op maandag 7 september, bij het veilinghuis De Eland/Van Gendt 

Book Auctions te Amsterdam. Volgens het aankondigend artikel in Het Parool 

van 2 sept. schat het veilinghuis de opbrengst tussen de vijfduizend en 

tienduizend euro. Heb jij nadere berichten over deze veiling?” 

 

De vorige nieuwsbrief heb ik bewust niets over de veiling gemeld, 

misschien juist wel omdat ik daar zelf aanwezig was en niet weet 

of aanwezigen willen dat iedereen precies weet wat zij hebben 

weten te verschalken en wat ze uiteindelijk hebben betaald voor 

de aangeboden boeken en manuscripten.  

 

Hieronder, op verzoek, een verslag van de veiling, rekening houdend met 

bovenstaand dilemma. 

 

Het ANP berichtte het volgende over de veiling: 

 

““““Collectie boeken Boudewijn Büch geveildCollectie boeken Boudewijn Büch geveildCollectie boeken Boudewijn Büch geveildCollectie boeken Boudewijn Büch geveild    

 

DIEMEN - Bij Veilinghuis De Eland/Van Gendt in Diemen is maandagavond een 

unieke collectie boeken en manuscripten van schrijver Boudewijn Büch onder de 

hamer gegaan. Büch overleed in 2002 aan een hartstilstand. 

De collectie was afkomstig van Pauline Drost, met wie de schrijver acht jaar 

lang een relatie onderhield. De 36 kavels brachten in totaal 7.400 euro op. 

Onder de stukken bevond zich een collectie van 85 handgeschreven 

liefdesbrieven van Büch aan Drost. Dat heeft het veilinghuis maandagavond 

gemeld.” 

 

Voor de veiling berichtten we in deze nieuwsbrief over de veiling. Velen van u 

waren, mede daardoor, op de veiling geattendeerd en hebben vooraf 

ongetwijfeld bij De Eland op de website bekeken wat Pauline Drost te koop 

aanbood en waaruit de verschillende kavels bestonden. Menigeen heeft 

waarschijnlijk ook één van de kijkdagen of -avond bezocht. Jaap van Eesteren, 

taxateur boeken en prenten van De Eland / Van Gendt Book Auctions vertelde 

me op de veilingdag dat het op de kijkdagen bijzonder druk was geweest en dat 

er grote interesse was voor de te veilen Büchiaanse boeken, manuscripten, 

brieven en dergelijke. Het aantal bezoekers was bovengemiddeld.  
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Zelf ben ik ook vooraf gaan kijken, op de maandag 7 september, de veilingdag 

zelf, kon je overdag en ’s avonds ook nog terecht om de kavels te bekijken. 

Voor mezelf had ik bedacht dat ik de 

items dan in ieder geval even door 

mijn handen kon laten gaan, het 

papier zou voelen. Ik kon de geur 

opsnuiven, de brieven van 

Boudewijn aan Pauline kon lezen, 

kortom als ik niets kon kopen, had ik 

het in ieder geval betast. 

Een aantal kavels was bijzonder 

interessant. De 85 brieven van 

Boudewijn aan Pauline waren kleine 

memo-blaadjes waarop hij een 

kwinkslag had geschreven aan zijn meisje. In een ander kavel zaten de enige 

twee werkelijke brieven van Boudewijn aan Plientje.  

 

Ik had vooraf voor mezelf bepaald welke kavels interessant waren, wat ik 

maximaal voor een kavel wilde uitgeven en wat het maximale was wat de veiling 

me mocht kosten. Toch was het later tijdens de veiling nog niet gemakkelijk me 

aan mijn voorgenomen bedragen te houden en in de euforie van de ene 

aankoop, voldoende scherp te zijn bij het volgende te veilen item dat direct 

volgde. Anderen hadden duidelijk meer ervaring. 

  

Nadat ik alles in de middag had bekeken, at ik een lekker bord nasi in het 

gezellige en warme café/restaurant van de Eland dat op veilingdagen geopend 

is. De medewerkers van De Eland waren op deze 

veilingavond zelf vanzelfsprekend ook in groten 

getale aanwezig om alles in goede banen te leiden 

en daaraan voorafgaand een bord nasi te eten. 

Nadat ik mijn inwendige mens had verzorgd, ging ik 

terug naar beneden (de kelder) om nogmaals een 

blik te werpen op de verschillende kavels. Natuurlijk 

was ik niet verbaasd op dat moment verschillende 

Büchianen te treffen. Gezamenlijk bekeken Corry 

Kornman, Rob van der Nol en ondergetekende 

opnieuw de Büchiaanse kavels. Met begeerlijke ogen 

ging de koopwaar van hand tot hand. We deelden nu 

nog onze gedachten en enthousiasme. Straks zaten 

we als concurrenten in de veilingzaal, een toch wel 

aparte ervaring. 

Regina van Weerdhuizen was aanwezig, net als Arjan en Marianne Honkoop en 

Cees de Waal. Louis Schouten liet zich vertegenwoordigen en antiquariaat 

Fokas Holthuis was in volledige bezetting ter plaatse. Deze laatste nam een 
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paar rijen voor ons plaats. Regina, Corry en ik namen naast elkaar plaats in één 

van de twee zalen van waaruit de veiling plaatsvond. Een beetje achteraan, 

konden we het gebeuren in één zaal een beetje overzien.  

Onze grootste ‘concurrenten’ bleken echter in de andere zaal te zitten óf 

hadden schriftelijk hun bod uitgebracht.  

Het was bijzonder spannend, de veilingmeester hield de vaart er lekker in. 

Tenminste, het is lekker als het om items gaat, waarnaar je interesse niet uitgaat. 

Toen het om ‘onze’ items ging, lag het tempo me hoger dan ik soms kon 

behappen. Zo hoog zelfs dat de veilingmeester nog wel eens een hand of roep 

vanuit de zaal over het hoofd zag en afhamerde, terwijl ik toch echt nog een 

hoger bod wilde uitbrengen. Toch waren alle Büchianen aan het eind van de te 

veilen Büchiaanse veilingwaar meer dan tevreden. Ieder van ons had ten minste 

één item weten te bemachtigen. De prijzen waren behoorlijk geweest, maar niet 

te hoog. Na afloop verzamelden we ons in het café en hieven we gezamenlijk 

het glas. Vanzelfsprekend namen we nog even alles door. Wisten we te 

achterhalen wie nu wat had en welk item voor welke prijs weg was gegaan? In 

grote lijnen konden we dat in kaart brengen. Heuglijk was het feit dat we konden 

concluderen dat toch zeker bijna alle items in handen zijn gebleven van de ware 

Büchliefhebbers en leden van ons gezelschap.  

 

Omdat de bedragen inmiddels toch al de ronde doen binnen ons gezelschap 

hier een overzicht van de kavels en de bedragen waarvoor ze van eigenaar 

veranderen. De bedragen zijn exclusief de commissie voor de Eland. Ik laat 

ieder zijn eigen indruk en conclusie. 

 

8287 Narcotica bij K.J.L. Alberdingk Thijm (Prick) 40-80 € 30 

8288 Rock 'n' roll 100-150 € 200 

8289 Onder dit schrijven vallen my de oogen toe 100-150 € 100 

8290 Dood kind en andere lamenti (2e druk) 50-100 € 100 

8291 10 Jeugdverzen 150-250 € 180 

8292 Boekenpest 150-250 € 160 

8293 Eilanden 150-250 € 220 

8294 Niue Island 100-200 € 120 

8295 Ons poëtisch Dichtersland 80-120 € 80 

8296 Het bedrog 80-120 € 120 

8297 Brieven aan Mick Jagger 100-200 € 200 

8298 De hel 100-150 € 100 

8299 Goethe en geen einde 40-80 € 160 

8300 De hel 100-200 € 90 

8301 De kleine blonde dood 50-100 € 60 

8302 De rekening 100-200 € 120 

8303 De taal als blauw 60-120 € 60 

8304 De verliefde schrijver 100-150 € 140 

8305 Blackwood Street 300-500 € 360 
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8306 NEO-TER [No.] 2. 200-300 € 150 

8307 Mao/Moa 100-200 € 100 

8308 Plinius Pinguin 400-800 € 300 

8309 Didinus Dodo 200-400 € 220 

8310 Collectie ca. 85 briefjes 500-1000 € 550 

8311 Le musée de la poësie 150-250 € 300 

8312 Suwarrow 100-200 € 140 

8313 Liefde. Een Poolgedicht 100-200 € 100 

8314 Le Beny-Bocage 50-100 € 140 

8315 Rimbaud, Rimbaud 200-300 € 220 

8316 Veertig Jaar De Mooiste 100-150 € 200 

8317 Erlkönig ontraadseld 50-100 € 140 

8318 Everywhere I look I see your eyes 40-80 € 120 

8319 Everywhere I look I see your eyes (typoscript) 100-200 € 100 

8320 Typoscripten 100-200 € 100 

8322 Collectie knipsels 100-200 € 650 

 

 

Mouws belicht James Cook en Jodie ’t Hooft in zijn videoblogMouws belicht James Cook en Jodie ’t Hooft in zijn videoblogMouws belicht James Cook en Jodie ’t Hooft in zijn videoblogMouws belicht James Cook en Jodie ’t Hooft in zijn videoblog 

 

Frans Mouws is er druk mee, met zijn videoblog die moet inspireren tot meer, 

meer verhalen, opdrachten en leuke uitdagingen. Mouws had al eerder 

videoblogs over: Darwin (keuze uit velen) en 

Redmond O’Hanlon. 

Onlangs plaatste hij weer twee nieuwe blogs op zijn 

website: Human.nl (Durf te denken). Dit maal 

aandacht voor de tentoonstelling over James Cook in 

Bonn en over Jodie ’t Hooft, de jonggestorven dichter. 

Informatieve, korte filmpjes die het bekijken waard zijn. 

Frans schreef bij beide videoblogs een inleiding. 

    

Inleiding op de videoblog: Inleiding op de videoblog: Inleiding op de videoblog: Inleiding op de videoblog: James Cook in BonnJames Cook in BonnJames Cook in BonnJames Cook in Bonn::::        

“Van plattelands jongen tot ’s werelds bekendste en meest legendarische 

ontdekkingsreiziger. Als iemand vooraf het boek over zijn leven had geschreven, 

had zeer waarschijnlijk niemand het geloofd en het afgedaan als een mythe, een 

sprookje, een fabeltje. Toch is het allemaal echt gebeurd. James Cook beter 

bekend als Captain Cook heeft in zijn vijftigjarige leven meer ontdekkingen 

gedaan dan wie dan ook. 

 

Niet alleen heeft hij letterlijk de halve wereld ontdekt, hij heeft dit ook nog op 

een manier gedaan die voor zijn tijd ongekend was (zijn grote reizen speelden 

zich af in de periode 1770 – 1780). Zo verloor hij niemand aan de destijds 

gevreesde ziekte scheurbuik en had hij over het algemeen zeer vriendelijke 

contacten met de inboorlingen die hij ontmoette. Goed hij sneed af en toe bij 
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iemand de oren af (of beter: hij liet dat doen), maar dat is kinderspel bij wat zijn 

tijdgenoten deden om de scheepsbemanning in het gareel te houden. 

 

Captain Cook kwam op veel eilanden die al eerder – door met name 

Nederlanders – waren bezocht en dus gevonden en bekend. Maar wat de 

Nederlanders vergaten en wat Cook wel deed was de eilanden echt ontdekken. 

Hij – met een hele staf van wetenschappers aan boord – beschreef de landen, 

de bewoners, de dieren, de planten en bracht alles in kaart. Hij ontdekte 

letterlijk de wereld. 

 
Zijn gewelddadige dood – op HawaÏ – was een grote schok voor de wereld. Hij 

was door zijn bemanning geliefd als een vaderfiguur. Het is dan ook 

bewonderenswaardig dat zijn officieren geen strafexpeditie uitvoerden op het 

eiland, maar door hadden dat het geen kwade opzet was geweest maar een 

samenloop van omstandigheden, die tot de geweldsexplosie had geleid. 

Anno 2009 leeft Cook nog steeds. Zo is er een zeer actief Captain Cook 

genootschap dat in veel landen een vertegenwoordiging heeft en een paar keer 

per jaar een blaadje uitbrengt (het Cook’s Log). Het is niet gek dat dit 

genootschap dit jaar een grote bijeenkomst organiseerde in Bonn. Hier is 

namelijk tot februari 2010 een hele grote Cook tentoonstelling te bewonderen, 

die iedereen die ook maar een beetje interesse in Cook heeft, gezien moet 

hebben. 

 

Bonn oktober 2009” 

 

 

Inleiding op de videoblog: Inleiding op de videoblog: Inleiding op de videoblog: Inleiding op de videoblog: JoJoJoJottttie ie ie ie T’T’T’T’ Hooft Hooft Hooft Hooft    

“In de nacht van 5 op 6 oktober 1977 stierf in een klein kamertje – na het 

innemen van een overdosis cocaïne – de 21 jarige dichter Jotie T’Hooft. Tijdens 

zijn jonge leven publiceerde de dichter twee bundels Schreeuwlandschap en 

Junkieverdriet. Postuum verscheen een aantal poëziebundels, verzameld proza 

en boeken over Jotie. 
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Van alle onbekende dichters is Jotie zeker de 

bekendste en is hij in sommige kringen een ware 

cultfiguur. Voor degene die Jotie niet kennen: je 

kunt hem plaatsen tussen Kurt Cobain, Jim Morrison 

en Herman Brood. Seks, drugs, rock ‘n roll en 

hoogbegaafd. 

 

Jotie werd geboren in Oudenaarde. Zijn ouders 

verhuisden een aantal malen. Zo woonde hij aan de 

Gentstraat en in twee woningen aan de Lindestraat. 

In de tuin van de woning aan de Lindestraat waar hij 

zijn puberteit doorbracht, staat een eikenboom die 

Jotie heeft geplant. In 1975 brengt hij een paar 

weken door in een rijksopvoedingsgesticht in 

Ruiselede. Jotie werd aan een strak regime onderworpen, geobserveerd en 

onderzocht. Zijn behoefte aan een intellectuele uitdaging werd genegeerd of 

niet onderkend. Deze periode was een keerpunt in zijn leven. 

 

Jotie ging jong uit huis om zich te vestigen in een kamer aan de Blekerijstraat in 

Gent. Hij wilde aan de kunstacademie gaan studeren. In deze woning ondernam 

hij zijn eerste zelfmoordpoging door onhandig zijn polsen door te snijden. Jotie 

trouwde met Ingrid Weverbergh en 

ging na zijn huwelijk in de Sint 

Michielsstraat in Gent wonen, 

tegenover De Zjat, een 

macrobiotisch eethuis waar ook 

geblowd werd. Via zijn 

schoonvader Julien Weverbergh 

kreeg Jotie werk bij uitgeverij 

Manteau, en verhuisde het 

echtpaar T’Hooft, naar het witte 

huis in de Groot Bijgaardenstraat in 

Sint Agatha Berchem. 

 

In het souterrain van de uitgeverij ondernam Jotie zijn tweede zelfmoordpoging 

met whisky en een shot valiumtabletten. De derde aanslag op zijn eigen leven 

lukte wel. Jotie woonde op dat moment in het zwarte huis, een huis aan de 

Kerkstraat in Sint Agatha Berchem. Dit huis staat bekend als het zwarte huis, 

omdat Jotie een kamer helemaal zwart schilderde. Op de schoorsteenmantel 

van dit huis werden na zijn dood zijn 12 laatste gedichten gevonden die 

postuum werden uitgegeven. 

 

Jotie T'Hooft - De dichter is een gedicht - Rapenburg 91, Leiden 
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Jotie stierf – terwijl een platenspeler continu het nummer The End van The 

Doors herhaalde – in een rommelige kamer in de Meestraat in Brugge, op de 

muur schreef hij met een onbekende kleurstof: “Dag kleine meid! Veel Geluk!”, 

zeer waarschijnlijk een laatste boodschap aan zijn vrouw Ingrid. 

 

Het graf van Jotie wordt anno 2009 nog steeds bezocht door jonge 

bewonderaars, er branden vaak kaarsjes of er staan attenties. In Nederland is 

Jotie vrij onbekend, hoewel de verzamelaars van het werk van Gerard Reve hem 

wel kennen. Het boekje Vier Brieven van Gerard Reve en Jotie T’Hooft is 

inmiddels een gezocht en daarmee duur werkje... 

Eindhoven 6 oktober 2009 

 

Voor de filmpjes hier de link: http://human.nl/?pg=blog&blogid=510&blogaid=25 

 

 

Oude & Nieuwe Leidsche, schrijvers van de SlOude & Nieuwe Leidsche, schrijvers van de SlOude & Nieuwe Leidsche, schrijvers van de SlOude & Nieuwe Leidsche, schrijvers van de Sleutelstadeutelstadeutelstadeutelstad    
Arjan Honkoop 
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Leiden is beter dan Amsterdam. Geen stad in het vaderland heeft een mooiere 

literaire traditie dan de Sleutelstad: Van Piet Paaltjens tot Jan Wolkers, van 

Klikspaan tot Maarten ’t Hart, van Nicolaas Beets tot Ilja Leonard Pfeijffer, allen 

wandelden ze over het Rapenburg, ‘de schoonste dreef ter wereld’. Zelfs Willem 

Bilderdijk, de grootste knorrepot onder onze dichters, die nergens kon ademen, 

leefde op in Leiden, omdat men daar over de schoonste en zuiverste lucht 

beschikt. In de verhalen en gedichten van de schrijvers is Leiden een 

schitterende toverstad geworden, een oord vol fantasie, weemoed en verlangen. 

In Oude & nieuwe Leidsche wordt die toverstad op het podium van de 

Schouwburg in een afwisselend programma tot leven gebracht. De stemmen 

van de fameuze negentiende-eeuwers klinken weer op, beelden van de stad en 

haar helden trekken aan het oog voorbij. Er is muziek en toneel. En natuurlijk 

lezen de schrijvers uitgebreid voor uit eigen werk. Totaaltheater dat geen 

Leidenaar mag missen.  

Schrijvers van de Sleutelstad is een programma dat gebaseerd is op de 

bloemlezing Oude en nieuwe Leidsche, die dit najaar verschijnt en door Onno 

Blom en Ilja Pfeijffer is samengesteld. Een fragment uit de inleiding:  

 

LEIDEN IS BETER DAN AMSTERDAMLEIDEN IS BETER DAN AMSTERDAMLEIDEN IS BETER DAN AMSTERDAMLEIDEN IS BETER DAN AMSTERDAM 

 

Leiden is beter dan Amsterdam. Je hoeft niet eens zo heel veel verstand te 

hebben van belangrijke dingen om dat in te zien. Amsterdam trekt altijd een 

beetje de aandacht, met dodenherdenking, toerisme, verzakkende metrotunnels 

en dat hele hoofdstad-zijn. Leiden heeft dat niet nodig. Leiden is in zichzelf 

gekeerd als een oester die een parel koestert. Leiden heeft een verleden. 

Amsterdam heeft een ziekelijk voortetterend heden en geen toekomst. 

 

Maar waarom moeten we het eigenlijk hebben over Amsterdam? Hoofdstedelijke 

schrijvers hokken met hun hoofdstedelijke arrogantie een beetje samen voor 

slemppartijen in cafés rond het Spui of achter het Concertgebouw en vragen je 

aan het einde van de avond meewarig of je nog terug naar Leiden moet. Leidse 

schrijvers slempen ook, misschien nog wel meer, maar dat zijn slemppartijen 

van niveau en in elk geval weten zij dat er nachttreinen bestaan. En de cafés 

zijn ook beter, omdat er niet alleen maar schrijvers komen. Er zijn sowieso te 

veel schrijvers en zeker in Amsterdam. En er zijn altijd te weinig cafés, maar in 

Leiden heb je tenminste nog de keuze, anders dan in Amsterdam, waar er 

zoveel zijn dat ze zich allemaal hebben toegelegd op een specifiek 

gedefinieerde klandizie waardoor je je alleen maar kunt vertonen in die twee of 

drie cafés die worden gefrequenteerd door jouw soort mensen. 

 

Amsterdam is tot op het bot provinciaal. Het wordt bevolkt door mensen die 

alleen maar hun eigen soort mensen ontmoeten en die geloven dat er buiten de 

Grachtengordel slechts kaalslag en wildernis woekeren, een immens braakland 

dat zich uitstrekt tot ver achter Amstelveen en waar slechts stumperds wonen 
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die ternauwernood kunnen lezen en schrijven en die als horigen aan hun eigen 

beklagenswaardigheid ploeteren om hun minderwaardige bestaan ten onrechte 

in stand te houden. 

 

Leiden is een mondaine metropool. Het wordt bevolkt door mensen die weten 

dat buiten de Singels de wereld klopt en bruist. Sterker nog, ze weten dat je 

daar ook naartoe kunt met bussen en treinen. Die rijden ook. Als je in Leiden 

woont, moet je daar wel op vertrouwen. En de wereld komt naar Leiden. Geen 

roedels dronken Engelsen op zoek naar hash en hoeren, maar Descartes, 

Mahler, Freud en Einstein. Het grootste maatschappelijke probleem in Leiden is 

de huisvesting van de toeloop van buitenlandse studenten en professoren van 

over de hele wereld. In Amsterdam is het wildplassen.  

Als Amsterdam het sodom en gomorra is van de Lage Landen, dan is Leiden 

Bataafs Athene. De Muzen hebben hun intrek genomen aan de oevers van het 

Rapenburg terwijl de Amsterdamse grachten worden volgekotst door barbaren.  

 

Leiden herbergt de oudste universiteit van Nederland. De Vader des Vaderlands 

wilde de Leidse bevolking een geschenk geven als blijk van dankbaarheid voor 

haar heldhaftig verzet tegen de Spaanse Furie. Zij mocht kiezen tussen 

vrijstelling van belasting of een universiteit. Zij koos de universiteit. Sinds dat 

moment is heel de stad universiteit geworden. Onder het lommerrijk lover in de 

parken wordt gefluisterd in het Latijn. In de hoge hallen klinkt een eredienst voor 

een Perzisch vers. In de Sterrenwacht wordt geknipoogd naar het hiernamaals. 

In de kelders van het Kamerlingh’-Onnes laboratorium wordt de schepping 

bevroren tot de kristallen van haar ijskoude essentie. Iedereen leest Sanskriet. 

De meisjes zijn eeuwig negentien.  

 

Amsterdam heeft dat naderhand zo’n beetje proberen na te apen. Ze hebben 

zelfs twee universiteiten. Maar de ene is een zelfmoordflat op de Zuidas die 

onmachtige conservatieve premiers en vicepremiers uitpoept. De andere is een 

lappendeken van dure panden waarin iedereen zich op zijn eigen schouders 

staat te kloppen en waarin verder niets gebeurt. Wij hebben in Amsterdam nog 

nooit een student gezien. Of iemand die iets wist. Of iemand die iets wilde 

weten. 

 

 
 

Reserveren voor deze voorstelling is mogelijk via de afdeling kaartverkoop van 

de Leidse Schouwburg, De afdeling kaartverkoop is geopend van maandag t/m 

zaterdag van 16.00 uur tot 19.00 uur en vanaf 5 kwartier voor aanvang van de 

avondvoorstelling. Bij matinees en op zon- en feestdagen is de afdeling 
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kaartverkoop 45 minuten voor aanvang geopend. De afdeling kaartverkoop is 

bereikbaar op telefoonnummer 0900-900 1705 (25 ct pm). Eerste rang kaarten 

kosten € 35,- Voor meer informatie: www.leidseschouwburg.nl 

 

 

13e editie van het Lezersfeest, 7 November 200913e editie van het Lezersfeest, 7 November 200913e editie van het Lezersfeest, 7 November 200913e editie van het Lezersfeest, 7 November 2009    
Henk Spraakman 

 

Op 7 november is het zover. Dan wordt de Centrale Bibliotheek Rotterdam weer 

omgetoverd tot festivalterrein voor het Lezersfeest! Ook dit jaar kan men weer 

genieten van interviews, voordrachten, literatuur, poëzie, muziek, spoken word, 

theater, strips, literair loungen en meer.  

 

Met o.a. Nicci French, Thomas Rosenboom, Bart 

Chabot, Leon Verdonschot & Nico Dijkshoorn, Arthur 

Japin, Charlotte Mutsaers, Connie Palmen, Ernest van 

der Kwast & Wilfried de Jong, Marieke van der Pol, 

Robert Vuijsje en Rosita Steenbeek.   

 

Het Lezersfeest is inmiddels uitgegroeid tot één van de 

grootste literaire evenementen van Nederland en richt zich op alle lezers, zowel 

van detectives, streekromans en science-fiction als van poëzie en essays. De 

afgelopen jaren werd het feest bezocht door meer dan 2600 mensen, die ruim 

50 schrijvers zagen optreden.  

 

’s Avonds vormt de Bibliotheek Rotterdam het decor voor het 

Lezersfeest. Op verschillende podia dragen literaire 

grootheden en aankomende literaire grootheden voor uit 

eigen werk. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de 

invulling van het programma. Voordrachten, lezingen en 

interviews met en door schrijvers worden afgewisseld door 

verrassende acts van conferenciers, cabaretiers, 

striptekenaars, lettergoochelaars en rap-dichters.  

Dit literaire gedeelte begint om 20.00 uur en gaat door tot 24.00 uur.  

 

Na middernacht wordt het Lezersfeest zoals altijd dansend afgesloten in de 

grote hal van de Bibliotheek. U kunt tot 03.00 uur blijven swingen. 

 

Kaartverkoop Lezersfeest 2009Kaartverkoop Lezersfeest 2009Kaartverkoop Lezersfeest 2009Kaartverkoop Lezersfeest 2009    

Toegangskaarten: € 17,00 / € 14,50 voor bibliotheekleden en CJP’ers / € 10,00 

voor houders van een Rotterdampas. 

Kaarten zijn te koop via:  

Rotterdams Uitburo, kassa (Centrale Bibliotheek Rotterdam) of via 

www.rotterdamsuitburo.nl. Reserveren: 010 240 01 66  
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Diverse vestigingen van Selexyz:  

Selexyz Donner, Lijnbaan 150 te Rotterdam  

Selexyz Donner, Erasmus Universiteit, Burg. Oudlaan 50 te Rotterdam  

Selexyz Verwijs, De Paddage 39 te Den Haag  

Selexyz Gianotten, De Barones 63 te Breda  

Boekhandel v/h Van Gennep, Oude Binnenweg 131 B, Rotterdam  

Boekhandel de Balustrade, Grote Visserijstraat 12 B, Rotterdam  

 

Kaarten kunnen op 7 november ook aan de deur gekocht worden 

Voor meer informatie, kijk op: www.lezersfeest.nl 

 

 

EilandlezingEilandlezingEilandlezingEilandlezing in Naturalis in Naturalis in Naturalis in Naturalis: Mauritius en Galápagos : Mauritius en Galápagos : Mauritius en Galápagos : Mauritius en Galápagos –––– v v v van vulkanische tot an vulkanische tot an vulkanische tot an vulkanische tot 

ecologische hotspotecologische hotspotecologische hotspotecologische hotspot    
 

Aanstaande zondag 25 oktober geeft Salomon Kroonenberg, hoogleraar 

geologie van de TU Delft een eilandlezing over Mauritius en Galápagos. 

 

Mauritius en de Galápagos en vele andere oceanische eilanden zijn ontstaan als 

vulkanische hotspot. Magmapluimen diep uit de aardmantel zijn door een 

bewegende aardschol heen gebrand. Bij Mauritius is dat 8 miljoen jaar geleden, 

bij de Galápagos 4 miljoen jaar geleden. Dat stelt een limiet aan de snelheid 

waarmee hun bijzondere fauna heeft kunnen evolueren. Een hommage aan 

Charles Darwin en ook een beetje aan Boudewijn Büch. Een impressie van de 

eerste lezing op 15 februari met fotos is te vinden op 

http://expeditiedarwin/blogspot.com.  

Salomon Kroonenberg is hoogleraar geologie aan de TU Delft, lid van de 

Wetenschappelijke Raad van Advies van Naturalis en lid van het comité van 

aanbeveling van het Dodo Research Programme. 

 

Om een Eilandlezing bij te kunnen wonen, is het nodig om zich aan te melden 

via www.snp.nl/eilandlezingen. Per aanmelding krijgt u 2 Euro korting voor 1 

persoon op de entree voor Naturalis op de dag van de lezing, op vertoon van de 

e-mailbevestiging van SNP. 

Deze lezing maakt deel uit van de reeks eilandlezingen; Lezingen over eilanden 

met een snufje evolutie en een flinke schep passie, door vaak bekende en altijd 

gepassioneerde sprekers. Een samenwerking in het Darwinjaar tussen Naturalis 

met de tentoonstelling Expeditie Darwin, SNP Reizen rond hun Galapagos- en 

overige eilandreizen, en de Volkskrant Reizen in het kader van Brieven aan 

Darwin. 

Wanneer: Zondag 25 oktober 2009, 13.30 - 14.30 uur 

Waar: Auditorium (beperkt aantal plaatsen beschikbaar!) van Naturalis in Leiden. 

Gratis op vertoon van toegangskaart Naturalis 

Voor meer informatie, www.naturalis.nl 
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Einstein is echt de grootsteEinstein is echt de grootsteEinstein is echt de grootsteEinstein is echt de grootste    
 

Albert Einstein is toch écht de grootste natuurkundige  ooit. 

Dat was woensdagavond 21 oktober de conclusie van de 

Nacht van de Natuurkunde, een natuurkundeverkiezing 

georganiseerd door de Volkskrant, NWT Natuurwetenschap 

& Techniek en Museum Boerhaave. De Nacht van de 

Natuurkunde had zijn domicile in het Boerhaavemuseum in 

Leiden.  

    

Van de ruim tweehonderd aanwezigen bracht 36 procent zijn stem uit op 

Einstein. De Nederlander Christiaan Huygens werd, met 21 procent van de 

stemmen, goede tweede. Richard Feynman (17 procent), Isaac Newton (14) en 

Galileo Galileï (12) sloten de rij. 

 

De Nacht van de Natuurkunde vloeit voort uit het boek Canon van de 

natuurkunde, een bloemlezing van honderd grote fysici en hun vondsten. Maar 

het idee om er een soort Idols voor natuurkundigen aan vast te knopen, was 

vooral ontstaan als ‘alibi om eens een mooie avond aan de natuurkunde te 

wijden’, zei presentator en adjunct-hoofdredacteur van NWT Maarten 

Keulemans. 

 

HelmHelmHelmHelm    

Voor de gelegenheid hadden de Volkskrant en NWT vijf Nederlandse 

natuurkundigen van naam en faam verzocht ‘hun’ favoriet te verdedigen. Sander 

Bais (Einstein), Frans van Lunteren (Galileï), Ad Lagendijk (Feynman), Vincent 

Icke (Huygens) en Klaas Landsman (Newton) deden dat met verve, vaart en veel 

humor. 

 

In een voorronde op internet hadden zo’n vierhonderd geïnteresseerden al 

bepaald tussen welke vijf natuurkundigen het uiteindelijk zou gaan. Een 

fotofinish, overigens: ook Marie Curie, Leonardo da Vinci, Niels Bohr, James 

Maxwell en Archimedes kregen veel publieke steun. 

 

Dat het uiteindelijk appelen met peren vergelijken is, werd geïllustreerd door de 

Leidse hoogleraar wetenschapscommunicatie Jos van den Broek. In een ludiek 

experiment liet Van den Broek van enige hoogte een appel en een peer vallen 

op het hoofd van de Nijmeegse mathematisch-fysicus Klaas Landsman 

(overigens mét helm). Geen verschil te merken, was de conclusie. 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 20 

29 november 2009 

 

 

Deze nieuwsbrief is gereserveerd voor het laatste nieuws over en de komende 

activiteit die op stapel staat: de achtste Internationale Boudewijn Büch Dag. 

 

� Programma voor de Internationale Boudewijn Büch Dag, zondag 13 

december aanstaande, wederom op onze inmiddels vaste stek: het 

Theater van ’t Woord in de OBA. 

 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

 

 

Programma 8Programma 8Programma 8Programma 8eeee    Internationale Boudewijn BInternationale Boudewijn BInternationale Boudewijn BInternationale Boudewijn Büch Dagüch Dagüch Dagüch Dag    

zondag 13 decembzondag 13 decembzondag 13 decembzondag 13 december a.s.er a.s.er a.s.er a.s.    
 

 

Natuurlijk ook dit jaar weer een Internationale Boudewijn Büch Dag. 

De datum staat natuurlijk bij iedereen al lang in de agenda geblokt, want die 

leggen we altijd direct vast na de Boudewijn Büch Dag een jaar eerder. We 

hebben deze ook al verschillende keren gecommuniceerd; zondag 13 december 

a.s. is het dan zover. 

U bent natuurlijk erg nieuwsgierig wat we dit jaar voor u in petto hebben. 

We kunnen u verzekeren dat we ook nu weer een afwisselende en interessante 

Internationale Boudewijn Büch Dag voor u hebben samengesteld.
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HET PROGRAMMAHET PROGRAMMAHET PROGRAMMAHET PROGRAMMA dat we voor u samenstelde, ziet er als volgt uit: 

 

10.00 uur  Bibliotheek open. 

10.30 uur Ontvangst van de aanwezigen door de altijd lieftallige dames Bea 

en Wies en ons erelid Henk Spraakman. 

 Eerste gang langs de aanwezige antiquariaten. 

11.00 uur Opening door de voorzitter, Karin Piters. 

11.10 uur De openingslezing van de dag ““““Bouvet en Bouvet en Bouvet en Bouvet en PribilofsPribilofsPribilofsPribilofs”””” wordt verzorgd 

door wereldreiziger Gerrit-Jan Zwier, bekend van zijn boeiende 

reisverhalen en boeken, waaronder: Naar de rand van de kaart, Reis 

door Patagonië en langs Zuid-Atlantische eilanden, Het noordelijk 

gevoel en De knoop van Ijsland. 

12.00 uur Daarop neemt Arnoud van der Vorst het stokje over en vertelt hij 

over een bij de meesten wat minder bekende expeditie van de 

veldheer: ““““Napoleon in EgypteNapoleon in EgypteNapoleon in EgypteNapoleon in Egypte””””. Voor alle Napoleonliefhebbers een 

must. Op de BB-dag verschijnt ook het gelijknamige boek 

Napoleon in Egypte van de hand van Paul Dentz. 

12.45 uur Pauze en signeersessie, Gerrit-Jan Zwier en Arnoud van der Vorst. 

13.45 uur Na de pauze is de beurt aan Jaco Berveling. Hij verzorgt de 

interactieve lezing: ““““Voorbij de kanaVoorbij de kanaVoorbij de kanaVoorbij de kanarrrrieboekjesieboekjesieboekjesieboekjes----psychologiepsychologiepsychologiepsychologie””””, De De De De 

drijfveren van de verzamelaar Boudewijn Bdrijfveren van de verzamelaar Boudewijn Bdrijfveren van de verzamelaar Boudewijn Bdrijfveren van de verzamelaar Boudewijn Büchüchüchüch. Jacco schreef dit 

jaar Hebben is houden, Wat iedere verzamelaar en boekliefhebber 

over zichzelf moet weten. 

14.15 uur De jaarlijkse Büchmania-lezing wordt dit jaar ingevuld met een 

bijzondere lezing over Robert Louis Stevenson: ““““De Stevenson De Stevenson De Stevenson De Stevenson 

NijverheidNijverheidNijverheidNijverheid”””” door Robert-Jan Trügg. Traditioneel verschijnt de 

Büchmania-lezing in boekvorm onder de gelijknamige titel: De 

Stevenson Nijverheid. Een boek dat u als Büchiaan en/of 

verzamelaar gelezen moet hebben. Voorzien van bijzondere 

illustraties en maar liefst 160 pagina’s dik. We hoeven dan ook het 

grenzeloze enthousiasme van Robert-Jan voor RLS niet meer aan 

te prijzen. Zijn lezing en boek spreken voor zichzelf. 

15.00 uur Pauze en signeersessie Jacco Berveling en Robert-Jan Trügg 

15.45 uur Interview met de schrijver van BBBBüch enüch enüch enüch en............    geengeengeengeen einde 8 einde 8 einde 8 einde 8.  

Zoals u van ons gewend bent, houden we de naam van de schrijver 

van deze jaarlijks te verschijnen reeks nog even geheim. Wel 

kunnen we u laten weten dat het interview van de schrijver in goede 

handen is van niemand minder dan Theodor Holman. 

16.30 uur Signeersessie auteur Büch en... geen einde 8 (voor leden gratis). 

 Laatste gang langs de antiquariaten + borrel (op eigen rekening). 

17.30uur Sluiting en hapje eten voor hen die dat leuk, gezellig en lekker 

vinden, bij de chinees tegenover de OBA. 
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Gedurende de hele dag zijn op de bovenste verdieping van de OBA de 

antiquaren: En Passant, Boekenzoek en Alcheringa aanwezig met 

fraaie en interessante boeken. Vanzelfsprekend nemen ze al hun 

Büch gerelateerd werk mee. 

 

 

Uitgaven die op de Boudewijn BUitgaven die op de Boudewijn BUitgaven die op de Boudewijn BUitgaven die op de Boudewijn Büch Dag verschijnen en/of te koop üch Dag verschijnen en/of te koop üch Dag verschijnen en/of te koop üch Dag verschijnen en/of te koop 

worden aangebodenworden aangebodenworden aangebodenworden aangeboden    
 

Op verzoek van verschillende leden de uitgaven die op de Boudewijn Büch Dag 

verschijnen en/of worden aangeboden op een rijtje, zodat u voldoende 

financieel vermogen bij u heeft voor al die bijzondere uitgaven (zonder u 

natuurlijk ook maar iets te willen verplichten). 

 

� Büch en... geen einde 8 (bibliofiel uitgegeven en voor leden gratis); 

� Büchmania-lezing: De Stevenson Nijverheid, van de hand van Robert Jan 

Trügg; 

� Napoleon in Egypte door Paul Dentz; 

� Bouvetøya & Îles Kerguelen, Eilanden der verlatenheid opgetekend door 

Marcel Schaap; 

� Gerrit Jan Zwier neemt zijn verschillende uitgaven van de afgelopen jaren 

mee, waaronder het eerder genoemde Naar de rand van de kaart, Reis 

door Patagonië en langs Zuid-Atlantische eilanden; 

� Hebben is houden, wat iedere verzamelaar en boekliefhebber over 

zichzelf moet weten, van Jaco Berveling.  

� Frans Mouws is tussen 11.00-15.00 uur aanwezig met de laatste 

exemplaren van zijn uitgave: Bouvetøya geschreven naar aanleiding van 

een bezoek aan Gerrit Jan Zwier, 

� Frans Mouws heeft ook het nieuwe Brievenboek bij zich dat Paul 

Westgeest en hij schreven. Het Brievenboek is gevuld  met 

ongeredigeerde e-mails die de heren elkaar schreven voor het tot stand 

komen van Frans eerdere uitgave:  Een bijzonder boek, waarvan de 

meeste exemplaren zijn gereserveerd. Frans heeft echter nog een paar 

exemplaren beschikbaar. 

� Frans Mouws heeft daarnaast nog een paar hele bijzondere boeken van 

O’Hanlon bij zich. Frans: “Voordat hij begon aan zijn Beagle reis, gaf 

Redmond zijn schoonzoon – die net afgestudeerd is en nog geen werk 

(en weinig geld) heeft – een paar dozen met boeken die hij nog op zolder 

had staan. Hier zaten een paar bijzondere eerste drukken bij en wat 

buitenlandse uitgaven. Zonder dat ik wist dat het de schoonzoon van 

Redmond was, kwam ik in Engeland Stuart tegen en raakte we aan de 

praat. Om een lang verhaal kort te maken…. ik heb de meeste boeken 

van Start meegekregen om te verkopen in Nederland. Ik zal er een aantal 

meenemen naar de Buchdag.” 
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Aansluitend op de Boudewijn Büch Dag gaan we een hapje Chinees eten voor 

iedereen die zin heeft ons te vergezellen. De kosten hiervan zijn voor eigen 

rekening en iedereen is welkom mee te gaan.  

Wel weten we vooraf graag wie mee gaat, zodat we tijdig voor voldoende 

mensen kunnen reserveren. Ga je mee eten, mail dan even naar: 

kpiters@xs4all.nl 

 

 

LedenpasjesLedenpasjesLedenpasjesLedenpasjes    
Rest ons nog één belangrijke mededeling te doen. 

De ledenpasjes reiken we dit jaar uit op de Boudewijn Büch Dag. 

Bent u daar onverhoopt niet aanwezig dan krijgt u het ledenpasje, na de 

Boudewijn Büch Dag per post opgestuurd samen met Büch en... geen einde 7. 

 

 

SamenvattendSamenvattendSamenvattendSamenvattend: 

 

OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie: Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 

WatWatWatWat:  De 8e Internationale Boudewijn Büch Dag 

DatumDatumDatumDatum: Zondag 13 december 2009 

TijdTijdTijdTijd:  11.00-17.30 uur 

WaarWaarWaarWaar:  Theater van ’t Woord 

 bovenste verdieping van de  

 OBA, Openbare Bibliotheek Amsterdam 

 Oosterdokskade 143 

 1011 DL Amsterdam 

 

Bereikbaarheid:Bereikbaarheid:Bereikbaarheid:Bereikbaarheid: 10 minuten lopen vanaf Centraal Station Amsterdam. 

Elke 10 minuten gaat een Stop/Go-bus vanaf het CS naar de bibliotheek en 

terug en parkeren is mogelijk in de parkeergarage van de OBA, (bereikbaar via 

de voorkant van het CS) of in de parkeergarage van de Piet Heinkade bij de 

Passenger Terminal (vanaf de achterkant van het CS en iets goedkoper). 

 

Natuurlijk hopen we dat u weer in groten getale aanwezig bent op de Boudewijn 

Büch Dag. 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 21 

4 december 2009 

 

Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. 21: 

 

� Jaarboek 2008-2009 van The Blue Poet Society verschenen. 

� Boudewijn Büch op Kanaal 24 Best. 

� Nieuw literair Tijdschrift: Bedrukt∼papier. 

� Darwin book found on shelf worth up to $100,000. 

� Darwin book found on bathroom shelf makes $171,000. 

 De Nederlandse versie van bovenstaande berichten: 

� Zeldzaam boek Darwin was jarenlang wc-lectuur. 

� Stokoude Darwin brengt 114.000 euro op. 

� Vier het koperen jubileum van de Gouden Reeks! 

� Midas Dekkers over de Dodo 

� Exclusief graf op duintop Scheveningen 

� Terugkoppeling Enquête Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 

� Uitgeverij Ginkgo komt met Darwin in Leiden 

� Kortingsbon voor tentoonstelling James Cook in Bonn 

� Met Time To Die vliegen de kleurrijke vogels uit 

 

Met dank voor het aanleveren van onderwerpen en teksten aan: Alex van 

Egmond, Regina van Weerdhuizen, David de Poel, Henk spraakman, André 

Koolen, Arjan Honkoop, Tomas van ’t Zand, Eric van Rooij en Joris Crabbendam. 

 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 
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‘JaarboekJaarboekJaarboekJaarboek 2008 2008 2008 2008----2009200920092009’’’’ van The  van The  van The  van The Blue Poet Society verschenenBlue Poet Society verschenenBlue Poet Society verschenenBlue Poet Society verschenen    
 

The Blue Poet Society heeft zaterdag 28 november haar Jaarboek 2008-2009 

gepresenteerd in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.  

 

   
 

Redacteur en opmaker van het Jaarboek, Alex van Egmond, verblijft en werkt 

inmiddels in China en schreef vanuit daar op zijn reisblog onderstaande 

aanbeveling: 

“Gisteren werd in Amsterdam het Jaarboek 2008-2009 van The Blue Poet 

Society gepresenteerd. Alle leden van het Boudewijn Büch-genootschap, waar 

ik dus ook bij hoor, hebben zich uitgeleefd in verhalen en artikelen die aan-

sluiten bij de fascinaties van deze in 2002 overleden schrijver/dichter/televisie-

presentator. 

Büch was een persoon die als autodidact (ook al beweerde hij eens twee 

doctorandustitels te bezitten) een grote hoeveelheid kennis tijdens zijn leven 

vergaarde. Weetfeitjes en vergeten gebeurtenissen uit de geschiedenis van de 

popmuziek, wereldliteratuur, ontdekkingsreizen, enzovoort, moesten tot op de 

bodem worden uitgezocht. Bekend zijn zijn reisverhalen over afgelegen eilanden 

en de bijzondere, en vaak ook de bizarre geschiedenissen daaromheen. 

Ook in het Jaarboek 2008-2009 halen de schrijvers vergeten gebeurtenissen 

voor het voetlicht. Paul Dentz schreef over het trieste leven van Jemmy Button, 

de vuurlander die als een curiositeit naar Engeland werd verscheept en Mart 
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Jansen schreef in een wervelende stijl over het al even wervelende leven van de 

Portugese dichter Luis de Camoes, die zelfs de onderkant van China aandeed. 

Het enthousiasme dat Büch met zijn boeken 

en latere werk voor de televisie kon 

overbrengen, heeft zelfs zo aanstekelijk 

gewerkt, dat de leden van The Blue Poet 

Society hun idool nareisden. In 2008 bracht 

een groep leden een bezoek aan het 

liefelijke plaatsje Weimar in voormalig Oost-

Duitsland. Het eerste wat bij de naam 

Weimar te binnenschiet, is natuurlijk 

Goethe. De grootste dichter van Duitsland 

woonde bijna zijn gehele leven in dit stadje 

en blies er ook zijn laatste adem uit. Goethe 

was Büchs grootste passie en hij liet niet na 

om dit aan zijn publiek kenbaar te maken.   

Er mag wel gezegd worden dat Büch 

Goethe heeft geïntroduceerd bij het grote 

publiek. Vandaar dat een bezoek aan 

Weimar al jaren op het verlanglijstje van The Blue Poet Society stond. Dit 

bezoek heeft geresulteerd in een aantal interessante bijdrages over Goethe, 

maar ook over de wereld om hem heen. Zo schreef Joris Crabbendam een 

aanstekelijk verhaal over Goethe en zijn geologische reizen naar het 

Harzgebergte en van mijn hand kwam een bijdrage waarin de relatie tussen 

Goethe en de jonggestorven dichter Novalis uit de doeken wordt gedaan. 

Ik zou zeggen, probeer een exemplaar te bemachtigen, lees het en wie weet 

begrijpt u wat dat enthousiasme van Büch allemaal teweeg kan brengen.Te 

verkrijgen door een mailtje te sturen naar Léon: bluepoetsociety@casema.nl.” 

Het Jaarboek 2008-2009 van The Blue Poet Society is voor € 17,50 te 

verkrijgen en te bestellen door een e-mail te sturen aan Léon van den 

Dobbelsteen (zie e-mail hierboven). De BPS neemt op de Internationale 

Boudewijn Büch Dag 13 december aanstaande ook exemplaren ter verkoop 

mee. 

 

Boudewijn Büch op Boudewijn Büch op Boudewijn Büch op Boudewijn Büch op Kanaal BestKanaal BestKanaal BestKanaal Best    
Regina van Weerdhuizen 

 

Op kanaal 24 Best is vanaf heden weer iedere dag een uitzending van 

Boudewijn: Columbus achterna. ma-di-wo om 15,00 en do-vrij om 23.00 uur. 
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Nieuw literair Tijdschrift: Bedrukt∼papierNieuw literair Tijdschrift: Bedrukt∼papierNieuw literair Tijdschrift: Bedrukt∼papierNieuw literair Tijdschrift: Bedrukt∼papier    
David de Poel 

 

Onlangs verscheen het eerste nummer van Bedrukt-papier, een literair 

eenmanstijdschrift. Een opmerkelijk, leuk en bijzonder literair tijdschrift van 

auteur en Büchmania-lid David de Poel.  

Hoewel er in de betere boekhandel verschillende 

literaire tijdschriften verkrijgbaar zijn, is dit literair tijd-

schrift een opvallende verschijning. In de eerste plaats 

door zijn vorm; het tijdschrift is 13x20 cm groot en 

heeft daarmee de omvang van een boek. Ook door de 

gebonden wijze en de verzorgde omslag is dit literair 

tijdschrift en fraai buitenbeentje onder haar soort-

genoten. 

David de Poel viel eerder op door zijn initiatief Schrijver 

aan bed dat door veel pers indertijd is opgepakt.  

Over dit fenomeen Schrijver aan bed is een enig pikant 

verhaal opgenomen in dit literair tijdschrift waarin David  

zijn best doet niet van schrijver aan bed in een schrijver 

in bed te veranderen. 

Bedrukt∼papier opent met een interview met Herman 

Pieter de Boer. Een auteur van verhalen en recent vooral 

van liedteksten en daarmee in schrijversland de laatste 

jaren een beetje uit de picture geraakt.  

David nam verder een kort verhaal van zijn hand op en 

had een ontmoeting met auteur Alex Boogers die alleen 

maar goede recensies kreeg, maar in verhouding weinig 

wordt gekocht. Daarnaast ook een interview met de 

mannen van uitgeverij Bandini, die David vertelden alle 

drie te houden “van boeken, van bibliofiele publicaties 

die met zorg zijn gemaakt.” 

Het tijdschrift Bedrukt∼papier is zeker aanbevelings-

waardig. Het bevat 56 pagina’s en kost € 4,95 (inclusief 

portokosten). Het is te bestellen via: mail@daviddepoel.nl 
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Darwin book found on shelf worth Darwin book found on shelf worth Darwin book found on shelf worth Darwin book found on shelf worth up to $100,000up to $100,000up to $100,000up to $100,000    
Andre Koolen 

    

Mon Nov 23, 2009Mon Nov 23, 2009Mon Nov 23, 2009Mon Nov 23, 2009 
LONDON (Reuters) - A first edition of Charles Darwin's "On the Origin of 

Species", which had been kept in a toilet bookcase for 

years, will go on sale this week and is expected to 

fetch 40-60,000 pounds ($66-100,000). 

Christie's auctioneer will offer the book on Tuesday, 

the 150th anniversary of its original publication. The 

copy was bought by the family of the current owners 

for "a few shillings" in the late 1960s or early 1970s, the 

auctioneer said. They only recognized that they owned 

such a valuable edition when they recognized a picture 

of the spine of another first edition of the work at a 

Darwin exhibition. 

LOT #48  Sale 7760 

 

“Lot Description by  

DARWIN, Charles (1809-1882). On the Origin of Species by Means of Natural 

Selection. London: W. Clowes and Sons for John Murray, 1859. 

8° in 12s (200 x 124mm). Folding lithographed diagram. Publisher's ads at end 

dated June 1859. (Stub to inserted leaf b visible, half title delicate at hinge, a 

couple of leaves towards end with a few light creases at fore-edge.) Original 

publisher's blindstamped green cloth, spine gilt-decorated, Freeman binding 

variant b, no priority established (20mm tear to upper joint at headcap, corners 

lightly bumped, front hinge very slightly cracked). 

 

First Edition, A Fresh Copy Of 'The Most Influential Scientific Work Of The 

Nineteenth Century' (Grolier Science). In this revolutionary statement of his 

concept of the evolution of species 'Darwin not only drew an entirely new 

picture of the workings of organic nature; he revolutionized our methods of 

thinking and our outlook on the natural order of things. The recognition that 

constant change is the order of the universe had been finally established and a 

vast step forward in the uniformity of nature had been taken' (PMM). Dibner 

Heralds 199; Freeman 373; Garrison-Morton 220; Grolier Science 23b; Norman 

593; PMM344b.” 
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Darwin book found on bathroom shelf makes $171,000Darwin book found on bathroom shelf makes $171,000Darwin book found on bathroom shelf makes $171,000Darwin book found on bathroom shelf makes $171,000    
André Koolen 

 

Tue Nov 24, 2009Tue Nov 24, 2009Tue Nov 24, 2009Tue Nov 24, 2009 

LONDON (Reuters) - A first edition of Charles Darwin's "On the Origin of 

Species," which had been kept in a bathroom bookcase in England for years, 

fetched 103,250 pounds ($171,000) at auction Tuesday, around twice its pre-

sale estimate. 

Christie's auctioneer offered the book at a sale held in 

London on the 150th anniversary of the evolutionary 

work's original publication. 

The copy was bought by the family of the current 

owners for "a few shillings" (dollars) over 50 years ago, 

the auctioneer said. 

The seller's son-in-law recently visited an exhibition on 

Darwin where he saw another first edition on display 

and realized it was the same work as that in his father-

in-law's guest bathroom.” 

 

 

Voor de vertaling van bovenstaande berichten, kunt u 

de onderstaande bronnen lezen. 

 

 

    

Zeldzaam boek Darwin Zeldzaam boek Darwin Zeldzaam boek Darwin Zeldzaam boek Darwin was jarenlang wcwas jarenlang wcwas jarenlang wcwas jarenlang wc----lectuurlectuurlectuurlectuur 
NOS nieuws op 24-11-09 

 
In Londen komt deze week een zeer zeldzaam boek onder de hamer: een eerste 

druk van On the Origin of Species van Darwin. Volgens veilinghuis Christie's 

heeft het boek zo'n veertig jaar op het toilet gelegen van een huis in Oxford. De 

eigenaren hadden het destijds voor een habbekrats gekocht van een antiquaar.  

 

EvolutieleerEvolutieleerEvolutieleerEvolutieleer    

Het boek verscheen in 1859, in een eerste druk van zo'n 1250 exemplaren. 

Hierin legde Darwin de basis voor de moderne evolutieleer. Het zeldzame boek 

wordt morgen geveild, precies 150 jaar nadat On the Origin of Species werd 

gepubliceerd. Christie's verwacht dat het zo'n 60.000 pond gaat opbrengen, 

omgerekend bijna 67.000 euro. 

 

 

A detail of British artist John Collier’s 1883 painting of Charles Darwin is displayed as Part of an exhibition in Darwin’s former home,  Down House Kent, southern England 
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Stokoude Darwin brengt 114.000 euro opStokoude Darwin brengt 114.000 euro opStokoude Darwin brengt 114.000 euro opStokoude Darwin brengt 114.000 euro op    
NOS nieuws op 24-11-09 

 

Eén van de eerste exemplaren van het bekendste boek van Darwin heeft op een 

veiling in Londen 114.000 euro opgebracht. Veilinghuis Christie's had verwacht 

dat het exemplaar rond de 67.000 euro zou opleveren.  

 

Met het boek 'On the origin of species' lanceerde Darwin zijn revolutionaire 

ideeën over de evolutie. Vandaag is het precies 150 jaar geleden dat het boek 

uitkwam, in een oplage van 1250 exemplaren.  

 

ToiletToiletToiletToilet 

Het geveilde exemplaar lag jarenlang op een toilet van een huis in de buurt van 

Oxford. De eigenaren hadden het boek zo'n 40 jaar geleden voor een 

habbekrats gekocht van een antiquaar.  

 

 
 

 

 

Vier het koperen jubileum van de Gouden Reeks!Vier het koperen jubileum van de Gouden Reeks!Vier het koperen jubileum van de Gouden Reeks!Vier het koperen jubileum van de Gouden Reeks!    
Arjan Honkoop 

 

De Gouden Reeks van Athenaeum/Polak & van Gennep bestaat twaalf-en-een-

half jaar en dat wordt gevierd met 35% korting op een aantal van de mooiste 

delen.  

Mooie vertalingen van grote werken, uitgevoerd in groot formaat met luxe 

cassette, en verlucht met prachtige illustraties; de delen van de Gouden Reeks 

zijn een bijzondere aanvulling op Uw bibliotheek. 

Een goede gelegenheid om een mooi boek in huis te halen, of cadeau te doen. 

Niet alle delen zijn onbeperkt leverbaar, dus wees er snel bij! 

Deze actie duurt van 1 november tot 31 december. U kunt de volgende delen bij 

ons bestellen: 

 

� De Bijbel.    Met de illustraties van Gustave Doré, 2 delen. nu: € 89,95; 

� Lord Byron, De omzwervingen van jonker Harold. Vertaald door I. Cialona, 

met de illustraties van W & E. Finden. nu: € 44,95; 

� Francesco Colonna, De droom van Poliphilus. Vertaald door I. Cialona, met 

de oorspronkelijke gravures, 2 delen. nu: € 59,95; 
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� F.M. Dostojevski, Duivels. Vertaald door H. Boland. nu: € 54,95; 

� Baltasar Gracián, De criticon of de kunst van het leven. Vertaald door Th 

Kars. nu: € 56,50; 

� James Joyce, Finnegans Wake. Vertaald door E. Bindervoet en R.-J. 

Henkes. nu: € 75,00; 

� Alessandro Manzoni, De verloofden. Vertaald door P. Krone en Y. Boeke, 

met de illustraties van F. Gonin. nu: € 54,95; 

� John Milton, Het paradijs verloren. Vertaald door P. Verstegen, met de 

illustraties van Gustave Doré. nu: € 49,95; 

� Francesco Petrarca, Het Liedboek (Canzoniere). Vertaald door P. 

Verstegen. nu: € 54,95; 

� Edgar Allen Poe, Alle verhalen. Vertaald door P. Syrier, met de illustraties 

van H. Clarke. nu: € 69,95. 

 

Bel of e-mail ons voor Uw bestellingen! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BURGERSDIJK & NIERMANS 

Nieuwsteeg 1 

2311 RW Leiden 

THE NETHERLANDS 

tel. (+31/0)71-5121067/5126381 

fax (+31/0)71-5130461 

burgersdijk@b-n.nl 

Hours of business: Monday to Friday, 09:00-18:00 hrs. 

 

 

Midas Dekkers over de DodoMidas Dekkers over de DodoMidas Dekkers over de DodoMidas Dekkers over de Dodo    
Tomas van ‘t Zand 

 

Midas Dekkers sluit met zijn humorvolle beschrijvingen van de relaties tussen 

mens en dier de reeks Eilandlezingen in het Darwinjaar af. Zijn lezing gaat over 

het symbool van het uitsterven van soorten door 

toedoen van de mens: de Dodo op Mauritius. Deel 

vandaag de fascinatie van Midas Dekkers. 

 

Midas Dekkers (geboren 1946) is bioloog in Weesp. 

Hij is bekend om zijn humorvolle blik op de relatie 

tussen mens en dier. 

 

Deel de fascinatie van Midas op zondag 20 

december vanaf 13.30 uur in het Auditorium. 

Toegang gratis met aanmelding op www.snp.nl/eilandlezingen. 
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Exclusief graf op duintop ScheveningenExclusief graf op duintop ScheveningenExclusief graf op duintop ScheveningenExclusief graf op duintop Scheveningen    
André Koolen 
 

 28-10-2009 

 

SCHEVENINGEN - Een laatste rustplaats bovenop een Scheveningse duintop. 

Het kost wat, maar dan heb je ook één van de exclusiefste laatste rustplaatsen 

van het land. Voor 18.000 euro lig je in een select gezelschap.  

'Ter Navolging' heet het ruim honderd graven tellende kerkhof. Voor het eerst in 

jaren is er weer ruimte. Er zijn vier 'kelders' gemetselde graven beschikbaar. 

Maar, 18.000 euro, is dat niet wat veel? Nee, zegt Lenno Jol, bestuurslid van de 

stichting die de begraafplaats beheert. Ter Navolging is wel heel bijzonder hoor. 

Het is heel klein en kent een lange geschiedenis. Volgend jaar bestaan we 230 

jaar.  

 

 

En bovendien: je ligt er niet tussen zomaar een paar Hagenaars. De bekendste 

namen op het achter de Scheveningse huizen verstopte duintopje zijn die van 

de gezamenlijk publicerende 18de-eeuwse schrijfsters Betje Wolff en Aagje 

Deken. Zij overleden beiden in 1804 en werden toen op Ter Navolging begraven. 

Nu herinnert aan hen alleen nog een gedenksteen in de kerkhofmuur, want de 

graven zijn lang geleden al geruimd. Een andere BN'er op de duintop is de in 

1876 gestorven staatsman Guillaume Groen van Prinsterer, oprichter van de 

Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en één van de voorbeelden van premier Jan 

Peter Balkenende.  

Kortom, meent Jol, het is een zeer bijzondere plek die het waard is om in stand 

te worden gehouden. En dat kan alleen als we zorgen voor een gezonde 

exploitatie. 
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Terugkoppeling Terugkoppeling Terugkoppeling Terugkoppeling Enquête Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania Enquête Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania Enquête Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania Enquête Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania     
 

In april van dit jaar hebben we een enquête onder de leden uitgezet. Tijdens de 

ALV 3 mei in Ootmarsum heeft onze secretaris André Koolen daarover al een 

eerste terugkoppeling gedaan.  

Hieronder vindt u een korte terugkoppeling over deze enquête. 

We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen de enquête in te 

vullen en aan ons op te sturen (per brief of mail). 

 

� Terugontvangen 30 enquêtes. Op 169 leden is dat bijna 18%. 

 

� Onder de respondenten zijn 4 vrouwen en 26 mannen. 

 

� De lengte van het lidmaatschap van de respondenten;  

12 mensen zijn langer dan 5 jaar lid 

13 zijn 2 tot 5 jaar lid en  

5 respondenten zijn 0 tot 2 jaar lid. 

 

� De meeste mensen zijn lid van Büchmania, omdat ze deel willen uitmaken 

van de groep BB liefhebbers. 

 

� De literaire uitgaven zijn voor veel mensen (deels) reden lid te zijn van 

Büchmania. 

De Boudewijn Büch Dag is bezocht door 21 respondenten. 

Daarvan hebben 17 leden ook overige activiteiten bezocht. 

9 respondenten hebben nooit een activiteit bijgewoond. Ze geven vaak aan 

dat dit het gevolg is van tijdgebrek en volgen ons op afstand en met 

tevredenheid. 

 

� De activiteiten en uitgaven krijgen een hoog cijfer van de leden, een 7 tot 

een 8. Een aantal leden heeft geen beoordeling ingevuld. 

 

� Van de uitgaven scoren Büchmania lezing (voorheen FNE-lezingen) relatief 

slecht, echter wel een ruime 6,5. Mensen kopen deze uitgaven niet altijd. 

 

� Het aantal activiteiten per jaar wordt in meerderheid precies goed 

gevonden. Respondenten vinden vaak twee activiteiten per jaar voldoende. 

Over de organisatie van de activiteiten is men zeer tevreden. 

 

� Over de website is men over het algemeen niet zo tevreden. Deze 

beoordeling zouden wij als bestuur zelf ook geven. Een en ander komt 

door de problemen die we hebben bij het opzetten en onderhouden van de 

website. Hulp van leden is hier zeer welkom. 
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De website is inmiddels vervangen door een geheel nieuwe site. Hij is gevuld 

met informatie, up to date en door ons zelf goed te onderhouden; 

www.buchmania.nl 

 

 

Uitgeverij Ginkgo komt met Uitgeverij Ginkgo komt met Uitgeverij Ginkgo komt met Uitgeverij Ginkgo komt met ‘‘‘‘Darwin in LeidenDarwin in LeidenDarwin in LeidenDarwin in Leiden’’’’    
Bron: Leids Nieuwsblad, 27-11-2009 

  

Uitgeverij Ginkgo uit Leiden heeft dinsdag 24 november het boek Darwin in 

Leiden, een zoektocht naar de connecties tussen Darwin en Leiden 

gepresenteerd. De presentatie had plaats in het Sylviusgebouw, de nieuwe 

huisvesting voor het Instituut voor Biologie van de Universiteit Leiden. 

Darwin in Leiden is een initiatief en product van biologe 

dr. Rinny E. Kooi, die in een gebouw van de universiteit 

een origineel portret van Darwin vond. Dit was voor haar 

aanleiding om te onderzoeken of er nog meer originele 

stukken in Leiden te vinden zijn die aan Darwin 

herinneren. Zij vond in een aantal bibliotheken interes-

sante brieven van Darwin aan wetenschappers en ook 

een aantal originele boeken van Darwin. In haar boek 

beschrijft Kooi de geschiedenis die aan de briefwisseling 

verbonden is. Darwin is nooit in Leiden geweest, maar 

heeft met een aantal wetenschappers in Leiden gecor-

respondeerd. Daaruit blijkt dat er meer verbindingen 

tussen Leiden en Darwin zijn dan uitsluitend het in 1875 

aan hem uitgereikte eredoctoraat.  

Kooi vertelt een aantal bijzonderheden uit het leven van Darwin en ze beschrijft 

de manier waarop zijn opvattingen in Leiden door zijn tijdgenoten zijn ontvangen. 

Ook besteedt Kooi aandacht aan de vondsten die Darwin gedaan heeft tijdens 

zijn reis met de Beagle die zich in de collectie van het Leidse Naturalis bevinden. 

Die vondsten zijn nog tot 3 januari in Naturalis te bezichtigen in de 

tentoonstelling ‘Expeditie Darwin’, Het boek Darwin in Leiden, een zoektocht 

naar de connecties tussen Darwin en Leiden, telt 72 pagina’s en is voor € 17,50 

verkrijgbaar in de boekhandel. 
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Kortingsbon voor tentoonstelling James Cook in BonnKortingsbon voor tentoonstelling James Cook in BonnKortingsbon voor tentoonstelling James Cook in BonnKortingsbon voor tentoonstelling James Cook in Bonn    
Eric van Rooij 

 

Kunst- en tentoonstellingshal Bonn Duitsland  

James Cook en de ontdekking van de 
Zuidzee 

Voor de eerste keer worden in Bonn de tijdens 

de Cook-reizen verzamelde etnografische en 

natuurhistorische objecten uit de meest 

uiteenlopende culturen van de Pacific 

bijeengebracht, nadat ze reeds aan het einde 

van de 18de eeuw over vroege volkenkundige 

en natuurhistorische collecties in heel Europa 

verspreid waren. 

Ook in Bonn: 

Markus Lüpertz Markus Lüpertz Markus Lüpertz Markus Lüpertz ---- Hoofdwegen en zijwegen Hoofdwegen en zijwegen Hoofdwegen en zijwegen Hoofdwegen en zijwegen  

Een retrospectief. Schilderijen en beelden van Een retrospectief. Schilderijen en beelden van Een retrospectief. Schilderijen en beelden van Een retrospectief. Schilderijen en beelden van 

1963 t/m 20091963 t/m 20091963 t/m 20091963 t/m 2009  

t/m 17 januari 2010  

 

Museumkaarthouders krijgen op vertoon van een print van deze pagina 20 % 

korting op de toegangsprijs. 

 

 Meer over deze aanbieding 

 Meer over deze tentoonstelling 

 Meer over het museum 
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Met Time To Die vliegen de kleurrijke vogels uitMet Time To Die vliegen de kleurrijke vogels uitMet Time To Die vliegen de kleurrijke vogels uitMet Time To Die vliegen de kleurrijke vogels uit    
Idee van Joris Crabbendam 

Bron: 3voor12.nl – Erik Zwennes 

 

Met het grote succes van het album Visiter werden The Dodos serieus genomen 

en konden ze hun vleugels uitslaan. Ze deden meerdere 

keren Nederland aan, haalden menig jaarlijstje en werden 

overal positief besproken. De plaat viel op door impulsieve 

branie, enthousiasme en ongeremdheid. Dit zijn geen 

emoties en omstandigheden die je zomaar opnieuw op 

kunt roepen bij de opname van een volgende plaat. Het 

duo heeft voor hun derde album (tweede als The Dodos) 

een derde bandlid gerekruteerd. Niet om die 

onbevangenheid van Visiter opnieuw te vangen, maar om 

een volwassen en groter Dodos-geluid neer te zetten.  

 

Het drietal uit San Francisco toog naar de studio met de 

vermaarde producer Phil Ek en kwam er weer uit met een 

album dat in toon en boodschap een volgende stap zet. Van 

de campus-art-punk naar gedragen, loggere indiefolk. Zo is 

er een grote rol voor de vibrafoon, voor strijkpartijen, nieuwe 

percussie en zitten er zelfs blazerspartijen in het nummer The 

Strums. Het oorspronkelijke duo lijkt de wilde haren te hebben 

verloren, maar niet hun streken. Zo voeren de dwingende 

drums en knappe gitaarpartijen nog steeds de hoofdtoon. 

Door de productie en structuur van de nummers zijn deze alleen meer gelaagd 

en in dienst van het nummer. De nummers worden er dreigender van. Het voelt 

broeierig en klam zonder wollig te worden. Zo is het nummer This is a Business 

bijvoorbeeld nog steeds een knaller, maar is deze zo opgenomen dat het even 

tijd nodig heeft om te landen.  

The Dodos focussen zich op Time To Die meer op harmonieën en opbouw; niet 

direct alles prijs geven, maar nummers de tijd geven zich te ontvouwen. Het 

beste voorbeeld is albumopener Small Deaths waarin de typische drumpartijen 

pas na een minuut er in knallen. De vocalen van zanger en gitarist Meric Long 

worden steeds vaker gedubd en kennen een 

harmonie die gaandeweg wordt opgepikt door de 

nieuwe vibrafoonspeler Keaton Snyder. De laatste 

minuut knalt de drum van Logan Kroeber en ontploft 

het nummer zoals het Vlaamse dEUS dat in de jaren 

'90 deed; psychedelisch, bijna orchestraal. Geen 

wonder daar producer Ek hiervoor The Shins en 

Fleet Foxes produceerde. Dit wordt nog sterker 

duidelijk in het nummer Two Medicines dat als een 

rockversie van Fleet Foxes opent. Hier wordt de rol Albumhoes The Dodos, Time to Die 
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van de vibrafoon goed duidelijk: meer melodie, trippy psychedelische partijen en 

een constante wisselwerking met het repetitieve getokkel van Long.  

 

De plaat is zeker minder rauw dan de voorganger. Je zou het zelfs gepolijst 

kunnen noemen, maar daarmee is Time To Die ook meer gefocust en coherent. 

Dit geldt zeker ook voor de teksten op het album. Elk nummer biedt weer 

aanknopingspunten en werpt ook weer nieuwe vragen op. Het sleutelnummer 

van de plaat is het dreigende The Strums. Even denk je naar de nieuwe Arcade 

Fire te luisteren. Tot de a-tonale overgang naar het refrein: "They say that they 

want you, when they don't." Dan komen in de verte de blazers, als de cavalerie 

voor teleurgestelde jeugd. "So children kill your teachers, kill you parents, then 

kill your preachers. 'Cause you know that they only will doubt you, when they 

start to lose their functions. It's okay that they're gone, torturing you is all they 

want." Je hoort Meric Long er bijna venijnig bij lachen. "You just know what they 

forgot, 'cause they didn't get to find out what you sought." 

 

Time To Die is geen cd die je direct omver blaast, maar omklemt vinger voor 

vinger je keel. Wanneer je het de tijd geeft sleuren de jongens je bij hun 

nummers naar binnen. Muzikaal en tekstueel zijn The Dodos weer een flinke 

stap verder. Het wordt duidelijk dat hier een oerband is opgestaan; een stel 

jongens die over tien jaar nog relevante en spannende muziek maken. Kortom, 

een band om te koesteren en zeker ook live van te genieten. 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 22 

14 december 2009 

 

Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. 22: 

 

� Büchmania verguld met planetoïde vernoemd naar Boudewijn Büch 

� Persbericht - 13 december 2009, door Carl Koppeschaar 

� Nieuws direct door media opgepikt 

� Büchmania verstuurde vanochtend in alle vroegte persbericht uit 

 

 

Met bijzonder veel dank aan: Carl Koppeschaar! 

 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

 

 

Büchmania verguld met planetoïde vernoemd naar Boudewijn BüchBüchmania verguld met planetoïde vernoemd naar Boudewijn BüchBüchmania verguld met planetoïde vernoemd naar Boudewijn BüchBüchmania verguld met planetoïde vernoemd naar Boudewijn Büch    

 

Tijdens de 8e Internationale Boudewijn Büch Dag, traditioneel door het 

Gezelschap Büchmania georganiseerd in de Openbare Bibliotheek van 

Amsterdam, zijn de aanwezigen verrast door een ingelaste presentatie van de 

sterrenkundige en wetenschapsjournalist Carl Koppeschaar.  

Koppeschaar verraste alle aanwezige Büchianen met het geweldige nieuws dat 

de Amerikaanse astronoom van Nederlandse afkomst Tom Gehrels, op zijn 

voordracht een planetoïde heeft vernoemd naar Boudewijn Büch: (23403) 
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Boudewijnbuch. De vernoeming is door de Internationale Astronomische Unie 

(IAU) bekrachtigd. 

 

  
 

Eerder deze maand werd al bekend dat een planetoïde werd vernoemd naar 

Godfried Bomans. Wat echter een bijzonder goed bewaard geheim bleef, tot 

zondag 13 december, om speciaal op de Internationale Boudewijn Büch Dag 

wereldkundig te worden gemaakt, is dat gelijktijdig met Bomans, op 2 december 

jongstleden eveneens een planetoïde is vernoemd naar Boudewijn Büch.  

 

Carl Koppeschaar toonde in zijn presen-

tatie kleurrijk en beeldend waar de 

planetoïde zich in het helaal bevindt. In 

een mooie slideshow liet hij de 

aanwezigen zien hoe de omloop van de 

planetoïde (23403) Boudewijnbuch loopt 

en hoe de planetoïde er precies uitziet.  

 

 

 

 

Na alle wetenswaardigheden overhandigde 

Koppeschaar aan de voorzitster van 

Büchmania, Karin Piters, een certificaat met 

alle formele gegevens van de vernoeming. 

Deze onverwachte gebeurtenis zorgde, ruim 7 

jaar na de dood van Boudewijn, voor een 

onvergetelijk moment voor alle aanwezigen.  
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Officiële beschrijving: 

(23403) Boudewijnbuch = 1971 FB 

Discovered 1971 Mar. 24 by T. Gehrels at Palomar. 

Boudewijn Maria Ignatius Büch (1948-2002) was a Dutch writer, poet and 

television presenter. He is well known for his successful novel De kleine blonde 

dood ("Little blond death", 1985), on which a film was based in 1993. 

The name was suggested by C. E. Koppeschaar. 

 

Planetoïde 23403 Boudewijnbuch beweegt zich op een afstand van 274 miljoen 

tot 446 miljoen kilometer van de zon in de ruimte tussen de planeten Mars en 

Jupiter. Een planetoïde bestaat meestal uit rotsachtig materiaal en kan 

verschillen in omvang van een kleine kei tot een heuse miniplaneet met een 

diameter van 1000 kilometer. De diameter van planetoïde Boudewijnbuch 

bedraagt naar schatting 4 kilometer. De naar de schrijver vernoemde ruimterots 

draait in 3,73 jaar om de zon.  

 
 

Planetoïde 23403 Boudewijnbuch in het hemelstelsel. 
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Collega wetenschapper Brian Marden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian schreef in een e-mail aan Carl en berichtte hierin over de vernoeming van 

de planetoïde naar Boudewijn Büch en de bekrachtiging door de Internationale 

Astronomische Unie (IAU). 
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Het certificaat: 

 

 
Details: 
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Planetoïde (23403 Boudewijnbuch beweegt zich op een afstand van 274 miljoen 

tot 446 miljoen kilometer van de zon in de ruimte tussen de planeten Mars en 

Jupiter. 
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Carl Koppeschaar heeft direct na afloop van de Boudewijn Büch Dag 

onderstaand persbericht naar de media gestuurd: 

 

Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht ---- 13 december 2009 13 december 2009 13 december 2009 13 december 2009    

 

"De dood dient te blijven zoals hij is en vooral ongelooflijk stil." 

    

Planetoïde vernoemd naar Boudewijn BüchPlanetoïde vernoemd naar Boudewijn BüchPlanetoïde vernoemd naar Boudewijn BüchPlanetoïde vernoemd naar Boudewijn Büch    

 

Nadat eerder deze maand Godfried Bomans de zeldzame eer ten deel viel, heeft 

ook Boudewijn Büch postuum een planetoïde naar zich vernoemd gekregen. Dat 

werd vandaag tijdens de 8e Internationale Boudewijn Büch Dag in Amsterdam 

bekendgemaakt. 

De vernoeming geschiedde door de Amerikaanse astronoom van Nederlandse 

afkomst Tom Gehrels, op voordracht van de Haarlemse wetenschapsjournalist 

en hoofdredacteur van Kennislink Carl Koppeschaar. De vernoeming werd door 

de Internationale Astronomische Unie (IAU) bekrachtigd.  

 

Officiële beschrijving: 

 

(23403) Boudewijnbuch = 1971 FB 

Discovered 1971 Mar. 24 by T. Gehrels at Palomar. 

Boudewijn Maria Ignatius Büch (1948-2002) was a Dutch writer, poet and 

television presenter. He is well known for his successful novel De kleine blonde 

dood ("Little blond death", 1985), on which a film was based in 1993. 

The name was suggested by C. E. Koppeschaar. 

 

Planetoïde (23403 Boudewijnbuch beweegt zich op een afstand van 274 miljoen 

tot 446 miljoen kilometer van de zon in de ruimte tussen de planeten Mars en 

Jupiter. Een planetoïde bestaat meestal uit rotsachtig materiaal en kan 

verschillen in omvang van een kleine kei tot een heuse miniplaneet met een 

diameter van 1000 kilometer. De diameter van planetoïde Boudewijnbuch 

bedraagt naar schatting 4 kilometer. De naar de schrijver vernoemde ruimterots 

draait in 3,73 jaar om de zon. 

 

Biografie 

Boudewijn Maria Ignatius Büch (Den Haag, 14 december 1948 - Amsterdam, 23 

november 2002) was een veelzijdig man. Als schrijver en dichter had hij een 

aantal grote literaire successen op zijn naam staan. Daaronder zijn bekendste 

roman De kleine blonde dood uit 1985. Ook schreef hij columns voor VARA TV 

Magazine en Nieuwe Revu. Büch was een groot verzamelaar. Zijn 

verzamelwoede was vaak mateloos en liep uiteen van de dodo en pinguïns tot 

de Rolling Stones, en van bijzondere boeken tot alles wat maar enigszins met 

Johann Wolfgang von Goethe gelieerd kon worden. 
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De grootste roem verwierf Büch met de programma’s die hij voor de VARA 

maakte. In De wereld van Boudewijn Büch nam hij de kijker mee naar de meest 

onverwachte uithoeken van de aarde. Wie nooit aandacht had besteed aan 

kleine onbekende eilanden of aan de reizen van Columbus of van James Cook, 

kon na zijn programma’s moeilijk anders dan concluderen dat dit gebrek aan 

belangstelling zeer onterecht was geweest. 

 

Achter het tomeloze enthousiasme van Boudewijn Büch ging een moeizaam 

leven schuil. Pas na zijn dood bleek hoezeer hij zijn bestaan had gemystificeerd. 

 

Meer informatie: 

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania - www.buchmania.nl  

Oorspronkelijk persbericht - www.astronet.nl/boudewijnbuch.html  

----- 

 

Noot voor de redactie: 

Op 2 december waren 228.203 planetoïden ontdekt en van een nummer 

voorzien. Iets meer dan vijftienduizend daarvan dragen een naam. Nadat de 

namen van mythologische goden en helden vergeven waren, werden ook 

stervelingen van betekenis aan de hemel vereeuwigd. Veel planetoïden zijn 

vernoemd naar wetenschappers en Nobelprijswinnaars, beroemde schrijvers, 

filmsterren, musici en kunstenaars. Iets minder dan 300 planetoïden zijn 

vernoemd naar Nederlanders of Nederlandse geografische benamingen.  

 

Van de Nederlandse schrijfsters kregen Hella Haasse, Cissy van Marxveldt (een 

pseudoniem van Setske de Haan), Belle van Zuylen en Charlotte Mutsaers een 

planetoïde naar zich vernoemd . Van de Nederlandse schrijvers zijn dat Godfried 

Bomans, Harry Mulisch, Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker) en 

dus thans ook Boudewijn Büch. 

 

De volledige lijst van tot nu toe vernoemde planetoïden is te vinden op 

http://www.cfa.harvard.edu/iau/lists/MPNames.html  

 

Een lijst van Nederlandse planetoïden is te vinden op 

http://www.astronieuws.nl/NL-plan.html  

 

Een lijst van Belgische planetoïden is te vinden op 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_planeto%C3%AFden  

 

Dit is een persbericht van Astronet.nl, verstuurd door Carl Koppeschaar. U 

ontvangt dit bericht omdat u reeds eerder persberichten ontving. Stelt uw 

nieuwsdienst, uw redactie of uzelf als journalist of relatie geen prijs meer op de 

ontvangst van deze persberichten, stuur dan een e-mail naar 

afmelding@astronet.nl. U wordt dan direct van de perslijst verwijderd. 
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Nieuws direct door media opgepiktNieuws direct door media opgepiktNieuws direct door media opgepiktNieuws direct door media opgepikt    

 

Het nieuws is direct door (bijna) alle media opgepikt. 

Direct dezelfde avond hadden veel internetsites van verschillende media het 

nieuws al opgenomen op hun site. 

 

In de vroege ochtend van 14 december was RTL Nieuws de eerste die het 

nieuws oppikte.  

 

Een overzicht van media die het nieuws direct oppikten (zonder volledig te 

kunnen zijn): 

 

Nederland: 

 http://www.telegraaf.nl/binnenland/5564640/__Planetode_naar_Bch_vernoemd__.html  http://www.depers.nl/opmerkelijk/360543/Boudewijn-Buch-leeft-voort-in-ruimterots.html  http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/450552/2009/12/13/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.dhtml  http://www.parool.nl/parool/nl/26/BOEKEN/article/detail/271738/2009/12/13/Planetoide-vernoemd-naar-Buch.dhtml  http://www.parool.nl/parool/nl/287/BIZAR/article/detail/271738/2009/12/13/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.dhtml  http://www.trouw.nl/nieuws/article2939194.ece/Planeto_iuml_de_vernoemd_naar_Boudewijn_Buch.html  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1326968.ece/Planetoiuml_de_vernoemd_naar_Boudewijn_Buch  http://www.nu.nl/achterklap/2143405/planetoide-vernoemd-boudewijn-buch.html  http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/shownieuws/media/5944369/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.ece  http://www.bnr.nl/artikel/13788933/planetoide-vernoemd-boudewijn-buch  http://www.astronomie.nl/nieuws/1555/planeto%C3%AFde_vernoemd_naar_boudewijn_b%C3%BCch.html  http://www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=19&id=176392  http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/december/13/planetoide_vernoemd_naar_boudewijn_buch  http://www.veenendaalsekrant.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news 
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 http://www.destadamersfoort.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://frontpage.fok.nl/nieuws/122732/-Planeto%C3%AFde-vernoemd-naar-Boudewijn-B%C3%BCch.html  http://www.stadtiel.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.culemborgsecourant.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.edestad.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.nieuwsbladdeband.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.nieuwsbladdekaap.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.veluweland.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.hoogenlaag.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.klaroen.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.barneveldsekrant.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.scherpenzeelsekrant.nl/page/Plaatsnamen/Maarn/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.deputtenaer.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.destadgorinchem.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.dewoudenberger.nl/page/Inter-nationaal/Opmerkelijk/Planetoide-vernoemd-naar-Boudewijn-Buch.465947.news  http://www.tiscali.nl/content/article/nopme/planetoiumlde_vernoemd_naar_boudewijn_buumlch/614024.htm  
België:  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF13122009_076  
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http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF13122009_076  http://www.nieuws.be/nieuws/Planetoide_vernoemd_naar_Boudewijn_Buch_335d374f.aspx 
 

 

In de vroege ochtend van 14 december was RTL Nieuws de eerste die het 

nieuws oppikte.  
 

Verder is het raadzaam vandaag de landelijke dagbladen goed in de gaten te 

houden.  

 

Maar ook Teletekst  

 

 
 

en RTL Nieuws: 
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http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws

/2009/12_december/14/binnenland/planetoide-met-naam-boudewijn-buch.xml 

 

 

News on the net verwijst naar de site van Büchmania. 

 

http://www.newsonthenet.nl/?p=73746 
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BBBBüchmania verstuurde vanochtend in alle vroegte persbericht uitüchmania verstuurde vanochtend in alle vroegte persbericht uitüchmania verstuurde vanochtend in alle vroegte persbericht uitüchmania verstuurde vanochtend in alle vroegte persbericht uit    

 

PERSBERICHT 
 

Büchmania verguld met planetoïde vernoemd naar Boudewijn BüchBüchmania verguld met planetoïde vernoemd naar Boudewijn BüchBüchmania verguld met planetoïde vernoemd naar Boudewijn BüchBüchmania verguld met planetoïde vernoemd naar Boudewijn Büch    

 

Tijdens de 8e Internationale Boudewijn Büch Dag, traditioneel door het 

Gezelschap Büchmania georganiseerd in de Openbare Bibliotheek van 

Amsterdam, zijn de aanwezigen verrast door een ingelaste presentatie van de 

sterrenkundige en wetenschapsjournalist Carl Koppeschaar.  

Koppeschaar verraste alle aanwezige Büchianen met het geweldige nieuws dat 

de Amerikaanse astronoom van Nederlandse afkomst Tom Gehrels, op zijn 

voordracht een planetoïde heeft vernoemd naar Boudewijn Büch: 

(23403) Boudewijnbuch.  

De vernoeming is door de Internationale Astronomische Unie (IAU) bekrachtigd.  

 

Eerder deze maand werd al bekend dat een planetoïde werd vernoemd naar 

Godfried Bomans. Wat echter een bijzonder goed bewaard geheim bleef, tot 

zondag 13 december, om speciaal op de Internationale Boudewijn Büch Dag 

wereldkundig te worden gemaakt, is dat gelijktijdig met Bomans, op 2 december 

jongstleden eveneens een planetoïde is vernoemd naar Boudewijn Büch. 

Voorzitter van Büchmania Karin Piters nam namens het gezelschap het 

certificaat van de (IAU) in ontvangst. Deze onverwachte gebeurtenis zorgde, 

ruim 7 jaar na de dood van Boudewijn, voor een onvergetelijk moment voor alle 

aanwezigen. 

 

Officiële beschrijving: 

(23403) Boudewijnbuch = 1971 FB 

Discovered 1971 Mar. 24 by T. Gehrels at Palomar. 

Boudewijn Maria Ignatius Büch (1948-2002) was a Dutch writer, poet and 

television presenter.  He is well known for his successful novel De kleine blonde 

dood ("Little blond death", 1985), on which a film was based in 1993. 

The name was suggested by C. E. Koppeschaar. 

 

Planetoïde 23403 Boudewijnbuch beweegt zich op een afstand van 274 miljoen 

tot 446 miljoen kilometer van de zon in de ruimte tussen de planeten Mars en 

Jupiter. Een planetoïde bestaat meestal uit rotsachtig materiaal en kan 

verschillen in omvang van een kleine kei tot een heuse miniplaneet met een 

diameter van 1000 kilometer. De diameter van planetoïde Boudewijnbuch 

bedraagt naar schatting 4 kilometer. De naar de schrijver vernoemde ruimterots 

draait in 3,73 jaar om de zon. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Noot voor de redactie 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Piters, voorzitter 

Büchmania, e-mail: kpiters@xs4all.nl , telefoon: 06 - 38 53 46 10 

of André Koolen, e-mail: buchmania@xs4all.nl , telefoon: 06 - 22 75 74 97 

Op de website www.buchmania.nl vindt u eveneens meer informatie. 

 

 

Het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania is opgericht op 20 september 2002 

en heeft zich ten doel gesteld de belangstelling voor, de kennis van en het 

inzicht in het werk van Boudewijn Büch te bevorderen. 

Het gezelschap organiseert jaarlijks in december de Internationale Boudewijn 

Büch dag en publiceert het Büchmania Magazine. 

 

 

Tot zover de berichtgeving aan en in de pers. 

 

 

Het Boudewijn Büch Gezelschap is enorm verguld met de eer die onze 

naamgever nu ten deel valt. Onze dank naar de initiatiefnemer van de vernoe-

ming, Carl Koppeschaar, lid van ons gezelschap zijn we buitengewoon dankbaar.  

 

 

U ziet: Boudewijn leeft!U ziet: Boudewijn leeft!U ziet: Boudewijn leeft!U ziet: Boudewijn leeft!    

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 7 

Nummer 23 

31 december 2009 

 

Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. 23: 

 

� Büchmania’s drie nieuwe uitgaven op de 8e Boudewijn Büch Dag 

 Verschenen 13 december 2009: 

 Napoleon in Egypte, auteur Paul Dentz 

 De Stevenson Nijverheid, auteur Robert-Jan Trügg 

 Büch en… geen einde, De watervrees van Winkler, auteur Guus 

Bauer 

� Zuid-Holland, Literaire reis langs het water incl. B.B.’s Meijendelgedicht  

� Bas van der Schot geïnspireerd door planetoïde BoudewijnBüch 

� Schrijver laat boek met eigen bloed drukken 

� Nazaat Columbus overleden 

� Boekverkopers eisen vaste prijs boeken 

� De Dodo 

� Vernoeming planetoïde naar Boudewijn Büch, Vervolg 

� De planetoïdefluisteraar koos voor Büch 

� Gezellig en goed uiteinde gewenst en de beste wensen voor 2010! 

 

Met dank aan: Simone van Olst, Tomas van ’t Zand, Arjan Honkoop, André 

Koolen, Eric van Rooij, Mike van Soldt en Carl Koppeschaar! 

 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 
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Büchmania’s drie nieuwe uitgBüchmania’s drie nieuwe uitgBüchmania’s drie nieuwe uitgBüchmania’s drie nieuwe uitgaven op de 8aven op de 8aven op de 8aven op de 8eeee Boudewijn Büch Dag Boudewijn Büch Dag Boudewijn Büch Dag Boudewijn Büch Dag    
Verschenen: 13 december 2009 

 

Napoleon in Egypte 

Auteur: Paul Dentz 

 

Dat Napoleon in Egypte één van de fascinaties was van 

Boudewijn Büch is u waarschijnlijk bekend. Over Napoleon 

zijn duizenden en duizenden boeken geschreven. Over de 

veldtocht in Egypte zeker honderden. Toch is dit werk van 

Paul Dentz hierop een aanvulling. In een tijdsbestek van 

tachtig pagina's neemt de schrijver u in een helder verhaal 

mee op veldtocht. Via Malta naar Alexandrië en op barre 

veldtocht door de woestijn naar ondermeer Caïro. Dentz 

verhaalt over de verschillende veldslagen, over de 

omstandigheden waarin deze oorlog is gevoerd, over 

Napoleons strategie en over dat wat hij naar Egypte 

meebracht en wat hij aan het land onttrok. Een boek dat u als liefhebber van 

Napoleon of Boudewijn Büch gelezen moet hebben. 

Napoleon in Egypte verscheen op de achtste Boudewijn Büch Dag, 13 

december 2009 in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het is voorzien van 

illustraties en een kleurenkatern. 

Voor het bedrag van € 16,00 (exclusief portokosten) bent u eigenaar van deze 

uitgave. Om te bestellen, mail naar kpiters@xs4all.nl 

 

 

De Stevenson Nijverheid 

Auteur: Robert-Jan Trügg 

 

I  n De Stevenson Nijverheid volgt Robert-Jan Trügg het 

leven van Stevenson op de voet, waarbij de 

Stevensonmanie als centraal thema als rode draad 

door het verhaal loopt. Het complete werk van 

Stevenson stond op Boudewijn Büchs lijst van tien mee 

te nemen werken naar een onbewoond eiland. De 

meeste van u kennen Stevenson als schrijver van 

Treasure Island - Schateiland, maar dat Stevenson 

veel meer heeft geschreven en een echte grootheid is 

in de literatuur wordt onmiskenbaar duidelijk in De 

Stevenson Nijverheid. Wederom voor iedere 

Büchliefhebber een must. 
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De Stevenson Nijverheid is verschenen op de achtste Internationale Boudewijn 

Büch Dag, 13 december 2009 in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Het is 

maar liefst 160 pagina's dik, voorzien van veel illustraties en een kleurenkatern. 

De Stevenson Nijverheid is te bestellen voor € 19,95 (exclusief portokosten). 

Om te bestellen, mail naar: kpiters@xs4all.nl. 

 

 

Büch en... geen einde 8, De watervrees van Winkler 

Auteur: Guus Bauer 

 

Het bestuur van Büchmania heeft dit jaar aan Guus 

Bauer gevraagd in de reeks Büch en... geen einde een 

Büchiaans verhaal te schrijven. Op voorhand wisten we 

dat deze bibliografische uitgave bij Guus in prima 

handen was.  

De watervrees van Winkler is een fraai literair verhaal 

met een verscheidenheid aan verwijzingen naar 

Boudewijn Büch. De meesterlijke hand van Bauer 

maakte een stilistisch verhaal met diepgang dat u als 

liefhebber voor en/of belangstellende van Boudewijn 

Büch gelezen moet hebben. 

De watervrees van Winkler is verschenen tijdens de 

achtste Internationale Boudewijn Büch Dag op 13 december 2009, in een 

oplage van driehonderd exemplaren, in de reeks Büch en... geen einde. 

Deze bibliofiele uitgave voorzien van omslag en cahiersteek is gratis voor leden. 

Niet leden betalen € 15,00 (exclusief portokosten). Om te bestellen, mail naar: 

kpiters@xs4all.nl 

 

 

‘‘‘‘ZuidZuidZuidZuid----Holland, Literaire reis langs het waterHolland, Literaire reis langs het waterHolland, Literaire reis langs het waterHolland, Literaire reis langs het water’’’’ incl. incl. incl. incl. B.B.’s B.B.’s B.B.’s B.B.’s Meijendelgedicht  Meijendelgedicht  Meijendelgedicht  Meijendelgedicht     

Simone van Olst 

Enige tijd geleden Verschenen, is Zuid-Holland, Literaire 

reis langs het water met daarin aandacht voor bekende 

zuid Hollanders. Het is een bloemlezing over de veel-

zijdigheid van de provincie vanuit het perspectief van 

poëzie en proza, waaronder ook het Meijendelgedicht van 

Boudewijn BüchBoudewijn BüchBoudewijn BüchBoudewijn Büch op bladzijde 143. Daarnaast ook 

aandacht voor Piet Paaltjes, Mensje van Keulen, Geert 

Mak en Couperus. Auteurs die eveneens in het boek, zijn 

vertegenwoordigd: 
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Stilma, Deelder, Van Oosten, Den Uyl, Huygens, Beranova, Wap, Bordewijk, 

Pieters, Bulthuis, Armando, Bril, Willemsen, Stilma, Vestdijk, Eijkelboom, Don, 

Blaman, Klinkenbijl, Roodnat, Craandijk, Jansma, Zuiderent, Gerhardt, Schulte 

Nordholt, Buddingh, Rosen van Oosten, Kouwenaar, Kool, De Man, Hoekstra, 

Craandijk, Vroman, Van Toorn, Van Teylingen, Hazerswoude, Gellinga, Meerkat, 

Paaltjens, Shakespeare, Bastet, Koenegracht, Büch, Hendriks, Ruebsamen, 

Joachim, De Ligt, Prins, Bomans en Werumeus Buning. 

Het boek is gebonden in linnen kaft met kaftomslag en telt 173 pagina’s. 

Stichting Achterland, Zeist november 2009, heeft het uitgegeven. 

Fotografie is van: H. van Doorn  

ISBN is 978 90 74927 39 0 

Gebonden verkrijgbaar in de boekhandel voor€ 19,95. 

 

 

Bas van der Schot Bas van der Schot Bas van der Schot Bas van der Schot geïnspireerd door geïnspireerd door geïnspireerd door geïnspireerd door planetoïde planetoïde planetoïde planetoïde BoudewijnBoudewijnBoudewijnBoudewijnBüchBüchBüchBüch    
Tomas van ‘t Zand 

 

In het NRC van 18 december jongstleden inspireerde de vernoeming van een 

planetoïde naar Boudewijn Büch, Bas van der Schot tot onderstaande illustratie. 
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SchrijSchrijSchrijSchrijver laat boek met eigen bloed drukkenver laat boek met eigen bloed drukkenver laat boek met eigen bloed drukkenver laat boek met eigen bloed drukken  

Arjan Honkoop 

 

“Beste Buchianen, 

Bij dit soort publiciteit is mijn eerste reactie, "zal dat boek wel niets zijn'  

Maar vele grote schrijvers doen bijzondere dingen om in het spotlicht te komen. 

Ik zal me dus wel vergissen. 

 

vr.gr. 

Arjan Honkoop” 

 

Schrijver laat boek met eigen bloed drukkenSchrijver laat boek met eigen bloed drukkenSchrijver laat boek met eigen bloed drukkenSchrijver laat boek met eigen bloed drukken  

Ruud Linssen (38), een journalist en dichter uit Nijmegen, laat zijn debuutboek 

drukken met zijn eigen bloed. Het idee komt van Linssens uitgeverij, Underware. 

Die specialiseert zich in heel bijzondere publicaties. Zo was hun vorige uitgave 

een boek dat je alleen in de sauna kunt lezen; eenmaal buiten die warme en 

vochtige omgeving verdwijnen de letters gewoon. 'Bij mijn weten is drukken met 

menselijk bloed in Nederland of België nooit eerder gebeurd. Dus doktert een 

team van bloedspecialisten, inktdeskundigen en scheikundigen een formule uit 

om mijn bloed geschikt te maken om ermee te drukken', zegt Linssen. 'Of het 

zal lukken, weten we nog niet. Het proefdrukken moet nog beginnen.' 'Ze 

hebben me een halve liter bloed afgenomen en die zal worden aangevuld met 

een even grote hoeveelheid vetten. Een liter moet volstaan om het boek gedrukt 

te krijgen.' Het drukken met 's mans eigen bloed sluit meteen ook aan bij het 

onderwerp van Linssens boek: het vrijwillige fysieke en psychische lijden van de 

mens. Daarvoor concentreert Linssen zich op drie thema's: 'ik schrijf over Che 

Guevarra in de oorlog, Franciscus van Assisi en het kloosterleven en gaat het 

ook over de liefde. Voor de liefde put ik uit mijn eigen ervaringen.' Linssen wil 

meteen ook een pleidooi houden voor het lijden. Hij ziet het als een 

tegengewicht voor de obsessie met geluk van de hedendaagse mens. Linssen 

boek verschijnt meteen in het Engels en zal in een oplage van enkele duizenden 

exemplaren verspreid worden in de belangrijkste boekhandels in Europa. 'Hoe 

duur het wordt, staat nog niet vast. Dat hangt af van de kosten die moeten 

worden gemaakt om het gedrukt te krijgen. Maar het wordt alleszins iets voor 

collectioneurs die van bijzondere boeken houden.' 
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Nazaat Columbus overleden Nazaat Columbus overleden Nazaat Columbus overleden Nazaat Columbus overleden     
Ingezonden door André Koolen 

 

Bron:  op zaterdag 05 december 2009. 

 

SEVILLA - De Spaanse zakenman en oud-diplomaat Manuel Prado y Colón de 

Carvajal is zaterdag overleden. Hij was 78 jaar.  

Prado, die leed aan kanker, was zeer bevriend met koning Juan Carlos en een 

nakomeling van Columbus, die in 1492 Amerika ontdekte.  

 

De zakenman was twintig jaar beheerder van het 

vermogen van de koning. Hij heeft verscheidene 

ondernemingen geleid, waaronder de luchtvaart-

maatschappij Iberia. In 2004 werd hij wegens zijn 

betrokkenheid bij een financieel schandaal tot twee 

jaar gevangenisstraf veroordeeld. Omdat hij toen al 

een slechte gezondheid had, zat hij slechts enkele 

maanden vast. 

 

 

 

 

Manuel Prado y Colón de Carvajal in Madrid in 

oktober 2005. Foto: EPA 

 

 

Boekverkopers eisen vaste prijs boekenBoekverkopers eisen vaste prijs boekenBoekverkopers eisen vaste prijs boekenBoekverkopers eisen vaste prijs boeken    
Ingezonden door André Koolen 

 

27 november 200927 november 200927 november 200927 november 2009    

 

AMSTERDAM (ANP) - De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), de Groep 

Algemene Uitgevers (GAU) en Bruna zijn gezamenlijk de strijd aangegaan tegen 

boekverkopers die hun waar verkopen tegen een lagere prijs. 

Ze eisten vrijdag in een kort geding voor de rechtbank in Amsterdam dat 

concurrent Edumedia zich aan de wet houdt. Edumedia biedt via internet onder 

de naam Boekenconcurrent boeken aan tegen een lagere dan de vastgestelde 

prijs. ,,Er is een wet op de vaste boekenprijs. Daar moet iedereen die boeken 

verkoopt zich aan houden. Ook de kortingen die boekenclubs bieden, zijn in de 

wet geregeld'', aldus directeur Ari Doeser van de KBb. 
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Volgens advocaat Maarten Sanders van 

Edumedia is zijn cliënt een buitenlands bedrijf 

dat in Curaçao is gevestigd, waarvoor de 

wetsbepaling niet geldt. Sanders vindt het niet 

meer van deze tijd dat er vaste boekenprijzen 

zijn. ,,Dat is misschien om de kleine 

boekwinkeltjes te beschermen, maar het is 

verouderd nu iedereen via internet boeken kan 

bestellen. De consument wordt er alleen maar 

beter van.'' Sanders meent dat de kwestie 

thuishoort bij het Commissariaat voor de Media. 

En hoe het afliep… 

RechteRechteRechteRechter verbiedt korting op boeken via internetr verbiedt korting op boeken via internetr verbiedt korting op boeken via internetr verbiedt korting op boeken via internet    
4 december 20094 december 20094 december 20094 december 2009    

 

AMSTERDAM (ANP) - Boekverkoper Edumedia mag via internet geen boeken 

verkopen voor een lagere prijs. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam in een kort 

geding bepaald. 

Dat zei de advocaat van de Koninklijke Boekverkopersbond (Kkb), de groep 

Algemene Uitgevers (GAU) en Bruna vrijdag. Deze groep boekverkopers eiste 

dat Edumedia, die via internet onder de naam Boekenconcurrent boeken 

aanbiedt, zich aan de wet op de vaste boekenprijs houdt. Deze wet is in 2005 

ingesteld. Edumedia is officieel gevestigd op Curaçao en voerde aan dat deze 

wet niet geldt voor een buitenlands bedrijf. De rechter was het hiermee niet 

eens. Edumedia moet inzage geven in zijn financiën en aangeven hoeveel 

boeken met korting zijn verkocht. 

 

 

De DodoDe DodoDe DodoDe Dodo    
Mike van Soldt 

 

“Het neefje van Anneke en mij, Mike van Soldt is 11 jaar (bijna 12!) Hij heeft op 

school een spreekbeurt gehouden over de dodo. Graag wil hij zijn tekst delen 

met de leden van het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania. Hieronder lees je 

zijn tekst die hij zelf heeft geschreven, maar wel uit het hoofd moest leren voor 

zijn spreekbeurt  

Veel leesplezier, namens Mike.  

Eric van Rooij.”  

 *Deze tekst is na inzending niet geredigeerd en zo door Mike aangeleverd.  Met bijzondere dank aan Mike die de moeite nam zijn spreekbeurt met ons te delen. 
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De DodoDe DodoDe DodoDe Dodo    

Ik hou mijn spreekbeurt over de dodo omdat het leuke en gekke beesten zijn. 

 

Hoofdstukken:Hoofdstukken:Hoofdstukken:Hoofdstukken:    

 

1. inleiding 

2. Uiterlijk 

3. De dodo en de duif 

4. Einde van de dodo 

5. Opgravingen 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

De dodo is een van de meest uitgestorven dieren. De grote loopvogel kwam 

alleen voor op Mauritius en is in 1693 uitgestorven. Sinds die tijd zijn veel 

mensen gefascineerd door de dodo. Misschien komt het wel omdat we zo 

weinig over het beest weten. In de boeken en films van Harry Potter heten ze 

Diricawls en hebben zij het vermogen om in het niets te verdwijnen met 

achterlating van een wolkje veren.  

 

Uiterlijk: Uiterlijk: Uiterlijk: Uiterlijk:     

De dodo is 1 meter, ongeveer zo groot als een kalkoenhaan. De ronde ogen, de 

grote voeten, de vleugelstompjes, de korte hals en de enorm dikke gebogen 

zwarte snavel, de kop is met veren bedekt en die gaven de dodo een komisch 

uiterlijk. Daarbij kwam nog dat hij aan het achtereind van zijn lijf een plukje 

veren had. De dodo verloor zijn vliegvermogen omdat hij geen vijanden had 

waaraan hij moest ontsnappen. Hij is 20 kilo zwaar en zijn snavel is 23 

centimeter. Hier heb ik nog een foto van de dodo.  

 

De dodo en de duif:De dodo en de duif:De dodo en de duif:De dodo en de duif:    

Door het uiterlijk van de dodo kwam de vraag tot 

welke vogelfamilie het dier behoorde. Vaak werd 

gedacht aan de struisvogel en de emoe. Niet zo 

raar omdat de dodo net als deze dieren niet kan 

vliegen. Het idee dat de dodo op de duif leek 

kwam uit de negentiende eeuw. Ze dachten dat de 

dodo misschien grote duiven waren. De duif kan 

vliegen en de dodo: een dikke, logge vogel kan 

niet vliegen. 

 

Einde van de dodo:Einde van de dodo:Einde van de dodo:Einde van de dodo:    

De dodo is uitgestorven omdat ze op hun gemak naar de mensen kwamen 

kijken die op het eiland kwamen en zo een gemakkelijke prooi voor de 

hongerige zeelieden werden. Duizenden vogels werden opgegeten, hoewel hun 

vlees taai was. Dit heeft de dodo de bijnaam Walgvogel opgeleverd. Daarna 
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brachten de mensen ook varkens, ratten, honden en katten naar het eiland, die 

het vooral voorzien hadden op de eieren en de jonge van de dodo. Ook deze 

vormden een gemakkelijke prooi, aangezien de dodo’s gewend waren hun 

eieren onbeschermd in het bos te leggen en daar ook hun jonge op te voeden. 

Op die manier raakte de dodo vrij snel uitgeroeid. In de tweede helft van de 

zeventiende eeuw werden de vogels steeds minder vaak gezien en zijn ze rond 

het jaar 1690 uitgestorven. 

De eerste mensen die op Mauritius kwamen beschreven onbekende vogels 

zoals de Kuifzwaan of de Wilde kalkoen maar vooral de Dodo. 

 

 

OpgravingenOpgravingenOpgravingenOpgravingen::::    

Tijdens een proefopgraving op 28 oktober 2005 vonden de mensen materiaal 

dat 2000 tot 3000 jaar oud is. Met deze nieuwe vondst kan voor het eerst 

onderzoek worden gedaan naar de wereld waarin de dodo leefde, voordat de 

westerse mens een voet op het land zette en de dodo uitroeide. Na de 

bijzondere vondst in 2005 vertrok een team in 2006 die onderzoeken deden naar 

de oorzaken en het verdwijnen. Er zijn meerdere botten van dodo’s ontdekt, 

waaronder een zeer zeldzaam deel van de snavel. En hier heb ik nog een foto 

van het fossiel van de dodo. 

 

Vraag 1: Vraag 1: Vraag 1: Vraag 1:     

Waarom zijn de mensen gefascineerd door de dodo? 

Antwoord:  

Omdat hij zo vroeg is gestorven. 

 

Vraag 2:Vraag 2:Vraag 2:Vraag 2:    

Wat is een kalkoenhaan? 

Antwoord:  

Een kruising tussen een kalkoen en een haan. 

 

 

 

 

 

Vernoeming planetoïde naar Boudewijn Büch, vervolgVernoeming planetoïde naar Boudewijn Büch, vervolgVernoeming planetoïde naar Boudewijn Büch, vervolgVernoeming planetoïde naar Boudewijn Büch, vervolg    
 

En dan hieronder wederom aandacht voor de vernoeming van een planetoïde 

naar Boudewijn Büch. 

Na het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben verschillende mensen mij 

bericht over webpagina’s en media waarop/waarin de vernoeming heuglijk 

vermeld stond. 

Hieronder een aanvulling op het vorige overzicht, met dank aan Tomas van ’t 

Zand, Arjan Honkoop en Carl Koppeschaar.  
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http://www.justadropofwater.nl/page/2/ 

 

http://www.nu.nl/achterklap/2143405/planetoide-vernoemd-boudewijn-

buch.html 

 

http://rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=104589 

 

http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/planetoide1/43011/ 

 

http://kempis.nl/mag/planetoide-vernoemd-naar-boudewijn-buch 

 

http://twitter.com/Twit_krant/status/6639677762 

 

Verder nog een heleboel blogs, nieuwsportals, zogenaamde nieuwssites, 

enzovoort. Vaak niet erg origineel, maar ze dragen wel bij aan de bekendheid 

van Boudewijn Büch en Büchmania! 

 

http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/42876324/ 

 

http://www.eosmagazine.eu/home/ctl/Detail/mid/485/xmid/1618/xmfid/12.aspx 

 

AT5: 

http://www.at5.nl/artikelen/28751/planetoide-vernoemd-naar-boudewijn-buch 

en een afgeleide daarvan: 

http://www.webregio.nl/amsterdam/regionaal-

nieuws/artikel/542130/planetoide-vernoemd-naar-boudewijn-buch-

amsterdam.aspx 

 

Een enkeling verwijst naar Büchmania: 

http://www.newsonthenet.nl/?p=73746 

 

Onze Vlaamse buren hebben ook altijd nog aandacht voor Boud, met een mooie 

foto: 

http://knack.rnews.be/kanaal/boeken/nieuws/planetoide-vernoemd-naar-

boudewijn-buch/site72-section192-article43797.html 

 

 

Last but not least: het NRC. Deze kwaliteitskrant belde, in de persoon van 

Margriet van der Heijen met Carl Koppeschaar en zette daags daarna op haar 

voorpagina een grote opening van dit verhaal/interview, dat op bladzijde 8 van 

de krant werd vervolgd. Hieronder leest u het artikel. 
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De planetoïdefluisteraar koos voor BüchDe planetoïdefluisteraar koos voor BüchDe planetoïdefluisteraar koos voor BüchDe planetoïdefluisteraar koos voor Büch    

Margriet van der Heijden  

Het vernoemen van rotsblokken tussen Mars en Jupiter is een bijzonder proces. Het vernoemen van rotsblokken tussen Mars en Jupiter is een bijzonder proces. Het vernoemen van rotsblokken tussen Mars en Jupiter is een bijzonder proces. Het vernoemen van rotsblokken tussen Mars en Jupiter is een bijzonder proces. 

Jan met de pet maakJan met de pet maakJan met de pet maakJan met de pet maakt geen enkele kans.t geen enkele kans.t geen enkele kans.t geen enkele kans.    

Hoe word je een planetoïde? Het kan geen kwaad als je astronomen kent, in 

Haarlem gewoond hebt, schrijver bent, van adel en/of onthoofd, en je moet het 

oor zien te krijgen van een Haarlemse boekenverzamelaar die je naam 

vervolgens doorbrieft aan het internationale comité dat er een paar keer per jaar 

over vergadert. Bij volle maan. Echt waar.  

De nieuwste stukjes Nederlands interplanetair gruis heten Bomans, naar de 

schrijver, Boudewijnbuch en Lamoraal en Montmorency, naar de onthoofde 

graven Egmond en Hoorne.  

Ze hebben een diameter van vier (Büch en Lamoraal) en van 7 kilometer 

(Bomans en Montmorency) en ze suizen op gemiddeld 300 miljoen kilometer 

van de aardbaan door de ruimte, ergens tussen Mars en Jupiter. Met 294 andere 

stukken interplanetair puin met Nederlandse namen. Op 2 december keurde de 

International Astronomical Union (IAU) hun vernoeming goed - al bleef die van 

schrijver en tv-persoonlijkheid Büch (1948-2002) nog tot zondag geheim.  

Zijn Nederlanders daarmee grote ruimtepuinbezitters? Niet echt. Bij elkaar 

hebben ongeveer honderd keer zoveel planetoïden namen (20.000) - van 

Carrieshaw (uit Sex and the City) tot Nietzsche. En in het zonnestelsel zwerven 

minstens één tot twee miljoen forse rotsblokken met een diameter van meer dan 

een kilometer rond. 

Alleen: de IAU is streng. Uitsluitend de 228.203 met een nummer geregistreerde 

planetoïden (die waarvan de banen precies bekend zijn) komen in aanmerking. 

En alleen ontdekkers van zulke planetoïden mogen een naam indienen. 

Namen influisteren bij die ontdekkers kan wel. De Haarlemse boekenverzamelaar 

Loes Timmerman fluisterde de naam Godfried Bomans in bij planetoïdenjager 

Tom Gehrels. Zij wilde zo de veelschrijver eren die nooit een literaire prijs kreeg. 

Haar vriend Carl Koppeschaar, directeur van de populair-wetenschappelijke 

website Kennislink, suggereerde bij Gehrels de naam Boudewijn Büch. Omdat ik 

met Büch een fascinatie deelde voor de dodo en een passie voor het 

verzamelen van boeken, zegt Koppeschaar. Maar vooral wilde ik Büch eren voor 

zijn aanstekelijke praatjes op televisie. 

 

Geen huisdierenGeen huisdierenGeen huisdierenGeen huisdieren 

Je kunt niet jan en alleman voordragen, zegt Koppeschaar. Huisdieren zijn 

uitgesloten, net als militairen of politieke figuren tenzij uit een grijs verleden. De 

reden voor de voordracht moet in vier zinnen worden samengevat.  

Daarna kan het wel vier jaar duren eer het vijftienkoppige Comittee on Small 

Body Nomenclature van de IAU een besluit neemt - bij volle maan. Dat is 

traditie, zegt Koppeschaar. En ja, het is vaak volle maan, maar de commissie 
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krijgt ook erg veel aanvragen Vooral uit de Verenigde Staten waar 

geautomatiseerde telescopen aan de lopende band planetoïden ontdekken. 

Toch heeft Koppeschaar de afgelopen jaren zeker tien namen met succes 

voorgedragen via Gehrels.  

De namen bedenkt hij zelf, zegt Koppeschaar met nadruk. Deze fluisteraar iets 

influisteren heeft geen zin.  

De astronauten Wubbo Ockels en André Kuiper hebben eigen planetoïde, net 

als tien van de achttien Nederlandse Nobelprijswinnaars. Maar Jan en Niko 

Tinbergen ontbreken.  

Willem de Zwijger, Wilhelmina, Juliana en Bernard zijn Oranjes met een 

rotsklomp. En er staat een trits astronomen en wetenschapsjournalisten op de 

lijst. Daaronder NRC-medewerker George Beekman die ergens in 2001 - ik 

weet het niet meer precies - verrast werd met een e-mail over de vernoeming. 

Op de kast in zijn werkkamer staat een foto van zijn rotsklomp (10 km diameter). 

Maar ik kijk er niet vaak naar. Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur.  
Het artikel is nog te vinden op de website van het NRC. U kunt daartoe surfen 

naar de pagina van het NRC (www.nrc.nl) en dan op die pagina de zoekfunctie 

gebruiken en Planetoïde Büch intypen. Kies dan voor zoeken in krant en u vindt 

het artikel. U moet zich wel even kosteloos aanmelden. 

 

 

Gezellig en goedGezellig en goedGezellig en goedGezellig en goed uiteinde gewenst en de beste wensen voor 2010! uiteinde gewenst en de beste wensen voor 2010! uiteinde gewenst en de beste wensen voor 2010! uiteinde gewenst en de beste wensen voor 2010!    
 

We wensen u vanavond een leuk en gezellig uiteinde, voorzichtig met vuurwerk 

en een goed begin van 2010. Dat het een mooi, gezond, inspirerend en Büchvol 

jaar mag worden. 

 

André, Pieter en Karin 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 8 

Nummer 1 

8 Januari 2010 

 

We wensen u een heel gelukkig 2010!We wensen u een heel gelukkig 2010!We wensen u een heel gelukkig 2010!We wensen u een heel gelukkig 2010!    

 

 

Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. 1: 

 

� ‘Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie’ 

� Boekenweek: schrijvers schrijven zichzelf 

� Literair tijdschrift ‘Het Trage Vuur’ verdwijnt 

� ‘Verz!n’ vernieuwd 

� Restanten oud vliegtuig gevonden op Zuidpool 

� Boudewijn Büch nog altijd volop in de belangstelling 

 ‘Blijf toch gewoon thuis en lees een boek’ 

 ‘Vergeten momenten van het decennium’ 

� 8 januari 2010; Elvis’ geboortedag 

� ‘De bril van Buddy Holly’ 

� Letterkundig museum 5 maart weer open!  

� Boudewijn interviewt Annie M.G. Schmidt vanavond op Cultura 24 

� Letterenhuis genomineerd voor CultuurPrijzen Vlaanderen 

� ‘Over de grens’ thema van Gedichtendag 2010 

� Agenda van Literaire Activiteiten:  

 Activiteit in Den Haag: Schrijfworkshop door Paul Sebes 

 Activiteit in Den Haag: Haags Dichterspodium op de Gedichtendag 
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 Activiteit in Maastricht: Gedichtendag 2010: Voorstelling Poezie ...,  

 Activiteit in o.m. Arnhem: Saint Amour - De Nederlandse Tour 

 Activiteit in Den Haag: Winternachten 

 Activiteit in Utrecht: Het Huis van de Poëzie 2010 

 Activiteit in Utrecht: Dineren met dode dichters 

 

Met dank aan: Arjan Honkoop, Henk Spraakman, Robert-Jan Trügg, Dounia 

Carels, André Koolen, en Eric van Rooij. 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

 

 

‘‘‘‘Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilieGeschiedenis van de Nederlandse bibliofilieGeschiedenis van de Nederlandse bibliofilieGeschiedenis van de Nederlandse bibliofilie’’’’        
BoekBoekBoekBoek---- en prentverzamelaars 1750 en prentverzamelaars 1750 en prentverzamelaars 1750 en prentverzamelaars 1750----2010201020102010    

Aangeleverd door Arjan Honkoop en Henk Spraakman 

 

Verzamelen is topsport. Het vergt speurzin, 

doorzettingsvermogen, geduld en vooral inventiviteit. 

In de  

Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie 

beschrijft Piet J. Buijnsters de tot op heden min of 

meer verborgen wereld van particuliere boek- en 

prentverzamelaars. Als pioniers en trendsetters 

hebben zij met hun collecties altijd de grondslag 

gelegd voor de publieke musea en bibliotheken. Zij 

beheren samen eigenlijk een soort schaduw-

'Collectie Nederland', met een zeker zo lange traditie. 

 

Na zijn Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat, waarin de handelaren 

centraal stonden, richt Buijnsters nu de aandacht op de verzamelaars vanaf 

1750 tot heden. Hij beschrijft hun passies en teleurstellingen, de opkomst en 

het verdwijnen van populaire verzameltrends en ten slotte de confrontatie met 

internet, die ook in de verzamelaarswereld tot een koerswijziging dwong. Mede 

op basis van talrijke gesprekken en persoonlijke ervaringen tekent de auteur een 

profiel van allerlei bijzondere figuren uit heden en verleden. Met zijn 

nauwkeurige documentatie en vele foto’s is dit nieuwe standaardwerk uiterst 

aantrekkelijk voor een breed publiek van geïnteresseerden in de wereld van boek 

en prent. De Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie is een boek voor 

liefhebbers, geschreven door een liefhebber. 

    

IntekenactieIntekenactieIntekenactieIntekenactie    

Indien u voor 15 februari 2010 intekent op de Geschiedenis van de Nederlandse 

bibliofilie krijgt u het boek meteen na verschijnen toegestuurd voor de 

intekenprijs van €39,95. 

http://www.vantilt.nl/detboek.aspx?Boek_ID=277 
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Boekenweek: schrijvers schrijven zichzelfBoekenweek: schrijvers schrijven zichzelfBoekenweek: schrijvers schrijven zichzelfBoekenweek: schrijvers schrijven zichzelf    
    

In 2010 beleeft de Boekenweek haar 75ste editie. Ter gelegenheid van deze 

mijlpaal verschijnt de jubileumuitgave  

Titaantjes waren we - Schrijvers schrijven zichzelf.  

Vijfenzeventig auteurs schrijven of dichten een brief aan hun jonge ik. De 

deelnemende auteurs vormen tezamen een staalkaart van de Nederlandstalige 

literatuur, van poëzie tot kinderboek. Tot de auteurs die hun medewerking 

hebben toegezegd behoren onder anderen Remco Campert, Adriaan van Dis, 

Bas Heijne, Herman Koch, Geert Mak, Erwin Mortier, Charlotte Mutsaers, Edward 

van de Vendel en Leo Vroman. De jubileumuitgave is tijdens de 75ste 

Boekenweek, woensdag 10 t/m zaterdag 20 maart 2010, in de boekhandel te 

verkrijgen voor € 10,-. 

 

Voor Titaantjes waren we… is de deelnemende auteurs 

gevraagd: ‘Wat had je als kind willen weten wat je 

inmiddels te weten bent gekomen?’ Het resultaat is 

een bundeling van 75 ontmoetingen tussen een 

volwassene en zijn jonge ik. Dit boek met persoonlijke 

brieven is een uitgave van de Stichting CPNB en 

neemt voor één keer de plaats in van het traditionele 

Boekenweekessay. 

 

Jong zijn staat centraal in de Boekenweek van volgend 

jaar, dit onder het motto Titaantjes - Opgroeien in de 

letteren. Het 75ste Boekenweekgeschenk wordt 

geschreven door Joost Zwagerman. Het motto 

Titaantjes is ontleend aan het gelijknamige verhaal van Nescio uit 1918, dat 

begint met een van de beroemdste zinnen uit de Nederlandse literatuur: 

‘Jongens waren we - maar aardige jongens.' 

 

De Boekenweek werd voor het eerst gehouden in 1932 en is de oudste jaarlijkse 

landelijke leesbevorderingcampagne. De doelstelling is mensen uit te nodigen 

kennis te nemen van het brede boekenaanbod in de boekwinkel en aan te 

moedigen boeken te lezen. Sinds 2001 scharen ook de openbare bibliotheken 

zich achter de Boekenweek. 

 

 

Literair tijdschrift Literair tijdschrift Literair tijdschrift Literair tijdschrift ‘‘‘‘Het Trage VuurHet Trage VuurHet Trage VuurHet Trage Vuur’’’’ verdwijnt verdwijnt verdwijnt verdwijnt    
 

Aan het begin van 2010 verdwijnt wederom een literair tijdschrift uit het bestel. 

Deze keer betreft het Het Trage Vuur, een tijdschrift over Chinese Literatuur, dat 

47 nummers uitbracht, sinds 1996. Het tijdschrift kwam vier keer per jaar uit, en 

stond onder leiding van een zestal redacteuren. De Gele Draak, 'site over China, 
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Hongkong en Taiwan' meldt dat de redactie na veertien jaar besloten heeft 

ermee te stoppen. "Gebrek aan instroom en menskracht voor redactiewerk en 

vertalingen worden opgegeven als reden." 

Voor Nederlandse auteurs zal het verdwijnen van Het Trage Vuur  

weinig stof op doen waaien. Voor liefhebbers van Chinese 

literatuur is het echter een tragisch verlies. "Het trage vuur wil de 

gids zijn die de Vlaamse en Nederlandse literatuurliefhebbers in 

hun eigen taal rondleidt door het Chinese literaire landschap," 

was de opdracht die de redactie zichzelf stelde. "De nadruk ligt 

op de hedendaagse literatuur, maar ook de klassieke literatuur 

komt ruimschoots aan bod." 

De media waren vaak lyrisch over Het Trage Vuur."Een waardevolle uitgave, 

waarin een van de belangrijkste stemmen uit de hedendaagse Chineestalige 

poëzie op indrukwekkende wijze tot ons spreekt – in prachtig geschreven 

Nederlandstalige gedichten," schreef het NRC Handelsblad.  

 

 

‘‘‘‘VERZ!NVERZ!NVERZ!NVERZ!N’’’’ vernieuwd vernieuwd vernieuwd vernieuwd    
 

Het tijdschrift dat je aan het schrijven zet. 

Met VERZ!NVERZ!NVERZ!NVERZ!N    maakt Creatief Schrijven het eerste tijdschrift 

in Vlaanderen voor schrijfliefhebbers. Het is een blad dat 

je begeleidt bij het op papier krijgen van verhalen of 

gedichten. 

 

Tijdschrift nieuwe stijl 

VERZ!N is vernieuwd! Nu volledig in kleur met meer 

inspirerende artikels en concrete tips. Een must voor 

iedereen die op zoek is naar schrijfinspiratie en -advies. 

Een abonnement kost slechts 12 euro.  

Wie vóór 15 januari het bedrag overschrijft, maakt kans 

op één van de vijf Handboeken voor schrijvers die we verloten onder 'nieuwe' 

abonnees.  

 

In dit nummer: 

• Hoe win je een schrijfwedstrijd? 

• Bloemen uit de Kempen: Koen Peeters over zijn tiende roman. Win een 

exemplaar! 

• De flaptekst als visitekaartje van je werk: 8 concrete tips 

• Schrijversfetisj: Tom Naegels en Facebook. 

• Cursus in de kijker: experimentele poëzie 

• 15 schrijftips van dichter Jan Geerts 

• Rachida Lamrabet schrijft eerste scenario 

• Vakliteratuur: How not to write a novel 
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• Webkijker 

• Tijdschrift in de kijker: Pure Fantasy 

• nieuwe schrijfuitdaging: Wat zie jij in dit schilderij?  

 

 

Restanten oud vliegtuig gevonden op ZuidpoolRestanten oud vliegtuig gevonden op ZuidpoolRestanten oud vliegtuig gevonden op ZuidpoolRestanten oud vliegtuig gevonden op Zuidpool    
Verschenen: 3 januari 2010 

Bron: www.nu.nl 

Aangeleverd door: Robert Jan Trügg 

 

SYDNEY SYDNEY SYDNEY SYDNEY ---- Onderzoekers hebben op de Zuidpool de restanten gevonden van het  Onderzoekers hebben op de Zuidpool de restanten gevonden van het  Onderzoekers hebben op de Zuidpool de restanten gevonden van het  Onderzoekers hebben op de Zuidpool de restanten gevonden van het 

vliegtuigvliegtuigvliegtuigvliegtuig dat de eerste vlucht over Antarctica had moeten maken.  dat de eerste vlucht over Antarctica had moeten maken.  dat de eerste vlucht over Antarctica had moeten maken.  dat de eerste vlucht over Antarctica had moeten maken.     

Het Australische onderzoeksteam zocht al drie zomers naar het in 1911 

gebouwde toestel, meldden lokale media zondag. 

 

Geoloog en ontdekkingsreiziger Douglas Mawson hoopte aan 

het begin van de twintigste eeuw als eerste het bevroren 

continent over te vliegen. 

Zowel zijn plannen als zijn toestel sneuvelden echter nog voor 

het vertrek van de expeditie tijdens een demonstratievlucht in 

Australië. Niemand raakte gewond, maar het vliegtuig was niet 

meer te redden en werd gesloopt voor onderdelen. 

    

SleeSleeSleeSlee    

Het grootste deel van het toestel kwam alsnog terecht op de Zuidpool: de 

onderdelen werden gebruikt om een soort gemotoriseerde slee te bouwen. De 

vleugels van het toestel werden achtergelaten. 

De vliegtuigmotor bleek uiteindelijk niet te zijn opgewassen tegen de extreme 

kou en het voertuig bleef in 1912 in de sneeuw op Antarctica achter. 

© ANP 

 

Op de site: http://www.nu.nl/buitenland/2154542/restanten-oud-vliegtuig-

gevonden-zuidpool.html vind je tevens een videofragment over het nieuws. 

 

 

 

Boudewijn Büch nog altijd volop in de belangstellingBoudewijn Büch nog altijd volop in de belangstellingBoudewijn Büch nog altijd volop in de belangstellingBoudewijn Büch nog altijd volop in de belangstelling    

 

Aan het eind van het vorige jaar, in december, stond Boudewijn weer volop in 

de belangstelling. Aandacht voor onze coryfee er bij terugblikken in kranten en 

andere media. Waarschijnlijk heeft u het gezien, wellicht ook gemist.  

Hieronder twee voorbeelden, uit respectievelijk het NRC en de Volkskrant. 
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‘‘‘‘Blijf toch gewoon thuis en lees een boekBlijf toch gewoon thuis en lees een boekBlijf toch gewoon thuis en lees een boekBlijf toch gewoon thuis en lees een boek’’’’    
 

Oud en Nieuw Op een kaOud en Nieuw Op een kaOud en Nieuw Op een kaOud en Nieuw Op een kalme jaarwisseling rust helaas een taboe. Iedereen móét lme jaarwisseling rust helaas een taboe. Iedereen móét lme jaarwisseling rust helaas een taboe. Iedereen móét lme jaarwisseling rust helaas een taboe. Iedereen móét 

uit zijn dak uit zijn dak uit zijn dak uit zijn dak     
 

Christiaan Weijts 

 

Bron: NRC, 30-12-09 

Nog te vinden via: 

http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=boudewijn+b%FCch&hit=1&set=1 

Eerst inloggen op NRC pagina www.nrc.nl. Profiel aanmaken is gratis 

 

Oudejaarsnacht lijkt het bewijs dat Nederland collectief lijdt aan een theatrale Oudejaarsnacht lijkt het bewijs dat Nederland collectief lijdt aan een theatrale Oudejaarsnacht lijkt het bewijs dat Nederland collectief lijdt aan een theatrale Oudejaarsnacht lijkt het bewijs dat Nederland collectief lijdt aan een theatrale 

persoonlijkheidsstoornis, betoogt Christiaan Weijts.persoonlijkheidsstoornis, betoogt Christiaan Weijts.persoonlijkheidsstoornis, betoogt Christiaan Weijts.persoonlijkheidsstoornis, betoogt Christiaan Weijts.        

Bij elke jaarwisseling moet ik eventjes aan Boudewijn Büch denken. Die vierde 

het niet of nauwelijks. Oudejaarsavond? Dan blijf ik thuis, een beetje plaatjes 

draaien, vertelde hij eens bij Barend & Van Dorp. 

Stiekem ben ik wel jaloers op die houding. Ik heb me namelijk nooit goed raad 

geweten met dat uiteinde (als in het prettig uiteinde dat kassameisjes ons 

toewensen). Maar wie maandag aan collega’s en vrienden vertelt dat hij gewoon 

thuis is gebleven, plaatst zichzelf toch wel een beetje buiten de samenleving. 

Zeker sinds de millenniumwisseling móet je iets spectaculairs doen met de 

jaarwisseling. 

Maar wat? Trek je de stad in, dan kun je vrijwel uitsluitend terecht bij de vetste 

mega dance events, inclusief champagne-ontbijt, waarvoor je lang van tevoren 

reserveert en honderd-zoveel euro neertelt. Het handjevol kroegen dat zich aan 

die formule onttrekt, is zó stampvol dat je je platgedrukt een weg door de 

massa moet banen. Nee, verstandige mensen vertonen zich op oudejaarsavond 

niet op straat, evenmin als met Koninginnedag.  

Mensen die het uitgaansleven ontgroeid zijn en toch niet voor saaie pieten 

willen doorgaan, kiezen er veelal voor om naar een Europese hoofdstad af te 

reizen, vermomd als liefdeskoppel. Zo belandde ik een aantal jaren geleden in 

Rome. Ik kende mijn vriendin nog niet zo lang en had dus alle reden om indruk 

te willen maken. Ik reserveerde een bed om de hoek van de Engelenburcht, en 

een tafel in de wijk Trastevere voor de traditionele Cenone di Capodanno (Grote 

Maaltijd van het Hoofd van het Jaar). 

Die avond leerden we twee dingen: dat de straten van Rome, met hun 

ruitvormige keitjes, uitermate ongeschikt zijn voor naaldhakken, en dat Italianen, 

ondanks hun reputatie van uitbundigheid, de jaarwisseling veel bedeesder vieren 

dan Nederlanders. Buiten was er noch vuurwerk noch hysterie. Zoals in veel 

landen, is de jaarwisseling in Italië een gebeurtenis die je met familie viert. 

Goed, het zal niet in alle landen zo kalm zijn, maar de waanzinnige 

vuurwerkorgie die wij er van maken is wel uitzonderlijk. Wie hier per ongeluk op 

doorreis passeert in de nacht van 31 december op 1 januari, heeft alle redenen 
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om aan te nemen dat er een kleine burgeroorlog is uitgebroken. Veel 

doorgaande wegen zijn gebarricadeerd met brandstapels. Duizendklappers 

ratelen, vuurpijlen fluiten de hemel in. Overal ligt verbrijzeld glas. Complete 

automobielen gaan in vlammen op. Naar de ziekenhuizen komt een constante 

stroom gewonden op gang. 

Ook brandweer- en ambulancepersoneel is doelwit van agressie. In veel steden 

en dorpen is daarom het supersnelrecht van kracht, een paardenmiddel om de 

massa in het gareel te houden terwijl troepen ME’ers paraat staan. 

Is het onze volksaard, om zo uitbundig te feesten? Ik vrees van wel. 

Oudejaarsnacht lijkt elk jaar weer meer bewijs te willen leveren voor mijn 

vermoeden dat we collectief lijden aan wat in de psychologie de histrionische of 

theatrale persoonlijkheidsstoornis heet. 

De symptomen hiervan openbaren zich bij uitstek tijdens de jaarwisseling. De 

patiënt overdrijft bijvoorbeeld emoties die hij niet werkelijk voelt - drie, twee, 

één... jáááhááá gelúkkig nieuwjáááár!!! - en beschouwt zijn relaties als intiemer 

dan ze in werkelijkheid zijn. Elke vage buurtgenoot krijgt een uitbundig 

omhelzing op straat, waarna weer een jaar van koele begroetingen wacht. 

Met zulke theatrale erupties van geveinsde sentimenten wil de patiënt het gemis 

van werkelijke gevoelens compenseren. Bovendien is hij een aandachtsjunk, die 

geen middel onbeproefd zal laten om in het middelpunt te komen, of het nu een 

extreme fixatie op uiterlijk en seksualiteit is, of het etaleren van onderdrukte 

agressie, die, na de verplichte overdadige alcoholconsumptie, vrij spel krijgt. 

Dat alles steeds heviger moet zijn, past ook bij deze persoonlijkheidsstoornis. 

Vlak na Kerst gesitueerd, is het jaarwisselingsfeest de overtreffende trap bij 

uitstek. Nog één keer mag je uit je dak. Daar moet je natuurlijk wel wat van 

maken. Omdat de innerlijke onvrede van de patiënt ondanks al die dappere en 

energieke pogingen onverminderd intact blijft, nemen zijn gedragingen steeds 

extremere vormen aan. 

Kijk je met die bril naar het oud-en-nieuwfeest, dan ontkom je er niet aan dat je 

een beetje medelijden met je landgenoten krijgt. Net als bij een tornado, 

waarvan het centrum een leeg vacuüm is, draait hun jaarlijkse vuurwerk- en 

drankoorlog rond een akelige leegte. Op de mestvaal van ons emotionele 

bankroet bloeien spetterende dance events, jankerige realityshows en 

stampende househallen. Het belooft allemaal niet veel goeds voor het nieuwe 

decennium. 

Misschien is het tijd om af te rekenen met het taboe op een kalme jaarwisseling.  

Zou het niet prachtig zijn, als je maandag op je werk kunt antwoorden: 

Oudejaarsavond? Gewoon thuis wat plaatjes gedraaid, en een boek van 

Boudewijn Büch gelezen. 

 

InfoInfoInfoInfo::::Christiaan Weijts is schrijver en columnist van nrc.next. 

Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de 

oorspronkelijke auteur. 
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‘‘‘‘Vergeten momenten van het decenniumVergeten momenten van het decenniumVergeten momenten van het decenniumVergeten momenten van het decennium’’’’     
 

Door Redactie Hart en Ziel gepubliceerd op 21 december 2009 

In:  

 

Aangeleverd door: André Koolen 

 

Welke impactvolle momenten van de jaren 2000 t/m 2009 zijn we vergeten?Welke impactvolle momenten van de jaren 2000 t/m 2009 zijn we vergeten?Welke impactvolle momenten van de jaren 2000 t/m 2009 zijn we vergeten?Welke impactvolle momenten van de jaren 2000 t/m 2009 zijn we vergeten?    

    
Nu we op de drempel van 2010 staan, en we de eerste tien jaar van de 21ste eeuw 
achter de rug hebben, vraagt de redactie van Hart en Ziel zich af:  

 

Welke impactvolle momenten van de jaren 2000 t/m 2009 zijn we vergeten? 

 

Dat klinkt als een paradox. Maar het gaat om momenten die toen veel indruk 

maakten, maar die nu ergens zijn weggestopt in het geheugen. Of gebeurte-

nissen die je nu al zo gewoon vindt, dat je de opwinding van toen bent kwijt-

geraakt. 

 

In het lijstje staat op nummer 1:  

Vergeten moment: de dood van Boudewijn BüchVergeten moment: de dood van Boudewijn BüchVergeten moment: de dood van Boudewijn BüchVergeten moment: de dood van Boudewijn Büch    

    

Kun je het overlijden van iemand een vergeten moment 

noemen? Lezer Kees vindt van wel, en dan in het 

bijzonder het heengaan op 23 november 2002 van 

Boudewijn Büch. Hij was bij het Nederlandse publiek 

vooral bekend als wereldreiziger met zijn programma  

De wereld van Boudewijn Büch en Boekengek.  

Büch was een bevlogen verteller. Niemand kon zo meeslepend vertellen over de 

rafelranden van de geschiedenis als hij. Bijna struikelend over zijn eigen 

enthousiasme nam hij de kijker mee naar onbekende plekken, maar vaak ook 

naar bekende werelden waar hij nieuw leven in leek te blazen.  

Zo ook in een serie die hij maakte over popmuziek. 

 

In de video op Youtube ontmoet hij legende Roy Orbinson. 

http://www.youtube.com/watch?v=3WpdowkhjQA 

 

Bekijk ook het ontroerende televisieportret van Boudewijn Büch: de dichter, de 

dodo en het demasqué van Coen Verbraak, dat werd uitgezonden door de VARA. 

Uit het portret bleek dat Büch een leven van verzinsels leidde, en hoe hij zijn 

eigen leven had gemystificeerd. 

 

Het hele artikel en de vergeten momenten 2 t/m 9 zijn na te lezen op: 

http://hartenziel.nl/artikel/Vergeten_momenten_van_het_decennium 
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8 januari 2010; Elvis’ geboortedag8 januari 2010; Elvis’ geboortedag8 januari 2010; Elvis’ geboortedag8 januari 2010; Elvis’ geboortedag    
Eric van Rooij 

 

Acht januari 2010. Vandaag zou Elvis Presley 75 jaar zijn geworden. Als hij ten 

minste niet op 16 augustus 1977 “Return to Sender” was gegaan.  

Over de hele wereld wordt er bij stilgestaan. Heel veel fanclubs organiseren 

verjaardagsparty’s en andere feestelijkheden.  

 

Is het niet vreemd dat Elvis nog zo in de belangstelling staat, nu 33 jaar na zijn 

dood? Aan de ene kant ben ik geneigd direct “ja” te roepen. Aan de andere 

kant denk ik ook aan alles wat Elvis ons aan muziek heeft gegeven. Zijn muziek 

is kennelijk tijdloos. Dat zie je ook terug in de ledenbestanden van de 

verschillende fanclubs. Het zijn echt niet alleen “oudjes” die daar lid van zijn. 

Veel tieners (of is dat woord inmiddels ook weer uit de mode??) zijn lid van zo’n 

fanclub.  

En wat gebeurt er nog meer? In Memphis (de woonplaats van Elvis) is zijn 

favoriete hamburgertent gerestaureerd en weer voor het publiek opengesteld. Je 

kunt daar Elvis’ favoriete cheeseburger eten aan het tafeltje waar hij vaak heeft 

gezeten.  

Het eerste huis wat door Elvis gekocht werd in Memphis op de Audubon Drive is 

begin van dit jaar voorzien van een gedenkplaat.  

 

 

 

Wat meer serieus nieuws bestaat natuurlijk uit de uitgaven van vele cd’s waarop 

alle bekende nummers opnieuw worden uitgebracht. Alleen het cd boekje bevat 

nu de cijfers 7 en 5! 

 

Joop van den Ende theaterproducties reist dit jaar door het land met de musical 

All Shook Up/Love me Tender. In deze musical worden de bekendste Elvis 

songs in het Nederlands over het voetlicht gebracht. Ook op deze manier 

worden weer nieuwe Elvis-fans “geboren” en krijgen de bestaande Elvis-fans 

op een geheel andere wijze te maken met de muziek van Elvis.  

In februari komt de originele begeleidingsband van Elvis naar Nederland voor 

een concert in Ahoy. Zij spelen live de muziek van Elvis. Elvis zelf zingt de zaal 

toe vanaf een groot filmdoek.  
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Op de televisie en de radio wordt erg veel aandacht 

besteed aan Elvis. Waarschijnlijk kunnen we wel 

stellen dat de persoon Elvis, maar toch vooral zijn 

muziek, tijdloos zijn.  

 

Boudewijn constateerde een ware Goethe industrie. 

Ditzelfde treffen we aan bij Elvis. En voor beiden 

geldt dat het einde nog niet in zicht is!! 

 

 

‘‘‘‘De bril van Buddy HolDe bril van Buddy HolDe bril van Buddy HolDe bril van Buddy Hollylylyly’’’’    
Aangeleverd door: André Koolen 

Te vinden bij:     

Popmuziek volgens Boudewijn BüchPopmuziek volgens Boudewijn BüchPopmuziek volgens Boudewijn BüchPopmuziek volgens Boudewijn Büch    

 

Voor de verzamelaar Boudewijn Büch is natuurlijk 

bekend dat hij een levensgrote fan was van Mick Jagger 

en The Rolling Stones. Hij verzamelde zo'n beetje alles 

wat met popmuziek te maken had, Kort voor zijn dood 

in 2002 leverde hij een eerste versie in van een 

manuscript dat bedoeld was als '[...] een kleine 

introductie tot de nog zeer jonge verzamelleer van de 

popmemorabilia [...] Tevens laat dit boek de 

waarschijnlijk enigszins wilde en weidse manier zien 

waarop de auteur met de popcultuur, in een wel heel 

breed verband, wenst om te gaan. 

Auteur: BÜCH, Boudewijn 

De Arbeiderspers | 2006 | 115 blz. 

Van Van Van Van € 14,95 voor€ 14,95 voor€ 14,95 voor€ 14,95 voor: : : : € 4,99€ 4,99€ 4,99€ 4,99 

 

 

Letterkundig museum 5 maart weer open!Letterkundig museum 5 maart weer open!Letterkundig museum 5 maart weer open!Letterkundig museum 5 maart weer open!    
 

Aan de vooravond van de Boekenweek opent het 

Letterkundig Museum op 5 maart 2010 na een 

grootscheepse verbouwing opnieuw zijn deuren.  

 

Het museum, dat de grootste en belangrijkste 

collectie van handschriften en brieven van 

schrijvers bezit, viert de heropening met twee 

nieuwe vaste tentoonstellingen. 
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Het Pantheon. 100 schrijvers Het Pantheon. 100 schrijvers Het Pantheon. 100 schrijvers Het Pantheon. 100 schrijvers –––– 1000 jaar literatuur. 1000 jaar literatuur. 1000 jaar literatuur. 1000 jaar literatuur. Voor het eerst zijn in een 

tentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot 

heden te bewonderen. Het Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de 

Nederlandse literatuur in de meest brede zin bijeen. Aan de hand van 100 

auteurs komt de literatuur van de afgelopen tien eeuwen tot leven. Ervaar het 

schrijfproces, van de eerste krabbel tot de laatste drukproef. Lees, hoor, zie en 

geniet van gedichten, prozafragmenten, toneelstukken en boekverfilmingen. 

Beleef het rumoer rond literaire ruzies. En ontdek het verhevene of alledaagse 

van schrijverslevens. 

De tweede vaste tentoonstelling is De Nationale De Nationale De Nationale De Nationale 

SchrijversgaleriSchrijversgaleriSchrijversgaleriSchrijversgalerijjjj.  

Van Kader Abdolah tot Joost Zwagerman, van 

Louis Couperus tot Anna Enquist, van De 

Schoolmeester tot Toon Tellegen; sta oog in oog 

met schrijvers van toen en nu. Alfabetisch op 

schrijversnaam zijn meer dan 500 portretten te 

zien. Brutaal, vitaal en onconventioneel. Door de 

diversiteit aan portretten, schilders en stijlen is de 

galerij niet alleen een bont spektakel maar ook 

een aanstekelijk overzicht van de ontwikkeling van 

de portretkunst vanaf de 18de eeuw tot heden. 

 

Letterkundig Museum – Vol van verhalen 

 

 

Boudewijn interviewt ABoudewijn interviewt ABoudewijn interviewt ABoudewijn interviewt Annie M.G. Schmidt vanavond op Cultura 24nnie M.G. Schmidt vanavond op Cultura 24nnie M.G. Schmidt vanavond op Cultura 24nnie M.G. Schmidt vanavond op Cultura 24    
 

Dounia Carels laat ons weten dat vandaag 8 januari Boudewijn Büch te zien is 

op Cultura 24. Van 20.23 - 20.59 uur interviewt hij Annie M.G. Schmidt. 

 

Cultura via Digitale Televisie 

Cultura is te ontvangen voor abonnees van digitale televisie van Ziggo, UPC, 

KPN, DELTA, Caiway en Kabel Noord. Daarmee is de cultuurzender in vrijwel het 

hele land te zien. U heeft daarvoor wel een abonnement op het digitale pakket 

van uw kabelmaatschappij nodig. De kosten daarvoor verschillen per aanbieder. 

De aanbieder die voor u geschikt is verschilt per regio (doe een postcodecheck 

via http://www.digitelevisie.nl/). 

Cultura via Internet 

Hetzelfde digitale signaal dat naar de kabelmaatschappijen gaat is ook te zien 

met een goede internetverbinding. Als u internet via kabel of ADSL heeft kunt u 

Cultura ook zien via uw computer. De meeste moderne PC's zijn bovendien 

prima op televisie aan te sluiten, zodat de programma’s van Cultura in redelijke 

kwaliteit toch op uw TV te zien zijn. Surf naar: http://www.cultura.nl/ 
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Letterenhuis genomineerd voor CultuurPrijzen VlaanderenLetterenhuis genomineerd voor CultuurPrijzen VlaanderenLetterenhuis genomineerd voor CultuurPrijzen VlaanderenLetterenhuis genomineerd voor CultuurPrijzen Vlaanderen    
 

4 januari jongstleden werden de genomineerden voor de twaalf CultuurPrijzen 

Vlaanderen 2009 bekendgemaakt door het kabinet van Minister van cultuur Joke 

Schauvliege. In de categorie Cultureel Erfgoed zijn het Letterenhuis in 

Antwerpen en zijn directeur Leen van Dijck (Hoboken, 1953) genomineerd. Zij 

heeft het Letterenhuis tot ‘een toonaangevende speler in het veld van het 

cultureel erfgoed Vlaanderen’ gemaakt.  

 

Sinds de omvorming in 2002 van het Archief en Museum voor het Vlaamse 

Cultuurleven tot het AMVC-Letterenhuis is de 

zorg voor en ontsluiting van literair erfgoed de 

hoofdbekommernis ervan. Het Letterenhuis 

combineert deze wetenschappelijke en 

archivalische opdracht met brede, 

publieksgerichte initiatieven. In een vaste 

museumopstelling wordt een boeiend verhaal 

over de Vlaamse letteren in de negentiende 

en twintigste eeuw gepresenteerd. Het alom 

geprezen tijdschrift Zuurvrij, tijdelijke 

tentoonstellingen, zondagse ontbijtlezingen, 

literaire talkshows en literatuurwandelingen brengen aspecten van de Vlaamse 

literatuur(geschiedenis) in beeld.  

 

Het juryrapport roemt de directeur van het Letterenhuis voor de 

totstandbrenging van de metamorfose. ‘Met veel overredingskracht, diplomatiek 

overleg en wetenschappelijke en cultuurhistorische argumenten slaagde Leen 

van Dijck er in om het Letterenhuis te verrijken met ontzettend belangrijke 

aanwinsten waaronder het Boonarchief, het literair archief van Jef Geeraerts en 

begin september 2009 het felbegeerde literair archief van Willem Elsschot.’ 

De bekendmaking van de laureaten en de uitreiking van de CultuurPrijzen 

Vlaanderen 2009 vindt plaats op maandag 1 februari in de Kortrijkse 

Schouwburg. In de categorie Cultureel Erfgoed zijn verder historicus Bruno de 

Wever en het Literair Museum Hasselt genomineerd. In de categorie 

Toneelliteratuur zijn Bart Meuleman, Peter de Greef en Tom Lanoye de 

genomineerden, in de categorie Kritiek en Essay David Van Reybrouck, Dirk Van 

Hulle en Eric Min.  

 

 

‘‘‘‘Over de grensOver de grensOver de grensOver de grens’’’’    thema van thema van thema van thema van Gedichtendag Gedichtendag Gedichtendag Gedichtendag 2010201020102010    
 

 Poëzie is voortdurend in beweging en overschrijdt daarmee regelmatig een 

grens. Dichters en gedichten passeren geografische grenzen, waardoor 

wederzijdse beïnvloeding ontstaat. Bovendien beweegt poëzie zich over de 
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grenzen van de taal of over de grens van de kunstvorm, door relaties aan te 

gaan met muziek, dans, theater, beeldende 

kunst, architectuur of proza. 

Zijn er eigenlijk wel grenzen te stellen aan 

poëzie? Aan de vorm, de stijl, de inhoud, de 

presentatie ervan? Moet het rijmen, is het enkel 

om te lezen of moet het ook klinken? Kan het 

over actualiteit gaan, of erger nog, over 

politiek? En mag het onwelvoeglijk zijn? Wie of wat bepaalt de grenzen aan de 

poëzie eigenlijk? 

 

Alles over de gedichtendag met alle activiteiten in Nederland en België vind je 

op: http://www.gedichtendag.com/index.asp 

 

 

Agenda vanAgenda vanAgenda vanAgenda van Literaire  Literaire  Literaire  Literaire ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    

 

 

ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit in Den Haag in Den Haag in Den Haag in Den Haag: Schrijfworkshop door Paul Sebes: Schrijfworkshop door Paul Sebes: Schrijfworkshop door Paul Sebes: Schrijfworkshop door Paul Sebes    
26 januari 2010 - 19:30 uur 

 

Paul Sebes geeft een schrijfworkshop naar aanleiding van zijn boek Bestseller, 

een boek met meer dan honderd tips (en belevenissen) voor beginnende 

schrijvers en iedereen die interesse heeft in boeken.  

Tijdens de workshops zal Paul Sebes niet alleen alles vertellen over het 

boekenvak, hij zal ook adviezen geven over het schrijven van een roman, een 

kort verhaal, een thriller of verhalende non-fictie. Wat te doen met stijl, structuur, 

sfeer, spanning, personages, perspectief en plot? En wat moet een beginnende 

schrijver doen als het boek af is en hij of zij een uitgeverij wil benaderen?  

Sebes gaat het allemaal vertellen. 

 

Deze schrijfworkshop is tegelijkertijd het startschot voor onze schrijfwedstrijd in 

het kader van het Boekenweekthema 'Titaantjes - Opgroeien in de letteren'. De 

speciale flyer voor deze wedstrijd is vanaf half januari verkrijgbaar bij selexyz selexyz selexyz selexyz 

verwijsverwijsverwijsverwijs.  

Indien u deel wilt nemen aan deze gratis schrijfworkshop kunt 

u een plaats reserveren het formulier op de website van 

selexyz verwijsselexyz verwijsselexyz verwijsselexyz verwijs: : : : http://www.selexyz.nl/info/37/activiteiten.  

 

Datum: dinsdag 26 januari 2010 

Tijd: 19:30 - 21:00 

Kosten: vrije toegang 

Adres: De Passage 39 

2511 AB  Den Haag 
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AcAcAcActiviteittiviteittiviteittiviteit in Den Haag in Den Haag in Den Haag in Den Haag: Haags Dichterspodium op de Gedichtendag: Haags Dichterspodium op de Gedichtendag: Haags Dichterspodium op de Gedichtendag: Haags Dichterspodium op de Gedichtendag    
28 januari 2010 - 19:00 

    

Op de jaarlijkse Gedichtendag presenteren dichters Harry Zevenbergen en Diann Op de jaarlijkse Gedichtendag presenteren dichters Harry Zevenbergen en Diann Op de jaarlijkse Gedichtendag presenteren dichters Harry Zevenbergen en Diann Op de jaarlijkse Gedichtendag presenteren dichters Harry Zevenbergen en Diann 

van Faassen het Haags Dichterspodium bij selexyz verwijs. van Faassen het Haags Dichterspodium bij selexyz verwijs. van Faassen het Haags Dichterspodium bij selexyz verwijs. van Faassen het Haags Dichterspodium bij selexyz verwijs.     

    

Er zullen voordrachten zijn van onder andere Jeroen de Vos, Jet Crielaard, 

Guido Utermark, Mariet Lems, Will van Sebille, Gerrit Vennema en Harry 

Zevenbergen en Diann van Faassen zelf.  

Milla Braat, Alexander Franken en Timo de la Mar verzorgen muziek en zang. 

Een mooie avond in het teken van de poëzie waarvoor we u van harte 

uitnodigen!  

Graag tot ziens op donderdag 28 januari vanaf 19.00 uur op de begane grond 

van selexyz verwijsselexyz verwijsselexyz verwijsselexyz verwijs!  

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

 

Datum: dinsdag 26 januari 2010 

Tijd: 19:00  

Kosten: vrije toegang 

 

Adres: De Passage 39 

2511 AB  Den Haag 

 

 

Voor de zuiderlingen onder onze leden: 

ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit in Maastricht in Maastricht in Maastricht in Maastricht: Gedichtendag 2010: Voorstelling Poezie ...: Gedichtendag 2010: Voorstelling Poezie ...: Gedichtendag 2010: Voorstelling Poezie ...: Gedichtendag 2010: Voorstelling Poezie ...    
28 januari 2010 - 21:15 uur 

 

Vocaal ensemble Cantori la Vera en acteur/schrijver Ger Thijs hebben een 

programma gemaakt rondom gedichten. Op donderdag 28 januari, nationale 

gedichtendag, is deze combinatie van gelezen en gezongen teksten te 

beluisteren in boekhandel selexyz dominicanen selexyz dominicanen selexyz dominicanen selexyz dominicanen te Maastricht. 

Op het programma staan werken van o.a. Brahms/Heyse, Parry/Shelley, 

Berger/Jacobsen, Hindemith/R.M. Rilke, Karai/Browning, M. Ehlen/E. Dickinson. 

 

Ger Thijs studeerde aan de Toneelacademie Maastricht en was een tijd artistiek 

leider van het Nationale Toneel. Hij acteert in films en schrijft boeken en 

scenario’s. Hij maakt toneelstukken van romans van Couperus en Multatuli en 

bewerkt en regisseert klassieke toneelstukken, zoals Woyzeck. 

Jongste succes: Heren van de thee, naar het boek van Hella Haasse. 

Hij is columnist van de Volkskrant. Enkele van zijn boeken zijn Amazone, Het 

konijnenmaal en De onbekende van de Seine. Ger Thijs zal tijdens het concert 

eigen werk voordragen en poëzie van bekende tijdgenoten. 
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Cantori la Vera is een gemengd vocaal ensemble. Het bestaat uit 18 leden. 

Vanaf 1990 zingt Cantori la Vera o.l.v. Alice Hendriks. Cantori la Vera zingt 

muziek uit de tijd van de Renaissance t/m de 20e eeuw. 

 

Dirigent Alice Hendriks studeerde piano en orkestdirectie aan het 

Conservatorium van Maastricht. Gedurende tien jaar was zij als begeleider 

verbonden aan de Toneelacademie van Maastricht. Enkele jaren dirigeerde zij 

het symfonieorkest van de Maastrichtse Muziekschool en als repetitor verleende 

ze medewerking aan enkele producties van Opera Zuid. Momenteel is zij 

werkzaam als repetitor bij de jaarlijkse masterclass voor operazangers, Acting 

For Singers van de “Jekerstudio” in Maastricht en van internationaal bekende 

solisten. Als dirigent is zij verbonden aan het Symfonieorkest Avanti, het vocaal 

ensemble Cantori la Vera en de Oratorium Vereniging Sittard. Met dit koor, 

solisten en het Limburgs Symfonie Orkest voerde zij o.a. uit: Die Schöpfung van 

J. Haydns, de Hohe Messe van J.S. Bach, het Te Deum van A. Dvorak, de 

Missa Tango van Luis Bacalov en het Gloria van F. Poulenc.  

        Het programmaHet programmaHet programmaHet programma     Come again J. Dowland  Music, when soft voices die H. Parry / P.B. Shelley  Rimburg - Ger Thijs  Waldesnacht P. Heyse J. Brahms  Stemning J.P. Jacobsen / W. Peterson  Berger  Wat door het hoofd van de  Acteur gaat tijdens het spelen  Van een solovoorstelling - Ger Thijs  I held a jewel in my fingers e. Dickinson / Margriet Ehlen  Surgeons must be very careful e. Dickinson / Margriet Ehlen  Is it too late to touch you, dear e. Dickinson / Margriet Ehlen  De dode jongen van het plein - Ger Thijs  Un cygne R.M. Rilke / P Hindemith  Puisque tout passé R.M. Rilke / P. Hindemith  En hiver R.M. Rilke / P. Hindemith  Rust in de keel - Ger Thijs  Yesterday J. Lennon, P. Mc Cartney  Love R. Browning / J. Karai  
Datum: donderdag 28 januari 2010 

Tijd: 21:15 uur 

Kosten: 10 euro (incl. consumptie na afloop) 

Adres: Dominikanerkerkstraat 1 

 6211 CZ  Maastricht 

 

Aanmelden via de website: 

http://www.selexyz.nl/activiteiten/602/maastricht/dominikanerkerkstraat-1/ 



 16/18 

Activiteit in o.m. Arnhem: Saint Amour Activiteit in o.m. Arnhem: Saint Amour Activiteit in o.m. Arnhem: Saint Amour Activiteit in o.m. Arnhem: Saint Amour ---- De Nederlandse Tour De Nederlandse Tour De Nederlandse Tour De Nederlandse Tour    
17 februari 2010 - 20:15 uur 

 

Voor deze feesteditie - de vijfde op rij in Nederland - bestaat 

het tableau de la troupe uit topauteurs als Remco Campert, 

Antjie Krog, Doeschka Meijsing, Ramsey Nasr, Cees Nooteboom 

en Jan Siebelink.  

Laat u overrompelen door volbloedperformers als de Zuid-

Afrikaanse dichteres Antjie Krog en Dichter des Vaderlands 

Ramsey Nasr. Geniet van de lichtvoetigheid van de nog altijd 

vurrukkullukke Remco Campert en het fonkelende proza van 

bestsellerauteurs als Doeschka Meijsing (Over de liefde) en Jan Siebelink 

(Knielen op een bed violen, Suezkade).  

En laat de unieke kans niet voorbijgaan om de meest succesvolle Nederlandse 

auteur in het buitenland Cees Nooteboom tussen zijn vele omzwervingen door 

nog eens in eigen land aan het werk te horen. Uw spreekstalmeester is, naar 

goede gewoonte, Piet Piryns. 

    

Speellijst 2009Speellijst 2009Speellijst 2009Speellijst 2009  

14-02-2010 20:15 Groningen Stadsschouwburg 050 368 03 68 

16-02-2010 20:30 Amsterdam Stadsschouwburg 020 624 23 11 

17171717----02020202----2010201020102010    20:1520:1520:1520:15    ArnhemArnhemArnhemArnhem    SchouwburgSchouwburgSchouwburgSchouwburg    026 443 73 43026 443 73 43026 443 73 43026 443 73 43    

23-02-2010 20:30 Eindhoven Parktheater 040 211 11 22 

25-02-2010 20:00 Enschede Podium Twente 053 485 85 00 

26-02-2010 20:30 Heerlen Theater 045 571 66 07 

 

Datum: woensdag 17 februari 2010 

Tijd: 20:15 uur 

Kosten: zie www.musis-sacrum.nl 

Adres: Koningstraat 31 

 6811 DG  Arnhem 

 

 

Activiteit in Den Haag: Activiteit in Den Haag: Activiteit in Den Haag: Activiteit in Den Haag: WinternachtenWinternachtenWinternachtenWinternachten    
 

Van donderdag 14 tot en met 16 januari a.s. vindt in 

Theater aan het Spui in Den Haag weer het jaarlijkse 

festival Winternachten plaats. 

Al vijftien jaar biedt het festival bezoekers een 

verrassende mix van debatten, poëzie, interviews, 

muziek en films. Winternachten is met haar 

ontspannen en gezellige sfeer uitgegroeid tot een van de meest inspirerende 

literatuurfestivals van het jaar en biedt bezoekers een verrassende mix van 
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debatten, poëzie, en films. Dit jaar is het thema ‘Het spel van de regels’, een 

thema dat op veel verschillende manieren zal worden bekeken en belicht. 

Drie dagen lang: meer dan tachtig schrijvers, kunstenaars en musici uit vijftien 

landen! Op www.winternachten.nl vindt u alles over het programma. 

Toegangskaarten zijn online te bestellen. 

 

 

Activiteit in UtrechtActiviteit in UtrechtActiviteit in UtrechtActiviteit in Utrecht: : : : Het Huis van de Poëzie 2010Het Huis van de Poëzie 2010Het Huis van de Poëzie 2010Het Huis van de Poëzie 2010    
 

De enige live-poëziebloemlezing waar je zelf doorheen kunt lopen. Hier delen 

publieksfavorieten, podiumdichters, debutanten, gecanoniseerde dichters en 

obscure winkeldochters één podium. De vierde editie vindt plaats in Grand Hotel 

Karel V. In deze luisterrijke omgeving voeren onder meer Remco Campert, Hans 

Verhagen, Tjitske Jansen, Marcel Möring, Ramsey Nasr, Piet Gerbrandy, Menno 

Wigman, Hans Dorrestijn en Tommy Wieringa het woord. De muziek wordt 

verzorgd door, onder anderen, singer/songwriter Leine. Ook de auteur van de 

Gedichtendagbundel, Tsjêbbe Hettinga, geeft acte de présence en het is hier 

dat de gelukkige winnaars van de Gedichtendagprijzen bekend worden gemaakt. 
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Waar:  Grand Hotel Karel V, Ingang Springweg (tegenover Springhaver), 

Utrecht 

Wanneer:  28 januari 2010 om 20u00 

Prijs:   15 Euro 

Informatie: www.huisvandepoezie.nl  

 

 

Activiteit in Utrecht: Activiteit in Utrecht: Activiteit in Utrecht: Activiteit in Utrecht: Dineren met dode dichtersDineren met dode dichtersDineren met dode dichtersDineren met dode dichters    
 

Het klinkt als een scene uit een horrorfilm, maar gelukkig geen bloederige 

taferelen tijdens het literaire diner van Festival Mooie Woorden. Het Utrechts 

Dichtersgilde covert dichters van weleer terwijl jij 

geniet van een speciaal festivalmenu. 

Het literaire diner is één van de programmapunten 

van het Festival Mooie Woorden dat op 13 en 14 

februari a.s. voor de vijfde keer plaatsvindt in 

Utrecht. Dit jaar is het thema Over chicks en andere 

dames. Naast dames als Ester Naomi Perquin, 

Esther Gerritsen, Annet Bremen en Ingeborg 

Klarenberg doen ook mannen in Utrecht een boekje 

open over het ‘mysterie’ vrouw, zoals Tommy 

Wieringa en Leon Verdonschot.  

Daarnaast is er muziek van onder andere Signe Tollefsen, I Am Oak en Moi, le 

Voisin. Voor kinderen is er een kinderprogramma met Bino de Musical en een 

dichtworkshop.  

Tijdens de workshops op zondag krijg je de gelegenheid te leren ‘flarfen’ of in 

ieder geval te leren wat het is, verhalen te schrijven of poetry te slammen. 

Gedurende de diverse programma-onderdelen op zaterdag en zondag, is er in 

de foyer van het Academietheater nog meer te beleven. Je kunt nieuwe of 

tweedehands boeken kopen, een expositie over literaire vrouwen bewonderen of 

je laten verrassen door tekenaars die live hun kunsten vertonen. 

 

Het Festival Mooie Woorden is te bezoeken in het Academietheater (Janskerkhof 

17) en Café Hofman (Janskerkhof 17a) in Utrecht.  

De kaartverkoop is gestart. De prijs is €10 euro voor één dag en €15 euro voor 

een passe partout. Het kinderprogramma op zondag kost €5.  

Zie voor tickets en meer informatie www.festivalmooiewoorden.nl.  

Het Festival Mooie Woorden biedt een zeer gevarieerd programma.  

Vorig jaar was het festival uitverkocht 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 8 

Nummer 2 

12 Februari 2010 

 

 

Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. 2: 

 

� Verkoop Boeken René Brehm 

� Eilanden der verlatenheid 

� Minor Circular 

� Aletta Jacobs zweeft door de ruimte 

� Welkom in de spreekkamer van dr. Aletta Jacobs 

� Een kijkje in de werkkamer van Gerrit-Jan Zwier 

� ‘Alle verzamelaars verzamelen’ 

�  ‘Gewoon mooier’; Menno Büch krijgt preventieve Total Body Scan 

� Dolph Kessler wint Zilveren Camera 2009 en exposeert 

� Nieuwe Literaire Uitgeverij - Uitgeverij Karaat! 

� Rainer Maria Rilke – Nieuwe gedichten 

� Het is geen roman, ’t is een aanklacht! 

� Activiteiten: De Literaire Manifestatie, Den Bosch 

 

 

Met dank aan: Frans Mouws, Marcel Schaap, Carl Koppeschaar, Tomas van ’t 

Zand, Anneke en Ko Smink & Dolph Kessler. 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 
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Verkoop Boeken René BrehmVerkoop Boeken René BrehmVerkoop Boeken René BrehmVerkoop Boeken René Brehm    
Frans Mouws 

 

Na het uitkomen van mijn eerste boek kwam ik in contact met een groep Büch 

verzamelaars. Sommige ontmoette ik bij één van de Büchgenootschappen of 

tijdens de Büch dag in Amsterdam. Met anderen had ik alleen contact via e-

mail, één van die personen was René Brehm. René was altijd enthousiast als 

het om boeken of Büch ging en hij was een fanatiek verzamelaar van de Les 

Editions du dodo uitgaven. 

 

Na een tijdje ging het mailen over meer dan alleen boeken, het ging ook over 

persoonlijke zaken. Ik kwam er achter dat René aan Duchenne spierdystrofie 

leed en in een rolstoel zat. Vandaar dat hij niet naar presentaties of de Büch 

dag kon komen. Halverwege 2008 mailde hij dat het tegen alle verwachtingen in 

beter met hem ging, misschien was de diagnose toch niet helemaal goed 

geweest. Hij wilde weer gaan studeren en had een hoop plannen. Het was dan 

ook een grote schok toen ik een mail van zijn moeder kreeg dat hij eind 2008 

was overleden, op 31 jarige leeftijd. Tot zover het verhaal van René en mij. 

 

Enige tijd geleden ontving ik een mail van Corrie Brehm (inmiddels haar man en 

zoon verloren), of ik eens wilde komen kijken naar de boeken van René, het was 

tijd geworden om na een jaar zijn kamer op te ruimen. Na een paar bezoeken 

aan Corrie hebben we afgesproken dat ik zou helpen bij de verkoop van de 

boeken. René wilde dat zijn boeken bij andere verzamelaars terecht zouden 

komen. Ik heb een aantal partijen gemaakt van de boeken van René, een paar 

bijzondere dingen worden los verkocht. Een wederzijdse kennis heeft ze op 

Marktplaats gezet. 

 

De genoemde prijzen zijn soms richtprijzen en soms minimum prijzen. Bieden 

staat vrij en heeft in sommige gevallen de voorkeur, de opbrengst gaat naar 

Corrie. De beschrijvingen zijn summier om het zoeken aan te moedigen. De 

boeken gaan bij voorkeur naar verzamelaars en niet naar handelaren. Alle 

boeken zijn Büch gerelateerd of Büch schreef erin of ze komen uit zijn 

bibliotheek, de (richt)prijzen zijn inclusief verzenden! 

 

Je kunt de boeken vinden op: http://verkopers.marktplaats.nl/12078479. 

Ze verschillende lotnummers staan hier overzichtelijk onder elkaar. 

 

AanvullingAanvullingAanvullingAanvulling    op op op op dit dit dit dit bericht bericht bericht bericht namens het bestuur van Bnamens het bestuur van Bnamens het bestuur van Bnamens het bestuur van Büchmaniaüchmaniaüchmaniaüchmania: : : :     

René was vanaf de oprichting lid van Büchmania. Altijd enthousiast, betrokken, 

alle uitgaven van ons gezelschap bestellend. Toen zijn moeder mailde dat René 

was overleden, schrokken we daar als vereniging geweldig van. We wisten dat 

hij ziek was, maar niet dat het zo plots afgelopen kon zijn. We hebben 

vanzelfsprekend namens Büchmania aan de moeder van René een bericht 
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gestuurd en van René’s overlijden kennis gegeven tijdens de ALV en in de 

nieuwsbrief. Tijdens de Boudewijn Büch Dag in 2008 hebben we samen met de 

aanwezigen een minuut stil gestaan bij René’s overlijden. Laten we dat nu weer 

doen. Onder meer door te bieden op de verschillende lotnummers en ervoor te 

zorgen dat Rene’s boeken voor eerlijke prijzen naar liefhebbers gaan.  

 

Karin Piters 

 

 

Eilanden der verlatenheidEilanden der verlatenheidEilanden der verlatenheidEilanden der verlatenheid    
Marcel Schaap 

 

Tijdens de laatste Boudewijn Büch Dag (2009) is gepresenteerd: 

Marcel Schaap Marcel Schaap Marcel Schaap Marcel Schaap ––––    Bouvetøya & Îles Kerguelen. Eilanden der verlatenheid.Bouvetøya & Îles Kerguelen. Eilanden der verlatenheid.Bouvetøya & Îles Kerguelen. Eilanden der verlatenheid.Bouvetøya & Îles Kerguelen. Eilanden der verlatenheid.        

The Black Sheep Press (= Eigen Beheer) 2009. Full colour omslag, 34 pagina’s, 

geniet, gedrukt op luxe glanzend papier, geïllustreerd met 3 kaarten.  

ISBN 978-90-79308-03-3. 

In Bouvetøya & Îles Kerguelen. Eilanden der verlatenheid wordt de geschiedenis 

van twee Sub-Antarctische eilanden en hun ontdekkers geschetst. Aan de 

geschiedenis van het eiland Bouvet en zijn ontdekker heeft Boudewijn Büch in 

zijn Eilandenreeks (met name in Het ijspaleis) al veel aandacht besteed, 

waarmee Büch dit eiland voor zijn lezers op de (wereld)kaart heeft gezet. Toch 

is het de auteur gelukt om nog enkele nieuwe ‘weetfeitjes’ over dit eiland te 

verzamelen. In het tweede deel van deze uitgave wordt, voor het eerst zo 

uitgebreid in het Nederlands, de geschiedenis van de eilandengroep Kerguelen 

en het leven van zijn ontdekker beschreven. De geschiedenis van deze 
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eilandengroep is door Büch niet beschreven. Aan de persoon Kerguelen 

besteedde Boudewijn wel kort aandacht in Het ijspaleis (1993). Bouvetøya & 

Îles Kerguelen. Eilanden der verlatenheid is een must voor liefhebbers van (het 

werk van) Boudewijn Büch, bizarre feiten en eenzame en verlaten eilanden.  

 

Marcel Schaap publiceerde eerder o.a. De muiterij op de Bounty & het eiland 

Pitcairn (Eigen Beheer, 2007) en verzorgde twee bijdragen in Büchmania nr. 5 

en 6 over respectievelijk Norfolk & Lord Howe Eiland (2008) en De 

ontdekkingsgeschiedenis van Antarctica (2009) 

Bouvetøya & Îles Kerguelen. Eilanden der verlatenheid is te verkrijgen door: 

1. Uw volledige adresgegevens te mailen naar: boekenzoek@home.nl 

2. € 12,00 (incl. verzendkosten) over te maken naar ING 9314016 t.n.v. 

Boekenzoek Oppenhuizen. 

Het boek wordt u na ontvangst van uw mail en betaling z.s.m. toegezonden. 

 

 

Minor CircularMinor CircularMinor CircularMinor Circular    
Carl Koppeschaar 

 

Ik was laatst even in de weer voor nieuwe planetoïden en vond toen ook weer 

de Minor Planet Circular van 2 december vorig jaar waarin de vernoeming van 

Boudewijn is opgenomen. Hierbij de coverpagina en de betreffende pagina van 

de vernoeming. 
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Je ziet dat het leeuwendeel van de vernoemingen astronomen betreft, die door 

vriendjes een pluim op hun hoed worden gestoken. Wij zijn één van de zeer 

weinigen die ook aan onze niet-sterrenkundige, maar toch evenzeer verdien-

stelijke medemens denken.  

 

 
Medio februari hoop ik een nog levende laureaat tijdens een nieuwjaarsreceptie 

te verblijden. Ook die moet ik dan weer een paar weken geheim zien te houden, 

want de vernoeming is al over anderhalve week, bij Volle Maan. Bij de vorige 

week overleden Miep Gies (http://www.astronet.nl/miepgies.html) was ik er 

overigens nog maar nét op tijd bij. 
 

 

Aletta Jacobs zweeft door de ruimteAletta Jacobs zweeft door de ruimteAletta Jacobs zweeft door de ruimteAletta Jacobs zweeft door de ruimte  
Tomas van ‘t Zand 

 

Dinsdag 2 februari 2010 10:18  

Gewijzigd: dinsdag 2 februari 2010 10:18 

    

GRONINGEN GRONINGEN GRONINGEN GRONINGEN ---- Feministe Aletta Jacob Feministe Aletta Jacob Feministe Aletta Jacob Feministe Aletta Jacobs uit Sappemeer is geëerd met een s uit Sappemeer is geëerd met een s uit Sappemeer is geëerd met een s uit Sappemeer is geëerd met een 

planetoïde, een kleine planeet.planetoïde, een kleine planeet.planetoïde, een kleine planeet.planetoïde, een kleine planeet.    
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Jacobs was de eerste vrouwelijke arts in Nederland en fervent voorstander van 

het vrouwenkiesrecht.  

De vernoeming is het werk van de Amerikaanse astronoom van Nederlandse 

afkomst Tom Gehrels. De Internationale Astronomische Unie heeft het voorstel 

op zaterdag 30 januari, traditioneel bij volle maan, bekrachtigd.  

 

 

Welkom in de spreekkamer van dr. Aletta JacobsWelkom in de spreekkamer van dr. Aletta JacobsWelkom in de spreekkamer van dr. Aletta JacobsWelkom in de spreekkamer van dr. Aletta Jacobs        
 

De eerste "canon-kamer" van Nederland is speciaal 

ingericht voor het voortgezet onderwijs. U ziet persoonlijke 

voorwerpen van Aletta Jacobs, onder meer haar bureau en 

haar hutkoffer. De voorwerpen zijn van afkomstig van 

haarzelf en uit de collectie van het Universiteitsmuseum. 

Op touchscreens vindt u informatie over haar leven en 

haar werk. 

Aletta Jacobs (Hoogezand Sappemeer 1854 - Baarn 1929) 

is de eerste vrouwelijke student in Nederland, de eerste 

vrouwelijke arts en de eerste vrouw die promoveerde.  

Zij zette zich in voor het vrouwenkiesrecht en voor de 

vrede. Daarom reisde ze over de hele wereld. Minder bekend is haar 

vernieuwend werk als arts. Ze bestreed prostitutie, sprak vrijmoedig over 

anticonceptie en introduceerde het pessarium in Nederland. Ook schreef ze een 

voorlichtingsboek voor vrouwen. 

 

De spreekkamer van dr. Aletta Jacobs is te bezichtigen in het 

Universiteitsmuseum in Groningen en geopend van dinsdag tot zondag tussen 

13.00-17.00 uur.  

Een voorproefje van deze canon-kamer is te zien op de website van het 

Universiteitsmuseum. Een filmpje van 2.50 minuten geeft een fraaie weergave 

van het museum. De moeite waard om eens een kijkje te nemen.  

http://www.rug.nl/museum/tentoonstellingen/actueel/spreekkamerAletta 

    

De wereldreis voor het vrouwenkiesrechtDe wereldreis voor het vrouwenkiesrechtDe wereldreis voor het vrouwenkiesrechtDe wereldreis voor het vrouwenkiesrecht        

In 1911 en 1912 reisden Aletta Jacobs 

en Carrie Chapman Catt over de wereld, 

om ook buiten Europa de strijd om het 

vrouwenkiesrecht te stimuleren. Een 

sterke delegatie. Aletta was presidente 

van de Nederlandse Vereniging voor 

Vrouwenkiesrecht (VVK) en Carrie de 

presidente van de Wereldbond voor 

Vrouwenkiesrecht en dus een 'kopstuk' 

van de internationale beweging voor het 
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kiesrecht. Wat er op hun reis gebeurde en meer over Aletta Jacobs kunt u lezen 

op: 

http://www.alettajacobs.org/wereldreis/index.html en 

http://www.alettajacobs.org/index.html 

 

 

Een kijkje in de werkkamer van GerritEen kijkje in de werkkamer van GerritEen kijkje in de werkkamer van GerritEen kijkje in de werkkamer van Gerrit----Jan ZwierJan ZwierJan ZwierJan Zwier    
Marcel Schaap 

 

Omdat niet iedereen de Leeuwarder Courant zal lezen, hierbij een artikeltje over 

Gerrit-Jan Zwier uit de krant van zaterdag 23 januari 2010. Een leuk inkijkje in 

de werkkamer van een ons bekend schrijver.  

 

Voor groter formaat van onderstaande tekst, klik op het kleine pijltje rechts van 

100% boven in de werkbalk (in- uitzoomen) en zet het percentage op 

bijvoorbeeld 150%. 
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‘‘‘‘Alle verzamelaars verzamelenAlle verzamelaars verzamelenAlle verzamelaars verzamelenAlle verzamelaars verzamelen’’’’        
Historisch Museum Haarlemmermeer heeft ‘verzamelplannen’Historisch Museum Haarlemmermeer heeft ‘verzamelplannen’Historisch Museum Haarlemmermeer heeft ‘verzamelplannen’Historisch Museum Haarlemmermeer heeft ‘verzamelplannen’    

Aangeleverd door Hanneke en Ko Smink 

 

Bron: Haarlems Dagblad 

 

Voor groter formaat van onderstaande tekst, klik op het kleine pijltje rechts van 

100% boven in de werkbalk (in- uitzoomen) en zet het percentage op 

bijvoorbeeld 150%. 
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‘Gewoon mooierGewoon mooierGewoon mooierGewoon mooier’’’’; Me; Me; Me; Menno Büch krijgt preventieve Total Body Scannno Büch krijgt preventieve Total Body Scannno Büch krijgt preventieve Total Body Scannno Büch krijgt preventieve Total Body Scan    
 

Zaterdag 6 februari was Menno Büch te zien in het TV-programma: Gewoon 

Mooier. Daarin is te zien hoe Menno in Medisch Centrum Rheine een Total Body 

Scan krijgt, die hij tweejaarlijks laat uitvoeren. Hij startte daarmee slechts enkele 

dagen na het overlijden van zijn broer Boudewijn. 

 

Menno Buch is presentator van programma’s als Sex voor de Buch, 

Buch Burgers & Buitenlui, Buch in de Branding en De Relatieman. 

Omdat zijn oudere broer Boudewijn Büch in 2002 kwam te overlijden 

aan een hartstilstand, houdt Menno zijn gezondheid goed in de gaten. 

Hij krijgt een preventief medisch onderzoek met een Total Body Scan 

via Prescan®. 

PrescanPrescanPrescanPrescan    

Misschien vermoed je dat er ‘iets aan de hand’ is 

maar kom je er maar niet achter waar de klachten 

vandaan komen. Of misschien wil je gewoon uit 

voorzorg je gezondheid eens goed laten 

onderzoeken. De preventieve onderzoeken via 

Prescan zijn er voor iedereen die wil weten hoe het 

met zijn of haar gezondheid is gesteld.  

    

Overlijden broerOverlijden broerOverlijden broerOverlijden broer    

“Ik heb m’n broer verloren aan een hartstilstand en mijn vader is op jonge 

leeftijd overleden. Dus waarom zou ik iedere twee jaar mijn auto APK laten 

keuren en aan mezelf niets doen? Ik vind het heel belangrijk om me geregeld 

helemaal na te laten kijken.”  

 

“Na het overlijden van Boudewijn ben ik als een gek op de fiets gesprongen en 

naar het VU gereden. Daar heb ik me laten checken en na een half uur konden 

ze me vertellen dat het niet goed was. Ik had dezelfde kwaal en viel onder 

dezelfde categorie. Het had net zo goed ik kunnen zijn in plaats van Boudewijn, 

maar ik had net iets meer geluk.”  

 

PreventiefPreventiefPreventiefPreventief    

“Dat mijn cholesterolwaarde te hoog is heeft te maken met een defect in mijn 

lichaam. Momenteel heb ik geen klachten, voor mij is het onderzoek alleen 

preventief.”  

“Ik slik nu dagelijks een pilletje om de boel onder controle te houden. Als ik me 

daar netjes aan houd en het constant blijf slikken kan ik misschien wel 100 

worden. Dat had Boudewijn ook gekund en dat blijft altijd wel een beetje pijn 

doen.”  
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Goed of slecht nieuwsGoed of slecht nieuwsGoed of slecht nieuwsGoed of slecht nieuws    

“Je kunt op twee manieren naar huis rijden. Of met de mededeling: ‘alles is 

goed’ - nou, dan rij ik natuurlijk vrolijk naar huis – óf met de mededeling ‘we 

hebben toch iets gevonden’. Bij het laatste is het alleen maar goed dat het 

vandaag ontdekt is, want dan kan ik er tenminste mee aan de slag.” 

    

De uitslagDe uitslagDe uitslagDe uitslag    

De resultaten van Menno’s onderzoek zijn goed: zijn bloeddruk is goed, het hart 

is goed en de arts heeft geen kankercellen gezien. Ook Menno’s hersenen zijn 

100% in orde. Menno krijgt een cd mee met alle foto’s van het onderzoek en 

opgewekt verlaat hij het pand: “Ik dacht toch van ‘het zal niet zo raar zijn als hij 

gezegd zou hebben dat hij toch een ditje of datje had gezien’, maar nu ga ik 

natuurlijk in een feeststemming naar huis.”  

    

Wil je meer weten over Wil je meer weten over Wil je meer weten over Wil je meer weten over PrescanPrescanPrescanPrescan???? Lees dan verder op:  Lees dan verder op:  Lees dan verder op:  Lees dan verder op:     

http://www.rtl.nl/(/programma/gewoonmooier/behandelingen/)/programma/gew

oonmooier/components/seizoen4_2010/behandelingen/articles/03_bhd_prescan

.xml 

U kunt ook direct naar de website van Prescan zelf voor alle informatie. 

www.prescan.nl 

 

Wilt u de uitzending zien waarin Menno Büch zich laat testen, ga dan naar: 

http://www.rtl.nl/components/programma/gewoonmooier/miMedia/208634/2086

39.public.29724943.Gewoon_Mooier_s4_a5.xml 

 

Ook zijn hersens blijken 100 % in orde! 
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Dolph Kessler wint Zilveren Dolph Kessler wint Zilveren Dolph Kessler wint Zilveren Dolph Kessler wint Zilveren CameraCameraCameraCamera 2009 en exposeert 2009 en exposeert 2009 en exposeert 2009 en exposeert    
Dolph Kessler, reisgenoot van Gerrit-Jan Zwier  

 

“Zoals sommigen al weten heb ik afgelopen zondag bij de Zilveren Camera 

2009 de eerste prijs gewonnen in de categorie "series kunst, cultuur en enter-

tainment". Zie deze link http://www.zilverencamera.nl/winnaars/kunst-cultuur-

en-entertainment/serie/dolph-kessler  

Het betreft een serie van acht foto's afkomstig uit mijn nieuwste boek Art Fairs 

(uitg: de Jonge Hond / 160 blz / 29,95) waarin ook essays van Hans den Hartog 

Jager, Huub Mous, Kees Keijer en Olav Velthuis opgenomen zijn. 

 

Graag nodig ik je uit voor de opening van een (duo) tentoonstelling waar mijn 

Art Fair foto’s en tekeningen van Zoltin Peeter te zien zijn. zie ook deze link: 

http://www.galeriesmarius.nl 

 

Hartelijke groet, 

Dolph Kessler 
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Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Literaire Literaire Literaire Literaire UitgeverijUitgeverijUitgeverijUitgeverij    ----    Uitgeverij Karaat!Uitgeverij Karaat!Uitgeverij Karaat!Uitgeverij Karaat!    
 

In de week van 3 februari is verschenen: Edgar Allan Poe. De biografie, van de 

hand van Peter Ackroyd, en Bonsai, de debuutroman van de Chileense auteur 

Alejandro Zambra. Met deze twee uitgaven gaat Uitgeverij Karaat van start. 

Uitgeverij Karaat is een nieuwe onafhankelijke literaire 

uitgeverij. Ze werd in 2009 opgericht door Luc de Rooy 

en David Koppernik. De eerste uitgaven waren voor eind 

2009 gepland – het 200ste geboortejaar van Edgar Allan 

Poe, wiens biografie nu bij Karaat verschijnt –, maar 

werden kort uitgesteld. De boeken zijn op 3 februari 2010 

verschenen, en daarmee is de uitgeverij een feit. 

 

Uitgeverij Karaat wil minder bekend literair werk uitgeven; boeken die de 

redactie zelf mooi vindt, en waarvan ze denkt dat die het waard zijn aan het 

literair publiek te tonen. Dat kan fictie, non-fictie, poëzie, essayistiek of in een 

heel andere vorm zijn. Buiten het uitgeven van vertaald werk zal Karaat op zoek 

gaan naar Nederlands talent. 

 

Meer informatie: 

 

De UitgeverijDe UitgeverijDe UitgeverijDe Uitgeverij    

Karaat is gevestigd in Amsterdam. De uitgeverij is onafhankelijk. Per jaar zal 

Karaat proberen tussen de vier en zes uitgaven te verzorgen. Samenwerking met 

andere uitgevers wordt niet uitgesloten, maar de redactie wil geheel haar eigen 

lijn en ideeën volgen. 

 

De uitgeversDe uitgeversDe uitgeversDe uitgevers    

Luc de Rooy werkte eerder freelance voor o.a. Meulenhoff en De Geus, en 

schreef voor verschillende tijdschriften. Hij richtte in 2007 Manuscriptbeoor-

deling.nl op, waar hij aspirant-schrijvers begeleidde, en sommige de weg naar 

de uitgevers wees. Luc vertaalde Bonsai. 

David Koppernik is werkzaam in het literaire veld. Hij vertaalde Edgar Allan Poe. 

De biografie. 

    



 13/15 

De boekenDe boekenDe boekenDe boeken    

Met de biografie van Edgar Allan Poe gaat Karaat van start. Poe is een van de 

grootvaders van de westerse literatuur. En zijn verhaal is prachtig verteld door 

de Britse meesterbiograaf Peter Ackroyd.  

Alejandro Zambra’s debuutroman Bonsai – met de omvang van een novelle – 

werd in de internationale pers zeer lovend ontvangen. Zambra kreeg hier 

meteen de Chileense Premio de la Crítica en de Premio del Consejo Nacional 

del Libro voor; in de Engelse vertaling belandde Bonsai in 2008 tussen de tien 

beste vertaalde boeken in de VS. 

 

De De De De omslagenomslagenomslagenomslagen    

De omslagen van de eerste twee uitgaven van Uitgeverij Karaat werden gemaakt 

door Chiel Weverling van De Hazen (www.dehazen.nl). Hiermee zet dit ontwerp-

bureau ook zijn eerste stappen in de boekenuitgeversbranche. 

    

Het logoHet logoHet logoHet logo    

Het logo van Karaat, een simpele K, die tevens kt in zich herbergt (de afkorting 

van de gewichtseenheid karaat), werd speciaal voor de uitgeverij ontworpen 

door Chris Vermaas van Office of CC, Amsterdam. 

 

 

Rainer Maria Rilke Rainer Maria Rilke Rainer Maria Rilke Rainer Maria Rilke –––– Nieuwe gedichten Nieuwe gedichten Nieuwe gedichten Nieuwe gedichten    
Gepubliceerd op: 7 february, 2010 

 

Rainer Maria Rlike had al naam gemaakt als dichter met zijn bundels Das 

Stundenbuch en Das buch der Bilder toen hij de literaire 

wereld versteld deed staan en wereldfaam verwierf met de 

publicatie van zijn tweededelige Neue Gedichte in 1907 en 

1908. Hij verzamelde daarin het beste werk uit zijn 

vruchtbaarste periode, die hij grotendeels doorbracht in 

Parijs. In zijn gedichten (’Ding-Gedichte’, zoals de dicher ze 

zelf noemde) probeerde Rilke zijn eigen emoties uit te 

bannen, gevoelens die tussen dichter en gedicht staan, 

zodat hij ‘objectieve’ kunst kon maken.  
 

Rainer Maria Rilke (1875-1926) werd in Praag geboren. 

Onder druk van zijn ouders volgde hij een militaire opleiding, maar die rondde hij 

nooit af. In Parijs werkte hij als secretaris van Auguste Rodin en raakte diep 

onder de indruk van diens werk. Rodin, zei hij later, had hem leren kijken. 

 

‘Rilke moet je niet, nee, die mag je lezen. Telkens weer.’ F. Starik 

 

Rainer Maria Rilke, Nieuwe gedichten, vertaald en toegelicht door Peter 

Verstegen, met een nawoord van F. Starik, 256 pagina’s.  
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Uitgeverij Atheneum Polak en Van Gennep. De kosten van deze gebonden 

uitgave bedraagt € 29,95.  

ISBN: 978 90 253 6713 8, Nur: 306.  

 

 

Het is geen roman, ’t is een aanklacht!Het is geen roman, ’t is een aanklacht!Het is geen roman, ’t is een aanklacht!Het is geen roman, ’t is een aanklacht!    
 

Het is 150 jaar geleden dat Multatuli zijn beroemde boek Max Havelaar schreef. 

De uitgave van dit belangrijke boek wordt herdacht met de tentoonstelling Het is Het is Het is Het is 

geen roman, ’t is een aanklacht!geen roman, ’t is een aanklacht!geen roman, ’t is een aanklacht!geen roman, ’t is een aanklacht! 150  150  150  150 jaar Max Havelaarjaar Max Havelaarjaar Max Havelaarjaar Max Havelaar.  

 

Deze tentoonstelling is te zien bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit 

van Amsterdam, de plek waar de handschriften van Multatuli worden bewaard. 

Op 15 mei 1860 verscheen bij uitgeverij De Ruyter 

in Amsterdam het boek dat de Nederlandse 

geschiedenis een andere wending zou geven: Max 

Havelaar of de koffijveilingen van de Nederlandsche 

Handelmaatschappij.  

Multatuli, pseudoniem van Eduard Douwes Dekker 

(1820-1887), wilde met het boek de misstanden 

aan de kaak stellen die hij had meegemaakt toen hij 

van 1838 tot 1856 als ambtenaar diende in 

Nederlands-Indië. 

 

In de tentoonstelling wordt het politieke, maatschappelijke en literaire belang 

van Max Havelaar in beeld gebracht. Centraal staat de aanklacht tegen 

onderdrukking, een boodschap die nog steeds actueel is. Rond 150 jaar Max 150 jaar Max 150 jaar Max 150 jaar Max 

HavelaarHavelaarHavelaarHavelaar zullen nog diverse overige activiteiten georganiseerd worden waar 

lezingen, presentaties en publieksactiviteiten uit voortkomen. 

 

Het is geen roman, ’t is een aanklacht! 

150 jaar Max Havelaar 

Tentoonstelling van 3 februari t/m 16 mei 2010 bij de Bijzondere Collecties van 

de Universiteit van Amsterdam 

Oude Turfmarkt 129 (Rokin), Amsterdam 

Open ma-vrij 10-17 uur, za-zo 13-17 uur 

www.bijzonderecollecties.uva.nl 
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Activiteiten: De Literaire ManifestatieActiviteiten: De Literaire ManifestatieActiviteiten: De Literaire ManifestatieActiviteiten: De Literaire Manifestatie,,,,    Den BoschDen BoschDen BoschDen Bosch    
5 maart 2010 - 20:00 uur 

 

In de Grote zaal van het theater aan de Parade ontvangt gastheer van Frénk van 

der Linden 4 auteurs: Bert Natter (Begeerte heeft ons aangeraakt) en Rick 

Launspach (1953, verfilmd als De Storm), (scenario)schrijfster Marieke van der 

Pol (Bruidsvlucht, verfilmd als Bride Flight) en Thomas Rosenboom (bekend van 

Gewassen vlees, Publieke werken en Zoete mond).  

 

De Pleinzaal is het domein van de non-fictieschrijvers Jan 

Brokken, Judith Koelemeijer en Frank Westerman met 

programma ‘Land op drift!' nemen zij het publiek mee op 

een zoektocht naar de actuele gedaanteverwisseling die 

Nederland doormaakt.  

In de Cinema Club wordt de film 'Bride Flight' uit 2008 

vertoond.  

Tenslotte is er na afloop van de diverse programma's een 

boekenmarkt tijdens welke de deelnemende auteurs hun 

werk signeren. 

 

De Literaire ManifestatieDe Literaire ManifestatieDe Literaire ManifestatieDe Literaire Manifestatie    

Ontmoeting met schrijvers (Grote Zaal | aanvang 20:00 uur | toegang € 14,-) 

Land op drift! (Pleinzaal | aanvang 20:30 uur | toegang € 14,-) 

Bride Flight (Cinema Club | aanvang 20:15 uur | toegang € 8,50) Theater aan 

de Parade. 

Kaarten voor de afzonderlijke programma's zijn vanaf heden te koop aan de 

kassa van het Theater aan de Parade.  

De Literaire Manifestatie vindt plaats in het Theater aan de Parade, Parade 23, 

5211 KL 's-Hertogenbosch.  

 

Datum: vrijdag 5 maart 2010 

Adres: Kerkstraat 27 

5211 KD 's-Hertogenbosch 

 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 8 

Nummer 3 

27 Februari 2010 

 

Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. 3: 

� Verenigingsactiviteiten / Agenda 

� Boudewijn Büch opgenomen in De Leidse Canon 

� Laatste kans op aankoop boeken uit het bezit van René Brehm 

� Nick van Tilburg publiceert in De Gids  

� Presentatie 3e deel in de Reliek Reeks van Les Édition du Dodo 

� Whisky zuidpoolreiziger na 100 jaar gevonden 

� Harry Mulisch opent vernieuwd Letterkundig Museum 

� Wie volgt Aad Meinderts?  

� 44 jaar geleden.... Welsprekendheid 

� Rondleiding in de collectietoren Naturalis in 2008 gemist? 

� Oceanië; Tentoonstelling in Wereldmuseum Rotterdam 

� Expo belicht Weertse jaren van Gerard Reve 

� Gedenksteen in Weert opnieuw aangebracht 

� Shortlist 'vreemdste boektitel' bekendgemaakt  

� 6.500 auteurs maken bezwaar tegen Google Books  

� Behang eens met boeken 

� Open oog voor dichten 

 

Met dank voor het aanleveren van tekst en/of onderwerpen, aan: Nick van 

Tilburg, Frans Mouws, Robert-Jan Trügg, , Simone van Olst, Eric van Rooij, 

Arjan Honkoop. Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: 

kpiters@xs4all.nl 
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VerenigingsactiviteitenVerenigingsactiviteitenVerenigingsactiviteitenVerenigingsactiviteiten / Agenda / Agenda / Agenda / Agenda    
 

Zondag 28 maartZondag 28 maartZondag 28 maartZondag 28 maart a.s. a.s. a.s. a.s. organiseert Büchmania een wandeling door de duinen bij 

Wassenaar en omgeving. We verzamelen dan om 10.00 uur in Restaurant 

Duinoord en vertrekken uiterlijk om 11.00 uur met de wandeling. Onze gids is 

Simone van Olst, schrijfster van Herinneringen aan een landschap en bijzonder 

goede kenner van dit natuurgebied. Vanzelfsprekend is er ook ruime aandacht 

voor verhalen en anekdotes over Boudewijn Büch en Paul Westgeest. 

Meer informatie volgt spoedig. Markeer alvast de datum in uw agenda. 

 

10 en 11 april `1010 en 11 april `1010 en 11 april `1010 en 11 april `10 Bob Boekenbeurs in de Pieterskerk in Leiden. 

 

 

Boudewijn Büch opgenomen in De Leidse CanonBoudewijn Büch opgenomen in De Leidse CanonBoudewijn Büch opgenomen in De Leidse CanonBoudewijn Büch opgenomen in De Leidse Canon    
 

Gisteren, vrijdag 26 februari is de website De Leidse Canon officieel 

gepresenteerd aan de gemeente en daadwerkelijk ‘de lucht ingegaan’. Op het 

web is De Leidse Canon nu voor iedereen toegankelijk door middel van één klik 

op: www.deleidsecanon.nl 

Een blik op deze website is zeker de 

moeite waard. Niet in de laatste 

plaats omdat ook Boudewijn Büch 

een plaatsje in de Leidse Canon is 

toegedicht.  

Boudewijn is te vinden onder het 

venster Personen en het tijdsvak 

1970 tot heden.  

 

Wel jammer dat Boudewijn hier 

wordt getypeerd met de volzin:  

‘Boudewijn Büch (1948-2002), schrijver, programmamaker, fantast.’ 

 

De foto is van de hand en uit het bezit van Leo van Maris en dateert uit 1978.   
Laatste kans op aankoop boeken uit het bezit van Laatste kans op aankoop boeken uit het bezit van Laatste kans op aankoop boeken uit het bezit van Laatste kans op aankoop boeken uit het bezit van René BrehmRené BrehmRené BrehmRené Brehm    
 

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over de verkoop van de boeken uit het 

bezit van René Brehm.  

U heeft alleen vandaag nog (27 februari), dus tot zondag 09.00 uur (28 februari) 

om een bod uit te brengen op de lotnummers die op marktplaats te koop staan 

aangeboden.  

De boeken zijn te vinden op: http://verkopers.marktplaats.nl/12078479. 

De verschillende lotnummers staan hier overzichtelijk onder elkaar. 



 3/16 

NiNiNiNick van Tilburg publiceert in ‘De Gids’ck van Tilburg publiceert in ‘De Gids’ck van Tilburg publiceert in ‘De Gids’ck van Tilburg publiceert in ‘De Gids’ 
Nick van Tilburg 

 

Nick van Tilburg zal in het nieuwe nummer van De Gids (nr. 2, maart 2010) een 

stuk publiceren over een verloren geacht manuscript van Gerard Reve met de 

titel: God is oorspronkelijk een Eendenei geweest.  

Het omslag van dit nummer is gesierd met het bewuste handschrift in facsimile. 

 

 

Presentatie 3Presentatie 3Presentatie 3Presentatie 3eeee deel in de Reliek Reeks van Les Édition du Dodo deel in de Reliek Reeks van Les Édition du Dodo deel in de Reliek Reeks van Les Édition du Dodo deel in de Reliek Reeks van Les Édition du Dodo    
Frans Mouws 

 

“Beste Lezer, 

 

Bij deze willen wij u uitnodigen voor onze lezing en de presentatie van het derde 

deel in de Reliek Reeks van Les Édition du Dodo. 

 

Waar:Waar:Waar:Waar: Theaterzaal Openbare Bibliotheek Amsterdam 

(naast het centraal station) 

WanneerWanneerWanneerWanneer: zaterdag 17 april, aanvang 13.30 – 15.00  

(vooraf kunt u desgewenst – op eigen kosten - lunchen 

in het La Place restaurant naast de theaterzaal)  

 

Voor een persoonlijke uitnodiging van Henk en Frans 

kunt u hier kijken: 

http://www.youtube.com/watch?v=mlDJKkD12Es&feature=channel 

 

Hopelijk tot dan dan, 

Henk de Velde – Frans Mouws 

 

p.s. zoals u gewend bent van de Reliek Reeks zitten ook bij deze uitgave enkele 

zeer bijzondere bijlagen, u kunt alvast een exemplaar reserveren bij Frans (n.b. 

de kosten zijn nog niet bekend maar zullen rond de 30 euro liggen).” 

 

 

Whisky zuidpoolreiziger na 100 jaar gevonden Whisky zuidpoolreiziger na 100 jaar gevonden Whisky zuidpoolreiziger na 100 jaar gevonden Whisky zuidpoolreiziger na 100 jaar gevonden     
Robert Jan Trügg 
 

5 februari ’10 op nu.nl 

© ANP 

    

WELLINGTON - Nieuw-Zeelandse onderzoekers hebben onder 

het ijs van Antarctica vijf kisten whisky en brandy gevonden, die 

daar ruim honderd jaar geleden waren begraven door de 
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poolreiziger Ernest Shackleton (1874-1922).  

Dat heeft de leider van de Nieuw-Zeelandse expeditie, Al Fastier, vrijdag 

gemeld.  © Inertia Stock 
Fastier zei dat in drie kisten whisky zat en in de andere twee brandy. Fastier zei 

dat in het ijs rond de gevonden kisten de geur van alcohol hing. Dat duidt er 

volgens hem op dat een of meerdere flessen zijn gebroken. 

De Engels-Ierse Shackleton en Robert Falcon Scott probeerden tussen 1907 en 

1909 tevergeefs de Zuidpool te bereiken. Bij Cape Royds bouwden ze in 1908 

een hut. De kisten met whisky werden daar begraven.  

 

GebrekGebrekGebrekGebrek    

Door gebrek aan voldoende voorraden lukte het de expeditie niet de Zuidpool te 

bereiken. Bij hun vertrek uit Antarctica moesten ze whisky en andere spullen 

achterlaten omdat de winter intrad. 

Shackleton maakte daarna nog enkele poolreizen. De whiskyfirma Whyte and 

Mackay gaat de whisky van Shackleton analyseren en proberen de blend te 

reproduceren. 

 

 

Harry Harry Harry Harry Mulisch opent vernieuwd Letterkundig Museum Mulisch opent vernieuwd Letterkundig Museum Mulisch opent vernieuwd Letterkundig Museum Mulisch opent vernieuwd Letterkundig Museum     
 

De Nederlandse schrijver Harry Mulisch opent op 

donderdag 4 maart het geheel vernieuwde 

Letterkundig Museum in Den Haag. Hij vervangt 

daarmee de afgetreden minister van Cultuur Ronald 

Plasterk, die eerst de lintjes zou doorknippen. In het 

Letterkundig Museum heeft een grootscheepse 

verbouwing geleid tot ruim 500 vierkante meter extra tentoonstellingsoppervlak 

en een transparant gebouw, zo kondigt het museum aan. 

Vanaf 5 maart zijn twee nieuwe vaste tentoonstellingen voor het publiek 

toegankelijk. In de vaste expositie Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar 

literatuur presenteert het museum als eerste de Nederlandse en Vlaamse 

literatuur vanaf de middeleeuwen tot heden. Het is een ode aan het literaire 

erfgoed van de Lage Landen. Naast schrijvers als Anna Bijns, P.C. Hooft en 

Gerard Reve zijn ook Hugo de Groot, Vincent van Gogh en Anne Frank 

opgenomen. Ook 22 Vlaamse schrijvers zijn in het pantheon opgenomen, onder 

wie Virginie Loveling, Stijn Streuvels en Willem Elsschot.  

Het Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur in de meest 

brede zin bijeen. Aan de hand van 100 auteurs komt de literatuur van de 
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afgelopen tien eeuwen tot leven. Ervaar het schrijfproces, van de eerste krabbel 

tot de laatste drukproef. Lees, hoor, zie en geniet van gedichten, 

prozafragmenten, toneelstukken en boekverfilmingen. Beleef het rumoer rond 

literaire ruzies. En ontdek het verhevene of alledaagse van schrijverslevens. 

 

In de tweede vaste tentoonstelling de  

Nationale Schrijversgalerij ontmoet de bezoeker 500 

geschilderde en gebeeldhouwde portretten van 

schrijvers en dichters: bejubeld, verguisd of vergeten. 

Van Kader Abdolah tot Joost Zwagerman, van Louis 

Couperus tot Anna Enquist, van De Schoolmeester tot 

Toon Tellegen; sta oog in oog met schrijvers van toen 

en nu. Alfabetisch op schrijversnaam zijn meer dan 

500 portretten te zien. Brutaal, vitaal en 

onconventioneel. Door de diversiteit aan portretten, schilders en stijlen is de 

galerij niet alleen een bont spektakel maar ook een aanstekelijk overzicht van de 

ontwikkeling van de portretkunst vanaf de 18de eeuw tot heden. 

 

In samenwerking met De Bezige Bij verschijnt hierbij een full colour catalogus. 

In aanloop van de opening van Het Pantheon legt Aad Meinderts, directeur van 

het museum, in dertig dagen een witte roos op de graven van de 100 

Pantheon-schrijvers. Zijn literaire pelgrimage is te volgen via twitter en de site 

wievolgt.com (zie ook ons vorige bericht).  

Ook de website van het museum is in een nieuw jasje gestoken. 

 

Prins Willem-Alexanderhof 5  

2595 BE Den Haag  

Telefoon: 070-3339666  

Fax: 070-3477941  

info@nlmd.nl 

Op de website van het Letterkundig Museum is meer te lezen over het 

bijzondere project onder de naam: WIE VOLGT AAD MEINDERTS? 

Wel erg jammer dat Boudewijn Büch geen onderdeel uitmaakt van de honderd 

schrijvers van het Pantheon. 
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WIE VOLGT AAD MEINDERTS?WIE VOLGT AAD MEINDERTS?WIE VOLGT AAD MEINDERTS?WIE VOLGT AAD MEINDERTS?    

    

Volgt u Aad Meinderts, directeur van het Letterkundig museum, tijdens zijn reis 

in 30 dagen langs 100 schrijversgraven? 

 

Ter gelegenheid van de opening van Het Pantheon. 100 schrijvers - 1000 jaar 

literatuur legt de directeur van het Letterkundig Museum, Aad Meinderts, in de 

maand februari op de graven van de 100 Pantheon-auteurs een witte roos, als 

eerbetoon. Een passant in de buurt van het bezochte kerkhof of 

gedenkmonument zal een fragment voorlezen uit het werk van de betreffende 

schrijver of dichter. De 100 zorgvuldig gekozen citaten, door ‘gewone lezers’ 

voorgelezen, zijn tezamen een bloemlezing uit onze literatuur.  

Meinderts’ reis voert hem door Nederland en België, maar ook zal hij onder 

meer Jeruzalem (Jacob Israël de Haan), Auvers-sur-Oise (Vincent van Gogh), 

Bazel (Erasmus), Bergen Belsen (Anne Frank), Formentera (Bert Schierbeek), 

Suriname (Albert Helman), Ghana (Willem Godschalck van Focquenbroch) en 

Greystones (Marten Toonder) aandoen. Op volle zee wordt niet alleen hulde 

gebracht aan Cola Debrot en J.H. Leopold, maar ook aan H. Marsman, die in 

1940 om het leven kwam toen hij, de oorlog ontvluchtend, van Frankrijk naar 

Engeland overstak. 

De bijzondere verhalen die tijdens de literaire pelgrimage en aan het graf verteld 

worden, vormen een unieke literatuurgeschiedenis in anekdoten. 

 

Twitteraars en bezoekers van de website www.wievolgt.com kunnen de literaire 

reis op de voet in woord en beeld volgen. De belevenissen, foto’s en 

filmopnamen worden uiteindelijk samengebracht in een virtuele expositie. 

http://www.wievolgt.com/100schrijvers 
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44 jaar geleden....44 jaar geleden....44 jaar geleden....44 jaar geleden....    Welsprekendheid Welsprekendheid Welsprekendheid Welsprekendheid     
Arjan Honkoop 

 

Dat Boudewijn z'n zegje kon doen is ons allemaal bekend. Ook toen hij jong 

was kon hij al heel onderhoudend vertellen. 

Een oud klasgenoot van hem vertelde mij recent dat hij in de klas echt lastig kon 

zijn. Maar als hij bij geschiedenis voor de klas iets mocht vertellen dan hing de 

hele groep aan zijn lippen. 

Dat deze Oral History ook op feiten berust, blijkt wel uit het krantenknipsel in de 

bijlage uit Nieuwe Leidsche Courant van 22 januari 1966.  
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Rondleiding in de Rondleiding in de Rondleiding in de Rondleiding in de ccccollectietoren Naturalis in 2008 gemist?ollectietoren Naturalis in 2008 gemist?ollectietoren Naturalis in 2008 gemist?ollectietoren Naturalis in 2008 gemist?    
Simone van Olst 

 

In het najaar van 2008 hebben we met 

Büchmania een bezoek gebracht aan de 

collectietoren van Naturalis. Onder bezielende 

leiding van de onderzoekwetenschappers en 

beheerders van de collecties van Naturalis. 

We waren toen met een aanzienlijk aantal leden, 

verdeeld over drie groepen. Toch zijn er 

meerdere leden die niet van de partij konden 

zijn en ons hebben gevraagd of dit nog een 

keer op de agenda kon komen. Hier is de kans voor allen die (nog) een keer de 

collectietoren van Naturalis met 12 miljoen voorwerpen willen bezoeken. 

Naturalis organiseert de komende maanden elke vrijdag twee rondleidingen.  

Voor meer informatie, lees hieronder de informatie zoals die ook te lezen is op 

de website van Naturalis: 

http://www.naturalis.nl/asp/page.asp?alias=naturalis.nl&view=naturalis.nl&id=i0

00256&frameurl=http%3A%2F%2Fwww.naturalis.nl%2F%2Fnaturalis.nl%2Fnatura

lis.nl%2Fi001502.html 

 

PS Vergeet niet naar de dodobotjes te vragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Torenrondleiding DarwinTorenrondleiding DarwinTorenrondleiding DarwinTorenrondleiding Darwins schatkamers schatkamers schatkamers schatkamer    

Grijp in het Jaar van de Biodiversiteit 2010 uw kans om een exclusief kijkje te 

krijgen in Darwins Schatkamer: de collectietoren van Naturalis. Onze bijzondere 

verzameling natuurhistorische objecten is normaal gesproken alleen toegankelijk 

voor de wetenschap. Onder speciale voorwaarden mag het publiek dit jaar op 

gezette tijden onder begeleiding de toren in. U krijgt zo een indruk van de 
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onmetelijke biodiversiteit op aarde en het belang van het houden van een 

dergelijke collectie. Honderden opgezette dieren, duizenden fossielen, 

miljoenen insecten en ontelbare anekdotes. U ziet (afhankelijk van 

toegankelijkheid op dat moment) onder andere eeuwenoude objecten die tijdens 

expedities vol ontberingen zijn verzameld en de grootste collectie fossiele 

mammoetbotten ter wereld. 

Data en tijden Data en tijden Data en tijden Data en tijden     

Start vrijdag 26 februari, elke vrijdagmiddag en elke eerste zaterdagmiddag van 

de maand:     

� Februari - 26  

� Maart - 5, 6, 12, 19, 26  

� April - 2, 3, 9, 16, 23  

� Mei- 1, 7, 14, 21, 28  

� Juni - 4, 5, 11, 18, 25  

� Vanaf juli: nieuwe data torenrondleidingen 

volgen. In verband met interne 

verhuizingen is de toren tijdelijk beperkt 

toegankelijk.  

TijdstippenTijdstippenTijdstippenTijdstippen: 

� 13.30 uur, maximaal tien volwassenen vanaf 18 jaar, geen kinderen  

� 15.00 uur, maximaal tien personen, in overleg ook toegankelijk voor 

kinderen van 13 jaar en ouder  

In verband met het tijdschema kan er niet op laatkomers worden gewacht. Als u 

te laat bent en niet mee kunt met de rondleiding heeft u geen recht op restitutie 

van het betaalde bedrag.  

DuurDuurDuurDuur: 1 uur  

Kosten: € 9,- per persoon, ook voor MJK-houders, plus entree Naturalis. 

Kaartverkoop: voorafgaand aan uw museumbezoek op de betreffende dag dient 

u bij de kassa kenbaar te maken dat u de torenrondleiding wilt maken. Van 

tevoren reserveren is helaas niet mogelijk. Er zijn maximaal tien kaarten per 

rondleiding beschikbaar.  

Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden     

U krijgt een exclusieve blik in de collectietoren. Deze is in principe niet geschikt 

voor het grote publiek, maar bedoeld als opslag en naslagwerk voor de 

wetenschap. Vanwege de smalle gangen, de kwetsbaarheid van de objecten en 

de speciale klimaatregulatie gelden er bijzondere voorwaarden voor een bezoek 

aan de toren. 
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� In verband met o.a. de smalle gangen is de torenrondleiding helaas niet 

geschikt voor mensen met een beperking of voor mensen met een rolstoel.  

� Vanwege het speciale karakter van de rondleiding kunnen er alleen in 

overleg bij de rondleiding van 15.00 uur een beperkt aantal kinderen van 

13 jaar en ouder mee, onder begeleiding.  

� In de depots heerst een temperatuur van circa 17 graden. Een trui of vest 

kan uitkomst bieden.  

� Jassen en tassen worden achtergelaten in de garderobe. Er mag niets 

mee in de collectietoren, ook geen fototoestellen. De borg voor een 

locker bedraagt € 1,-.  

� Alle geluidsapparatuur (ook GSM) moet volledig worden uitgezet.  

� In het belang van uw veiligheid dient u tijdens de rondleiding in de toren 

bij de groep te blijven.  

 

Oceanië; Oceanië; Oceanië; Oceanië;     

TTTTentoonstelling in Wereldmuseum Rotterdamentoonstelling in Wereldmuseum Rotterdamentoonstelling in Wereldmuseum Rotterdamentoonstelling in Wereldmuseum Rotterdam 
Eric van Rooij 

 

Vanaf 10 december tot en met 24 mei staat het 

Wereldmuseum in het teken van Oceanië.  

Met de thematentoonstelling Oceanië. Tekens van riten, 

symbolen van gezag' presenteert het museum 200 top-

stukken uit het Stille Zuidzeegebied.  

 

Aan de hand van 200 objecten worden de tot de verbeelding sprekende 

cultuurgebieden van de Stille Zuidzee verkend. Oceanië bestaat uit talloze 

eilanden in de Stille Oceaan die zijn verdeeld in drie gebieden: Melanesië, 'de 

zwarte eilanden', Polynesië, 'de vele eilanden' en Micronesië, 'de kleine 

eilanden'. Eeuwenlang creëerden Oceanische kunste-naars rituele objecten en 

gezagssymbolen die een identiteit gaven aan de vele volkeren die in deze 

gebieden leefden. De werken geven een helder en aantrekkelijk beeld van de 

verschillende culturen van Oceanië. De kunst van Melanesië wordt gekenmerkt 

door een inventieve vormentaal en is geïnspireerd door de mythologische 

wereld waarin mensen en dieren in elkaar overgaan. De kunst van Polynesië 

werd gemaakt voor de heersende klasse waarvan wordt geloofd dat zij 

rechtstreeks van de goden afstamt. De Micronesische cultuur onderscheidt zich 

door haar verfijning en vormeenvoud. De volkeren uit dit gebied creëerden uit 

de schaarse materialen waarover zij beschikten gebruiksvoorwerpen en sieraden 

die als kostbaar bezit van generatie op generatie zijn doorgegeven. 
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De kunstwerken zijn geselecteerd op basis van hun esthetische 

kwaliteiten en de rijkdom van hun materialen en kleuren. De 

werken belichamen complexe betekenissen die zijn verbonden 

met rituelen, geloof, mythen en prestige. De objecten in de 

tentoonstelling zijn zorgvuldig gekozen uit de meest prestigieuze 

verzamelingen uit Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. 

 

VerzamelingVerzamelingVerzamelingVerzameling    

Het Wereldmuseum is wereldberoemd vanwege de verzameling 

voorwerpen uit het Asmatgebied. Daarnaast is er nog één ander 

museum in de wereld met een grote collectie uit hetzelfde 

Asmatgebied dit is The Metropolitan Museum of Art in New York. 

 

De CatalogusDe CatalogusDe CatalogusDe Catalogus    

Bij de tentoonstelling verschijnt een omvangrijke catalogus. Deze is te koop 

voor € 34,95 in de winkel van het museum. 

 

RondleidingenRondleidingenRondleidingenRondleidingen    

Voor de individuele bezoeker zijn podcatchers (audiotours) beschikbaar, deze 

zijn bij de entreeprijs inbegrepen. Voor de allerkleinsten is een speciale 

speurtocht ontwikkeld. Wekelijks op zondagmiddag om 15.00 uur worden gratis 

instaprondleidingen gegeven (exclusief entree tentoonstelling). 

 

EvenementeEvenementeEvenementeEvenementennnn    

Elke vrijdagavond gedurende de looptijd van de tentoonstelling presenteert Het 

Theater een programma met onder andere lezingen, workshops en muziek-

voorstellingen in het teken van de Oceanië tentoonstelling.  

 

CaféCaféCaféCafé----WijnbarWijnbarWijnbarWijnbar    

De chefkok van de Café-Wijnbar heeft een op Oceanië geïnspireerd menu 

samengesteld met onder andere geelvintonijn en stelt.  

 

 

 

 

 

 

    

De WinkelDe WinkelDe WinkelDe Winkel    

In de winkel van het Wereldmuseum kunt u terecht voor onder andere ansicht-

kaarten, maori-hangers, kunstvoorwerpen, kookboeken, replica's en nog veel 

meer bijzondere hebbedingen uit Oceanië.  
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De Winkel is ook tot 22.00 uur geopend. De tentoonstelling is een concept van ING kunstzaken België, in samenwerking met Frank Herreman, conservator. ING is tevens sponsor van deze tentoonstelling.  
 

 

Expo beExpo beExpo beExpo belicht Weertse jaren van Gerard Reve licht Weertse jaren van Gerard Reve licht Weertse jaren van Gerard Reve licht Weertse jaren van Gerard Reve     

Bron: http://www.papierenman.blogspot.com/ 

 

Vanaf 10 maart houdt het Bibliocenter in Weert een 

expositie over de periode dat Gerard Reve in het 

Nederlands Limburgse stadje woonde, met name 

tussen 1971-1976. Er worden allerlei boeken en 

curiosa getoond, die licht werpen op de relatie van 

de "volksschrijver'' Reve met Weert. Daarbij is ook 

materiaal te zien uit de collectie van Weertenaren met wie Reve contact had, 

zoals enveloppen, brieven met verzoeken van allerlei aard en uitnodigingen. 

Ook wordt voor de expo geput uit het materiaal van de Augustini Revianum, de 

700 items tellende Reveverzameling van Guus van Bladel, vriend en huisgenoot 

van Reve toen deze in Weert woonde. Die collectie bestaat uit onder meer 

boeken met bijzondere opdrachten, handgeschreven gedichten en curiosa. De 

expositie loopt tot zaterdag 24 april. Eerder verscheen over de Weertse periode 

al het boek Koninklijke jaren. De Weerter Periode van Gerard Reve, geschreven 

door Bert Boelaars. In Weert werd in 2006 ook een gedenksteen onthuld ter ere 

van Reves verblijf. De steen was al snel zwaar beschadigd en werd onlangs 

opnieuw aangebracht.  

 

 

Gedenksteen in Weert opnieuw aangebrachtGedenksteen in Weert opnieuw aangebrachtGedenksteen in Weert opnieuw aangebrachtGedenksteen in Weert opnieuw aangebracht    
Bron: nadertotreve.nl 

11 februari 2009 

 

Op kosten van de gemeente Weert is de zwaar beschadigde gedenksteen voor 

Gerard Reve vernieuwd. In de stromende regen haalden stratenmakers op 5 

februari eerst de in zeven stukken gebroken oude steen weg. Het nieuwe 

exemplaar is dikker (tien centimeter in plaats van vier) en steviger gefundeerd. 
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Pas twee jaar geleden was de fraaie granieten plaat aangebracht in het plaveisel 

van de Nieuwe Markt, pal tegenover nummer 12, het adres waar de schrijver in 

de jaren zeventig samenwoonde met zijn goede vriend Guus van Bladel. In de 

gedenksteen was het gedicht 'Roeping' gegraveerd, dat Reve in 1973 schreef 

uit bewondering voor zijn buren, de eveneens aan de Nieuwe Markt gevestigde 

Zusters van Liefde. 

 

Zwaar vrachtverkeer rondom de jaarlijkse kermis bracht al vrij snel de eerste 

beschadigingen van het monument. De gebarsten oude plaat is overigens niet 

vernietigd, maar beschikbaar gesteld aan 'de jongens van het kanaal', Kasper 

de Gouw en Gerard van den Oetelaar. Deze vrienden van Reve en Van Bladel 

wonen nog altijd in het Limburgse stadje, niet ver van de Nieuwe Markt die 

sedert de publicatie van het boek 'Koninklijke Jaren - de Weerter periode van 

Gerard Reve' (L.J.Veen, 2002) onderdeel uitmaakt van de Reve-wandeling door 

Weert. Bij de plaatselijke VVV in de Maasstraat is een beschrijving verkrijgbaar 

van de belangrijkste plekken uit Reves Weerter periode. Het boekje geeft verder 

een eerste indruk van wat zich in die periode in Weert afspeelde. De 

gedenksteen op de Nieuwe Markt past in het markeren van belangrijke plekken 

uit die tijd. Daarom is het ereteken vanuit toeristisch en cultureel oogpunt voor 

Weert van belang. 
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Shortlist 'vreemdste boektitel' bekendgemaakt Shortlist 'vreemdste boektitel' bekendgemaakt Shortlist 'vreemdste boektitel' bekendgemaakt Shortlist 'vreemdste boektitel' bekendgemaakt     

Bron: http://www.papierenman.blogspot.com/ 
 

Op de shortlist voor de jaarlijkse Diagram Prize voor de 'vreemdste boektitel' 

prijken curiosa als Worm Hunter van 'parasitoloog' David Crompton, Collectible 

Spoons of the Third Reich van James A Yannes, What Kind of Bean is this 

Chihuahua? van Tara Jansen-Meyer, Governing Lethal Behavior in Autonomous 

Robots van Ronald C. Arkin, The Changing World of Inflammatory Bowel 

Disease van Ellen Scherl en Maria Dubinsky, en Crocheting Adventures with 

Hyperbolic Planes van Daina Taimina. 

 

De winnaar zal aangeduid worden door een poll via The 

Bookseller, en wordt op 26 maart bekendgemaakt. De eerste 

winnaar in 1978 was Proceedings of the Second International 

Workshop on Nude Mice. Andere prijswinnende titels waren 

onder meer Versailles: The View From Sweden, The Theory of 

Lengthwise Rolling en How to Avoid Huge Ships. Vorig jaar 

won The 2009-2014 World Outlook for 60-milligram 

Containers of Fromage Frais. 

Recent verscheen overigens een boek over boeken met de 
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vreemdste boektitels, met alle winnaars van de Diagram Prize, Do-It-Yourself 

Brain Surgery and Other Implausibly Titled Books, door Joel Rickett. Zie The 

Guardian. 

 

 

6.5006.5006.5006.500    auteurs maken bezwaar tegen Google Books auteurs maken bezwaar tegen Google Books auteurs maken bezwaar tegen Google Books auteurs maken bezwaar tegen Google Books     

Bron: http://www.papierenman.blogspot.com/ 
 

Zowat 6.500 auteurs, onder wie grote namen als 

Thomas Pynchon, Louis de Bernières, Bret Easton 

Ellis, Zadie Smith en Graham Swift, hebben hun njet 

gegeven om hun boeken te laten opnemen in de 

digitale bibliotheek die Google aan het uitbouwen is.

  Ze maakten gebruik van de zogenaamde ‘opt 

outregeling’ om zich terug te trekken, meldt The 

Guardian. Daarmee krijgen de digitale ambities van Google opnieuw een knauw. 

Auteurs die bezwaren hadden tegen het gebruik van hun boeken door Google, 

moesten tegen 28 januari hun verzet te kennen geven. Uit documenten, 

afkomstig van de rechtszaak over het omstreden Google Books Settlement die 

momenteel plaatsvindt in New York, blijkt nu dat zeker 6.500 auteurs, uitgevers 

en literaire agenten dat effectief deden.   Naast een groot aantal bekende 

hedendaagse en bestsellende auteurs verlenen bijvoorbeeld ook de erven van 

Roald Dahl en Rudyard Kipling geen toestemming om hun werk te digitaliseren. 

Schrijfster Ursula K. Le Guin had een petitie opge-

start om “het copyrightprincipe in de Verenigde 

Staten te vrijwaren, momenteel bedreigd door het 

Google Books Settlement.” Steeds meer auteurs zijn 

bezorgd over het feit dat ze via Google Books de 

controle over de rechten op hun werk dreigen te 

verliezen.   Gevreesd wordt ook dat Google een monopolie over de 

onlineboekenverkoop in handen krijgt. “Google’s aanpak zet de copyrightwetten 

op zijn kop”, zo luidt het bij de Action on Autors’ Rights. “Ze ontnemen de 

rechten aan de auteur. En die komen evenmin bij de lezer terecht, maar bij een 

op winst belust bedrijf”, aldus schrijfster Gwyneth Jones. 

Auteur Marika Cobbold voegt eraan toe: “Meestappen in Google Books is alsof 

ik mijn kinderen afsta aan een babysitter die ik nooit heb gezien.” Op de 

rechtszitting over het omstreden Google Settlement houdt de rechter zijn 
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beslissing nog in beraad. Zowat 500 betrokken partijen kwamen pro- en contra 

aan bod. Als de rechter het Settlement goedkeurt, kan Google verder met zijn 

plannen om miljoenen boeken te digitaliseren, doorzoekbaar te maken én te 

verkopen. Cruciaal punt blijven ook de vergoedingen voor auteurs en uitgevers, 

ter compensatie voor het inscannen van hun boeken. (DL) 

 

 

Behang eens met boeken Behang eens met boeken Behang eens met boeken Behang eens met boeken     
 

Voldoet het niet langer om naar de boekenruggetjes in 

je bibliotheek te zitten turen? Dan kan er nog een schep 

bovenop. Dit (zelfklevende) behangpapier van Tracey 

Kendall brengt soelaas en verhoogt de verwarring in de 

huis- of werkkamer nog. Te verkrijgen via deze site. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Open oog voor dichtenOpen oog voor dichtenOpen oog voor dichtenOpen oog voor dichten    

    

SoortSoortSoortSoort: workshop 

WieWieWieWie: Taalwerkplaats Drenthe 

WatWatWatWat: O.l.v. Lilian Hoogendoorn gedichten schrijven en om 14.30 uur presenteren 

voor publiek in kleinschalig theater. 

ProvincieProvincieProvincieProvincie: Drenthe 

WaarWaarWaarWaar: Nieuw Amsterdam 

WanneerWanneerWanneerWanneer: 21 maart, 11.00 - 16.00 uur 

HoeveelHoeveelHoeveelHoeveel: € 15,- 

Meer informatieMeer informatieMeer informatieMeer informatie: www.taalwerkplaatsdrenthe.nl 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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Jaargang 8 

Nummer 4 

16 Maart 2010 

 

Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. 4: 

 

� Wandelen door het duinlandschap Wassenaar & Omgeving 

� Boudewijn in het eindexamenjaar 

� De Boekenwereld 

� Rubens, Napoleon, Monet en Peter de Grote in Amsterdam 

� Vermisten na tsunami op Chileens eiland 

� Fantast in de Leidse Canon vervangen door dichter en verzamelaar 

� Ontvreemd van het digitale prikbord van vriend Jürgen Smit 

� Sale 17807 - Printed Books, Maps and Manuscripts, 

� Wereldprimeur voor TNT Post, een postzegel als boekje 

� Vondsten uit China 

 

Met dank voor het aanleveren van tekst, illustraties, 

foto’s en/of onderwerpen, aan: Louis Schouten, 

Patrick van Emst, André Koolen, Leo van Maris, 

Jürgen Smit en Alex van Egdom. 

 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: 

kpiters@xs4all.nl 

 

Dodo afgebeeld in: Radio Times (van de BBC) 3 

maart 1979, van Patrick van Emst.  
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Wandelen door hetWandelen door hetWandelen door hetWandelen door het duin duin duin duinlandschap Wassenaar & Omgevinglandschap Wassenaar & Omgevinglandschap Wassenaar & Omgevinglandschap Wassenaar & Omgeving        

 

Wat Wandeling door het mooiste stukje wereld 

volgens Boudewijn Büch: de duinen bij 

Wassenaar    

Wanneer Zondag 28 maart 

Tijdstip Verzamelen en koffie 10.00 uur; 

Wandeling start om 11.00 uur 

 

Waar Startpunt is Restaurant Duinoord in de duinen 

bij Wassenaar 

 

Wie Open voor alle liefhebbers, ook geschikt voor 

kinderen; kortere route en/of tussentijds 

doorsteken of stoppen, is mogelijk 

Niet leden betalen € 5,- 

 

Aanmelden André Koolen: buchmania@xs4all.nl  

 

Zondag 28 maart wandelen we onder bezielende leiding van Simone van Olst, 

schrijfster van de Büchmania-uitgave Herinnering aan een landschap, door het 

Duinlandschap van Wassenaar & Omgeving, bekend om zijn mooie en diverse 

natuurgebieden zoals Berkheide, Duinrell, Ganzenhoek, Kijfhoek, Bierlap, Pan 

van Persijn en Meijendel. 
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Boudewijn Büch was gek op de duinen van Wassenaar. In bijna elke roman of 

gedicht komt wel een verwijzing naar het duinlandschap voor. Büch kon zich 

geen mooier begin van de lente voorstellen dan met zijn vader de duingebieden 

uit te pluizen op zoek naar mooie vlinders. 

Büch heeft geen woord gelogen als hij zegt dat er geen mooiere plek op aarde 

is dan het duingebied van Wassenaar. Dit boek is een beschrijving van deze 

plek, die Büch de rest van zijn leven zou herinneren. 

Een citaat van Boudewijn Büch opgetekend in de 

Telegraaf en later gepubliceerd in Vreemdeling in 

eigen landschap van Ingrid Hoogervorst: 

"Ik leef in achtenvijftig. Mijn geest bevindt zich 

op de geestgronden van Wassenaar waar mijn 

jeugd ligt. Die magie van dat duinlandschap uit 

mijn jeugd is zo fascinerend. Weet je dat ik daar 

nooit naar terugga? Ik ga nooit naar Wassenaar, 

treed zelfs niet in de omgeving op. Wonen op 

die geest-grond kan niet, anders word ik een 

onderdeel van de mythe die ik zelf gecreëerd 

heb. Je kunt niet in je romans wonen." 

We verzamelen zondag 28 maart bij Hotel-

Restaurant Duinoord gelegen richting 

Wassenaarse Slag.  

Adres: Wassenaarseslag 26 • 2242 PJ • 

Wassenaar. 

 

Vanaf 10.00 uur verzamelen met koffie of 

thee.  

11.00 uur starten we met de 

wandeling.Onderweg zijn twee pauzes 

ingelast. Eén voor koffie/thee en één om 

te lunchen. 

Als u niet de gehele wandeling kunt lopen, is het ook mogelijk een deel van de 

wandeling te lopen en/of een stuk af te snijden. Ook prima geschikt voor 

deelname van kinderen. Niet leden betalen € 5,- voor deelname. 

Opgeven voor deze wandeling kan bij André Koolen: buchmania@xs4all.nl.  
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Voor- en na de wandeling, bij de koffie of een heerlijk glaasje is er gelegenheid 

tot de aankoop van de uitgave: Herinnering aan een landschap van schrijfster 

Simone van Olst. Zij is vanzelfsprekend bereid uw exemplaar te signeren. 

Routebeschrijving:Routebeschrijving:Routebeschrijving:Routebeschrijving: Kijk voor de routebeschrijving op 

de website van hotel-restaurant Duinoord. Hotel-

restaurant Duinoord is met het OV niet goed 

bereikbaar. U moet dan vanuit Wassenaar nog 28 

minuten lopen. Daarom kunt u zich opgeven voor 

een pendeldienst vanaf treinstation Den Haag CS. U 

kunt zich hiervoor aanmelden bij André Koolen: 

buchmania@xs4all.nl. Ook als u vanaf het Den 

Haag CS mensen naar Wassenaar kunt meenemen/oppikken, kunt u dit laten 

weten aan André. 

 

Boudewijn in het eindexamenjaarBoudewijn in het eindexamenjaarBoudewijn in het eindexamenjaarBoudewijn in het eindexamenjaar    

Paul Westgeest 

 

Hierbij een foto van Boudewijn in zijn eindexamenjaar (1961?) Foto gekregen 

van Mieke v.d. Berg. Zij zit in de rolstoel en B. twee rijen achter haar. (zie Weg 

uit Wassenaar van ene Frans Mouws). 
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De BoekenwereldDe BoekenwereldDe BoekenwereldDe Boekenwereld    

Met dank aan Louis Schouten 

 

Louis nam onderstaande tekst deze week al op in zijn nieuwsbrief; over het 

verschenen artikel in De Boekenwereld. Omdat u dit niet mag missen, hieronder 

de tekst van Louis. 

 

In het nieuwste nummer van het tijdschrift De boekenwereld, maart 2010, dat 

een paar dagen geleden is verschenen, is een briljant essay opgenomen, ge-

schreven door ene Cornelis Jan Aarts, over het Benedictus Brockhaus 

Gezelschap 'De Brockenbaan'. 

Na lezing van het essay komt de lezer, net als ondergetekende, onvermijdelijk 

tot de conclusie dat het beschreven literaire genootschap een griezelige 

gelijkenis vertoont met de twee bekende Boudewijn Büch Genootschappen..! :-) 

 

De Boekenwereld. jrg 26. No.3. Maart 2010. Uitgeverij Van Tilt. 

Winkelprijs, € 10.- Het essay is over drie pagina's verdeeld.  

 

U zult begrijpen dat wij niet het gehele essay kunnen publiceren wegens het 

auteursrecht, maar enkele rake en herkenbare passages volgen hieronder:  

 

“FanclubFanclubFanclubFanclub  

 

Van de vele literaire genootschappen die ik ken, is het Benedictus Brockhaus 

Gezelschap ‘De Brockenbaan’ wel het allermerkwaardigste. 

Het is een bont gezelschap van goedaardige aarslikkers, bibliofielen, cocaïne-

snuivers, dodoëierenrapers, eilandentellers, fanatici, grafschenners, hamste-

raars, idioticoncontroleurs, jantjes- en jansjes-van-leiden, keerkringkruisers, 

letterkundige leuteraars, maanaanbidders, Napoleonvereerders, opdrachtkrullers, 

pinguïnnaäpers, querulanten, rijstkakkers, stamboomke-

vers, trekpoprukkers, umlautfetisjisten, vuurtorenbeklim-

mers, woudlopers, x-straalnajagers, ijdeltuiten en zee-

zwervers. Benedictus Brockhaus moest bij leven niets 

van zijn bewonderaars hebben: ‘Die fans zijn het ergste.’ 

Hij vermeed hun bijeenkomsten, ontweek contacten of 

schreef hen woedende brieven en verkwanselde onmid-

dellijk de boeken die zij hem van over de hele wereld 

toezonden. Maar de bewonderde schrijver was amper 

koud, of zijn zeloten hielden op zaterdag 14 december 

2002 al hun Eerste Internationale Benedictus Brockhaus 

Dag.’ Internationale? Toe maar! Had het Gezelschap nog 

een in zijn eigen krokodillentranen verzopen Brockhausaddict uit Tuvalu opge-

dregd? Ik weet nog heel goed hoe de eminente Brockenbaan-oprichter 

Lodewijk Burgemeester die eerste keer huilend zijn ‘In Memorium’ uitsprak.  
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Sindsdien zijn wij acht Internationale Benedictus Brockhaus Dagen verder, 

waarvan ik er toch zeker vier heb meegemaakt. Zo’n IBB-dag voltrekt zich vol-

gens een vast patroon. De voorzitter, toepasselijk Hendrik Spreekmeester gehe-

ten, kondigt iemand aan die een spreekbeurt houdt over de betekenis van de 

zoeaaf in het werk van Benedictus Brockhaus. De voorzitter dankt de spreker en 

moedigt de leden aan de zaal te verlaten omdat de lezing gedrukt, gebrocheerd 

en te koop is en de spreker bovendien bereid is zijn meesterwerkje te signeren. 

De hele meute verlaat opgewonden de zaal om de lezing 

te kopen en van een kleffe opdracht te laten voorzien. En 

stroomt vervolgens weer naar binnen voor de volgende 

voordracht. Daar stelt Kitty Spitters, de huidige voorzitter, 

ons een andere onderzoeker voor. Hij bespreekt de 

afnemende elandenpopulatie op Kerstmiseiland, zoals 

bekend een van Brockhaus’ talloze fascinaties. Deze 

procedure herhaalt zich op een internationale Benedictus 

Brockhaus Dag enige malen. De zaal loopt leeg en weer 

vol om de leden de gelegenheid te geven elkaar op te 

geilen, af te likken en leeg te kloppen. Weer een 

voordracht, nog een boek. Na een afdracht volgt een opdracht. Buiten de zaal 

is de Benedictus Brockhaus Boekenmarkt, waar niet alleen de complete werken 

van Benedictus Brockhaus liggen uitgestald, maar ook boeken over alle 

onderwerpen waarover Benedictus Brockhaus ooit schreef of die hij verzamelde. 

Want de ware Benedictus Brockhausfan verzamelt ook alles wat Benedictus 

Brockhaus verzamelde. Als het enigszins kan afkomstig uit de collectie van 

Benedictus Brockhaus zelf en dan nog het liefst met ‘het originele 

veilingstrookje’.”  

 

NB: Hilarisch, nietwaar?  ☺ 

Even verderop gaat de auteur glunderend en gnuivend verder.... 

 

“Anders dan bij de meeste letterkundige genootschappen is bij het Benedictus 

Brockhaus Gezelschap ‘De Brockenbaan’ de vereerde schrijver niet louter 

onderwerp van studie en contemplatie. De ware Brockhaus-fan gaat een stapje 

verder. Hij reist in het voetspoor van zijn idool naar alle eilanden en windstreken 

die Brockhaus op de kaart heeft gezet, hij weet net als zijn leermeester alles 

over de ontdekkingsreizen van Kapitein Haak, en hij verzamelt ook deftig al de 

geschriften van Benedictus de Spinoza, Alexander von Humboldt en Robert 

Louis Stevenson, de helden van zijn held. Benedictus Brockhaus-fans willen 

niet alleen Benedictus Brockhaus bestuderen en verzamelen, maar proberen 

vooral als Benedictus Brockhaus te verzamelen, als Benedictus Brockhaus te 

onderzoeken, als Benedictus Brockhaus te schrijven, ja, hun diepste verlangen 

is het om als Benedictus Brockhaus te leven.” 

 

NB: de gelijkenis gaat bijna eng worden... ☺ 
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“  Het Benedictus Brockhaus Gezelschap ‘De Brockenbaan’ geeft jaarlijks het 

fanzine Benedictaat uit, met studies, interviews, essays en verhalen. Over 

Benedictus uiteraard, maar toch vooral ter navolging van Benedictus. Elk jaar 

mag iemand van de club de Brockhaus-voordracht houden over een brock-

hausiaans onderwerp en mag een ander het volgende deeltje schrijven in de 

reeks ‘Brockhaus van A tot Z’ (nu al acht deeltjes verschenen). En dan is daar 

nog het jaarboek van Die Gesellschaft des blauen Dichters. Dit is het elitekorps 

van de internationale Brockhaus-beweging. Die Gesellschaft des blauen 

Dichters telt slechts vijfendertig leden: de uitverkorenen! Zij voelen als 

Brockhaus. Oprichter Lodewijk Burgemeester hoort daar natuurlijk niet meer bij 

want die wilde meer leden en verhandelt inmiddels 

brockhausiana voor grof-gewin. Een smet op het 

blazoen. Voor de vijfendertig preciezen in de leer is 

het werk van Brockhaus speeltuig voor de geest. Zij 

zien in Brockhaus hun ‘Grote Boekenganger’. Hun 

verering gaat over in aanbidding. En waarom ook niet? 

Wie A zegt, zegt al gauw BB. ‘Voor de leden van het 

Benedictus Brockhaus Genootschap is hij de 

onsterfelijke voorganger.’ Het staat er zonder ironie. 

In het jaarboek lezen we ook: ‘Zoals bekend 

inspireerde Benedictus Brockhaus ons allen.’ Deze 

gebenedijde inspiratie leidt tot doorleefde reisver-

halen, intieme ontboezemingen en ‘ontroerende 

verstilde poëzie’ van de ware groupies. ik citeer nog 

eens uit het voorwoord van het jaarboek: ‘Benedictus Brockhaus’ geest zweeft 

als het ware boven hun bijdragen.’ Kelly Dashboard haalt poëtisch een dierbare 

herinnering op aan een moment van stilte, alleen met haar Benny in Museum 

Boerhaave: 

 

Samen de catalogus bekijken, dolle pret, 

Alsof hier de tijd is stilgezet. 

 

Kokky Koreneef verklaart haar liefde in al haar eenvoud zo: ‘Smachten en 

smullen dat is wat wij willen.’ Zij illustreert haar artikel over de bril van Buddy 

Holly met een ansichtkaart van Buddy Holly die zij zelf Benedictus ooit gestuurd 

had en die zij postuum voor veel geld op een van de vele Brockhaus-memorial-

veilingen moest terugkopen. Want zij wilde onder geen beding haar intieme 

correspondentie met Benedictus met een vreemde delen. Als dat geen pure 

passie is... 

 

Op de laatste Internationale Benedictus Brockhaus Dag verschijnt als deel 8 in 

de serie ‘Brockhaus van A rot Z’ een bibliofiel uitgegeven verhaal van August 

König. Deze August König had over Brockhaus’ bekendste roman Het kind van 

de rekening in zijn pamflet De afrekening beweerd dat die roman eigenlijk ging 
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over het dode kind in zijn leven. Ordinair necrofaag jatwerk van Brockhaus dus. 

Nu verscheen in een beperkte oplage van driehonderd genummerde exemplaren, 

dus alleen voor intimi, Königs verhaal De Claustrofobie van Prins. Prins is, dat 

moet u even weten, de naam van een regelmatig voorkomend karakter in het 

werk van Brockhaus. Een fictioneel alter ego van Benedictus Brockhaus eigenlijk, 

dat nu op zijn beurt door August König gebruikt wordt voor een literair spel met 

wisselend perspectief. Königs hoofdfiguur, ook Prins dus, blijkt aan het eind 

een personage te zijn in een schoolopstel van ‘Benedictus’ (het is begrijpelijk 

als u dit niet meer kunt volgen, maar ik verzeker u dat in de literatuur dit soort 

grapjasserij niet ongewoon is).  

In de namiddag wordt August König geïnterviewd over zijn literair spiegel-

gevecht met wijlen Brockhaus. Handig drijft zijn ondervrager hem in een hoek en 

ten slotte komt aarzelend maar fier het hoge woord eruit: ‘Eigenlijk ben ik de 

reïncarnatie van Benedictus Brockhaus!’ Bevrijdend applaus klatert op: de 

vereenzelviging is compleet.” 

 

NB: commentaar overbodig...☺  

De scribent, Aarts, sluit af met de, nu al onsterfelijke, beschouwing: 

 

“   Diezelfde dag nog wordt bekend dat een planetoïde ergens tussen Mars en 

Jupiter naar Benedictus Brockhaus is vernoemd. Volgend jaar, voorspel ik u, 

beleven wij de Eerste Interplanetaire Benedictus Brockhaus Dag. Het jaarboek 

getuigde al: ‘Benedictus Brockhaus is niet dood, Benedictus leeft!’ Voor Kitty, 

Kelly en Kokky is de koek nog lang niet op. 

 

Archangelsk, op de eenenzestigste geboortedag van Benedictus Brockhaus, 

maandag 14 december 2009” 

 

NB: Tot zover enkele ruime citaten uit dit humorvolle essay. Aangehecht worden 

nog een negental noten toegevoegd... 

Net als het beschreven genootschap, vertonen de opgevoerde personen een 

welhaast merkwaardige gelijkenis met enkele, ons goed bekende, figuren uit  

de Büchwereld...☺☺ 

 

Chapeau....!!! 

 

Lodewijk Burgemeester - Hendrik Spreekmeester - Kitty Spitters - Kelly 

Dashboard - Kokky Koreneef.... Op wie lijken die toch...? 

Wij komen er maar niet achter...☺ 

 

Het magazine is te koop in de betere boekhandel, die een ruime sortering heeft 

van literaire bladen. Of is te bestellen op:  

www.deboekenwereld.nl 
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Rubens, Napoleon, Monet en PeterRubens, Napoleon, Monet en PeterRubens, Napoleon, Monet en PeterRubens, Napoleon, Monet en Peter de Grote in Amsterdam de Grote in Amsterdam de Grote in Amsterdam de Grote in Amsterdam    

Patrick van Emst 

Amsterdam, 4 Maart 2010 

 

Tentoonstellingsprogramma Hermitage Amsterdam 2011Tentoonstellingsprogramma Hermitage Amsterdam 2011Tentoonstellingsprogramma Hermitage Amsterdam 2011Tentoonstellingsprogramma Hermitage Amsterdam 2011----2015 bekend2015 bekend2015 bekend2015 bekend 

 

Hermitage Amsterdam heeft de komende jaren ondermeer tentoonstellingen 

over Rubens, tsaar Alexander en Napoleon, de (post-)impressionisten en Peter 

de Grote. Tijdens de persbijeenkomst vanochtend ter gelegenheid van de 

opening van de tentoonstelling Matisse tot MalevichMatisse tot MalevichMatisse tot MalevichMatisse tot Malevich presenteerde de directeur 

van het Staatmuseum de Hermitage in St.-Petersburg, Michail Piotrovsky, de 

tentoonstellingsplannen in Amsterdam voor de periode van 2011 t/m 2015. 

Ook komt het museum met een tentoonstelling over Siberië en presenteert het 

kunst van de Orthodoxe Kerk. In 2014 is speciale aandacht voor het 250-jarig 

bestaan van de Hermitage. Alle tentoonstellingen bevatten kunstschatten uit de 

Hermitage in St.-Petersburg en uit andere musea.  

    

Alexander de Grote en de Weg naar het OostenAlexander de Grote en de Weg naar het OostenAlexander de Grote en de Weg naar het OostenAlexander de Grote en de Weg naar het Oosten    

18 september 2010 – 18 maart 2011 

 

Geen vorst uit de oudheid spreekt zo tot de verbeelding als Alexander de Grote 

(356 v. Chr. – 323 v. Chr.; koning vanaf 336 v. Chr.). Vanaf zijn vroege jeugd 

wist hij de mensen om hem heen te inspireren. Tijdens zijn veldtochten naar het 

Oosten ging Alexander op zoek naar de 

oorsprong van Dionysos. Volgens de oude 

Grieken was die afkomstig uit het exotische 

Oosten, mogelijk India. Alexander reisde 

Dionysos na en kwam in contact met vele 

landen: Egypte, Syrië, Bactrië, Perzië, India 

en Mongolië. Overal stichtte hij nieuwe 

hoofdsteden die hij alle Alexandrië noemde. 

Hij liet een spoor van Griekse cultuur achter: 

het hellenisme. 

Zijn naam en faam bleven bestaan, ook na de oudheid. Voor vele Europese, 

Russische en islamitische vorsten was hij een lichtend voorbeeld. Schilderijen, 

wandtapijten en toegepaste kunst tonen leven en geschiedenis van Alexander. 

In de tentoonstelling komen al deze aspecten aan bod, met voorwerpen vanaf 

de klassieke oudheid tot in de moderne tijd, van westerse en niet-westerse 

oorsprong. 
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Programma:Programma:Programma:Programma: 

Alexander de Grote    september 2010 – maart 2011 

Kunst van de Orthodoxe Kerk   maart 2011 – september 2011  

Rubens en zijn tijd     september 2011 – maart 2012  

Siberië      maart 2012 – september 2012  

De oorsprong van de moderne kunst  september 2012 – maart 2013 

Peter de Grote     maart 2013 – september 2013  

Oriëntaalse kunst     september 2013 – maart 2014  

Rusland vóór Peter de Grote   maart 2014 – september 2014  

250 jaar Hermitage!    september 2014 – maart 2015 

Tsaar Alexander I en Napoleon   maart 2015 – september 2015  

 

Momenteel in de Hermitage de tentoonstelling: 

Matisse tot Malevich,  
Pioniers van de moderne kunst uit de Hermitage 

6 maart 2010 – 17 september 2010 

 

De Hermitage in St.-Petersburg herbergt een van de beste collecties Franse 

schilderkunst uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. 

Dit bijzondere onderdeel van de collectie bevat honderden meesterwerken van 

kunstenaars die als pioniers van het modernisme kunnen worden beschouwd, 

onder meer Matisse, Van Dongen, De Vlaminck, Derain en Picasso. In de 

tentoonstelling wordt het begrip modernisme in een historisch perspectief 

geplaatst en is er ruime aandacht voor de manier waarop de kunstenaars aan 

deze revolutionaire vernieuwing in de kunst deelnamen. De oorsprong van deze 

collectie van de Hermitage lag bij de beroemde Russische verzamelaars 

Morozov en Sjtsjoekin.  ©Succession Henri Matisse, The Red Room (Harmony in Red), 1908 c/o Pictoright Amsterdam 2010 
Voor het eerst zullen in Nederland hoogte-

punten uit deze ‘moderne’ verzameling 

Franse kunst van de Hermitage te aan-

schouwen zijn, in een tentoonstelling die zijn 

weerga in de Nederlandse musea niet kent. 

In de toekomst zal een tweede tentoon-

stelling ingaan op de oorsprong van deze 

moderne kunst, aan de hand van een rijke 

selectie van de beroemde Franse impressionisten uit de Hermitage. 

Gastconservator is Henk van Os, Universiteitshoogleraar aan de Universiteit van 

Amsterdam en voorzitter van de Raad van Specialisten van de Hermitage 

Amsterdam. 
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Hermitage AmsterdamHermitage AmsterdamHermitage AmsterdamHermitage Amsterdam Afdeling Communicatie, Educatie & Marketing Pom Verhoeff en Kim van Niftrik T +31 (0)20 530 87 55  F +31 (0)20 530 87 50 pressoffice@hermitage.nl www.hermitage.nl/pers 
 

 

Vermisten na tsunami op Chileens eilandVermisten na tsunami op Chileens eilandVermisten na tsunami op Chileens eilandVermisten na tsunami op Chileens eiland    

André Koolen 

 

Bron: ANP/DPA  

Datum: 27/02/10 
 

 
 

SANTIAGO - Op het Chileense eiland Robinson Crusoë in de Grote Oceaan 

worden meerdere mensen vermist na een tsunami, die was veroorzaakt door 

een van de zwaarste aardbevingen ooit gemeten. Volgens een piloot die over 

het getroffen gebied vloog, zijn gebouwen verwoest, waaronder woningen en 

een school.  

Een ooggetuige op het eiland meldde dat het niet om één vloedgolf ging, maar 

om een reeks golven die steeds hoger en krachtiger werden. Daardoor konden 

de meeste mensen op tijd naar hoger gelegen gebieden vluchten. 

 

In de Chileense stad Concepcion op het vasteland zouden zich ongeveer 150 

mensen onder het puin van een ingestort flatgebouw bevinden. 

Reddingswerkers konden al zo'n tien personen bergen. Het gebouw was 

onlangs opgeleverd.  
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Fantast in de Leidse Canon vervangen door Fantast in de Leidse Canon vervangen door Fantast in de Leidse Canon vervangen door Fantast in de Leidse Canon vervangen door  dichter en verzamelaar dichter en verzamelaar dichter en verzamelaar dichter en verzamelaar    

 

In de vorige nieuwsbrief meldde we u dat de Leidse Canon nu met een website 

in cyberspace te bewonderen is en dat de Leidse Canon ook aandacht heeft 

voor Boudewijn Büch. De wijze waarop Boudewijn Büch op de website (en de 

papieren uitgave) stond vermeld, stoorde menig Büchiaan. Leo van Maris en 

ondergetekende klommen in de pen om in Boudewijns typering ‘schrijver, 

programmamaker en fantast’, het woord fantast te vervangen of in ieder geval 

te verwijderen. Hieronder een weergave van de correspondentie en het resultaat 

daarvan. 

 

 

“Beste Joris, 

 

Vandaag heb ik mijn foto van Boudewijn Büch op de site van de Leidse Canon 

gezien. De foto ziet er goed uit. 

 

Voor het woord 'fantast' in het onderschrift zouden heel wat schrijvers in 

aanmerking komen en niet de minste. Joseph Roth heeft o.a. een militaire 

carrière van zijn vader én een eigen dochter verzonnen en vervolgens als 

werkelijk gepresenteerd; Stendhal heeft een meisje als zijn eigen dochter 

benoemd om geld los te krijgen van zijn grootvader; Sylvia Plath heeft een heel 

Joods voorgeslacht gefantaseerd en voor waar uitgegeven; de dichter/dominee 

François HaverSchmidt heeft zijn pseudoniem Piet Paaltjens voor een werkelijk 

bestaand persoon uitgegeven (hij zegt zelfs dat hij hem heeft zien lopen!); de 

hedendaagse schrijfster Carl Friedman, uit een Brabants katholiek gezin 

afkomstig, heeft zich voor telg uit een Joods geslacht uitgegeven en daar vele 

artikelen over geschreven, enz. enz. 

Als alle schrijvers die hun fantasieën in hun eigen leven 'installeren' met het 

woord 'fantast' zouden worden gekarakteriseerd, zou er een gigantische lijst 

ontstaan. Kortom, er is geen enkele reden om Boudewijn het predicaat toe te 

kennen, als dat bij geen van de anderen gebeurt. 

 

Dank voor je begrip en vriendelijke groet, 

Leo van Maris” 

 

 

“Hoi Joris, 

 

Ik heb direct de dag van het live gaan van de Leidse Canon de site bezocht. 

Het is een mooie site geworden, mijn complimenten. De foto die je van 

Boudewijn Büch hebt geplaatst, is erg mooi. Boudewijn in zijn Leidse jaren. 

Helemaal top. 
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Wel ben ik minder enthousiast over de tekst die bij de foto staat. Met het feit dat 

Boudewijn wordt afgedaan als schrijver, programmamaker en fantast, ben ik van 

mening dat jullie Boudewijn Büch geen recht doen. 

Jullie doen daarin mee met de hype die na Boudewijns dood is ontstaan. 

Over het ongebreidelde enthousiaste, Boudewijns vrolijke, schertsende wijze 

van praten en voordragen heeft menig vriend van hem het nog altijd. Boudewijn 

was uitermate goed gezelschap waarmee je ontzettend kon lachen. Hij had een 

enorme kennis over een veelheid en diversiteit aan onderwerpen. Hij zette 

menig docent (ook universitair) met zijn kennis opzij. 

Boudewijn is schrijver en programmamaker, en tevens dichter, theatermaker en 

verzamelaar. 

Verzamelaar van boeken en alles op het gebied van ondermeer Goethe, 

Napoleon, de Dodo en Bilderdijk, om maar eens wat te noemen. 

Hij was verzamelaar van weetfeitjes. Dat vind ik misschien nog wel de beste 

omschrijving en als jullie origineel op de website willen zijn en Büch recht willen 

doen, vervang dan het woord fantast door 'verzamelaar van weetfeitjes'. 

Boudewijn heeft dit woord ook bedacht en in de wereld gezet. 

 

Als voorzitter van het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania kan ik je laten 

weten, dat je met de voorgestelde wijziging veel mensen een groot plezier doet. 

 

Hartelijke groeten, 

Karin Piters” 

 

Het antwoord kwam bijna onmiddellijk:  

 

“Hoi Karin en Leo, 

 

Ik ben het helemaal eens met jullie kritiek, sterker nog ik deel hem. Ik vind 

daarnaast dat het woord fantast onzorgvuldig is gekozen en in zekere zin op 

iedereen van toepassing zou kunnen zijn. 

 

Helaas ga ik niet over de tekst van de Canon website, deze was al eerder 

geschreven in het op 8 november 2008 uitgekomen boekwerk, maar heb ik 

slechts de techniek verzorgd. Ik heb wel jullie reactie doorgestuurd naar de 

projectleider van het website project. 

 

Een vriendelijke groet met alle sympathie,  

Joris” 

 

En een paar uur later:  

 

“Et voila... zie bijlage. 
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www.deleidsecanon.nl 

 

Vriendelijke groeten, 

Joris Arts” 

 

 

Ontvreemd van het digitale prikbord van vriend JürgenOntvreemd van het digitale prikbord van vriend JürgenOntvreemd van het digitale prikbord van vriend JürgenOntvreemd van het digitale prikbord van vriend Jürgen 

Met dank aan Jurgen Smit 

 

22 februari in België verschenen: fraai postzegelboekje met daarin onder andere 

prentjes van Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Multatuli, Bronte en Hugo. 
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Sale Sale Sale Sale 17807178071780717807    ---- Printed Books, Maps and Manuscripts, Printed Books, Maps and Manuscripts, Printed Books, Maps and Manuscripts, Printed Books, Maps and Manuscripts,    

23 Mar 2010  New Bond Street23 Mar 2010  New Bond Street23 Mar 2010  New Bond Street23 Mar 2010  New Bond Street    

André Koolen 

    

 
Lot No: 20Lot No: 20Lot No: 20Lot No: 20

••••    
 

AUSTRALIA 

"Private Journal of A Voyage to Australia 1838-39 By James Bell/ Kept in 

conformity with a promise made to C. Perry Bellisle St Workington, and with the 

intention of being sent to her, as a small token of respect for her many good 

qualities and the friendship with which she has furnished me", describing his 

voyage from his embarkation on board the Planter (Captain Beasley) from 

Deptford on 25 November 1838, until 15 May 1839, being the day before his 

landing at Adelaide, some 225 pages, original green vellum, later repairs, dust-

staining and other signs of use, 8vo, Deptford to Adelaide, 1838-1839. 

Estimate: £2,000 - 4,000  

Footnote:Footnote:Footnote:Footnote:    

"CONVEYING IN THEMSELVES ALL THE FILTH OF THE PLACE OF THEIR 

NATIVITY, TO ADELAIDE": a quite exceptional account of life aboard an 

emigrant ship bound for South Australia. Although kept for the benefit of a 

member of the fair sex, James Bell's journal spares her little in its depiction of 

life on board The Planter. Not the least of Bell's worries was Captain Beasley 

and his crew: "The scenes of our drama become daily more intricate and indeed 

I can scarcely now see when it is to end – The Capt and Surgeon having last 

evening disagreed and begun to review each others conduct the dispute ran so 

high as to provoke the former to knock the latter down with his fist... The chief 

mate whom I have mentioned before, got very drunk and his swearing was most 
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profane... A heavy lurch of the Ship, rolled him over and as he is a heavy man, 

bloated with hard drinking, he fell with great violence and his head came in 

contact with the corner of our iron stove which cut and mangled him most 

dreadfully. I was the first to render him assistance and got a light and candle 

the Surgeon who had just left him a few minutes before, himself flushed with 

drinking, the wound was dressed... I found the officer on watch asleep, and so 

drunk that I could not make him understand what had happened...". What 

follows, makes one wonder if indeed Bell did send this book back for Miss 

Perry's perusal (valuable though it is from a twenty-first century anthropological 

perspective and for what it tells us about emigration to Australia at this time): 

"We have on board an old man who was called Dr at the beginning of our 

voyage. It seems however he has been licensed to preach, but has always 

taught a school at Liverpool, from which place he is, and goes out to S. 

Australia having got a free passage with 11 daughters and 2 Sons. His name is 

McGowan... our Capt of course could not want a mistress till he returned to his 

own in England, but made love to 2 of McGowans daughters... the Capt was 

allowed to keep the daughters company at all hours, and during the whole time 

of our being in warm weather our bed on deck sufficed for all three... such an 

example was soon followed up by all the Ships Co: but particularly the 3 Mates 

carried immorality to a glaring height, particularly the 1st mate – whom I saw 

take farewell of a wife and child at Deptford – and who is a man of 40 or more. 

And it was quite common to see the Capt occupying the 3rd part of a bed on 

deck, and the 3 mates sharing theirs with such ladies as esteemed it an honour 

worthy of their acceptance, and thanks to the Colonization Comrs they soon 

found many such who seemed to like their Cabin so much better than their own 

part of the Ship... natives of some obscene Alley, in some obscene Street, of 

that renowned city London, and who are conveying in themselves all the filth of 

the place of their nativity, to Adelaide".  

 

 

Wereldprimeur voor TNT Post, een postzegel als boekjeWereldprimeur voor TNT Post, een postzegel als boekjeWereldprimeur voor TNT Post, een postzegel als boekjeWereldprimeur voor TNT Post, een postzegel als boekje    

André Koolen 

 

TNT Post grijpt de 75e Boekenweek 

aan om een unieke postzegel uit te 

brengen. De Boekenweekpostzegel is 

tegelijkertijd een boekje van drie bij 

vier centimeter dat losgemaakt en 

gelezen kan worden. Nooit eerder 

werd door een postbedrijf een 

postzegel uitgegeven in de vorm van 

een boekje. Richard Hutten tekende 

voor het ontwerp en Joost Zwagerman, 

de auteur van het Boekenweekgeschenk, schreef het verhaal voor het boekje. 
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De 75e Boekenweek vindt nog plaats t/m 20 maart 2010. De Boekenweek is een 

jaarlijkse promotiecampagne voor het literaire, Nederlandstalige boek en wordt 

georganiseerd door de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het 

Nederlandse Boek). Onverbrekelijk verbonden aan de Boekenweek is de uitgave 

van het Boekenweekgeschenk, een literair verhaal dat speciaal voor de 

Boekenweek is geschreven. Dit jaar schreef Joost Zwagerman het 

Boekenweekgeschenk Duel. Zwagerman is ook de auteur van de 

Boekenweekpostzegel, een kort verhaal dat aansluit op Duel maar ook 

zelfstandig kan worden gelezen. 

 

De Boekenweekpostzegel is ontworpen door Nederlands ontwerper Richard 

Hutten die samen met Damian Tatangelo, David Schäublin, Michaela Tomiskova 

en Joep Huisinga het ontwerpteam 

vormde. Uit zijn ontwerpen spreekt 

een vitale eigenzinnigheid en een 

onstuitbare drang tot innovatie. TNT 

Post is aan de andere kant als 

eigentijds bedrijf altijd op zoek naar 

vernieuwende ontwerpen voor zijn 

producten. De twee komen samen in 

de totstandkoming van deze heel 

bijzondere postzegel. Bij Studio 

Richard Hutten draait het in het 

bijzonder om industrieel ontwerp. ''Op de postzegel is de suggestie van 

ruimtelijkheid aanwezig'', legt Richard Hutten uit. ''Daarop is namelijk een foto 

afgebeeld van een driedimensionale opstelling, die we in de studio met boeken 

hebben opgebouwd.  

 

Om het jubileum van de Boekenweek te verbeelden hebben we hiervoor 

Boekenweekgeschenken genomen. Die schoven we in stapeltjes bij elkaar tot 

stoere letters, die van bovenaf gezien samen het woord Boekenweek vormen. 

De tekst Nederland hebben we op de vloer geschilderd in een stoer font, dat 

goed aansluit op het ruimtelijk ontwerp, namelijk de FF Offline.'' 

De frankeerwaarde van de Boekenweekpostzegel is 2,20 euro, bestemd voor 

poststukken tot 500 gram. Bijvoorbeeld voor een boek. De postzegel kent een 

oplage van 266.000 stuks en is vanaf 9 maart verkrijgbaar bij de reguliere 

verkooppunten. Naast deze postzegel brengt TNT Post ook een postzegelmapje 

en een eerstedagenvelop uit. 
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VVVVondsten uit Chinaondsten uit Chinaondsten uit Chinaondsten uit China    

Vanuit Beijng Alex van Egdom 

 

Ik heb nog een leuke vondst gedaan in het Stadsmuseum van Beijing die 

verzamelaars zeker zal aanspreken. 

 

 

Er was een tentoonstelling over Macau vanwege het tienjarige jubileum van de 

teruggave van deze kolonie aan de PRC. In de vitrines lagen prachtige 

eerstedagenveloppen en postzegels die tussen 1999 en 2009 waren uitgegeven. 

Büch-waardig. 
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Maar het mooiste hing in de museumshop. Een miniatuurtje op een Ginkgoblad. 

Ik was één minuut voor sluitingstijd in de shop, maar kon deze nog even snel 

kopen. ☺ 

 

Groetjes 

Alex 

 

 

Namens het bestuur van het  

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 

Karin Piters 
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BOBBOBBOBBOB----beurs beurs beurs beurs iiiin de Leidse Pieterskerkn de Leidse Pieterskerkn de Leidse Pieterskerkn de Leidse Pieterskerk    10 en 11 april 201010 en 11 april 201010 en 11 april 201010 en 11 april 2010    

Büchmania wederom op beide dagen aanwezigBüchmania wederom op beide dagen aanwezigBüchmania wederom op beide dagen aanwezigBüchmania wederom op beide dagen aanwezig    
    

    

 
 

De aprilbeurs van de BOB in de Leidse Pieterskerk vindt dit jaar plaats op 

zaterdag 10 en zondag 11 april a.s. Zo'n 35 antiquaren nemen op beide dagen 

hun mooiste, speciaalste en gezochte boeken mee. In de sfeervolle ambiance 

van de oude Pieterskerk is al dit moois en bijzonders op boekengebied te 

vinden. Wie nog echt wil voelen aan een boek en zijn toekomstige aanschaf 

goed wil bekijken, die heeft tijdens deze beurs alle mogelijkheden. De 

antiquaren zullen u daarbij graag van dienst zijn met hun kennis en een goed 

advies. 

De openingstijden is op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is dit 

maal gratis. 

 

Büchmania zal ook dit keer aanwezig zijn op de BOB-beurs. We bieden onze 

uitgaven te koop aan en promoten Büch’s werk en Büchmania als vereniging. 

Kom langs bij onze tafel, voor een praatje of bakkie. Wil je een handje helpen 

met het enthousiast verhalen over Boudewijn Büch, zijn werk, de 

Büchmaniaanse uitgaven en/of onze vereniging, dan zijn we zeker ook blij met 

je komst. Op beider dagen zijn naast het bestuur leden actief voor ons 

gezelschap. 

 

BOBBOBBOBBOB----beurs wijzigt concept en locatiebeurs wijzigt concept en locatiebeurs wijzigt concept en locatiebeurs wijzigt concept en locatie    

De aanstaande antiquarische boekenbeurs in de Pieterskerk sluit een periode 

van 21,5 jaar af. Enkele leden van de BOB, de organiserende Bond van 

Handelaren in Oude Boeken, deden al meer dan 40 keer mee. Met pijn in het 

hart neemt men daarom afscheid van de Pieterskerk. 

De BOB slaat een nieuwe weg in door in Leiden alleen eendaagse beurzen te 

gaan houden. De Hooglandse Kerk is daarvoor een uitstekende nieuwe locatie. 

 

In het komend najaar zal de BOB aansluiten bij de grote, bestaande NVvA-beurs 

in Amsterdam. Het totale veld van de PTA-beurs omvat dan zo'n 75 antiquaren 

en wordt daarmee veruit de grootste kwaliteitsbeurs van Nederland. 

Het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania sluit zich in het najaar aan bij de 

grote PTA-beurs.  
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De BOB heeft een vernieuwde websitevernieuwde websitevernieuwde websitevernieuwde website: http://www.bobboeken.org.  

Op de site vindt u behalve allerhande informatie, reportages ook de actuele 

deelnemerscatalogus van de komende beurs. 

 

 

Verenigingsnieuws Verenigingsnieuws Verenigingsnieuws Verenigingsnieuws –––– ALV schuift door naar het najaar ALV schuift door naar het najaar ALV schuift door naar het najaar ALV schuift door naar het najaar    
 

De laatste jaren bent u van ons gewend dat de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) van ons gezelschap plaatsvindt rond april/mei. We hebben om 

organisatorische redenen besloten de ALV naar het najaar te verplaatsen. Het 

financieel jaar en verenigingsjaar lopen dan (wederom) synchroon. Tevens geeft 

het ons nog wat tijd om de beloofde statuten en het huishoudelijk reglement in 

concept aan u aan te bieden en op deze ALV in stemming te brengen.  

We hebben dit voornemen voorgelegd aan de kascommissie van Büchmania en 

zij hebben ingestemd met deze beslissing.  

Robert-Jan Trügg versterkt het bestuur de komende maanden. Hij neemt per 

direct zitting in de commissie Verenigingsstructuur. Deze commissie heeft de 

eerste schreden gezet in de aanzet tot het concept van statuten en het 

huishoudelijk reglement. Gezamenlijk gaat de commissie bestaande uit: Michel 

Bal, Léon van den Dobbelsteen, Jan-Peter Kunst, Robert-Jan Trügg en 

ondergetekende, met vereende kracht verder om deze concepten op te stellen 

en aan u als lid aan te bieden.  

 

Het ligt in de bedoeling de ALV te houden tijdens de Amsterdam Antiquarian 

Book, Map & Print Fair 2010, die wordt gehouden op vrijdag 29 en zaterdag 30 

oktober 2010. De ALV is dan zaterdagmiddag 30 oktober in de PTA in 

Amsterdam. Verdere details volgen later.  

 

 

Charlotte Mutsaers Charlotte Mutsaers Charlotte Mutsaers Charlotte Mutsaers ---- Paraat met pen en penseel Paraat met pen en penseel Paraat met pen en penseel Paraat met pen en penseel    
 

Ze is intens, aanstekelijk en verrassend. Ook op papier en doek.  

Het vernieuwde Letterkundig Museum wijdt zijn eerste 

wisseltentoonstelling aan deze markante en veelzijdige 

schrijver en kunstenaar. Ze exposeert zelden haar werk, 

dus deze tentoonstelling is een unieke gelegenheid om 

Charlotte Mutsaers te bewonderen.  

Charlotte Mutsaers. Paraat met pen en penseel 

is vrijdag 2 april geopend en t/m 29 augustus te zien in het Letterkundig 

Museum in Den Haag.  

 

Meer informatie over het Letterkundig museum en deze tentoonstelling, kijk op: 

http://www.letterkundigmuseum.nl 
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Charlotte Mutsaers schreef tot nu toe twaalf boeken. 

Haar literaire werk werd achtereenvolgens bekroond 

met de Jan Greshoffprijs, de Busken Huetprijs, de 

Constantijn Huygensprijs en de PC Hooftprijs. Voor 

haar literaire en beeldende werk ontving zij de 

Jacobus van Looyprijs. Ze werd genomineerd voor 

zowel de AKO Literatuurprijs, de Gouden Uil als de 

Libris Literatuur Prijs. In mei 2010 zal Charlotte 

Mutsaers de P.C. Hooftprijs ontvangen voor haar 

gehele oeuvre. 

Voor de website van Charlotte Mutsaers kijk op: 

http://www.charlottemutsaers.nl 

 

 

Nieuwsgierig naar de schrijfster van onder meer 

Rachels rokje en Koetsier herfst en winnares van de 

P.C. Hooft-prijs 2010? Zondag 2 mei bezoekt Charlotte 

Mutsaers het museum en vertelt ze over de aan haar 

gewijde tentoonstelling en het bijbehorende 

Schrijversprentenboek. 

 

Datum: zondag 2 mei  

Aanvang: 14 uur 

Prijs: €12,50 (incl. entree) 

Reserveren is noodzakelijk: info@letterkundigmuseum.nl of 070-3339666 

 

De tentoonstelling Charlotte Mutsaers. Paraat met pen en 

penseel wordt begeleid door een gelijknamig Schrijvers-

prentenboek. Talloze foto’s, citaten en fragmenten uit haar 

werk en interviews geven een schitterend beeld van 

Mutsaers’ vaak bejubelde veelzijdigheid. 

Prijs €25 

Te koop in de boekhandel, de museumwinkel en te 

bestellen op deze website. 

 

 

Letter is een eenmalig glossy magazine waarin Het 

Pantheon centraal staat. Onder meer Anna Enquist, Jan 

Siebelink, Renate Dorrestein, Kees en Kim van Kooten, 

Thom Hoffman en Hella S. Haasse werkten mee aan dit 

fraai vormgegeven blad. 

Prijs € 5,95  

Alleen te koop in de museumwinkel en te bestellen via deze 

website van het Letterkundig Museum. 
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Van Kader Abdolah tot Joost Zwagerman, van Louis 

Couperus tot Anna Enquist, van De Schoolmeester tot 

Toon Tellegen. Alle 425 geschilderde portretten van de 

Nationale Schrijversgalerij zijn terug te vinden in de full 

colour catalogus.  

Prijs €15 

Te koop in de boekhandel, de museumwinkel en te 

bestellen op deze website. 

NB Afwijkende verzendkosten à € 6,75 (pakketpost). 

 

Laat u verleiden op 10 en 11 april tijdens de 29e editie van het Museum-

weekend, dat dit jaar ‘Verleiden’ als thema heeft. Bezoekers kunnen dit 

weekend de nieuwe tentoonstellingen van het Letterkundig Museum ontdekken 

met 50 % korting op de toegangsprijs. 

 

 

Laatste kans Laatste kans Laatste kans Laatste kans om om om om inininin te  te  te  te schrijven op unieke luxe schrijven op unieke luxe schrijven op unieke luxe schrijven op unieke luxe Dodo Dodo Dodo Dodo uitgaveuitgaveuitgaveuitgave    
 

André Koolen heeft tijdens de Boudewijn Büch Dag in december gevraagd aan 

de aanwezige leden wie interesse heeft in een luxe uitgave van het (in het 

Nederlands vertaalde) essay over de Dodo dat Jan den Hengst schreef voor het 

wetenschappelijk tijdschrift Archives of Natural History. 

Hierop schreven enkele leden zich voor deze editie in. 

We geven iedereen nu een laatste kans zich in te schrijven. 

 

De richtprijs voor deze uit te komen luxe editie ligt tussen de € 30,- en € 40,- 

maar is zoals gezegd een richtprijs. Definitieve kosten zijn afhankelijk van 

oplage en kosten. Op deze uitgaven wordt géén winst gemaakt. Inschrijvers 

krijgen de luxe editie voor kostprijs aangeboden (hoe die ook uitvalt). 

De verwachtte oplage bedraagt nu maximaal twintig exemplaren. Zeker is dat 

het een bijzonder exemplaar gaat worden.  

Inschrijven betekent: verplichte afname. 

Interesse? Mail dan naar André Koolen: buchmania@xs4all.nl 

 

 

Presentatie 3Presentatie 3Presentatie 3Presentatie 3eeee deel in de Reliek Reeks van Les Édition du Dodo deel in de Reliek Reeks van Les Édition du Dodo deel in de Reliek Reeks van Les Édition du Dodo deel in de Reliek Reeks van Les Édition du Dodo    

Entree gratis!Entree gratis!Entree gratis!Entree gratis!    
Frans Mouws 

 

U bent allen uitgenodigd voor de lezing en de presentatie 

van het derde deel in de Reliek Reeks van Les Édition du 

Dodo. 
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Waar:Waar:Waar:Waar: Theaterzaal Openbare Bibliotheek Amsterdam (naast het centraal station) 

WanneerWanneerWanneerWanneer: zaterdag 17 april, aanvang 13.30 – 15.00  

(vooraf kunt u desgewenst – op eigen kosten - lunchen in het La Place 

restaurant naast de theaterzaal)  

EntreeEntreeEntreeEntree: gratis 

 

Voor een persoonlijke uitnodiging van Henk en Frans kunt u hier kijken: 

http://www.youtube.com/watch?v=mlDJKkD12Es&feature=channel 

 

Zoals u gewend bent van de Reliek Reeks zitten ook bij deze uitgave enkele 

zeer bijzondere bijlagen, u kunt alvast een exemplaar reserveren bij Frans (n.b. 

de kosten zijn nog niet bekend maar zullen rond de 30 euro liggen): mail@fransmouws.nl 
 

 

Een interessante weblog over cultuur rond 1900Een interessante weblog over cultuur rond 1900Een interessante weblog over cultuur rond 1900Een interessante weblog over cultuur rond 1900    
Henk Spraakman 

 

 
 

Tekst en uitleg zijn verder overbodig. Neem zelf eens een kijkje op deze 

interessante website vol wetenswaardigheden over kunst en cultuur rond 1900. 

Nederlandse literatuur is één van de categorieën. Daarnaast vindt u er ook 

nieuws en informatie in de categorieën architectuur & ontwerp, beeldende kunst, 

buitenlandse literatuur, film, televisie & toneel, internet, maatschappij & 

wetenschap, muziek en taal. http://www.rond1900.nl 
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New Moore Island verdwijnt in de golvenNew Moore Island verdwijnt in de golvenNew Moore Island verdwijnt in de golvenNew Moore Island verdwijnt in de golven    
Robert-Jan Trügg 

 

South Talpatti Island, zoals het in Bangladesh wordt genoemd, of Purbasha, 

zoals het eiland in India heet is, nadat het in 1970 na cycloon Bhola aan het 

wateroppervlak verscheen, weer verdwenen. Direct na de ontdekking van het 

eiland ontstond tussen India en Bangladesh een conflict over de lege en kale 

aardkloot, die internationaal - waarschijnlijk om de schijn van partijdigheid te 

vermijden - New Moore Island werd genoemd. Het eiland lag twee kilometer ten 

zuiden van de Hariabhanga River. Een Amerikaanse satelliet stelde de 

aanwezigheid van het eiland in 1974 onomstotelijk vast. 

 
In 1981 stuurde het Indiaase leger, zoals dat een eilanddispuut betaamt, 

paramilitairen om de vlag te hijsen. Uiteindelijk zou New Moore Island nooit 

permanent bewoond worden of zelfs perma-

nente gebouwen op zich geplaatst krijgen. Op 

het hoogtepunt mat het eiland 3 bij 3,5 km en 

steeg het twee meter boven de zeepspiegel uit. 

24 maart 2009 berichtte het ANP dat door 

oceanograaf Sugata Hazra van de Jadavput 

University in Calcutta officieel is vastgesteld, dat 

New Moore Island onder het wateroppervlak is 

verdwenen.  

"What these two countries could not achieve 

from years of talking, has been resolved by 

global warming", aldus de oceanograaf. 

Overigens is dit niet het eerste eiland in het 

gebied dat slachtoffer is van de klimaatverandering. In 1996 verdween al het 

eiland Lohachara - de bewoners werden geëvacueerd - en sindsdien worden 

nog tien eilanden bedreigd. Het worden nog zware tijden voor de eilandmaniak. 

Overigens geeft het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat met het 

verdwijnen van het eiland het grensconflict allerminst is opgelost.... Typisch. 

 

 

Jacob Roggeveen, de ontdekker van PaaseilandJacob Roggeveen, de ontdekker van PaaseilandJacob Roggeveen, de ontdekker van PaaseilandJacob Roggeveen, de ontdekker van Paaseiland    
Frans Mouws 

 

Frans plaatste onderstaande tekst over Roggeveen bij zijn videoblog op 

Human.nl op: zaterdag, 03 april jongstleden.  

 

Op 1 augustus 1721 vertrok vanuit Texel een vloot van drie schepen, om in 

opdracht van de West-Indische Compagnie (WIC) op zoek te gaan naar het 

onbekende Zuidland. De 62-jarige Jacob Roggeveen leidde de expeditie. Men 

ging er van uit dat er tussen Zuid-Amerika en Australië nog een continent moest 
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liggen, dat de wereld in evenwicht hield. Het idee dat er tussen deze twee 

werelddelen alleen maar water zou zijn, leek onvoorstelbaar. 

 

Na het vertrek van de schepen, werd er tot de zomer van 1723 niets meer van 

de expeditieleden vernomen. Wat was er gebeurd? Na het passeren van Kaap 

Hoorn, was Roggeveen te ver naar het Westen door gevaren en in oktober 1722 

op Batavia terecht gekomen, gebied van de Oost Indische Compagnie (VOC). 

Aangezien de WIC en de VOC concurrenten van elkaar waren, werden 

Roggeveen en zijn bemanning gevangen genomen en werden zijn schepen in 

beslag genomen. Het Zuidland werd niet gevonden en scheurbuik eiste veel 

slachtoffers onder de bemanning. Na veel juridisch getouwtrek betaalde de VOC 

uiteindelijk een schadevergoeding voor de in beslag genomen schepen met 

lading aan de WIC. De expeditie zou als een rampreis de boeken in gaan. 

 

Er valt Roggeveen veel te verwijten. Het meest vervelende is dat hij, toen hij 

aankwam bij het, tot op de dag van vandaag, meest mysterieuze eiland ter 

wereld, het niet geclaimd heeft in naam van de 

Republiek. Dan hadden ze nu Nederlands gesproken 

op Paaseiland! Het enige tastbare wat Roggeveen 

heeft achtergelaten is de naam van het eiland: hij 

ontdekte het op eerste paasdag, 5 april 1722, en 

noemde het daarom Paaseiland. Na het tweedaagse 

bezoek van Roggeveen werd het eiland pas vijftig 

jaar later teruggevonden door de Spanjaarden. Niet 

veel later zette de beroemde Captain James Cook er voet aan land. Hij is er niet 

lang gebleven, maar lang genoeg om het bestaan van reuzen, waar Roggeveen 

in zijn verslag melding van maakte, te ontzenuwen. 

 

In zijn eigen land is Roggeveen als ontdekkingsreiziger niet erg bekend; in het 

buitenland is hij echter een van de bekendste. Er zijn hele bibliotheken vol 

geschreven over Paaseiland en in bijna ieder artikel of boek komt de naam 

Roggeveen voor. Op Samoa worden er zelfs postzegels en zilveren dollars over 

zijn expeditie uitgegeven. Dat er op Samoa zoveel aandacht voor Roggeveen is, 

is niet zo gek. Naast Paaseiland heeft Roggeveen namelijk een groot aantal 

eilanden uit de Samoa-archipel ontdekt. Er is in Nederland niet veel meer dat 

herinnert aan de reis van Roggeveen. In zijn geboorteplaats Middelburg is een 

nep Paaseiland-beeld te vinden in de tuin van een bejaardenhuis. Er hangt een 

plaquette aan het huis in de Noordstraat waar hij enige tijd gewoond heeft. 

Tenslotte zijn de muren en de vloeren van het Zeeuws Archief versierd met 

teksten uit de reisverslagen van Roggeveen. Zo valt op de buitenmuur van het 

archief de beschrijving te lezen van de ontmoeting tussen de eerste Westerling 

met een Paaseilander. 
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Dat er niet meer te vinden is over Jacob Roggeveen is jammer, maar 

begrijpelijk. Er is heel erg weinig over hem bekend. Zijn persoon is minstens zo 

mysterieus als Paaseiland zelf. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele afbeelding van 

hem bekend. Wie was Jacob Roggeveen? Wat dreef hem er toe om in 1721 op 

62-jarige leeftijd een expeditie te leiden naar het onbekende Zuidland? 

Momenteel wordt er door Peter Sijnke en Frans Mouws gewerkt aan een 

Nederlandstalige biografie over Roggeveen. Dat mag ook wel, want het laatste 

serieuze boek over Roggeveen, The Journal of Jacob Roggeveen van Andrew 

Sharp, stamt uit 1970 en is dus Engelstalig. Misschien dat de nieuwe biografie 

een stukje van het ‘mysterie Roggeveen’ kan ontsluieren.  

 

Voor Frans’ videoblog van Jacob Roggeveen kijk op: 

http://www.human.nl/index.php?option=com_resource&view=article&article=326

38&Itemid=88 

 

OotOotOotOot----KwisienKwisienKwisienKwisien    
Frans Mouws 

 

Op de blogpagina van Frans staan tevens de andere vieoblogs die Frans 

maakte voor Human.nl.  

Ondermeer Oot-Kwisien. 

 

In Oot Kwisien Literair duiken Bart van Loo en Vitalski op onweerstaanbare wijze 

in de culinaire geschiedenis. Verkleed als engelen glippen de twee uitgekookte 

smulpapen langs de poorten van de hemel naar 

binnen om aldaar de potten en pannen van 

schrijvers, dichters en prinsessen te inspecteren. 

Het duo stoot op bizarre eetgewoonten bij 

historische figuren en gaat op zoek naar het 

verband tussen Marie-Antoinette en de croissant, 

hoe het komt dat erwten en chocolade tot een hype 

uitgroeien in het Versailles van Lodewijk XIV.  

Ze grasduinen in het kookboek van de Boerinnenbond, ontmoeten Nostradamus 

en zijn getuige van de uitvinding van de Bechameilsaus. Vitalski dolt met de 

keukenfeiten die Van Loo hem voor de voeten werpt. Woorden, beelden en 

geuren maken van deze voorstelling een originele en zintuiglijke ervaring. 

Bart Van Loo is gedreven francofiel en auteur. Vitalski is beëdigd germanist, 

humorist, en alleskunner. Ze zijn verslaafd aan wereldliteratuur én aan lekker 

eten. Samen vormen ze een onweerstaanbaar duo. Van Loo maakt van lezen 

een avontuur. Vitalski brengt zijn volk aan het lachen. Het resultaat is een 

vinnige combinatie van een geschiedenisles en een humorshow. 
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Wilhelm von Humboldt Wilhelm von Humboldt Wilhelm von Humboldt Wilhelm von Humboldt opgenomen in de Humanistische Canon opgenomen in de Humanistische Canon opgenomen in de Humanistische Canon opgenomen in de Humanistische Canon     
Bron: 

http://www.humanistischecanon.nl/weimar_humanisme/wilhelm_von_humboldt 

 

Wilhelm von Humboldt, de oudere broer van de natuuronderzoeker Alexander is 

opgenomen en de Humanistische Canon en daar sinds kort ook beschreven. 

Von Humboldt maakt deel uit van het venster Weimar-Humanisme, waar ook 

Goethe en Schiller worden opgevoerd. Deze laatste twee grootheden zijn op de 

website nog niet uitgewerkt. In andere vensters is het wachten op tekst bij de 

namen van onder andere: Leonardo da Vinci (Renaissance), Spinoza 

(Verlichting), Charles Darwin (Atheïsme) en Freud (Secularisering). Reden te 

meer de site de komende tijd in het oog te blijven houden.  

 

'Ieder individu, afhankelijk van zijn behoeften en mogelijkheden en gebonden 

aan de grenzen van zijn kracht, moet de kans hebben zich te ontwikkelen 

volgens zijn innerlijke persoonlijkheid'. (GS, I, p. 111) 

 

Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835) blaast in een rumoerig Europa het klassiek 

humanistische vormingsideaal nieuw leven in. Onderwijs moet niet primair 

gericht zijn op een beroep of specialisatie, maar de volledige mens vormen. 

Vorming heeft menselijkheid als doel. Bovendien moet onderwijs vrij zijn van 

staatsinmenging en voor iedereen beschikbaar.  

    

 
Beeld van Wilhelm von Humboldt voor de Humboldt-Universiteit te Berlijn. 
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Bildung in theorie en praktijkBildung in theorie en praktijkBildung in theorie en praktijkBildung in theorie en praktijk    

Wilhelm von Humboldt, de oudere broer van de even beroemde natuur-

onderzoeker Alexander, heeft het ideaal van vorming op twee manieren 

proberen te verwezenlijken. Theoretisch werkt hij de notie van Bildung uit. 

Bildung betekent de ontplooiing van alle krachten van de persoon in ontmoeting 

met de klassieke wereld van kunst, literatuur en toneel. (Mensch)bildung zorgt 

voor esthetische en morele karaktereigenschappen. In de praktijk probeert Von 

Humboldt zijn ideaal te realiseren door het dienen van de publieke zaak, in 

Duitsland en in Europa. Hij wordt als Pruisisch diplomaat een staatsman van 

Europese allure, zet zich in voor een liberaal Groot-Duitsland waarin de rechten 

van de burger verankerd zijn en probeert het onderwijs te hervormen. Bij 

Humboldt komt - zowel in zijn denken als in zijn persoonlijke leven - duidelijk 

naar voren dat Bildung innerlijk en politiek gericht kan zijn. Maar ook dat deze 

twee soms botsen (zie ook het venster Rede of emotie).  

    

Leven in rumoerig EuropaLeven in rumoerig EuropaLeven in rumoerig EuropaLeven in rumoerig Europa    

Humboldt leeft in de tijd dat de Franse Revolutie uitbreekt en traditionele 

machtsverhoudingen wankelen. Het is rumoerig in Europa. Hij wordt opgevoed 

volgens de ideeën van de Verlichting maar is ook sterk beïnvloed door 

Rousseau, de man van de Romantiek.  

Van 1787 tot 1788 studeert Wilhelm rechten in Frankfurt a/d Oder en daarna 

klassieke talen, letterkunde en natuurwetenschappen in Göttingen. Hij maakt de 

eerste jaren van de Franse Revolutie mee in Parijs en zal de idee van 

volkssoevereiniteit nooit meer loslaten. Schiller wordt een vriend voor het leven. 

Eind 18e eeuw reist Wilhelm door Italië en Spanje, is o.a. ambassadeur in Rome 

bij het Vaticaan en is in 1815 met Hardenberg vertegenwoordiger namens 

Pruisen op het Wener Congres, na de val van Napoleon. 

Intussen schrijft hij talloze brieven, doet onderzoek in de vergelijkende 

taalwetenschappen en ontvouwt zijn ideeën over 

onderwijs en opvoeding. Dat laatste als secretaris-

generaal op het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

van Pruisen waar hij vanaf 1809 hoofd eredienst en 

onderwijs is. In Pruisen krijgt hij de taak om een 

nieuw onderwijssysteem te introduceren.  

Pruisen had net een gevoelige nederlaag ge-

leden tegen Napoleon en was uit op herstel van de 

nationale trots, onder meer via een herziening van het 

onderwijs. De progressieve en egalitaire inzet van 

Humboldt zal het onderspit delven, conservatieve en nationalistische krachten 

blijven aan de macht, gericht op het in stand houden van bestaande belangen. 

Al na twee jaar vertrekt hij vanwege een conflict met de conservatieve Minister 

Hardenberg.  

Zijn visie zal wel van verregaande invloed zijn. Zo ontwikkelt hij het idee van het 

humanistische gymnasium dat is ingericht naar Grieks model (vandaar de 
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klassieke talen op gymnasia) en beschikbaar voor iedereen. In 1810 richtte hij 

de nieuwe (inmiddels de oudste) universiteit van Berlijn op, met hoogleraren 

Schleiermacher en Fichte, de tegenwoordige Humboldt-Universiteit.  

 

LiberaLiberaLiberaLiberale Bildungle Bildungle Bildungle Bildung    

In zijn brieven aan Schiller schetst Humboldt zijn voorkeur voor algemene en 

liberale Bildung via de literatuur uit de Oudheid en het humanisme. Algemene 

ontwikkeling is voor iedereen van belang, van hoog tot laag, ongeacht afkomst. 

Een scheiding tussen een 'hogere' en 'lagere' (technische) opleiding verwerpt 

hij eveneens. In alle onderwijsvormen dient Menschenbildung voorop te staan. 

Het gaat om een algemeen weten, niet om de voorbereiding op een concreet 

beroep. 

De ware humaniteit is altijd het resultaat van intellectuele én morele vorming 

waarbij de totale persoon is betrokken. Jongeren worden gestimuleerd tot vrij 

onderzoek en dialoog. Bovendien moeten jongeren een pluriform aanbod krijgen: 

van talen tot natuurwetenschappen, van creatieve en artistieke beroepen tot 

moraal. Eentonigheid moet worden vermeden omdat de mens van nature 

pluriform is.  

 

'Zelfs de meest vrije en onafhankelijke mens vormt zich minder als hij in 

eentonige situaties wordt geplaatst.' 

 

Innerlijke groei maakt het mogelijk de wereld 

vorm te geven, samen met anderen en in een 

politiek-sociale gemeenschap. De innerlijke 

wereld en de buitenwereld gaan idealiter hand 

in hand. Humaniteit betekent in deze context 

dat de mens niet vervreemdt van zijn omgeving, 

maar zich erin herkent. De wisselwerking tussen 

mens en wereld vindt vooral via de taal plaats, 

via sociale banden. Een geïsoleerd mens komt 

net zo weinig aan ontwikkeling toe als een 

onderdrukt mens.  Schiller, Wilhelm en Alexander von Humboldt en Goethe in Jena (rond 1797, door Müller). 
Vorming = humaniteitVorming = humaniteitVorming = humaniteitVorming = humaniteit    

Maar waartoe dient al die vorming? Voor Humboldt dient vorming de humaniteit. 

Ontwikkeling en menselijkheid zijn uitwisselbare eenheden. Terwijl de Franse 

revolutionairen gelijkheid, vrijheid en broederschap via de revolutie wilden 

bereiken, zocht Humboldt het in de individuele groei. Zijn ideaal van Bildung 

wordt dan ook regelmatig te individualistisch gevonden, een opinie die 

overigens niet iedereen deelt. Wat Humboldt betreft, is de vrije ontwikkeling van 

het interne leven nodig om überhaupt goed burger te kunnen worden; vrijheid en 

burgerschap gaan samen.  
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Humboldt wijst niet alleen de macht van de absolute monarch maar überhaupt 

een al te verregaande staatsinmenging af. In die zin is hij een duidelijke liberaal: 

alles begint met individuele vrijheid. Ook ouders moeten kinderen hun eigen 

ontwikkeling toestaan en dus een zekere terughoudendheid betrachten, een 

idee dat geïnspireerd is op Rousseau. Het doel is niet vrijheid als zodanig, maar 

de vorming van een harmonieus karakter; een zo volkomen mogelijke persoon 

met een diversiteit aan vaardigheden. Dit idee van vrijheid in relatie tot 

ontwikkeling en vorming, is typisch humanistisch te noemen.  

 

TaalTaalTaalTaal        

Humboldt is sterk geïnteresseerd in taal en doet uitvoerig linguïstisch onderzoek. 

Hij meent dat taal zich ontwikkelt en afhankelijk is van de omgeving en de tijd. 

Taal bevestigt het eigene, het karakteristieke van een periode, een regio of land. 

Ieder volk schept via de taal een eigen wereld. Hoe meer talen je kent, hoe 

diverser je wereldbeeld. In zekere zin wordt deze dynamische opvatting van de 

taal voortgezet door Chomsky. De existentialist Merleau-Ponty ziet de mens in 

taal mens worden; via taal worden we wie we zijn.  

Hoewel Humboldt een Bildung voor ogen had die egalitair en vrij is, mensen 

stimuleert en hen tot kritisch denken aanzet, wordt het onderwijs uiteindelijk 

onder invloed van conservatieven toch ingezet ten behoeve van de bestaande 

elite die zich via het gymnasium en de universiteit kunnen voorbereiden op een 

goede baan als ambtenaar of bestuurder.  

Het lijkt erop dat Humboldts opvattingen omtrent een humanistisch klassiek 

mensbeeld aan een revival bezig zijn. De thema's zijn nog altijd actueel. Moet 

ons onderwijs algemene vorming of beroepsvorming nastreven? Moet de 

wetenschap nuttig zijn of vrij? Willen we burgers of werknemers? Vragen die 

onder meer Désanne van Brederode zich in 2009 in een uitzending van 

Buitenhof stelde:  

'Voor mij is een universiteit een plek waar je leert waarnemen, denken en 

doorvragen. Waar je mensen uit andere studierichtingen ontmoet, die je op je 

beperkingen en vooroordelen wijzen en je blikveld openbreken. Waar het 

onvervulbare verlangen om een intellectueel te worden, niet wordt weggehoond. 

Ze brengt je eerbied bij voor alles wat de menselijke geest vermag. En of je 

daarna nu wel niet doorgaat in de wetenschap: die schatplichtige, 

onderzoekende houding behoud je, bij alles wat je doet. Overal waar die 

houding een pose wordt, een pet die je opzet als je wilt scoren, maar die je ook 

weer af kunt zetten, wordt Humboldts ideaal vertrapt.'  

Wilhelm von Humboldt sterft in 1835 in het adellijke slot van de familie. 

 

Auteurs van dit werk  

Jo Nabuurs en Esther Wit  
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Wandeling door het duinlandschap van Wassenaar & Omgeving Wandeling door het duinlandschap van Wassenaar & Omgeving Wandeling door het duinlandschap van Wassenaar & Omgeving Wandeling door het duinlandschap van Wassenaar & Omgeving 

VerslagVerslagVerslagVerslag    
Ko Smink Foto’s: Karin Piters 

 

Een aantal van circa vijftien personen bleek 

zich op zondagochtend vervoegd te hebben bij 

Hotel Rest. Duinoord (Lievense) voor de tocht 

door de Wassenaarse duinen. Opmerkelijk; het 

aantal niet-leden was groter dan het aantal 

leden, hetgeen onze penningmeester zeker 

deugd gedaan zal hebben! 

 Pieter tussen zijn zoons die bij de koffie zeiden ‘gedwongen waren mee te gaan’ op deze wandeltocht.   
Alvorens van start te gaan met de wandeling, hield Simone van Olst een korte 

inleiding aan de hand van haar boek Herinnering aan een landschap (dec. 2008).  
 

Vervolgens werd in het voetspoor van 

Boudewijn Büch aan de tocht begonnen, 

met als eerste doel de midden in de 

duinen gelegen theeschenkerij. 

Tijdens de wandeling gaf Simone een 

toelichting bij de flora en fauna van het 

duinlandschap, alsmede de water-

winningsaspecten. Een en ander werd 

nog aangevuld door enige deelnemende 

botanici uit de Wassenaarse regio. 

 

 

Uiteraard werd tevens stil gestaan bij de visie van Boudewijn Büch op dit 

landschap, mede aan de hand van een aantal citaten, c.q. gedichten. 

Na de koffie/thee al dan niet met appelgebak ging het richting zee. In één van 

de strandpaviljoens (de Badmeester) werd de lunch genuttigd, waarna het 

laatste deel van de tocht werd afgelegd. Het tweede gedeelte van de tocht liep 
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door de Ganzenhoek, al even mooi, hoewel weer heel anders, dan de eerdere 

delen die we hadden doorkruist.  

   De gedwongen deelnemers konden het duinlandschap toch wel waarderen. Ook aandacht voor de bunkers die nog verscholen liggen tussen het heidegras.  
Al met al een aangename en leerzame bijeenkomst, die vooral dankzij Simone 

aanzet tot herlezing van haar boek, alsmede van Weerzien (1e druk 1984) en De 

kleine blonde dood (1e druk 1985).  

 

   Sommige dingen zijn echt geen toeval. Simone draagt voor uit eigen werk en dat van BB. Een indruk van Boudewijns meest favoriete plekje op aarde.  

   
Voor meer indruk en foto’s zie de website: www.buchmania.nl 

 

 

Publicitair was wandeling Publicitair was wandeling Publicitair was wandeling Publicitair was wandeling eveneens een succeseveneens een succeseveneens een succeseveneens een succes    
 

Het is voor ons een vast gegeven om onze activiteiten door middel van een 

persbericht onder de aandacht te brengen bij de pers en het publiek. Ook deze 

wandeling is met behulp van een persbericht de ‘wereld’ ingeblazen. De 

regionale pers bedeelde ons met veel aandacht voor deze activiteit. 
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André Koolen was te horen op radio Katwijk en bij het uitprogramma van Radio 

West. Vooraf kreeg de wandeling uitgebreid aandacht in De Wassenaarder, van 

woensdag 10 maart 2010:  

 

Nieuwe Boudewijn BüchNieuwe Boudewijn BüchNieuwe Boudewijn BüchNieuwe Boudewijn Büch----wandeling door duinlandschap achter Duinoord wandeling door duinlandschap achter Duinoord wandeling door duinlandschap achter Duinoord wandeling door duinlandschap achter Duinoord     

 

Het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania organiseert op zondag 28 maart 

opnieuw een wandeling in Wassenaar, die in het teken staat van leven en werk 

van de in het dorp opgegroeide schrijver, wereldreiziger en tv-presentator 

Boudewijn Büch (1948-2002). Aanleiding tot de wandeling is het boek 

‘Herinnering aan een landschap’ dat eind 2008 in een beperkte oplage 

verscheen en waarin schrijfster Simone van Olst op zoek gaat naar de 

grenzeloze fascinatie die Boudewijn Büch had voor de duinen in Wassenaar. 

    

door Jos Knijnenburg 

 

Het Gezelschap Büchmania werd in 2002 een paar maanden voor de dood van 

Boudewijn Büch opgericht door een groep literaire vrienden. Men wilde niet 

alleen de belangstelling voor en het inzicht in het werk van de schrijver 

bevorderen, maar ook op professionele wijze het werk van Büch in kaart 

brengen. Er werd een magazine in het leven geroepen, bibliofiele werken 

verschenen in beperkte oplages en er werd een zeer complete website in de 

lucht gebracht. Elk jaar rond de verjaardag van de schrijver (14 december) 

wordt er in Amsterdam een speciale Boudewijn Büch Dag georganiseerd met 

lezingen die veelal een link hebben met een van de vele passies die Büch had. 

Büchmania organiseert ook wandelingen en in juni 2008 vond een dergelijk 

evenement plaats in Wassenaar. Toen al bleek het leven en werk van de 

schrijver in het dorp waar hij opgroeide nog bij veel mensen te leven, want de 

belangstelling was enorm. Er zijn nog altijd veel Wassenaarders die Boudewijn 

Büch persoonlijk hebben gekend. Zijn haat-liefdeverhouding met het dorp werd 

door Büch zelf messcherp beschreven in ‘Weerzien’ (1984). Anderhalf jaar 

geleden ging het om een wandeling door en rondom de oude dorpskern van 

Wassenaar en na afloop werd het eerste exemplaar van het boek ‘Wandeling 

door de ‘geestgrond’ van Boudewijn Büch’ van Simone van Olst en Karin Piters 

in Warenar aan burgemeester Hoekema aangeboden. Een boek met foto’s en 

kaartjes, dat in veel opzichten aan het originele ‘Weerzien’ deed denken. 

 

DuinenDuinenDuinenDuinen    

Een halfjaar na de literaire wandeling door de Wassenaarse dorpskern werd 

tijdens de Boudewijn Büch Dag op 14 december 2008 het boek ‘Herinnering 

aan een landschap’ gepresenteerd. Auteur Simone van Olst gaat hierin opnieuw 

terug naar Wassenaar, maar nu naar het duinlandschap waar Boudewijn Büch in 

talloze romans en gedichten naar verwijst. De roman ‘De Bocht van Berkhey’ 
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waarin Wassenaar als Oppidum wordt beschreven, vormt wellicht een 

hoogtepunt. De wandeling op 28 maart start in hotel-restaurant Duinoord, door 

Büch steevast ‘Lievense’ genoemd. Vandaar worden onder meer de Bocht van 

Berkheide, het Laarzenpad, koffiehuis De Duinen, het Dennenduin, de 

Badmeester en het Ganzen hoekbos aangedaan; precies het gebied waar Büch 

als jongen zo graag vertoefde. Na terugkeer in Duinoord zullen publicaties over 

Boudewijn Büch te koop worden aangeboden. Iedereen die wil meelopen, is 

vanaf 10.00 uur welkom in Duinoord; om 11.00 uur gaat de wandeling van start. 

Meer info. op buchmania.nl. 

 

 

Na afloop was een verslag te lezen in dé Weekkrant Wassenaars Nieuwsblad, 

van donderdag 1 april 2010. 

  

In de voetsporen van Boudewijn BüchIn de voetsporen van Boudewijn BüchIn de voetsporen van Boudewijn BüchIn de voetsporen van Boudewijn Büch    
DOOR DEKA WIELENGA 

 

WASSENAAR - De schrijver Boudewijn Büch is in november al acht jaar dood, 

maar nog steeds zijn zijn boeken geliefd.  

Afgelopen zondagmorgen kwamen ruim twintig bewonderaars van de schrijver in 

restaurant Duinoord bij elkaar om een duinwandeling te maken. André Koolen 

van het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania legt uit waarom. "Büch 

wandelde vaak met zijn vader door de 

Wassenaarse duinen op zoek naar mooie 

plekjes en vooral naar vlinders, waar Büch’s 

vader dol op was. Büch heeft zich in zijn 

boeken vaak denigrerend over zijn 

geboorteplaats Wassenaar uitgelaten, maar hij 

vond wél dat de er geen mooier plek op aarde 

was dan de Wassenaarse duinen. Simone van 

Olst - ook aanwezig - heeft in 2008 een 

boekje geschreven, ‘Herinneringen aan een 

landschap’. Zij leest tijdens deze wandeling 

citaten uit Büch’s werk voor." In het gezelschap zitten Raymond Schoonderbeek 

(13) en zijn broer Juliën (11) braaf te wachten. Zijn zij al bewonderaars van de 

schrijver? "Nee hoor", zeggen de broers, "wij moeten mee van onze vader." 

Vader Pieter lacht. "Ik ben een bewonderaar van Büch en zij moeten het ook 

maar leren." 

 

Lees het vervolg van deze nieuwsbrief in:  

De Brief, jaargang 8, nummer 5, deel 2 



 

Uit de vitrinekast van...Uit de vitrinekast van...Uit de vitrinekast van...Uit de vitrinekast van...    
Fabian DekkerFabian DekkerFabian DekkerFabian Dekker    

 

In deze nieuwe rubriek ‘Uit de vitrine van...’ 
staat een artefact, boek, steen, Elpee, 
postzegel, foto of iets geheel anders van 
een verzamelaar, lezer of liefhebber van 
curiosa centraal. Zeldzaamheid en waarde 
staan niet voorop, wel het enthousiasme om 
er in het kort iets over te vertellen.  
Met het gevaar dat Büch zich zou omdraaien 
in zijn graf (zou hij dit eigenlijk niet een 
rubriek voor stumperds hebben gevonden?) 
starten we de serie met een kogel uit de 
Amerikaanse Civil War. 
  

De Amerikaanse burgeroorlog (1861-
1865), gekoppeld aan het levenspad van de 
16e president, was één van de favoriete 
onderwerpen van Büch. Ik herinner me een 
aflevering uit ‘De Wereld van...’ waarin hij 
de eerste woorden van de Gettysburg 
Address prevelde: ‘Four score and...’, 
vervolgens beseffend dat het eigenlijk 
bijzonder vreemd is dat deze extreem korte 
toespraak uit 1863 zoveel internationale 
bekendheid heeft gekregen. Wat mij betreft 
typisch Büch: vol enthousiasme naar een 
gebied reizen om na een korte reconstruc-
tie van het gebeuren te concluderen dat de 
historische bekendheid eigenlijk ook wel 
veel te maken heeft met iets triviaals zoals, 
in dit geval, een dosis toevalligheid. Triviale 
verklaringen voor grote gebeurtenissen 
dus (denk bijvoorbeeld ook aan de mogelijke 
verklaring voor het verlies van Napoleon 
bij Waterloo in 1815), maar altijd nieuws-
gierig naar de locatie en haar geschiedenis, 
de talrijke publicaties en artefacten uit de 
vitrinekast. Bijzonder of niet, het ging om 
de verzamelzucht om de geur van het verle-
den op te kunnen snuiven. Dit kan ik me 
eerlijk gezegd levendig voorstellen.  

Bovenstaande kogel uit Gettysburg is 
waarschijnlijk een vrij triviaal object (er 
zijn er destijds miljoenen gebruikt) maar je 
krijgt wel het gekke gevoel even in de 
Amerikaanse burgeroorlog te kijken…  

 

Naar een idee en onder redactie van Fabian 
Dekker. Bijdragen voor het volgende nummer 
kunnen jullie sturen naar: 
fabian.dekker@gmail.com en kpiters@xs4all.nl 

 



Leidsch Dagblad, zaterdag 27 maart 2010 – Deel 2 
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Jaargang 8 

Nummer 6 

12 april 2010 

 

Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. 6: 

 

� Primeur van Frans Mouws: in gesprek met Henk de Velde, even op vakantie 

in Nederland; kijk en lees Frans’ (video)blog: 

Henk de Velde – The never ending voyage 

 

Bovendien: De Velde is vanavondvanavondvanavondvanavond te zien bij 

Paul & WittemanPaul & WittemanPaul & WittemanPaul & Witteman. Misschien mag Frans ook aanschuiven 

 

� Brief aan de leden van Büchmania    

Door: erelid en oud-voorzitter Henk Spraakman 

 

Met dank voor het aanleveren van tekst, illustraties, foto’s en/of onderwerpen, 

aan: Henk Spraakman en Frans Mouws. 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

 

De aanleiding voor deze nieuwsbrief en met name de snelle verschijning van 

deze nieuwsbrief, na nummer 5, is de primeur van Frans Mouws. Hij was de 

hele landelijke pers voor met zijn interview van Henk de Velde. Een korte 

montage van zijn drie uur durende filmavontuur in Kampen is te zien op Frans 

videoblog. Vanavond is Frans met De Velde mee naar Paul& Witteman.  

http://www.hatsiekiedee.tv/hatsiekiedee/Blog/Artikelen/2010/4/12_Henk_de_Vel

de_-_The_Never_Ending_Voyage.html 
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HENK DE VELDE HENK DE VELDE HENK DE VELDE HENK DE VELDE ---- THE NEVER ENDING VO THE NEVER ENDING VO THE NEVER ENDING VO THE NEVER ENDING VOYAGEYAGEYAGEYAGE    

Maandag 12 APRIL 2010 
 

Frans Mouws 

 

Henk de Velde is in het land! 

Daar ben ik blij om. Hij was twee en een half jaar op reis. Nu, als een soort van 

vakantie, is hij een kleine maand in het land. Vakantie? Moet iemand die 

continue op reis is, ook op vakantie? Jazeker! Als je al die tijd op een kleine 

boot woont, is het fijn om even in een normaal bed te slapen, in een huis van 

steen. Net zoals de rest het leuk vindt om even in een slaapzak in een tent te 

liggen of juist een paar weken op een schip te zitten. Het klinkt wellicht vreemd, 

maar het is niet anders. Zijn Never Ending Voyage is zeker niet over. De Velde 

komt zeker nog niet terug naar Nederland, zijn reis gaat alleen even door 

Nederland. 

 

Hatsiekiedee.tv mocht De Velde als eerste 

interviewen. Er waren ook journalisten die hem 

graag op zijn boot hadden gefilmd. Deze waren 

echter vergeten om even een klein onderzoek uit 

te voeren. Anders hadden ze geweten dat zijn 

boot in het noorden van Japan ligt en dat De 

Velde met het vliegtuig over is gekomen. 

 

Voor Japan zwierf De Velde door het paradijs van Micronesië. Hier staat hij 

bekend als een Tusitala, een verhalenverteller. Een geuze naam die Robert Louis 

Stevenson ook kreeg toegedicht. De Velde is dan ook een wandelend vat vol 

verhalen. Wie verre reizen maakt kan veel verhalen, zegt men. Wie continue op 

reis is, wordt vanzelf een levende legende. 

 

Vlak bij zijn geboortegrond, Kampen, in het huis van zijn zoon ontmoeten we De 

Velde. In tegenstelling wat heel het land denkt na het interview van Hugo Borst, 

heeft De Velde goed contact met zijn zoon. Natuurlijk missen ze elkaar als ze 

aan de andere kant van de wereld zitten. Maar via internet, telefoon, skype etc 

hebben ze regelmatig contact. 

 

Na twee en een half jaar reizen heeft De Velde weer veel bijgeleerd. Mooi om te 

horen dat iemand van begin zestig nog zoveel kan en wil leren. Hij zit weer vol 

verhalen, maar belangrijker nog, hij zit vol ideeën voor het vervolg van zijn reis. 

Het eerste deel had hij voor ogen, maar langer dan een jaar vooruit plannen is 

ondoenlijk. Zeker als je een groot deel van je tijd op zee zit en je niet weet wat 

weer en wind je letterlijk en figuurlijk gaan brengen. 
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De eerste etappe van The Never Ending Voyage is volbracht. De ideeën voor de 

tweede etappe worden vanuit Nederland verder vormgegeven en de eerste 

schetsen van etappe drie zitten in zijn hoofd. 

 

We kijken nu al uit naar de nieuwe avonturen van deze dolende reiziger, zeeman 

zonder thuishaven, pelgrim zonder oord, inspirator voor vele! 

Behouden vaart Henk, tot snel 

 

 

Brief aan de leden van BüchmaniaBrief aan de leden van BüchmaniaBrief aan de leden van BüchmaniaBrief aan de leden van Büchmania    

Door: erelid en oud-voorzitter Henk Spraakmannnn    

 

Beste leden, 

 

Ik heb eigenlijk nooit echt uitleg gegeven over het waarom van mijn afscheid als 

voorzitter van het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania. De tijd vliegt en 

daarbij ook de mogelijkheid om een persoonlijk tintje aan mijn afscheid te geven. 

 

In 2002 werd ik door Louis Schouten 

gevraagd om in het bestuur plaats te nemen. 

Van de een op de andere dag stapte ik uit 

een restaurant en bleek ik voorzitter van het 

gezelschap te zijn. Nu had ik al bestuurlijke 

ervaring, maar het fenomeen literair 

genootschap is toch een heel vreemd 

verschijnsel. Het is als het leiden van een 

voetbalclub. 

Je moet verstand hebben van de materie 

anders loop je in een valkuil. Nu had ik in die 

tijd samen met mijn broer Richard een 

gesloten antiquariaat (Allbooks) en mijn broer 

Bob ontpopte zich als Büchverzamelaar. Met 

andere woorden ik kende de emoties en wist 

hoe er mee om te gaan als dit bij de leden 

de overhand kreeg.  

 

6 april 2008 heb ik tijdens de ALV in de 

bibliotheek van Artis de hamer overgedragen 

aan Karin Piters en niet lang daarna was ik genoodzaakt om ook als bestuurslid 

afscheid te nemen. Waarom? Wel.. op de eerste plaats is het een kwestie van 

weten wat je wel en niet kan. Ik kan uitstekend een vereniging van de grond 

krijgen en uitbouwen, maar om een vereniging op niveau te houden en te 

continueren, heb je andere kwaliteiten nodig, en eerlijk gezegd heb ik die niet. 

Een andere reden om het voorzitterschap neer leggen, was de drukke 
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werkzaamheden rondom mijn baan en de mogelijkheid die ik kreeg om een 

nieuwe bestuurlijk functie op mij te nemen. Ik ben nu voorzitter van het Platform 

voor Formalities Officers. Een beroepsvereniging voor en door administratieve 

professionals op het gebied van het Intellectuele Eigendom. Kijk ook maar eens 

op www.formalitiesofficers.nl.  

 

Het waarborgen van de continuïteit van het gezelschap was natuurlijk wel een 

vereiste op het moment dat de keuze om afscheid te nemen daar was. Niet 

iedereen staat te springen om een vereniging met 160 leden te gaan leiden. De 

verantwoordelijkheid is groot en daarbij wil ik nogmaals memoreren aan die 

literaire emoties. Ook de financiële verantwoordelijkheid is groot. Met heel veel 

geluk heb ik Karin Piters en Andre Koolen in het bestuur kunnen krijgen. Beiden 

met heel veel expertise en kennis, en Karin was bereid om mij op te volgen als 

voorzitter.  

 

Door de jaren heen is er een sterke vereniging ontstaan. We zijn met de 

Boudewijn Büch Dag van de Prinsengracht naar Het Oosterdokseiland verhuisd. 

We hebben talentvolle schrijvers als David de Poel en Guus Bauer weer nieuwe 

kansen mogen geven. We hebben Frans Mouws en anderen een podium 

gegeven en we hebben de samenwerking met The Blue Poet Society weer 

kunnen intensiveren. Het is alleen jammer dat sommigen van het eerste uur om 

wat voor reden ook zijn afgehaakt. Het maakt echter niet uit. De vereniging is 

goed en groot. 

 

De weg die het nieuwe bestuur, Karin Piters, Andre Koolen en Pieter 

Schoonderbeek, hebben ingeslagen, verdient veel lof. Zij zijn de juiste personen 

om continuïteit aan het gezelschap te geven. De keuze om de ALV te 

verplaatsen naar het najaar en deze te houden in de PTA geeft zoveel meer 

professionaliteit aan het gezelschap. Ook om er nu een formele vereniging van 

te maken getuigd van visie. Ik wist het al, maar het blijkt ook nu weer dat er 

zoveel leden zijn die gewoon mee willen doen, mee willen denken en het ook 

nog willen uitvoeren.  

 

Het is voor mij dan ook een hele grote emotionele eer om erelid te zijn van deze 

vereniging. Als alles goed gaat verhuizen wij dit jaar van Leidschendam naar 

Maastricht, maar wij, Bea en ik, hopen jullie nog vaak te ontmoeten. Een laatste 

advies wil ik jullie graag – als erelid – nog meegeven. Blijf dicht bij Boudewijn 

Büch in alles wat jullie nog mogen organiseren. 

 

Hartelijk groet ook namens Bea, 

Henk Spraakman  

 

 

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania 



eetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 8 
Nummer 7 
25 april 2010  

Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. 7: 

 

� Dodo siert de metro in Amsterdam 

� Büchmania aanwezig op de BOB Antiquarenboekenbeurs  

� Henk de Velde presenteert zeilavontuur met beeldende presentatie en 

nieuwe uitgaven 

� Leven en reizen van Rimbaud    

� Newton of de Appel die naar de Maan viel 

Poppentheater voor jong en oud in Museum Boerhaave 

� Meivakantie in Museum Boerhaave 

Hoe word ik een striptekenaar? 

� President Washington bracht boeken niet terug 

� Ron Moerenhout schrijft nieuw boek en wijdt een pagina aan Büchmania 

� Beagle deze maand op Mauritiu 

 Scheepsjournaal: Wie doodde de dodo? 

 Een vals paradijs 

 Dodo meets Beagle 

� Tweets voortaan in historisch archief VS 

� Uit de vitrinekast van... Mart Jansen 

 

 

Met dank voor het aanleveren van tekst, illustraties, foto’s en/of onderwerpen, 

aan de Büchianen: Fabian Dekker, Mart Jansen, André Koolen, Ron Moerenhout, 

Frans Mouws, Regina van Weerdhuizen en Tomas van ’t Zand. 

 



Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

Bijdragen bij voorkeur aanleveren in Word en in platte tekst. Illustraties als jpg of 

opgenomen in een Word-bestand. Bij voorkeur géén pdf. Probeer ingescande 

bestanden en/of foto’s klein te houden.  

Bij voorbaat dank, uw redacteur Karin. 

 

 

De Dodo siert de metro in De Dodo siert de metro in De Dodo siert de metro in De Dodo siert de metro in 

AmsterdamAmsterdamAmsterdamAmsterdam    

Tomas van ‘t Zand 

 

 

 

 

 

 

 

Büchmania aanwezig op de BOB AntiquarenboekenbeursBüchmania aanwezig op de BOB AntiquarenboekenbeursBüchmania aanwezig op de BOB AntiquarenboekenbeursBüchmania aanwezig op de BOB Antiquarenboekenbeurs    

 

Ook dit voorjaar, het weekend van 10 en 11 april had Büchmania weer een 

plekje op de Bob Antiquarenboekenbeurs in de Pieterskerk in Leiden. 

Vanzelfsprekend nemen we zo’n weekend de verschillende uitgaven van ons 

gezelschap mee om ter verkoop aan belangstellend publiek aan te bieden.  

De hoofddoelstelling van onze aanwezigheid is echter het uitdragen van de ons 

gezelschap en de fascinaties van Boudewijn Büch. De vertoning van 

verschillende uitzendingen van De Wereld van Boudewijn Büch droeg ook deze 

beurs weer bij tot veel aandacht en aanloop. 

Een gesprekje is dan gemakkelijk aan te knopen. Het was bovendien bijzonder 

gezellig. We voelen ons steeds meer thuis tussen de verschillende antiquaren, 

die vaak ook even langskomen voor een babbeltje. Daarnaast liepen de 

Büchianen die de boekenbeurs bezochten ook onze tafel voor een gezellig 

praatje. Henk de Hoog en Irene Jacobs 

bemanden bovendien met ons de stand van 

Büchmania. We zijn hen veel dank verschuldigd. 

Ook Arjan Honkoop die ons wederom 

belangeloos zijn beamer en videorecorder 

uitleende, danken wij zeer. Met een redelijke 

opbrengst van verkochte waar, was onze 

aanwezigheid wederom succesvol.  

We houden de presentatie van ons gezelschap op 

boekenbeurzen nog even vol.  

Hemelvaartsdag donderdag 13 mei kunt u ons vinden in Warmond.  

Zondag 30 mei staan we op de boekenbeurs in het centrum van Leiden en  

4 juli zijn we aanwezig op de 15e Dortse boekenmarkt. Vindt u het gezellig om 

ons te komen versterken, laat ons dat dan even weten. Wij zijn er blij mee. 

Mooie versiering van de metro 

Amsterdam met dieren, met 

rechtsonder een dodo! 



Henk de Velde presenteert zeilavontuur met beeldende presentatie en Henk de Velde presenteert zeilavontuur met beeldende presentatie en Henk de Velde presenteert zeilavontuur met beeldende presentatie en Henk de Velde presenteert zeilavontuur met beeldende presentatie en 

nieuwe uitgavennieuwe uitgavennieuwe uitgavennieuwe uitgaven    

Tekst: Karin Piters 

Foto’s: Frans Mouws, Regina van Weerdhuizen en André Koolen 

 
Henk de Velde is terug in Nederland. Terug, om weer weg te gaan. Niet terug in 

de betekenis die de een groot deel van de Nederlandse pers hem toedichtte de 

afgelopen weken, maar terug, voor een bezoek aan zijn geboorteland en in het 

bijzonder aan zijn zoon met wie hij een uitstekende band heeft. U mag het 

evengoed een vakantie noemen. Het is Henk om het even, zolang je hem niet 

de onzinnige vraag voor zijn voeten gooit, waarom hij op zijn woorden is 

teruggekomen. Hij ging toch weg om nooit meer terug te komen? Dus hoort hij 

hier nu helemaal niet te zijn. Onzin! Henk is voor een kort bezoek in Nederland. 

Zijn boot ligt in Japan en zijn zeilreis is niet ten einde. Dat zal hij nooit zijn. 

Henk houdt van het koersen op de wereldwateren; op oceanen, zeeën of 

andere zeilwaardige plassen. Hij kan niet anders. Het zit hem in zijn bloed en 

daarmee is hij altijd onderweg. Een kort bezoek aan Nederland doet daar niets 

aan af.  

 

Henk zit vol verhalen over zijn belevenissen op de meest idyllische plekken 

onzer aarde. Hij kan er uitermate boeiend over vertellen en je wordt zijn verhalen 

niet snel moe. Waarom dan, wederom, die onzinnige vragen van de landelijke 

pers, in plaats van hem het podium te gunnen om iets van zijn verhalen te 

vertellen aan het grote publiek!?  

Gelukkig kennen wij Frans Mouws die oog heeft voor de mens Henk en diens 

fascinaties en passies. Op zijn initiatief vertelde Henk een, helaas maar 

ietsepietsie klein, deel van zijn verhalen in een al even boeiende als beeldende 



vertelling. Beeldend door de persoonlijkheid van Henk en 

ondersteund met mooie projecties op wit doek.  

De locatie van deze happening was het Theater van ’t 

woord in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Het 

tijdstip van dit reisavontuur, vanuit de comfortabele 

theaterstoelen, was zaterdag 17 april, vanaf 13.30 uur. 

Daar wilde ik bij zijn en gelukkig hoef ik geen Büchiaan uit 

te leggen waarom. Zeker niet de kompanen Büchs die 

zich eveneens verzekerd hadden van een plaatsje in de 

zaal.  

 

Het is onmogelijk een evenzo kleurrijk verslag op papier te zetten of een 

rechtmatige schets te geven van Henks vertelling, dat zelfs maar een béétje 

recht doet aan de bloemrijke verteller Henk de Velde.  

Wat ik u niet wil onthouden is een schets, zo u wilt een overzicht van de door 

Henk aangetipte wetenswaardigheden en verhalen.  

 

 
 

Büchiaanse informatie om te weten, is onder meer dat: 

 

 Boudewijn Büch niets had met zeezeilers die bang waren voor een krasje 

op hun plastic boot.  

 Henk de Velde de vragen van kruisende wereldzeilers die op zijn pad 

kwamen, (Ben je daar geweest, en daar en daar?) steevast getrouw 

beantwoordde met drietallig nee en eenzelfde wedervraag stelde met 

eilanden die hij wel heeft aangedaan.  

 Henk een keur aan eilanden heeft aangedaan waarvan Boudewijn Büch 

slechts droomde er eens voet aan wal te kunnen zetten. 



 Henk honderd boeken aan boord van zijn trimaran Juniper heeft en dat de 

eilandenboeken van Boudewijn Büch tot zijn meest favoriete behoren. 

 Henks zoon Stefan op Paaseiland is geboren.  

 Henk een mooie hand-tekening, die een meisje eens voor hem tekende en 

hem cadeau deed, op zijn boot koestert als een kostbaar bezit.  

 Henk niet maar een beetje doelloos rond zeilt op de grootste wateren der 

aarde, maar zorgvuldig de bestemmingen kiest die hij aandoet. 

 Henk niet uit is op het breken van records, maar slechts geniet van de 

stilte, het ruisen van de wind in zijn zeilen, het opdoemen van een eiland 

aan de horizon, de stilte..., wonderschone zonsondergangen, mooie, 

interessante, bekoorlijke mensen die zijn pad kruisen, de stilte..., idyllische 

plekjes, albatrossen, zeeleeuwen en pinguïns, en... de stilte. 

 Nergens, ook ergens is. 

 Henk direct invulling zal geven aan een reis naar Mars als dat tot de 

mogelijkheden behoort en dán echt nooit meer terugkomt. 

 Henk zijn reizen zorgvuldig voorbereid en plekken bezoekt waar anderen 

niet heengaan. 

 Ook Henk er soms niet aan ontkomt wel eens een grotere haven aan te 

doen. Hij gaat dan niet zitten simmen, maar maakt van de nood een deugt 

en gaat ter plaatse op onderzoek en avontuur. 

 Henk even dacht zich te vestigen op het paradijselijke eiland Puluwat, maar 

ook daar niet kon blijven. Hoezeer het ongecompliceerde leven daar ook 

lonkte en hoe zielsgraag de bevolking de Tusitala, de verhalenverteller 

zoals Henk in navolging van Robert Louis Stevenson werd genoemd, ook 

wilde opnemen in hun gemeenschap. 

 Henk dagelijks één slok zeewater neemt en daarmee alle benodigde 

mineralen voor de dag weer binnen heeft. 

 Henk voldoende proviand en water aan boord heeft om een paar weken 

achtereen op zee te kunnen blijven. 

 Er al anderhalf jaar post op Henk lag te wachten toen één der grootste 

wensen van Henk in vervulling ging en hij voet aan wal zette op Tristan da 

Cunha.  

 Overal waar Henk voor anker gaat, hij zijn dek deelt met de plaatselijke 

kinderen. 

 Henk tijdens zijn presentatie vertelde over het bereiken van de eilanden: 

Tristan da Cunha, Ile St Paul, de Petrus- en Paulusrotsen, Martim Vaz, 

Trindade, Puluwat, Inaccessible Island, en ook over onder meer Mar del 

Plata, Buenos Aires en Uruguay. 

 Henk nooit bij de pakken gaat neerzitten, ook niet als zijn mast 

onverklaarbaar en plotsklaps in tweeën breekt. 



 
 

Mocht dit relaas u treurnis opwekken en enige spijt doen voelen over uw 

afwezigheid tijdens de boeiende presentatie, weet dan dat: 

 

 U bij het lezen van dit verhaal, ook te laat bent voor Henks presentatie 

zondagmiddag 25 april in de Rode Hoed in Amsterdam. 

 U zeer waarschijnlijk eveneens achter het net vist om een exemplaar te 

kunnen bemachtigen van de uitgave van Les Édítíons du Dodo: de 

dubbeluitgave in de Reliek Reeks van Henk de Velde en Frans Mouws. 

 We u wel verderop vertellen waar u deze, indien nog voorradig, kunt 

betrekken. 

 Henk de Velde zijn verhaal ook heeft opgetekend in Nergens is ook ergens, 

een reis zonder einde... dat nog te koop is voor geïnteresseerden. Hierover 

verderop meer. 

 Henk tijdens de presentatie in de OBA ook fraaie schilderijtjes te koop 

aanbod die hij zelf tijdens zijn reis vervaardigde en die hem in sponsoring 

voorzien. Op verzoek is er vast nog een schilderijtje te leveren. 

 Henk zei het heel leuk te vinden om een keer op een Boudewijn Büch Dag 

zijn verhaal te komen vertellen. Als hij een keer een winterbezoek aan 

Nederland brengt, dan is hij graag bij ons van de partij ☺.  

 U begrijpt dat wij de vinger aan de pols houden. 

 U meer informatie over Henk de Velde en zijn zeereis kunt vinden op de 

volgende websites: 

 http://www.henkdevelde.com/ 

 http://www.humanedgetech.com/expedition/hdv/ 

 http://henkdevelde.spover.nl/ 

 http://www.youtube.com/user/hatsiekiedeetv 

 en last but not least: www.buchmania.nl voor meer foto’s, kijk bij Fotoboek, 

Presentatie Henk de Velde. Dit verslag is eveneens geplaatst op de website 

en te vinden bij Verslagen. 

 



Beloofde informatie over de twee genoemde uitgaven: 

 

Nergens is ook ergens, Een reis zonder einde...  

Elmar B.V., Rijswijk 2010. 

Verkrijgbaar in de boekhandel of bij Bol.com, Prijs: € 16,95 

 

Een reis zonder einde. Twee jaar geleden vEen reis zonder einde. Twee jaar geleden vEen reis zonder einde. Twee jaar geleden vEen reis zonder einde. Twee jaar geleden vertrok Henk de Velde uit Nederland ertrok Henk de Velde uit Nederland ertrok Henk de Velde uit Nederland ertrok Henk de Velde uit Nederland 

met de bedoeling nooit terug te komen. Dit boek beschrijft de reis van Europa met de bedoeling nooit terug te komen. Dit boek beschrijft de reis van Europa met de bedoeling nooit terug te komen. Dit boek beschrijft de reis van Europa met de bedoeling nooit terug te komen. Dit boek beschrijft de reis van Europa 

naar Zuidnaar Zuidnaar Zuidnaar Zuid----Amerika. Hij doet diverse eilanden aan. Na vertrek uit Argentinië breekt Amerika. Hij doet diverse eilanden aan. Na vertrek uit Argentinië breekt Amerika. Hij doet diverse eilanden aan. Na vertrek uit Argentinië breekt Amerika. Hij doet diverse eilanden aan. Na vertrek uit Argentinië breekt 

de mast van zijn trimaran Juniper.de mast van zijn trimaran Juniper.de mast van zijn trimaran Juniper.de mast van zijn trimaran Juniper.  

Hij wordt binnengesleept door de Argentijnse kustwacht. Geld om een mast te 

kopen is er bijna niet. Er volgt een periode van onderhandelen en wachten. 

Intussen vaart hij naar Uruguay. Gedurende de tijd van wachten overdenkt hij 

zijn uitspraak ‘nooit’, nooit terugkomen en komt erachter dat dit moeilijker is dan 

hij had gedacht. Na een jaar vertrekt hij uit Zuid-Amerika en zeilt 10.000 mijl 

naar Australië. Hij doet het meest geïsoleerde eiland te wereld aan: Tristan da 

Cunha en bezoekt het onbewoonde Ile St Paul, midden in de Indische Oceaan. 

Hij beschrijft op lyrische toon de dagen op zee, de dagelijks aanwezige 

albatrossen, de zonsopkomsten en -ondergangen en zijn gedachten over 

verleden en toekomst.  Dit boek is een hernieuwde kennismaking met 

Nederlands bekendste zeezeiler.  

 

Van de uitgave van Les Édítíons du Dodo: de dubbeluitgave in de Reliek Reeks 

van Henk de Velde Tristan da Cunha en Frans Mouws Eilanden waren op de 

ochtend van 25 april 2010 (en voor Henks en Frans bezoek aan de Rode Hoed 

in Amsterdam diezelfde datum) nog twintig gewone, € 32,50 en één luxe 

exemplaar, € 80,- te koop. U kunt nog een poging wagen bij Frans Mouws: 

mail@fransmouws.nl 

De opbrengst komt ten goede aan Henk de Velde en diens zeilavontuur. 



Leven en reizen van RimbaudLeven en reizen van RimbaudLeven en reizen van RimbaudLeven en reizen van Rimbaud    

Nell Westerlaken bijgewerkte laatste versie: 19 april 2010  

Bron: De Volkskrant-website 

 

Als het aan Arthur Rimbaud had gelegen, had dit stukje nooit in de krant 

gestaan. Hij had een bloedhekel aan ‘zijn’ stad. In 1870 schreef hij op 16-jarige 

leeftijd: ‘Van alle provinciesteden krijgt mijn geboortestad de eerste prijs voor 

stompzinnigheid.’ 

 

Het was de kleinburgerlijkheid van Charleville-Mézières die de dichter op de 

vlucht deed slaan, naar Parijs om te beginnen, en later de wereld in: half Europa 

door, deels met zijn geliefde Paul Verlaine, die later een paar schoten op hem 

afvuurde in hun ruzieachtige relatie. Daarna naar Nederlands-Indië, Ethiopië. 

Maar zo stompzinnig is Rimbauds geboortestad niet. Niet alleen heeft Charleville 

(buurstad Mézières is er later aangeplakt) een mooi centrum met een op het 

Parijse Place des Vosges geïnspireerd plein, rancuneus kan ze evenmin worden 

genoemd. Er zijn liefst twee Rimbaudmusea. In de vroegere watermolen, een 

gebouw dat zich deels over de Maas uitstrekt, is het Musée Rimbaud gevestigd. 

Niet ver ervandaan, aan de Quai Rimbaud nr. 7, zit het 

Maison des Ailleurs. 

In de 17de-eeuwse molen kun je het leven volgen van de 

tragische dichter-avonturier. Het museum bevat een grote 

collectie portretten, schilderijen en spotprenten die stuk voor 

stuk een ernstige jongeman laten zien, soms uitdagend, 

soms uitgeblust, maar altijd ongelukkig.  

Er zijn verder originele brieven, manuscripten en enkele 

gebruiksvoorwerpen, zoals een reisbestek. Veel is het niet: 

wat Rimbaud ook probeerde – hij nam onder meer dienst bij 

de KNIL, was reizend handelaar in Ethiopië – rijk werd hij er 

niet van. 

In het Maison des Ailleurs wordt een impressionistische 

indruk gegeven van Rimbauds reizen. In geprojecteerde 

kleuren, (film)beelden en geluiden worden de werelden 

opgeroepen waarin de rusteloze gelukszoeker rondreisde. 

De kamers hebben allemaal een thema dat overeenkomt met 

een van de plaatsen die een rol speelden in Rimbauds 

leven. 

Charleville bleek één van de weinige constanten in zijn 

leven. Altijd keerde hij er terug. Aan Rimbauds geboortehuis, in de huidige 

winkelstraat Pierre Bérégovoy 12 (voorheen Rue de Napoléon) is niet veel te 

beleven. Wie de dichter van onder meer Une saison en enfer en Illuminations 

van de wieg tot het graf wil volgen, komt uiteindelijk op de begraafplaats 

Maison des Ailleurs 

Het museum in de 

oude molen 



terecht. Doodziek arriveerde Rimbaud in 1891 vanuit Afrika 

in Marseille waar hij, 37 pas, overleed. De burgerij waar hij 

bij leven zo tegenaan schopte, ziet er nu op toe dat 

Rimbauds grafsteen altijd helderwit is schoongesopt. 

www.charleville-tourisme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newton of de Appel die naar de Maan vielNewton of de Appel die naar de Maan vielNewton of de Appel die naar de Maan vielNewton of de Appel die naar de Maan viel 
Poppentheater voor jong en oud in Museum BoerhaavePoppentheater voor jong en oud in Museum BoerhaavePoppentheater voor jong en oud in Museum BoerhaavePoppentheater voor jong en oud in Museum Boerhaave 

 

Op zondag 25 april neemt de poppenspeler Ila van der Pouw 

de bezoekers van Museum Boerhaave mee op reis naar 

de wondere wereld van Sir Isaac Newton. De 

voorstelling Newton of de Appel die naar de Maan viel 

verbeeldt zijn leven en werk, zijn huishoudster, haar kat 

en zijn bulldog. Na afloop van de voorstelling kunnen de 

bezoekers in de tentoonstelling NewtonMania zelf 

experimenteren en in de voetsporen treden van de belangrijkste natuurkundige 

aller tijden.  

 

De voorstelling is geïnspireerd op Newtons leven. Hij verklaarde waarom een 

appel valt en de maan om de aarde draait. Maar hoe is dat als bijna niemand 

begrijpt wat jij bedacht hebt? Hoe is Newton eigenlijk op al die bijzondere 

ideeën gekomen? En waarom heeft hij die ideeën bijna twintig jaar verborgen 

gehouden? 

Poppenspeler Ila van der Pouw verbaast haar publiek al jaren met wijze waarop 

zij haar expressieve poppen tot leven laat komen. In de voorstelling Newton of 

de De Appel die naar de Maan viel gaat zij een stap verder: Ila voert Isaac 

Newton op met drie mensgrote poppen. Van jong tot oud. 

 

Poppentheater van Ila van der Pouw met Newton of de Appel die naar de maan 

viel, voor kinderen vanaf 6 jaar.  

 

Datum: zondag 25 april 2010, aanvang 15.00 uur. 

Adres: Museum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10, Leiden. 

Entree: de voorstelling is gratis, op vertoon van een geldig museumkaartje  

Reserveren: u kunt reserveren via www.museumboerhaave.nl/nl 

 

Meivakantie in Museum BoerhaaveMeivakantie in Museum BoerhaaveMeivakantie in Museum BoerhaaveMeivakantie in Museum Boerhaave    

Graf Jean Nicolas Arthur Rimbaud 



Hoe word ik een striptekenaar?Hoe word ik een striptekenaar?Hoe word ik een striptekenaar?Hoe word ik een striptekenaar?    

    

Ben je een tekentalent, of wil je dat graag worden? Kom dan naar Museum 

Boerhaave in Leiden. In de meivakantie geeft striptekenaar Thijs Hannaart een 

workshop voor junior-striptekenaars vanaf 8 jaar. Tijdens deze workshop legt hij 

de beginselen van het striptekenen uit en leer je hoe je met tekeningen een 

verhaal kan vertellen.  En wil je inspiratie opdoen? Lees dan het stripboek 

Newton in Nederland. Dit album is speciaal voor de tentoonstelling 

NewtonMania gemaakt en in Museum Boerhaave te bekijken.  

 

De jonge bezoekertjes kunnen zich vermaken in de knutselworkshop waar lijm, 

papier en kleurpotloden liggen te wachten. Onder begeleiding wordt een mooie 

pop-up bouwplaat in elkaar gezet, met Isaac Newton én de vallende appel. 

Daarna kan het hele gezin terecht in de natuurkundige speeltuin in Museum 

Boerhaave. Daar kan je spelenderwijs de wetten van Newton op de proef stellen! 

 

 

Data: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei 2010 

Tijden: workshop striptekenen (13.00-16.00 uur); knutselworkshops (13.00-

16.30 uur) 

Adres: Museum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10 te Leiden  

Entree: op vertoon van een entreebewijs zijn de workshops gratis. Reserveren is 

niet nodig.  

Voor informatie: www.museumboerhaave.nl 

 

 

President Washington bracht boeken niet terugPresident Washington bracht boeken niet terugPresident Washington bracht boeken niet terugPresident Washington bracht boeken niet terug    

Ingebracht door : André Koolen 

 

Bron: ANP, 18-04-2010 

    

NEW YORK (ANP)- Toen een bibliotheek in New York onlangs haar collectie 

doorzocht, deden de medewerkers een opvallende ontdekking. Oud-president 

George Washington heeft in 1789 twee boeken geleend, maar ze nooit 

teruggebracht. De boete is inmiddels opgelopen tot ongeveer 300.000 dollar 

(meer dan 222.000 euro). 

 



 
Een nep dollarbiljet met daarop een geshokeerde 

 George Washington 

 

Dat meldden Amerikaanse media zaterdag (lokale tijd). De boeken die 

Washington op 5 oktober 1789 leende, waren een essay over internationale 

betrekkingen en de handelingen van het Britse Lagerhuis. Bij de naam van de 

lener vulde de bibliothecaris destijds ‘president’ in, zonder naam. Washington 

had de boeken op 2 november 1789 moeten terugbrengen, maar heeft dat nooit 

gedaan. 

Waar de twee boeken zijn is niet bekend. ‘De boete hoeven we niet, maar we 

willen wel graag de boeken terug’, zei het hoofd van de bibliotheek tegen een 

lokale krant. 

New York was in 1789 de hoofdstad van de Verenigde Staten. De ambtswoning 

van Washington was in het stadsdeel Manhattan, waar ook de bibliotheek is 

gevestigd. 

 

 

Ron Moerenhout schrijft niRon Moerenhout schrijft niRon Moerenhout schrijft niRon Moerenhout schrijft nieuw boek en wijdt een pagina aan Büchmaniaeuw boek en wijdt een pagina aan Büchmaniaeuw boek en wijdt een pagina aan Büchmaniaeuw boek en wijdt een pagina aan Büchmania    

 

Büchmania-lid Ron Moerenhout presenteerde vrijdag 23 april j.l. zijn nieuwe 

uitgave: Hoe is het met je boek? Het betreft een verzameling 

weblogs. De rode draad van het boek vormt dat wat Ron 

zoal heeft meegemaakt rond het schrijven en uitbrengen van 

mijn boek Gevlogen Paradijsvogels.  

 

Ron heeft in zijn boek een verslag opgenomen van de 

Büchmania activiteit van afgelopen zomer 12 juli 2009 (pag. 

271). 

 

De achterflap van het boek vertelt:  

Naast geluk in de liefde had Ron Moerenhout (1959) twee 

grote wensen: werken in het buitenland én voor zijn vijftigste een boek op zijn 



naam hebben. Beide wensen werden vervuld. Hij kreeg de kans om gedurende 

een jaar in Caïro te werken en te leven. Bovendien heeft hij in die periode een 

groot deel kunnen schrijven van zijn eerste boek Gevlogen Paradijsvogels dat in 

juni 2009 uitkwam.  

In Hoe is het met je boek? wordt, aan de hand van korte luchtig geschreven 

stukjes, een periode van twee jaar beschreven. Vanaf zijn 

eerste dag in Caïro tot aan zijn vijftigste verjaardag. De, 

veelal humoristisch geschreven, verhaaltjes geven een 

beeld van het afwisselende leven van een schrijvende 

vader van drie kinderen op zijn zoektocht door het leven.  

De rode draad in Hoe is het met je boek? blijkt het proces 

rond het uitkomen van zijn eerste boek: het schrijven, het 

vinden van een uitgever, het verschijnen, de publiciteit op 

radio en tv, de reacties en de (moeizame) weg naar 

boekhandel en koper. ‘Hoe is het met je boek?’ is een 

vermakelijk en vlot geschreven boek met een uniek karakter omdat het de 

belevenissen vertelt van een debuterend schrijver. 

 

ISBN-13: 978-90-5911-968-0 

Uitgeverij Aspekt 

€ 17,95 

 

 

Beagle deze maand op MauritiusBeagle deze maand op MauritiusBeagle deze maand op MauritiusBeagle deze maand op Mauritius    

 

Voor veel Büchianen wellicht onnodig te vermelden, maar toch nog maar even 

de aandacht gericht op de reis van de Beagle die deze maand Mauritius 

aandeed.  

Op de webpagina van de VPRO doen alle deelnemende wetenschappers verslag 

van hun ervaringen en van de wetenswaardigheden waartegen zij aanlopen. 

Vanzelfsprekend is daarbij ook aandacht voor de dodo, onder meer met een 

videoblog van Annelotte Medema en Danny Noordanus met als titel:  

 

 

Scheepsjournaal: Wie doodde dScheepsjournaal: Wie doodde dScheepsjournaal: Wie doodde dScheepsjournaal: Wie doodde de dodo?e dodo?e dodo?e dodo?    

Is het waar dat de dodo uitgestorven is doordat de Nederlanders hem aten, of is 

dat een fabel?  

Te vinden via: http://beagle.vpro.nl/#/video/item/5002/ 

 

Verder verslagen over Mauritius, de dodo, de Nederlanders op Mauritius en nog 

veel meer onderwerpen die het hart van de Büchiaan sneller doen kloppen. 

Hieronder nemen we er twee op. Daarmee zijn we echter niet volledig. Interesse 

in meer: surf dan naar: http://beagle.vpro.nl/ 

 

 



Een vals paradijsEen vals paradijsEen vals paradijsEen vals paradijs    

Door: Dirk Draulans 

 

Ik was de laatste van de televisieploeg om het Australische continent te verlaten, 

uitermate tevreden dat ik er zo lang had 

kunnen zijn. Ik vloog van Perth naar 

Mauritius voor het volgende als paradijs 

omschreven plekje op aarde. Ik was de 

enige van het team die alle als paradijs 

verkochte tropische eilanden op onze 

reisroute zou aandoen, de gelukkige 

die van het ene witte strand naar de 

volgende koraaltuin mocht reizen: 

Fernando de Noronha, de Galapagos 

Eilanden, Bora Bora, Moorea en Tahiti in Frans Polynesië, de Cocos (Keeling) 

Eilanden - en nu: Mauritius.    

 

Het werd een tegenvaller, een afknapper bijna. Was ik door het vele gereis, door 

al die exotische oorden, blasé aan het worden, ontpopt tot verwende reiziger? Ik 

vond er niets aan, aan Mauritius.  

De luchthaven was druk op zijn Afrikaans, het regende pijpenstelen, het verkeer 

was agressief, met veel getoeter, een scherp contrast met de vriendelijkheid die 

op de Australische wegen overheerst, we sukkelden in een lange file, langs 

schreeuwerige reclamepanelen, en het land leek overdekt met suikerriet. 

Mauritius is een door mensen gedomineerde plek met zo goed als geen 

restanten van de oorspronkelijke natuur.  

In Charles Darwins tijd was suikerriet al een dominante factor in het landschap. 

Hij schatte destijds dat het de helft van het eiland 

inpalmde. Nu is minder dan 5 procent nog originele 

natuur.  

Darwin verbleef er slechts een tiental dagen, en was 

zo goed als stilgevallen als naturalist, wegens op weg 

naar huis. Hij schreef dat het lang geleden was dat hij 

zich nog eens zo aan liederlijk gedrag had 

overgegeven, want hij was bijna elke avond uit eten 

gegaan. Het belangrijkste wat hij te melden had, was 

dat hij een ritje had gemaakt op de enige olifant van 

het eiland, eigendom van een Britse notabele.  

Hij maakte wel enkele rake opmerkingen over de 

vreemde verhouding tussen Fransen en Britten op het eiland. Iets wat tijdens 

mijn eerste taxirit ook al was opgevallen. Er werd links gereden, Brits dus, maar 

de reclamepanelen langs de weg waren Frans.  

 

Mauritius: Suikerriet everywhere 

 



Vreemde geschiedenisVreemde geschiedenisVreemde geschiedenisVreemde geschiedenis    

Een gevolg van de wat vreemde geschiedenis van Mauritius, dat in de 

zeventiende eeuw door Nederlanders op de kaart was gezet, gebruikt als 

handelspost, maar nooit echt gekoloniseerd. Na hun vertrek hadden de Fransen 

het eiland overgenomen, maar in het begin van de negentiende eeuw lieten de 

Britten er hun oog op vallen en namen het in.  

Darwin noemde het eiland nog Isle de France, en 

stelde tot zijn verbazing vast dat de Britse bestuurders 

Frans praatten tegen hun Franse bedienden, en dat 

het eiland zijn Frans karakter behouden had, ondanks 

het feit dat het toen al meer dan twintig jaar onder 

Brits bestuur was.  

Vandaag is Mauritius onafhankelijk, een republiek. 

Bovenop de Europese aanwezigheid is een lichte 

Afrikaanse tint gekomen, en een grote 

hindoegemeenschap, een gevolg van de invoer van 

slaven uit Madagascar en Mozambique, en van niet 

officieel als slaven bestempelde arbeidskrachten uit Indië en naburige landen.  

Het geeft een contrastrijke, multiculturele maar geglobaliseerde indruk, de 

afwisseling van Westerse hoogbouw en hotels met kitsjerige Indische 

meditatietempels en vol lampions hangende straatjes met Chinese winkels. In 

de ontbijtzaal van het hotel kon ik met één oor Indisch geïnspireerde 

loungemuziek horen, en met het andere geagiteerde commentaarstemmen van 

Britse en Franse sportverslaggevers op de televisie.  

De eerste vogelwaarnemingen bevestigden de indruk dat het eiland een 

kosmopolitisch mengsel was geworden. Dat was zelfs al op het terras van het 

hotel te zien: de schooiers van dienst waren Europese huismussen en wevertjes 

uit Madagascar die een gelijkaardig inheems beestje zo goed als volledig 

verdreven hadden. Ik miste eventjes de Aziatische touch, maar dat duurde niet 

lang, daar doken de eerste mynahs op, die overigens op het hele eiland de 

boventoon hadden, in overeenstemming met de evolutie in de mensenwereld. 

Boven zee zag ik niets, behalve duiven, stadsduiven, altijd een veeg teken.  

Hoe meer ik rond het eiland reed, hoe meer het ingeprinte beeld van het 

paradijs aan gruizelementen ging. De kustweg die ik kloksgewijs volgde, kon 

ruwweg worden samengevat als: links tegen de zee villa's, rechts suikerriet. De 

mooiste stranden waren onbereikbaar, wegens ingepalmd door afgesloten 

luxehotels. Ik had het gevoel dat ik van de ene rommelige gemeente naar de 

andere reed, langs volgebouwde verbindingswegen. Lelijke lintbebouwing, ik 

heb altijd gedacht dat het een Belgische exclusiviteit was. En als er geen huizen 

stonden, was er suikerriet. Saai.  

 

 



Dodo meets BeagleDodo meets BeagleDodo meets BeagleDodo meets Beagle    

Door Perry de Louw (Deltares) en Kenneth Rijsdijk (Naturalis) 

 
Voorbereidingen in Mare aux Songes na tropische douche 

    

Zondag, 4 april: de voorbereidingZondag, 4 april: de voorbereidingZondag, 4 april: de voorbereidingZondag, 4 april: de voorbereiding 

Na de zoveelste dodo-stempel in ons paspoort stonden we net na zonsopgang 

in de Mare aux Songes en werden we meteen verwelkomd door een tropische 

regenbui. We moesten er voorbereidingen treffen voor de filmdagen erna. Mare 

aux Songes is het moeras met miljoenen botten waar we onderzoek doen. 

Sietze, een student van Kenneth die de komende maand op het eiland blijft voor 

onderzoek, hielp ons mee.  

Daarna zijn we de Canaca-krater opgereden, een prachtige uitgedoofde vulkaan, 

om de meest toegankelijke route te verkennen. 's Middags waren we eindelijk bij 

ons hotel. Daar konden we meteen kennis 

maken met Dirk Draulans die de komende 3 

dagen met ons zou optrekken om het dodo-

verhaal vorm te geven. We gaven Dirk onze 

dodo-kaars, een afgietsel van een dodo-

voetbeenbotje dat René, onze technicus 

tijdens dodo-expedities, heeft gemaakt. Om 

exact 4 uur kwam de klipper de haven 

binnen gevaren. Een ongelooflijk mooi 

plaatje. Na de paspoort-controle mochten 

we het schip op om kennis te maken met de bemanning. Van Redmond 

O'Hanlon kreeg ik een dikke kus nadat ik hem ook zo'n dodo-kaars had 

gegeven.  

 

Maandag, 5 april: filmen in Mare aux SongesMaandag, 5 april: filmen in Mare aux SongesMaandag, 5 april: filmen in Mare aux SongesMaandag, 5 april: filmen in Mare aux Songes 

Mare aux Songes is een moeras van ongeveer 4 voetbalvelden groot waar 

miljoenen botten liggen van wel 23 gewervelde diersoorten, waarvan er 14 zijn 

De kus van Redmond 



uitgestorven. En de dodo maakt deel uit van dit massagraf, dat door Kenneth in 

2005 is ontdekt. De dodo is de beroemde loopvogel waardoor men zich voor 

het eerst realiseerde dat een dier kan uitsterven door toedoen van de mens.  

Na de hele film-crew te hebben voorzien van zwarte rubberen laarzen, reden we 

naar het moeras. Hans met camara en Charles met microfoon stonden al in 

Mare aux Songes achter het hek om ons te filmen toen we het dodo-massagraf 

zouden binnenlopen. Hek op slot en filmen maar. Zoals Kenneth bij alle dodo-

expedities iets met sleutels heeft, was het ook dit keer raak. Alle zakken 

onderzocht, geen sleutel. Steeds meer mensen gingen mee zoeken. Dirk begon 

Kenneth zelfs te fouilleren en iedereen begon ook zijn eigen zakken en tassen te 

betasten. Hans en Charles zaten relaxed een sigaretje te roken achter het hek. 

Toen het iedereen te lang duurde, pakte ik een ijzeren staaf en sloeg met één 

ferme klap het slot kapot. Eindelijk betraden we deze historische site en meeste 

fossielrijke vindplaats ooit aangetroffen op een vulkanische eiland.  

We legden Dirk uit hoe het massagraf waarschijnlijk is ontstaan. De botten zijn 

volgens koolstof-14 dateringen ongeveer 4.200 jaar oud. Dus ver voor dat de 

dodo als soort het loodje legde. Nu blijkt 4.200 jaar overeen te komen met een 

wereldwijde droge periode. Een natuurlijke extreme klimaatverandering. We 

proberen met een team vanuit allerlei disciplines er achter te komen waarom 

deze dieren massaal zijn gestorven. Water speelt daarbij een sleutelrol. Mare 

aux Songes was namelijk de enige zoetwateroase in de wijde omgeving. Dieren 

trokken er massaal naar toe om er te drinken. Door de droogte verdween het 

meer, werd het water zout of zelfs giftig waardoor de dieren massaal stierven. 

Het bijzondere is dat alle soorten deze extreme droogte hebben overleefd, 

omdat elders op het eiland nog wel water beschikbaar was. Maar toen de mens 

het eiland betrad duurde het geen 100 jaar voordat de dodo en andere soorten 

uitstierven.  

Het was bloedheet in Mare aux Songes, maar de stemming zat er goed in. 

Klotsend door het water liepen we naar de Dodo-polder, een afgedamd stukje 

moeras dat we kunnen leegpompen om de botten droog op te graven. Het 

filmen was erg leuk. Dirk stelde de perfecte vragen waarmee we ons verhaal 

konden doen. En ook uit het film- en geluidswerk van Hans Fels en Charles 

Kersten blijkt jarenlange ervaring. Heel fijn dat alle techniek, camerawerk en 

regie snel en efficiënt verliep.  

Op de terugweg liepen we langs een 

wespennest en Kenneth, Hans en ik werden 

gestoken. Hans stak meteen een sigaret op, 

niet om alle andere wespen te verroken maar 

om de pijn te verdrijven. De brandende 

sigaret hield hij vlak boven de gestoken plek 

waarna de pijn eerst heftiger werd maar vrij 

snel helemaal verdween. Prachtig.   
Toen was het moment daar voor Dirk. Hij zou 

voor het eerst in zijn leven een dodo-botje mogen vasthouden. In de 

Hans houdt trots een dodo-botje vast 



bottenkamer openden we onze schatkist. Vol met dodo-botten die we de 

afgelopen 4 jaar hebben gevonden. Ondanks dat Hans van mening is dat de 

dodo een sukkelige vogel was, wilde hij toch ook even een botje van deze 

mythische vogel aanraken. Maar hoe past nu het voetbotje precies aan het 

onderbeen? Hier misten we duidelijjk de kennis van Hanneke Meijer, 

paleontoloog van ons team.  

    

Dinsdag, 6 april: Canaca kraterDinsdag, 6 april: Canaca kraterDinsdag, 6 april: Canaca kraterDinsdag, 6 april: Canaca krater 

 

Naar de Canaca-krater, kwart voor vijf op. Camera werd op de rand van de 

krater opgesteld en Dirk, Kenneth en ik daalden in de krater af. Met een prikstok 

wilden we de dikte van het veen meten. Erg 

spannend omdat elke meter veen ongeveer 2.000 

jaar aan stuifmeelkorrels bevat. Aan deze pollen 

kun je zien hoe de samenstelling van de planten 

tijdens extreme droogtes veranderden.  

Want door natuurlijke klimaatveranderingen zijn er 

in de afgelopen miljoenen jaar veel extreme 

droogtes opgetreden. Om te begrijpen hoe 

extreem de droogte was die leidde tot massale sterfte in Mare aux Songes, is dit 

archief van groot belang. Henry Hooghiemstra doet hier onderzoek naar en wij 

zijn ontzettend blij hem te kunnen melden dat het veen dikker is dan 19 meter, 

de totale lengte van de prikstok die we bij ons hadden. Dat betekent een 

pollenarchief van meer dan 40.000 jaar en daarmee één van de belangrijkste 

van de Zuidwest Indische Oceaan.  

 

We waren inmiddels lekker modderig geworden 

toen we plots een soort raaf hoorden. Dit bleek 

een makaak te zijn die nieuwsgierig naar ons keek. 

Er komen namelijk nooit mensen in deze krater. 

Vanaf de kraterrand werd enthousiast gefilmd. 

Makaken zijn apen die door de Portugezen in de 

15e eeuw naar het eiland zijn gehaald en nu als 

een plaag worden gezien. Een onderwerp dat een 

week eerder door de filmploeg met Sarah Darwin 

is uitgewerkt.  

    

Woensdag, 7 april: Clipper vertrektWoensdag, 7 april: Clipper vertrektWoensdag, 7 april: Clipper vertrektWoensdag, 7 april: Clipper vertrekt    

 

Vanochtend is op Fort Frederik Hendrik gefilmd, daar waar de Nederlanders de 

eerste nederzetting van het eiland hebben gesticht. Marijke Besselink heeft de 

afgelopen weken hard gewerkt om de tentoostelling die de komst van de 

Nederlanders en kolonisatie prachtig beschrijft in een nieuw jasje te steken. Dirk 

ontdekte daar tot zijn grote spijt dat tussen duizenden gevonden botten 

slachtafval van reuzenschildpad, zeekoe, paard en varken, geen enkel dodo-

Dirk, Perry en Kenneth op de 

Canaca-kraterrand 

 

Hans en Fleur op Canaca-kraterrand 



botje op het Fort is gevonden. Hij had ons Nederlanders graag de schuld 

gegeven van het massaal opvreten van de dodo.  

 

Na het filmen reden we weer naar Port Louis waar 

de Clipper zou vertrekken voor het laatste stukje 

van deze geweldige Beagle-reis met als eind-

bestemming, Kaapstad. Kenneth, ik en Sietze 

waren de enige die achter-bleven. We hebben 

een ontzetend leuke drie dagen met het filmteam 

gehad. Een onvergetelijk ervaring. Iets wat we 

ook aan de dodo te danken hebben.  

 

 

 

Tweets voortaan in historisch archief VSTweets voortaan in historisch archief VSTweets voortaan in historisch archief VSTweets voortaan in historisch archief VS    

Door Robert Buzink 

Bron: De Volkskrant op 15 april 2010 

 

 
De aankondiging van de Library of Congress op twitter (screenshot) 

 

AMSTERDAM - Berichten op twitter worden voortaan net als boeken, kranten en 

tijdschriften opgenomen in de annalen van de Amerikaanse staatsbibliotheek. 

'We hebben het hele twitterachief aangekocht!', liet de Amerikaanse Library of 

Congress donderdag trots weten via twitter.  

Alle tweets van twitteraars sinds de oprichting van twitter in 2006 worden 

opgenomen in het archief van de staatsbibliotheek die de culturele erfenis van 

de Verenigde Staten bewaart. Het gaat nu al om miljarden tweets. Elke dag 

komen er 50 miljoen bij.  

Dirk vertelt dat de Nederlanders de 

dodo niet massaal hebben 

opgegeten 



ElitairElitairElitairElitair  

Het 200-jaar oude instituut rekent daarmee voorgoed af met kritiek dat het te 

elitair zou zijn omdat het alleen officiële media-uitingen archiveerde. Nu kan 

iedereen ter wereld met een twitteraccount met een druk op de knop deel 

worden van het archief. Twitter heeft op dit moment 105 miljoen gebruikers. 

Elke dag komen daar 300 duizend nieuwe bij.  

De bibliotheek denkt dat onderzoekers zullen smullen van de gegevens die ze 

nu tot hun beschikking krijgen. De twitterberichten vormen een historische 

verslag van gewone mensen, tot op de seconde uitgewerkt. 'Twitter heeft een 

enorme invloed op onze cultuur en geschiedenis.'  

    

167 terabyte 167 terabyte 167 terabyte 167 terabyte     

Het instituut begon tien jaar geleden met het archiveren van geselecteerde 

webpagina's, online nieuwsartikelen en blogposts over historische 

ontwikkelingen, zoals de aanslagen van 11 september. Inmiddels heeft het 167 

terabytes aan data verzameld, veel meer dan het equivalent van de 21 miljoen 

boeken die het instituut in de archieven heeft.  

De Nederlandse Koninklijke Bibliotheek is niet van plan het voorbeeld van zijn 

Amerikaanse tegenhanger te volgen. 'Wij archiveren alleen publicaties. Tweets 

zijn eerder persoonlijke notities of krabbeltjes op een stukje papier. Dat is meer 

iets voor het Nationaal Archief', zegt een woordvoerder.  

 

SelectiefSelectiefSelectiefSelectief  

De woordvoerder van het Nationaal Archief is geschokt als het hoort dat de 

Amerikaanse bibliotheek miljarden tweets gaat opslaan. 'Ongelooflijk. Wij 

archiveren met een vertraging van 20 jaar. Bij ons komen nu de eerste e-

mailtjes en word-bestanden binnen. We zijn er nog helemaal niet mee bezig, 

maar ik kan me goed voorstellen dat we in de toekomst ook tweets gaan 

opnemen in de archieven. Dat zal dan altijd selectief gebeuren.'  

Twitter zelf is blij dat tweets nu onderdeel worden van de geschiedenis, maar 

sommige gebruikers zijn terughoudend. Kun je nog wel zonder voorbehoud 

zomaar alles twitteren als je weet dat je uitspraken in de archiefkamer van de 

wereld terechtkomen? 



Uit de vitrinekast van...Uit de vitrinekast van...Uit de vitrinekast van...Uit de vitrinekast van...    
Mart JansenMart JansenMart JansenMart Jansen    

 
Een tijdje geleden heb ik de hand 
kunnen leggen op een drietal dag-
boeken over de eerste (moderne) 
Nederlandse Walvisvaartexpeditie 
van de Willem Barendsz naar het 
Zuidpool gebied (1946/1947). 
Deze dagboeken zijn geschreven door 
H.F. Van der Lee, de vogelman in 
dienst van het Zoölogisch Museum 
Amsterdam Buitengewoon goed lees-
baar en erg interessant. Nog leuker 
was het feit dat er in deze dagboe-ken 
nog steeds allerlei losse blaadjes en 
“ditjes en datjes” zaten. Schetsjes en 
tekeningen die ik later in allerlei 
publicaties heb teruggezien. Voor mij 
sprong dit label met een heel eigen 
verhaal eruit… 
 

 
 
Zaterdagmorgen 7 december 1946, 
Tafelbaai te Kaapstad, de PH-NAW 
(één van de twee verkenningsvlieg-
tuigen om walvissen te spotten) stort 
neer. Er is één dode te betreuren, de 
navigator de heer Kuiper. 
´Die albatros! Zie je nou wel. Hebben 
we het niet dadelijk gezegd? Dat 
beest is ook in zijn vlucht omlaag 
gedonderd. Moet die arme bliksem van 
een Kuiper met zijn leven boeten voor 
een andermans stommiteit!` 
H van der Lee was een verzamelaar 
en had een volmacht om zijn geweer 
mee aan boord te nemen. Hij was het 
ook die het merendeel van de collec-
tie vogels bij elkaar schoot Echter 
niet deze albatros.  
Dat er in de diverse boeken die er 
over deze reis verschenen niet wordt 
gesproken over wie nu deze albatros 
schoot, is te verklaren. Allereerst 
waren de journalisten aan boord 
‘embedded’, waardoor ze niet konden 
schrijven wat ze wilden (censuur dus, 
de reis moest en zou een succes zijn). 

De tweede reden was het feit dat het 
de kapitein van de Willem Barendsz 
was die deze vogel schoot! 
 
toen vogelman Van der Lee er niet in 
slaagde één vogel te raken, liet 
kapitein Visser (als rechtgeaarde 
jager van Schiermonnikoog) zien hoe 
het moest. Met één schot ploftte een 
albatros op het dek. 
 
Van der Lee schrijft hierover die dag 
niets in zijn dagboek. Wel noemt hij de 
gebeurtenis als hij op 10 december 
1946 in de middag een aantal 
Dominicaanse meeuwen ziet: ‘Ik deed 
geen poging de meeuwen te schieten. 
Het was zondag (!) en bovendien lag 
het ongeluk van Kuiper nog zo vers in 
het geheugen gegrift dat ik het met 
het oog op de stemming aan boord 
(overal ging het praatje, dat het on--
geluk te wijten was aan het schieten 
van de albatros op 1december) en in 
zekere zin met het oog op de persoon-
lijke veiligheid niet raadzaam achtte 
het geweer te gebruiken’. 
 
Het item dat ik in de vitrinekast zet is 
het label van het geweer dat de 
albatros neerhaalde, met alle 
gevolgen van dien. 
 
Ik riep het onheil over ons,  
'k Was in des duivels macht  
toen ik de vogel doodde die  
ons wind en daarmee redding bracht.  
'Ellendige', zei men aan boord,  
'jij hebt die albatros vermoord.' 
 
The Rime of the Ancient Mariner ('Het 
lied van de oude zeeman'), 1798. 
Samuel Taylor Coleridge. 

 

 

 

Naar een idee en onder redactie van 
Fabian Dekker. Bijdragen voor het 
volgende nummer kunnen jullie sturen 
naar: fabian.dekker@gmail.com en 
kpiters@xs4all.nl 
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Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. 8: 

 

� Vanavond bij Andere Tijden: ‘De tering overwonnen’; 

� Verenigingsnieuws, noteer alvast in uw agenda: 

Büchmania brengt bezoek aan Museum Boerhaave, 20 juni 2010; 

� Harry Mulisch slaat ‘Max Havelaar Vijfje’; 

� Bibliotheken van Kees Fens en Michaël Zeeman onder de hamer; 

� Sotheby's veilt werk van Mark Twain; 

� Helaas geen bijdrage voor onze column: Uit de vitrinekast van...  

 

 

Met dank voor het aanleveren van tekst, illustraties, foto’s en/of onderwerpen, 

aan: André Koolen, Patrick van Emst en Paul Westgeest. 

 

 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

Bijdragen bij voorkeur aanleveren in Word en in platte tekst. Illustraties als jpg of 

opgenomen in een Word-bestand. Bij voorkeur géén pdf. Probeer ingescande 

bestanden en/of foto’s klein te houden. Bij voorbaat dank, uw redacteur Karin. 

 

 



 

VVVVanavond bij anavond bij anavond bij anavond bij Andere Andere Andere Andere TTTTijdenijdenijdenijden: : : : ‘‘‘‘De tering overwonnenDe tering overwonnenDe tering overwonnenDe tering overwonnen’’’’ 
 

Paul Westgeest verleende zijn medewerking aan de uitzending van vanavond 

van Andere Tijden: De tering overwonnen, een programma van de NPS/VPRO. 

Paul is over dit thema de tering breedvoerig door Andere tijden geïnterviewd. 

Een filmploeg filmde en interviewde urenlang in en rondom zijn huis. 

Paul heeft veel kennis over de tering onderwerp vanuit zijn beroepsmatige 

achtergrond als huisarts en bovenal vanuit zijn eigen ervaring als kind toen hij 

maar liefst een jaar in een sanotorium verbleef. Paul schreef hierover Groot 

TeringBoeC, een aangrijpend boek.  

Hoewel Paul niet weet of, wat en hoeveel van het interview en zijn bijdrage 

vanavond in Andere Tijden te zien is, willen we u dit bericht niet onthouden. 

Vanavond 20 mei bij Andere Tijden om 20.30 uur op Nederland 2.  

 

 

VerenigingsnieuwsVerenigingsnieuwsVerenigingsnieuwsVerenigingsnieuws    
 

BBBBüchmania brengt Bezoek aan Museum Boerhaaveüchmania brengt Bezoek aan Museum Boerhaaveüchmania brengt Bezoek aan Museum Boerhaaveüchmania brengt Bezoek aan Museum Boerhaave    
 

Noteer het vast in uw agenda: zondag zondag zondag zondag 20 juni20 juni20 juni20 juni a.s. a.s. a.s. a.s.    

We zijn in een vergevorderd stadium met onze organisatie van een Bezoek aan 

Museum Boerhaave in Leiden met een interessant programma omtrent Linnaeus 

+ Boerhaave + Schatten uit de museumbibliotheek. 

 

Het programma bevat: 

- een rondleiding door Museum Boerhaave, met vanzelfsprekend aandacht 

voor Boerhaave en Linnaeus; 

- oogstrelende schatten uit de museumbibliotheek ten toon gesteld en 

toegelicht door de bibliothecaris Harry Leechburch Auwers; 

- Lezing door Rina Knoeff over Herman Boerhaave. 

We verwachten begin van de middag te starten. Het programma duurt tot 17.00 

uur. De precieze gegevens en tijden, krijgt u binnenkort van ons te horen. 

Inschrijven voor deze activiteit kan al wel door te mailen aan: kpiters@xs4all.nl 

 

 

Harry Mulisch slaat ‘Max Havelaar Vijfje’Harry Mulisch slaat ‘Max Havelaar Vijfje’Harry Mulisch slaat ‘Max Havelaar Vijfje’Harry Mulisch slaat ‘Max Havelaar Vijfje’    
Ingezonden door: Patrick van Emst 

 

Schrijver Harry Mulisch verrichtte vandaag de Eerste Slag van het ‘Max Havelaar 

Vijfje’. Bijzonder aan deze herdenkingsmunt is, dat gebruik is gemaakt van de 

allernieuwste technische mogelijkheden. Zo zijn op de keerzijde de beginregels 

van het boek Max Havelaar van Multatuli gegraveerd in microscopisch kleine 

lettertjes. Deze herdenkingsmunt verschijnt naar aanleiding van de eerste druk, 

150 jaar geleden, van het belangrijkste literaire werk in de Nederlandse taal. De 



 

nieuwe vijf-euroherdenkingsmunt is geslagen door de Koninklijke Nederlandse 

Munt in opdracht van het ministerie van Financiën. Demissionair minister Jan 

Kees de Jager trad op als gastheer. Het ‘Max Havelaar Vijfje’ is een wettig 

betaalmiddel in Nederland. 

 
 

De munt is in alle opzichten de optelsom van innovatieve technologieën. Op de 

keerzijde van de munt staat de eerste alinea van het boek Max Havelaar 

gegraveerd. De lasergestuurde graveermethode maakt detaillering mogelijk in 

handgeschreven miniletters. Daar overheen veroorzaakt een gegraveerde 

kroontjespen vanuit het middelpunt van de munt een uitwaaierende water-

rimpeling, wat de golf van bewustwording verbeeldt, die het boek in de 

maatschappij teweegbracht. Op de voorzijde staat het portret van Koningin 

Beatrix. Zij is vormgegeven door het gebruik van minuscule vierkante kubusjes. 

Een soort ruimtelijke 'pixels'. Deze kubusjes zijn verschillend gekanteld, 

waardoor ze licht op verschillende manieren reflecteren. Hierdoor wordt het 

portret van de koningin zichtbaar en verandert het voortdurend door wisselende 

lichtval. 

 

In mei 1860 verscheen het boek Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der 

Nederlandsche Handelmaatschappy van Eduard Douwes Dekker. Dekker 

gebruikte hiervoor het pseudoniem ‘Multatuli’. Dit betekent ‘ik heb veel leed 

gedragen’. In dit boek stelt Multatuli de behandeling van de plaatselijke 

bevolking door Nederlandse en Nederlands-Indische bestuurders aan de kaak in 

de toenmalige Nederlandse kolonie Indonesië. In juni 2002 werd Max Havelaar 

door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde uitgeroepen tot het 

belangrijkste Nederlandstalige letterkundige werk aller tijden. Dit jaar viert 

Nederland dat het boek precies 150 jaar geleden werd uitgegeven. 

“Het was heel bijzonder om een soort minisculptuur te kunnen maken met zo'n 

waardevol onderwerp”, zegt computerkunstenaar Eelco Brand, ontwerper van 

het ‘Max Havelaar Vijfje’. “De keerzijde verbeeldt de kracht van het geschreven 

woord. Hiervoor heb ik uitwaaierende waterkringen gebruikt, op de munt letterlijk 

veroorzaakt door het aantippende puntje van een kroontjespen. Deze 

organische kant staat tegenover de meer digitale aanpak van de voorzijde. Bij 



 

de beeltenis van Koningin Beatrix heb ik de nieuwste mogelijkheden van 3D-

software gebruikt. Ik heb de pixels waaruit een digitaal beeld is opgebouwd, 

vertaald naar kleine kubusjes. Door de kubusjes onderling verschillend te 

draaien, ontstaat een glansreflectie waardoor de afbeelding oplicht. Ik heb 

geprobeerd op deze munt evenwicht te krijgen tussen het digitale karakter van 

3D-ontwerpen en het menselijke van het geschreven woord.” 

 

VerkrijgbaarheidVerkrijgbaarheidVerkrijgbaarheidVerkrijgbaarheid 

Het ‘Max Havelaar Vijfje’ is vanaf 17 mei 2010 voor vijf 

euro verkrijgbaar op de postkantoren en 

postagentschappen, en via de website: 

www.herdenkingsmunt.nl. 

 

 

Bibliotheken van Kees Fens en Michaël Zeeman onder de hamerBibliotheken van Kees Fens en Michaël Zeeman onder de hamerBibliotheken van Kees Fens en Michaël Zeeman onder de hamerBibliotheken van Kees Fens en Michaël Zeeman onder de hamer    
Ingezonden door: André Koolen 

ARJAN PETERS in De Volkskrant 

29 april 2010 

    

Wat hadden Fens en Zeeman thuis in de kast staan? Echte werk- en 

leesbibliotheken. 

Bubb Kuyper, van het gelijknamige veilinghuis voor boeken en manuscripten in 

Haarlem, en Arne Steenkamp van het boekveilingen-antiquariaat Burgersdijk & 

Niermans in Leiden, gebruiken exact dezelfde benamingen. Toevalligerwijs 

komen delen van de privébibliotheken van zowel de Volkskrant-literatuurcriticus 

Kees Fens (1929-2008) als van diens collega Michaël Zeeman (1958-2009) 

binnenkort onder de hamer. 

 

 



 

Verstokte en erudiete lezers waren beiden, snelle schrijvers ook. Ze gebruikten 

boeken voor hun werk. Er klinkt haast een lichte teleurstelling door in de 

karakterisering van Kuyper en Steenkamp. Fens en Zeeman waren geen types 

die duizenden euro’s spaarden om een bibliofiel bundeltje of exclusieve druk te 

bemachtigen. Ze bespraken boeken voor de Volkskrant, en ze lazen er nog veel 

méér, maar dat wil niet zeggen dat ze gedreven verzamelaars waren. Werk- en 

leesbibliotheken hadden ze dus; leefbibliotheken is misschien nog een 

geschikter term. 

In Haarlem zullen op 19 mei zo’n duizend boeken uit de kasten van Fens 

worden geveild – met name Nederlandse en vertaalde literatuur. Uit de 

catalogus van Bubb Kuyper is niet precies af te leiden wat bij Fens vandaan 

komt en wat bij Reinold Kuipers (1914-2005), de oud-uitgever van Querido, 

wiens bezit tegelijkertijd wordt geveild. Maar Jan Elburgs werk was zeker van 

Fens, waarschijnlijk ook de biografieën van Gezelle, Busken Huet en Van 

Deyssel, en het lijdt geen enkele twijfel dat de studie Bloed (1968) van 

hematoloog en dichter Leo Vroman uit huize Fens komt. Het bewijs staat in 

handschrift op de titelpagina. ‘Kees Fens. Spoed’ – hetgeen niet wijst op een 

medische noodzaak, maar op de haast die de boekenredactie van de Volkskrant 

had met het thuisbezorgen van deze titel bij de criticus en latere hoogleraar. 

Bijna twee jaar na zijn dood is Kees Fens nog lang niet vergeten. Onlangs 

verscheen een keuze uit zijn kritieken uit de jaren 1969-1977 (De hemel is naar 

beneden gekomen, uitgeverij Meulenhoff), die binnen enkele weken al herdrukt 

moest worden. 

Voorafgaand aan de Fens-veiling zal op 11 en 12 mei in Leiden de bibliotheek 

van Michaël Zeeman worden geveild. ‘Dat moet in tweeën,’ zegt Arne 

Steenkamp van Burgersdijk & Niermans, ‘want het is zoveel. Bijna 

veertigduizend boeken zijn uit Zeemans huis in Rome hierheen vervoerd, in drie 

vrachtwagens. Hij behandelde zijn boeken met grote zorg. Je kunt soms niet 

eens zien dat hij ze gelezen heeft. En er zaten vaak nog plakkertjes op: ‘Iets 

voor Zeeman?’ 

Zijn belangstelling was enorm. In mei veilen we zijn collectie Geschiedenis, 

Filosofie en Muziek, en op 16 en 17 november zal het gedeelte Literatuur en 

Kunst volgen.’ Uit Zeemans verzameling komen onder andere: boeken over de 

geschiedenis van Rome, Het mysterie van de verdwenen bordelen, The Oxford 

Companion to Food, de geschiedenis van de pasta, Nieuwentyts Het regt 

gebruik der werelt beschouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en 

ongelovigen aangetoont (1759), en De staats- en koerantentolk, of 

woordenboek der geleerden en ongeleerden (1732). 

Hoe weten we zeker dat die boeken uit Zeemans bezit komen? Steenkamp: ‘De 

grote man had een minuscuul handschrift. Je moet er een loupe bij nemen om 

zijn signatuur te kunnen lezen.’ Zeemans eigen bibliografie wordt na zijn dood 

nog uitgebreid: in september verschijnt bij De Bezige Bij een ruime keuze uit zijn 

essays en kritieken uit de Volkskrant, onder de titel Aan mijn voormalige 



 

vaderland. Van zijn imponerende werk- en leesbibliotheek is tegen die tijd reeds 

de helft overgegaan in andere handen. 

 

 

Sotheby's veilt werk van Mark TwainSotheby's veilt werk van Mark TwainSotheby's veilt werk van Mark TwainSotheby's veilt werk van Mark Twain    
Ingezonden door: André Koolen 

    

(ANP/DPA/AFP) - Een eeuw na de dood van Mark Twain komt in New York een 

tot dusver onbekend manuscript van de schrijver onder de hamer. Het werk met 

de titel A Family Sketch wordt het hoogtepunt van de veiling, meldde veilinghuis 

Sotheby's woensdag. 

 

A Family Sketch zou het ontbrekende deel zijn 

van de autobiografie van Mark Twain. Foto: AFP 

Het manuscript moet zeker 160.000 dollar (circa 

120.000 euro) opbrengen. Het 65 pagina's 

tellende stuk is volgens het veilinghuis ,,het 

missende hoofdstuk'' van zijn autobiografie. De 

,,zeer intieme'' tekst gaat over Twains jeugd en 

zijn familie. Het is opgedragen aan zijn favoriete 

dochter, Susy, die op 24-jarige leeftijd overleed 

aan hersenvliesontsteking. 

Tijdens de veiling op 17 juni worden 

tweehonderd objecten van Twain aangeboden 

waaronder brieven en foto's. De verwachte 

opbrengst is rond de een miljoen dollar 

(ongeveer 750.000 euro). 

Mark Twain werd in 1835 geboren als Samuel Clemens en hij is een van 

Amerika's meest geliefde schrijvers. Zijn Adventures of Huckleberry Finn en 

Adventures of Tom Sawyer behoren tot de belangrijkste werken van de 

Amerikaanse literatuur. 

Het was woensdag 21 april precies honderd jaar geleden dat Twain op 74-

jarige leeftijd overleed. 

 

 

Deel 2 biografie Deel 2 biografie Deel 2 biografie Deel 2 biografie Reve Reve Reve Reve aangeboden aan Mies Bouwmanaangeboden aan Mies Bouwmanaangeboden aan Mies Bouwmanaangeboden aan Mies Bouwman    
29 april 2010 

 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Vondelkerk (de voormalige 

Allerheiligste Hart kerk) in Amsterdam op 28 april is door Nop Maas het tweede 

deel van de biografie aangeboden aan Mies Bouwman. 

 

Tijdens de bijeenkomst die was georganiseerd door uitgeverij van Oorschot 

werd het woord gevoerd door Wouter van Oorschot, Mies Bouwman en Nop 



 

Maas. Tevens werd een compilatie vertoond van de huldiging in 1969 in 

dezelfde Allerheiligste Hart kerk ter ere van 

de PC Hooftprijs en een zelden vertoond 

fragment uit een programma van Mies 

Bouwman waarin zij Reve 10 vragen stelde. 

Het betrof de laatste aflevering van Mies-

en-Scène, het spraakmakende programma 

van Mies Bouwman in de seizoenen 1967-

1968 en 1968-1969. Iedere keer sloot de 

uitzending af met 'de stoel', waarin een 

bekende Nederlander plaats nam die tien 

vragen kreeg voorgeschoteld. De laatste 

keer - op 23 mei 1969 - was het dus Gerard Reve. 

 

Vanaf 28 april ligt deel 2 in de winkel. Wederom in een gewone en een 

gebonden versie. Met o.a. het al breed uitgemeten en inderdaad opmerkelijke 

nieuws dat Reve heeft geprobeerd om zijn vader op diens sterfbed een handje 

te helpen. 

Ook opmerkelijk, hoewel het slechts indirect betrekking heeft op Reve, is de 

onthulling dat de zeer conservatieve Philips-Godfather, Frits Philips, het bed 

gedeeld zou hebben met zijn privé-secretaris. Deze privé-secretaris, Henk van 

Essen, een homo met slechts één teentje uit de kast, was in de jaren 60 

bevriend met Reve en Frans Pannekoek. Echt keihard verifieerbaar lijkt deze 

onthulling overigens niet. 

Verder bijna teveel om op te noemen: in de dit deel 

besproken periode (1962-1975: van Op Weg naar 

het Einde tot de komst van Joop Schafthuizen) 

schreef Reve zijn beste werk, werd hij een 

succesvol schrijver en een bekend Nederlander, 

was hij het middelpunt van tal grote en kleine 

schandalen en was hij vrijwel continu in het nieuws. 

Maar het boek heeft niet voor niets als titel De 

Rampjaren, want Reve raakte zichzelf ernstig kwijt 

in deze jaren. Zeer overmatig drankgebruik, in 

toenemende mate drugsgebruik, diverse 

ingrijpende verhuizingen, veel relatie-ellende en 

een groeiende kloof tussen Reve's media-imago 

(voorvechter, progressief) en zijn echte 

denkbeelden (diep-conservatief) maakten dat deze 

jaren voor Reve bepaald niet alleen succesvol 

waren. Maar voor de lezers valt er veel te genieten. 

 

Karin Piters 
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� Verenigingsnieuws, meld je nu aan! 

Büchmania bezoek aan Museum Boerhaave, 20 juni 2010; 

� Vale fuut uitgestorven 

� Boekenverslaafde verkoopt voorraad 

� Boudewijns Büchs ruzie met Kees Buddingh    
� Boekenmarkten, leuk om te doen! 

� Boudewijn Büch wederom in DWDD 

� Op weg naar Christmas Island 

� Letterkundig museum zoekt kinderboeken 

� Andrew Motion schrijft vervolg op Stevensons Schateiland  

� Memoires van Twain staan vol vitriool 

� Wimbledon schakelt toernooidichter in 

� The Ghost Writer van Roman Polanski    

� Martin Ros: de hoogtepunten van 29 mei 

� Uit de vitrinekast van... Pieter Schoonderbeek 

 

Met dank voor het aanleveren van tekst, illustraties, foto’s en/of onderwerpen, 

aan: Patrick van Emst, Arjan Honkoop, Robèrt Koopman, André Koolen, Pieter 

Schoonderbeek Robert-Jan Trügg en Arnoud van der Vorst. 

 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

 



Büchmania bezoek aan Museum Boerhaave, 20 juni 2010Büchmania bezoek aan Museum Boerhaave, 20 juni 2010Büchmania bezoek aan Museum Boerhaave, 20 juni 2010Büchmania bezoek aan Museum Boerhaave, 20 juni 2010    
 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. 

 

Zondag 20 juni a.s. bezoeken we Museum Boerhaave. In samenwerking met het 

enthousiaste team van het museum hebben we een bijzonder programma 

samengesteld. 

In totaal is ruimte voor veertig deelnemers. Büchianen 

betalen alleen de museumentree (€ 7,50 of met 

Museumjaarkaart gratis). 

Niet leden kunnen ook deelnemen, maar dragen € 10,- 

bij aan de kosten van het programma. 

 

De gezamenlijke activiteit start stipt om: 13.30 uur. 

 

We formeren 2 groepen van maximaal 20 personen per groep. Hierdoor zijn de 

groepen niet te groot voor de rondleiding en het bezoek aan de bibliotheek. 

Is er iets bijzonders uit de bibliotheek dat je niet wilt missen, geef dat dan 

vooraf door. De bibliothecaris haalt het graag voor ons uit het depot.  

 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma:  

 

 13.30 uur: groep 1 rondleiding door museum 

groep 2 bezoek aan de museumbibliotheek 

 14.15 uur:  wisseling van groepen 

groep 1 bezoek aan de museumbibliotheek 

groep 2 rondleiding door het museum 

 15.00 uur:  koffie/thee (kosten Büchmania) 

 15.30 uur: lezing over Herman Boerhaave door Rina Kroeff 

 16.15 uur: afsluitende borrel (bij mooi weer in de museumtuin;  

 kosten Büchmania) 

 17.00 uur:  sluiting museum. 

 

Het programma is voor leden gratis. Büchmania neemt de kosten van de 

verschillende onderdelen voor haar rekening. Niet leden vragen we een bijdrage 

van € 10,- per persoon. 

 

Vanzelfsprekend is het vooraf aan ons programma mogelijk om het museum te 

bezoeken. Om 13.30 uur starten wij met het programma dat speciaal voor ons is 

samengesteld.  

 

Wil je deelnemen, dat kan. Meld je dan aan door een e-mail te sturen aan Karin: 

kpiters@xs4all.nl De eerste aanmeldingen zijn binnen, maar er zijn nog 

voldoende plaatsen open. We vinden het leuk als je mee gaat, dus meld je aan. 



Vale fuut uitgestorvenVale fuut uitgestorvenVale fuut uitgestorvenVale fuut uitgestorven    
Ingezonden door: Robert-Jan Trügg 

 

Helaas kon de bevestiging niet langer uitblijven. De vale fuut 

ofwel Tachybaptus rufolavatus, een kleine watervogel die 

alleen voorkwam in een klein deel van Oost Madagascar, is 

uitgestorven. Dit deelde BirdLife International woensdag 26 

mei jongstleden mede. In het internationale jaar van 

biodiversiteit heeft de mensheid weer een morbide kunstje 

geflikt.  

 

De watervogel is uitgestorven doordat vissers nylonnetten zijn gaan gebruiken. 

Daarnaast werd een vleesetende baars geïntroduceerd, die een klein fuutkuiken 

niet kon versmaden. Het is 25 jaar geleden dat de kleine vogel voor het laatste 

is gezien.  

De leefomgeving van het watervogeltje is echter moeilijk te doorzoeken, 

waardoor het moeilijk was definitief te kunnen stellen, dat er wederom een 

kunstwerk van het wonder evolutie is uitgestorven. 

 

 

Boekenverslaafde verkoopt voorraadBoekenverslaafde verkoopt voorraadBoekenverslaafde verkoopt voorraadBoekenverslaafde verkoopt voorraad    
door André Spaansen 

Ingezonden door: André Koolen 

 

GRONINGEN - De bekende Groningse boekenwurm Hans Bauer heeft gisteren 

noodgedwongen enkele honderden oude boeken verkocht, op een speciale 

markt die op een industrieterrein bij Groningen werd gehouden. 

 

 De Groningse boekengek Hans Bauer (r.) prijst zijn waar aan. De klanten waren gisteren niet onverdeeld positief over de prijs en de kwaliteit van zijn oude boeken. Foto: Jos Schuurman 



De jarenlang onstuitbare boekenverzamelaar Bauer kwam eind vorig jaar 

landelijk in het nieuws toen bleek dat hij inmiddels zoveel boeken had vergaard 

dat zijn woning niet meer brandveilig was.  

 

De woningcorporatie vertrouwde het niet meer. Het gros van de boeken werd 

weggehaald en opgeslagen. Met pijn in het hart moest Bauer gisteren afstand 

doen van duizenden delen. „Ik heb al met al twaalfhonderd dozen vol boeken, 

dat moeten er zevenhonderd worden ” , rekent hij voor. „ Dus er moeten 

vijfhonderd dozen weg. Dat valt nog niet mee.”  

 

De beheerders van de opslag schatten dat er wel veertigduizend boeken op 

deze locatie staan en dat is nog niet eens alles. Het liefst zou Bauer een 

boekenwinkeltje inrichten, zodat liefhebbers een tijdje hebben om rustig tussen 

de fenomenale hoeveelheid meters papier in bananendozen te snuffelen. „Het 

zou fijn zijn als ik ergens in Groningen of in onze regio terecht zou kunnen, in 

de stad of anders in een plaats waar zoiets nog niet is.” 

 

 

Boudewijns BüchBoudewijns BüchBoudewijns BüchBoudewijns Büchs ruzie met Kees Buddinghs ruzie met Kees Buddinghs ruzie met Kees Buddinghs ruzie met Kees Buddingh    
Arnoud van der Vorst 

 

In het onlangs uitgegeven brievenboek Het Geheime Leven, de briefwisseling 

tussen twee uitgevers, Perry Pierik en Wim Huijser, staat een aardig stuk over de 

ruzie van Boudewijn Buch en de Dordtse dichter Kees 

Buddingh (1918-1985). In literaire kringen heeft men lang 

gedacht dat Boudewijn een hartgrondige hekel had aan de 

schrijver van de gorgelrijmen, maar dit bleek bezijden de 

waarheid. Als Büch naar zijn mening over Kees werd 

gevraagd antwoordde hij; ‘Ik heb helemaal geen hekel aan 

die man; Kees is een schat.’  

 

Er werd onderscheid gemaakt tussen een gefingeerde ruzie, 

ook wel papieren ruzie genoemd en een persoonlijke 

vijandschap.  

In 1976 publiceerde Boudewijn Büch een artikel in het 

literaire tijdschrift Hollands Diep waarin hij Buddings poëzie hekelde. Hij noemde 

de dichtkunst van de Dordtenaar lichtzinnig, hij schreef gemakkelijke effect 

poëzie. Over de dagboeken van Budding was Boudewijn altijd lovend, hij 

noemde het erudiet en oerburgerlijk werk waarin het zo gezellig lezen was.  

 

Het artikel trof Buddingh diep. In het vierde deel dagboeknotities,’ Een mooie 

tijd om later te worden’ dat veel later verscheen, schreef de dichter: ‘Ik kan er 

eindelijk een beetje rustig over schrijven: afgelopen zaterdag, de 23e, is een van 

de meest trieste dagen in mijn leven geweest, misschien wel de meest trieste na 



30 januari 1952 en 23 mei 1959, de dagen waarop mijn vader en mijn moeder 

zijn gestorven.’  

 

 Buddingh was niet kwaad op Boudewijn 

die hij beoordeelde als een van ieder talent 

gespeend jongetje, dat verteerd wordt door 

eerzucht om al is het ook maar in het 

Amsterdamse literaire café voor een echte 

schrijver te worden aangezien. Budding 

was kwaad op de redacteuren van Hollands 

Diep, Hans Sleutelaar en zijn goede vriend 

K. Schippers. Hij kon niet begrijpen dat zij 

het stuk van Büch niet geweigerd hadden. 

Buddingh stuurde een foto van Schippers 

naar hem met achterop de tekst: ‘En deze 

man hield ik elf jaar lang voor een van mijn 

beste vrienden’.  

 

Later kregen de twee mannen toch weer contact, maar een vriendschap is het 

nooit geworden.  

Volgens Boudewijn had hij binnen de redactie de opdracht gekregen om 

Buddingh maar eens een keertje aan te pakken. Volgens Sleutelaar en 

Schippers had Büch zelf het initiatief genomen voor het artikel.  

Een paar jaar later kwamen Büch en Buddingh elkaar tegen tijdens een avond 

van Poetry International in Rotterdam. Buddingh bood Boudewijn iets te drinken 

aan, wat bij de ander in goede aarde viel. Ze zouden elkaar in de loop der jaren 

nogal eens tegenkomen en Boudewijn verzekerde dat hij nooit iets persoonlijks 

tegen de Dordtenaar heeft gehad, hem zelfs bewonderde en van plan was 

geweest om naar Buddinghs huis in Dordrecht te gaan, aan te bellen en te 

zeggen dat hij hem heel aardig vond.  

 

‘Dat had je moeten doen Boudewijn, en schrijf er dan ook een stukje over’, was 

daarop Buddings antwoord.  

Boudewijn antwoordde: ‘Ben je gek, iedereen is die rel al lang en breed 

vergeten, ik ben alweer twintig tellen verder, maar ik beloof je, Kees, als je dood 

bent, schrijf ik er een stukje over.’  

Niemand kon toen vermoeden dat Buddingh zo snel dood zou gaan. Büch hield 

zijn belofte. Twee weken na het overlijden van de dichter in 1985 schreef hij het 

stuk voor het Parool ( 6 december 1985) ter nagedachtenis aan een van de 

aardigste schrijvers die hij ooit in Nederland had leren kennen.  

 

ToevoegingToevoegingToevoegingToevoeging redactie: redactie: redactie: redactie:    

Wim Huijser schreef zelf in het onlangs verschenen nummer van InktInktInktInkt, De glossy 

voor liefhebbers van lezen (nummer 7, mei – juni 2010) een artikel over de 



relatie tussen Buddingh en Büch onder de titel Vriendschap, verraad en 

verzoening in de vaderlandse letteren. 

Inkt is te verkrijgen door een bestelling te plaatsen via: www.inktglossy.nl. 

Losse nummers kosten € 5,95. Een abonnement op een jaargang van zes 

nummers kost € 24,95. 

 

 

Boekenmarkten, leuk om te doen!Boekenmarkten, leuk om te doen!Boekenmarkten, leuk om te doen!Boekenmarkten, leuk om te doen!    
 

Het weer kan niet helemaal meezitten, wind en regen kunnen ons parten spelen, 

maar even vaak zijn we vergezeld door een stralende zon en een warme bries. 

 

De handel neemt niet altijd grootste vormen aan, desondanks is het contact met 

het publiek, met boekliefhebbers in het algemeen en liefhebbers van Boudewijn 

Büchs werk in het bijzonder, altijd enerverend. Nooit bleven we verstoken van 

interessante en verassende gesprekken. Altijd weer voelen we ons rijker dan we 

kwamen (ja natuurlijk ook door nieuwe aanwinsten die we zelf hadden 

aangeschaft) als we aan het eind van een dag de boekenmarkt verlaten 

waaraan we als Büchmania deelnamen. Vandaag (zondag 30 mei) verging het 

ons al niet anders.  

 

 
 

In de middag wisselde de zon de bewolkte luchten af waaruit met regelmaat de 

regen naar beneden daalde. Het werd op de Leidse boekenmarkt warm en 

daarmee, eerlijk is eerlijk, ook gezellig drukker.  

Toch had André juist in druilerige ochtend de recordomzet van de dag 

binnengehaald en was Martin Ros ons al allervriendelijkst komen vertellen ‘dat 

die man alles bij elkaar had gelogen en echt helemaal geen zoon had gehad.’  



Vervolgens wees meneer Ros ons op literatuur van bijzondere hoogte die we 

zeker gelezen moesten hebben. Dat het altijd ontzettend plezant is Ros tegen 

het lijf te lopen toont een later bericht uit deze nieuwsbrief: Martin Ros, de 

hoogtepunten van 29 mei. 

 

Menig bezoeker ging aan de kraam voorbij, soms wierp iemand een steelse blik 

op de fraaie foto van Boudewijn die we altijd in de kraam hebben hangen. Vaak 

ook bleven mensen staan, bekeken ze onze uitgaven en/of maakten ze een 

praatje.  

Zelf hebben we altijd plezier aan onze deelname aan boekenmarkten. Het is 

promotioneel iedere keer een succes.  

 

Jaarlijks kiezen we een aantal boekenmarkten uit om aan deel te nemen. De 

prijs van de kraam, de plaats van handeling, de grootte van de markt en (niet in 

de laatste plaatst) onze eigen agenda spelen een rol bij die keuze. Dordrecht is 

al jaren een vast gegeven. Het is een gezellige markt, betaalbaar en voor ons 

een afstand die behapbaar is. Deventer hebben we jaren bezocht, maar is door 

de afstand van onze woonplaatsen en de enorme grootte van de markt, sinds 

twee jaar niet meer vaste keuze. Leiden weer wel. Zeker ook omdat het voor ons 

(bijna) een thuiswedstrijd is, Boudewijn jaren in Leiden woonde en het toch 

zeker ook zijn stad is, en niet in de laatste plaats omdat ons lid Arjan Honkoop 

die in zijn vrije tijd antiquariaat Alcheringa runt, ons een gratis plekje gunt in de 

grote kraam die hijzelf altijd huurt. Waarvoor ook dit jaar weer onze dank, Arjan. 

Ook voor de koffie en de gezelligheid. 

 

 
 

De keuze voor de boekenmarkten is arbitrair. Wij zijn de eerste om dit te 

erkennen. U begrijpt naar wij hopen ook, dat onze tijd en energie om in 

Büchmania te steken, ook niet oneindig is.  



De laatste boekenmarkten zijn er verschillende leden geweest die ons team 

hebben versterkt en ook een boekenmarkt of een paar uur voor hun rekening 

namen. We zijn daarin blij met alle steun die u ons kunt geven. Dit kan op ad 

hoc basis, gewoon omdat u het leuk vindt een keer op een markt te komen 

helpen.  

Het kan echter ook door namens Büchmania op een boekenmarkt bij u in de 

buurt te gaan staan. Wij zorgen dan samen met u voor handelswaar en een kas.  

 

Daarnaast is bij ons ook het idee geboren om een werkgroep Boekenmarkten op 

te richten. Deze werkgroep komt met ideeën voor boekenmarkten en 

ondersteunt het bestuur in aanwezigheid op de gezelligste dagen van het jaar. 

 

Zin om deel te nemen aan deze werkgroep Boekenmarkten en/of te helpen op 

een boekenmarkt, hetzij zelf Büchmania op een boekenmarkt te willen 

vertegenwoordigen, mail dan naar kpiters@xs4all.nl. 

Als je liever telefonisch contact opneemt, kan dat ook door te bellen met Karin: 

071-5315137 of 06 38534610. 

 

 
 

Alvast veel dank voor uw steun, 

André, Pieter, Robert-Jan en Karin 

 

 

Boudewijn BBoudewijn BBoudewijn BBoudewijn Büch wederom in DWDDüch wederom in DWDDüch wederom in DWDDüch wederom in DWDD    
Met dank aan: Ròbert Koopman, Patrick van Emst en Robert-Jan Trügg 

 

Opmerkzame leden zagen 20 mei j.l. wederom een fragment van Boudewijn 

Büch in De Wereld Draait Door. Floortje Dessing zocht voor de categorie Man 

op de maan een weeklang de mooiste vakantieprogramma’s uit.  



Vanzelfsprekend kon haar held Boudewijn Buch [sic: het is Büch Floortje] niet 

ontbreken. 

Als u het fragment 20 mei heeft gemist, geen nood, hieronder de link naar het 

programma. Het fragment is te zien op ruim 32 minuten.  

http://player. omroep.nl/ ?aflID=10978665 

 

Als reactie op dit fragment schreef ons lid Robèrt Koopman een column op de 

opiniepagina van De Volkskrant. 

http://www.vkblog.nl/bericht/316382/Op_weg_naar_Christmas_Island 

 

Op weg naar Christmas IslandOp weg naar Christmas IslandOp weg naar Christmas IslandOp weg naar Christmas Island    
20 mei 2010 10:38 door RobertK 

 

Tags: krabben, christmas island, boudewijn büch, floortje dessing 

 

Gisteravond liet Floortje Dessing in DWDD een van haar favoriete stukjes uit een 

reisprogramma zien.  

Natuurlijk kon ze niet om Boudewijn Büch heen en ze koos voor een stukje waar 

BB met een auto over een weg op Christmas Island vol met krabben moest 

rijden. Het geluid van de uit elkaar spattende krabben is niet fijn.  

Elk jaar trekken er meer dan 100 miljoen krabben over het eiland richting de zee. 

Dit aantal is een grove schatting, het kunnen er gerust ook 200 miljoen zijn. Er 

bestaan meerdere Chrismas Islands, dit is het Australische eiland onder Java.  

 

 
© Boudewijn Büch 



 
© Boudewijn Büch 

 

 

Letterkundig museum zoekt Letterkundig museum zoekt Letterkundig museum zoekt Letterkundig museum zoekt kinderkinderkinderkinderboekenboekenboekenboeken    

 
 

Terwijl het Letterkundig Museum weer volop open is, wordt er nog hard gewerkt 

aan de bouw van het Kinderboekenmuseum. De tentoonstellingsmakers zijn 

voor de spannende tentoonstelling Papiria nog hard op zoek naar oorspronkelijk 

Nederlandstalige kinderboeken van na 1980. Kunt u helpen? Boeken kunnen tot 

14 juni worden aangeleverd. 

Voor informatie: annelie.grob@letterkundigmuseum.nl 



Andrew Motion schrijft vervolg op Stevensons 'Schateiland' Andrew Motion schrijft vervolg op Stevensons 'Schateiland' Andrew Motion schrijft vervolg op Stevensons 'Schateiland' Andrew Motion schrijft vervolg op Stevensons 'Schateiland'     

Bron: http://www.papierenman.blogspot.com/ 

 

De voormalige Britse Poet Laureate Andrew Motion heeft aangekondigd een 

vervolg te zullen schrijven op de klassieker van Robert Louis Stevenson uit 1883, 

Treasure Island, zo meldt The Guardian. Daarmee zal dit het eerste kinderboek 

zijn van de man die als koninklijke dichter vorig jaar opgevolgd werd door Carol 

Ann Duffy. In Return to Treasure Island zal Motion opnieuw het hoofdpersonage 

Jim Hawkins, scheepsmatroos en piraat tegen wil 

en dank, opvoeren. Op het einde van het nog 

steeds veelgelezen boek van RLS had Jim Hawkins 

gezworen nooit meer naar het vervloekte eiland te 

zullen terugkeren, ook al bleef de schat er liggen. 

Achteraf gezien toch genoeg voer voor een sequel, 

en Motion zal Hawkins dus inderdaad laten 

terugkeren. "Stevenson liet allerlei mogelijkheden 

openliggen voor iemand die die iets zoals dat van mij wil schrijven. Long John 

Silver blijft leven en heeft heel wat geld, piraten blijven achter op het eiland. Ik 

vraag me af of Stevenson zelf niet terug zou zijn gegaan mocht hij wat langer 

hebben geleefd." 

Aan klassieke kinderboeken worden wel meer vervolgverhalen gebreid. Vorig jaar 

verscheen een vervolg op Winnie the Pooh, eerder ook op Peter Pan en A Little 

Princess. De erven of rechthebbenden zien het vaak als een manier om een 

'uitdovend' product nieuw leven in te blazen en een nieuwe merchandising op te 

zetten. Bij 'piraatvervolgen', zoals dat van Frederik Colting en zijn sequel op The 

Catcher in the Rye, durft de rechter wel eens roet in het eten te gooien (zie ons 

vorige bericht). De rechten van de boeken van Stevenson bevinden zich 

ondertussen in het publieke domein. (HC - Portret Stevenson: John Singer 

Sargent) 

 

 

Memoires van TwaiMemoires van TwaiMemoires van TwaiMemoires van Twain staan vol vitriooln staan vol vitriooln staan vol vitriooln staan vol vitriool    
Bron: NRCboeken.nl dinsdag 25 mei 2010  

 

De Amerikaanse auteur Mark Twain (1835-1910) , schrijver van onder meer 

klassiekers als Huckleberry Finn en Tom Sawyer, zorgt postuum voor ophef.  



Volgens de bepalingen in zijn eigen wilsbeschikking mocht pas exact honderd 

jaar na zijn dood zijn onverbloemde en uitgebreide autobiografie het licht zien. 

En dat moment is nu aangebroken, zo meldt The Independent.  

 

 
Mark Twain Foto onbekend 

 

In november zal de University of California het eerste deel van Twains volledige 

autobiografie publiceren. Verwacht wordt dat de boeken volstrekt nieuwe 

inzichten zullen bieden in het oeuvre van de auteur. Twain schreef de laatste 

tien jaar van zijn leven aan zijn memoires, die in het totaal 5.000 pagina's 

omvatten. Eerder verschenen daar her en der al losse fragmenten uit.  

 

Onderzoekers zijn verdeeld over de kwestie waarom Twain de integrale 

autobiografie zolang geheim wilde houden. Men gaat ervan uit dat Twain, die 

bekendstond als de model-Amerikaan, de beslissing nam om zich zonder 

schroom te kunnen uitlaten over politiek en religie. Ook zou hij bevreesd zijn 

geweest om vrienden tegen de borst te stuiten.   

 

Naar verluidt bevat de autobiografie alvast scabreus materiaal en kiepert Twain, 

die bekendstond als een gentleman, een paar bussen vitriool uit over vrienden 

en kennissen. Een deel van de memoires wijdt zelfs 400 pagina's lang uit over 

zijn scandaleuze relatie met Isabel Van Kleek Lyon, die zijn secretaresse werd 

na de dood van zijn vrouw Olivia in 1904. Twain kocht haar ooit een elektrisch 

seksspeeltje. In 1909 kreeg ze abrupt de bons toen de auteur vermoedde dat zij 

hem had ‘gehypnotiseerd' om hem de macht te ontnemen over zijn 

nalatenschap. "De memoires tonen op schrijnende wijze hoe Twains laatste 

jaren overschaduwd werden door persoonlijke twisten", zegt historica Laura 

Trombley. 



Wimbledon schakelt toernooidichter inWimbledon schakelt toernooidichter inWimbledon schakelt toernooidichter inWimbledon schakelt toernooidichter in    
Bron: NRCboeken.nl, woensdag 19 mei 2010 door Hans Cottyn  

 

Het prestigieuze tennistoernooi Wimbledon, dat dit jaar plaatsvindt van 21 juni 

tot 4 juli, heeft Matt Harvey officieel aangesteld tot 'toernooidichter'. Hij moet 

"het parfum van 's werelds belangrijkste toernooi vatten", zo meldde de 

organisatie die met het aanstellen van een officiële dichter onder meer de Poet 

Laureate wil navolgen.  

Shot van het centrecourt in Wimbledon  in een spel van easports Foto easports.com 
 

Matt Harvey, die regelmatig meewerkt aan het radioprogramma Saturday Live op 

BBC 4, zal elke competitiedag een gedicht schrijven en dat online publiceren op 

blog, twitter en facebook. Harvey schreef al eerder over de Britse tennisser 

Andy Murray een gedicht.  

Nu zal hij zich laten inspireren door alle mogelijke Wimbledononderwerpen, van 

Cliff Richard en ballenjongens over tennisrackets tot de traditionele aardbeien 

met slagroom. Bovendien zal hij zijn gedichten voordragen aan de mensen die 

aanschuiven in de wachtrijen.  

'Ik ben echt vereerd, en ook wel wat zenuwachtig. Ik ben me er goed van 

bewust dat het de enige keer zal zijn dat ik in iets de eerste ben op Wimbledon," 

aldus de kersverse toernooidichter die al een eerste gedicht, Grandest of Slams, 

schreef. "There's one word for tennis and that one word is/Wimbledon" luidt het 

daarin niet zonder enig chauvinisme. Het was Honor Godfrey van het 

Wimbledon Lawn Tennis Museum, gevestigd op de heilige tennisgronden, die 

met het idee op de proppen kwam.  

 

 



The Ghost Writer van Roman PolanskiThe Ghost Writer van Roman PolanskiThe Ghost Writer van Roman PolanskiThe Ghost Writer van Roman Polanski    
Nu in de bioscoopNu in de bioscoopNu in de bioscoopNu in de bioscoop    

Filmrecensie / Bor Beekman op cinema.nl 

 

250.000 dollar voor een maand anoniem herschrijf-werk op een afgelegen 

eiland, het aanbod is simpelweg te aanlokkelijk om af te slaan. Dus reist het 

hoofdpersonage van The Ghost Writer, een flegmatieke en wat cynische Britse 

beroepsbiograaf (Ewan McGregor), die de film lang niet bij naam wordt 

genoemd, naar de noordelijke oostkust van de Verenigde Staten om daar zijn 

nieuwe onderwerp op te zoeken; oud-premier Adam Lang, die Groot-Brittannië 

tijdelijk heeft verlaten voor een lezingentour. 

 

  
 

De klus: Langs stroperige memoires opfrissen, opdat de uitgeverij – die na het 

aftreden van de politicus tien miljoen dollar heeft neergeteld voor de 

internationale rechten – iets van de investering terug kan verdienen.  

 

Als ghostwriter staat hij bekend om zijn smeuïge, niet al te zeer door feiten 

gehinderde proza, waarin hij de levens van de sterren optekent. Maar, zoals hij 

en zijn gehaaide agent de uitgeverij met veel pathos duidelijk weten te maken, 

dat is dan ook zijn kracht; de mens achter de politicus naar voren brengen, een 

meeslepend verhaal vertellen.  

 

Veel van de lol en spanning in Roman Polanski’s verfilming van de thriller van 

Robert Harris (in Nederland vertaald als Geest) zit in de manier waarop de 

personages elkaar continu beduvelen en de schijn ophouden. De geestschrijver 

lijkt de opdracht van zijn leven te strikken, en te profiteren van de desperate 

uitgevers, maar die bezitten uiteraard nog een eigen agenda. Want waarom 

wordt de huurschrijver na het verlaten van het kantoor direct overvallen door 

twee mannen op een motor? En hadden er niet iets meer alarmbellen moeten 

afgaan bij het besef dat zijn voorganger, de ghostwriter die de eerste versie van 

het boek schreef, onder verdachte omstandigheden in zee is verdronken, toen 

hij het eiland waar Lang resideert trachtte te verlaten? 

 

De moeizame totstandkoming van de boekverfilming, die begin dit jaar op het 

filmfestival van Berlijn in première ging, en daar werd bekroond met een Zilveren 

Beer, was al goed voor een uitgebreide berichtenstroom in de media, en het 



exacte verloop zal ooit wel worden opgetekend in de nog te verschijnen 

biografieën van de filmregisseur. Polanski (76), in juridische problemen geraakt 

vanwege zijn nooit afgeronde zedenzaak in het Amerika van de jaren zeventig, 

overzag de montage van The Ghost Writer vanuit een Zwitserse cel, en onder 

huisarrest in zijn villa te Gstaad.  

 

Het is verleidelijk om in zijn film verwijzingen te zien naar het echte leven van de 

cineast, wanneer oud-premier Lang kort na het arriveren van zijn nieuwe 

ghostwriter een door de wereldpers belegerde gevangene van zijn bunkervilla 

wordt. Het internationale strafhof vraagt om zijn uitlevering, vanwege de 

(dood)gemartelde terroristen die hij ooit aan de CIA overdroeg. De Britse auteur 

Harris, die tevens meeschreef aan het script, modelleerde zijn personage naar 

Tony Blair.  

 

Alhoewel Polanski dicht bij het originele boek blijft, regisseert hij The 

Ghostwriter niet als een klassieke politieke thriller. Elk van de personages 

vergroot hij net een tikje uit, zodat de filmversie eerder amusant is dan 

bloedstollend. Zo doet oud-James Bond Pierce BrosnanPierce BrosnanPierce BrosnanPierce Brosnan in zijn presentatie geen 

moment aan Blair denken, maar haalt hij veel uit zijn scènes als een weinig 

intellectuele, maar zeer van zichzelf overtuigde Lang, die niet beter weet dan 

dat zijn hele omgeving in zijn dienst staat. Ook McGregorMcGregorMcGregorMcGregor past prima bij die 

regiekeuze, in de hem bekende rol als minder krachtdadige doch charmante 

held. Hij stuit op een complot - Langs verleden bevat nog wat zwarte gaten – 

en biedt onderwijl afleiding voor Langs echtgenote, die verbitterd is omdat de 

oud-premier op zijn beurt al jarenlang afleiding zoekt bij zijn secretaresse (SeSeSeSex x x x 

and the Cityand the Cityand the Cityand the City diva Kim Cattrall).  

 

Alhoewel opgetuigd met enkele Polanskiaanse trekjes; seksualiteit verstoort de 

machtsverhoudingen, en claustrofobie krijgt vat op de personages, kruipt de wat 

plompverloren, of zelfs gemakzuchtig, eindigende film niet onder de huid zoals 

het beste, meer obsessieve werk van de regisseur. The Ghostwriter is Polanski-

light. 

 

 



Martin Ros: de hoogtepunten van 29 meiMartin Ros: de hoogtepunten van 29 meiMartin Ros: de hoogtepunten van 29 meiMartin Ros: de hoogtepunten van 29 mei        
 

'Deze week springt Martin Ros moeiteloos van het oeuvre van Jeroen Brouwers, 

via de oorlog naar masturbatie', aldus de aankondiging van radio Selexyz. 

    

Jeroen Brouwers Jeroen Brouwers Jeroen Brouwers Jeroen Brouwers ----    HamerstukkenHamerstukkenHamerstukkenHamerstukken    

- Een niet te tillen boek, dus als u naar het strand gaat met dat boek, of het nu 

regent of niet, neem dan een flinke tas mee, geen boodschappentas, maar een 

grote tas anders zakt dat boek erdoor. 

- Hij had ook een minnares of en vrouw en een dochter, een dochter van wie 

die ontzettend veel hield. Voor wie die ook in de vloer een gaatje had laten 

maken waar water uit stroomde, weet je wel, dus eigenlijk heel gemaakt, maar 

enorm aanhankelijk met die dochter. Selexyzpresentator: Wat voor gaatje was 

dat dan? Er kwam water uit. Selexyzpresentator: Een fontein, of? Ze zat daar in 

die kamer en er kwam water uit. Ja, ik bedoel, heel kinderachtig, maar zij vond 

dat heel leuk. Jeroen is namelijk een ingoed mens. Aardig, vriendelijk, loyaal, 

gretig en heeft dus ook een kwel, een knelgeest, dus niet een kwelgeest, maar 

een knelgeest, waardoor die alles uit kranten verzamelde. 

- Er zijn ook mensen die hebben de pest aan Brouwers. Die vinden het te lang, 

dat hij te lang doorslijmt over mensen die samen vastzitten in een lift en dan 

tijdens de tochten met die lift die dus niet gaat, ontspint zich hun hele leven, 

begrijp je wel? Daar zit iets voorspelbaars in. 

 

Mels van Driel Mels van Driel Mels van Driel Mels van Driel ----    Met de handMet de handMet de handMet de hand    

- Met de hand ligt ook soepel in de hand, dat boek [gniffel]. Met de hand, ja. 

- Er wordt ontzettend veel over seks, de porno spuit de televisie af, dat vind je 

toch ook? Je ziet alleen maar mannen, vrouwen met lange bustes lopen. Alles is 

in de sfeer van de seks.  

- Dat het op jonge leeftijd al gebeurt, dat ook oudere mannen, die nog in bed 

liggen bij hun vrouw en er niet meer goed op kunnen het vervangen door de 

masturbatie.  

- Onze schrijver Lodewijk van Deijssel die komt, die zat onophoudelijk aan zijn 

geslacht. Die heeft dus aparte dingetjes laten maken, om z'n armen heen 's 

nachts, zodat ie 's nachts niet in z'n slaap bij dat apparaat kon komen. 

Selexyzpresentator: Hoe komen we over die wijsheid over Van Deijssel dan? 

Prick heeft dus tenslotte, Prick die heeft Lodewijk van Deijssel toen hij ouder 

werd heel lang verzorgd, die heeft die dingen in veiligheid gekregen. En die 

heeft mij toevertrouwd dat ie ze ergens in de Noordzee verspreid heeft.  

- En een van de allerergsten, daar gaat ie natuurlijk breed op in, is natuurlijk 

Reve, ja ik bedoel de grote Reve, Simon van het Reve, Gerard Reve, die bedoel 



ik, niet die broer. Maar die, ja die, al die boeken met brieven heeft geschreven, 

hij heeft een serie boeken, zijn allemaal brieven aan anderen. Die anderen zijn 

allemaal mensen met wie hij het hele erge heeft begaan. Selexyzpresentator: 

Dat heeft niet te maken met soloseks zoals de ondertitel... Nee, ja met soloseks, 

met solo Selexyzpresentator: Niet met anderen toch? Nee, maar met elkaar en 

noem maar op en masturberen bij die mannen onderling speelt een grote rol. 

Natuurlijk, want ze hebben toch geen kut om er in te gaan? Sorry hoor, ik zeg 

het een beetje bruut, maar daar komt het wel op neer. 

- Hij zegt ook: niet teveel. Kalm aan, rustig. Bouw het in je leven in. Dat vind ik 

een hele geruststelling, alhoewel ik ook een ouderwordende man breng [?] en 

met grote moeite nog aan seks denk. 

 

Elke zaterdag vanaf 10.15 uur te beluisteren. 

Luister mee op:  

http://www.selexyz.nl/producten/93/de-boeken-van-martin-ros/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

Bijdragen bij voorkeur aanleveren in Word en in platte tekst. Illustraties als jpg of 

opgenomen in een Word-bestand. Bij voorkeur géén pdf. Probeer ingescande 

bestanden en/of foto’s klein te houden. Bij voorbaat dank, uw redacteur Karin. 

 

 

 

Namens Büchmania, 

Karin Piters 

 

 



 

Uit de vitrinekast van...Uit de vitrinekast van...Uit de vitrinekast van...Uit de vitrinekast van...    
Pieter SchoonderbeekPieter SchoonderbeekPieter SchoonderbeekPieter Schoonderbeek    

 
 
Naar een idee en onder redactie van Fabian 
Dekker. Bijdragen voor het volgende nummer 
kunnen jullie sturen naar: 
fabian.dekker@gmail.com en 
kpiters@xs4all.nl  

Steeds verder wegSteeds verder wegSteeds verder wegSteeds verder weg    
 
Vrijdagavond 22 november 2002 
stapte ik om ongeveer half acht in 
mijn auto om richting Heemstede te 
gaan. Die avond zou in het plaatse-
lijke theater genaamd “De Luifel” de 
bekendste Nederlandse schrijver, 
televisiemaker, dichter en theater-
maker optreden. De voorstelling “Op 
reis – een diavoorstelling zonder 
dia’s” zou stipt om kwart over acht 
beginnen.  

Gewapend met een rugtas vol met 
boeken van deze schrijver (ik 
verzamel gesigneerde boeken) liep ik 
ruim op tijd blij gespannen het 
theatercafé binnen. Het zou de eerste 
keer zijn dat ik hem in levend lijve zou 
zien. Na enige tijd mochten wij onze 
plaatsen gaan opzoeken. Bij de deur 
van het theater stonden een tweetal 
lieftallige dames de kaartjes in te 
nemen. Maar ja, zoals het een 
verzamelaar betaamt, weigerde ik 
natuurlijk mijn kaartje af te geven en 
na mijn vurig betoog “waarom ik mijn 
toegangskaart niet kon afgeven” 
mocht ik plaatsnemen.  

 
De voorstelling ging, zoals velen 
natuurlijk zullen weten, over “Een 

globetrotter die zijn eigen huis 
mist en die, eenmaal weer thuis, 
weg wil om zijn huis te missen”. 
 
De schrijver begon met het door-
nemen van berichten uit het plaat-
selijke “sufferdje”. Een enorme 
hilariteit te weeg brengend bij de 
plaatselijke bevolking. Tijdens de 
voorstelling kwam de theater-
leiding erachter dat er twee toe-
schouwers met valse kaarten 
binnen waren.  
Dat had de schrijver nog nooit 
meegemaakt en hij genoot er zicht-
baar van. Het was zeker opvallend 
dat de als neerslachtig bekend 
staande schrijver, de hele avond 
goed gemutst en bruisend zijn 
verhalen vertelde. Het publiek 
genoot zichtbaar van de avonturen, 
anekdotes en verhalen. Even voor 
elven was de voorstelling afge-
lopen en het publiek ging, zoals dat 
heet: tevreden en voldaan huis-
waarts.  
Ik bleef nog even zitten, daar ik 
wilde wachten tot al het publiek 
uit de zaal vertrokken was. Mijn 
rugzak met ongesigneerde boeken 
lag smachtend aan mijn voeten. 
Hoe langer ik moest wachten, hoe 
onzekerder ik werd. De nukkige 
schrijver stond niet bekend om zijn 
lust om na een voorstelling nog 
een signeersessie te gaan afwer-
ken. 
De vertwijfeling sloeg toe: “het 
gaat nooit lukken om mijn hele 
verzameling te laten signeren, hij 
ziet me aankomen”. Tijdens het 



 

weggaan van het publiek was de 
schrijver begonnen het decor en zijn 
attributen in te pakken. 
Hij was hier bijna mee klaar, maar de 
zaal was nog niet volledig leeg en ik 
wist dat als ik een kans wilde maken, 
de zaal leeg moest zijn. 

 
Op het moment dat hij de laatste 
spullen inpakte was de zaal, op mij na 
natuurlijk, leeg. 
Ik trok mijn allerbeste stoute 
schoenen aan en liep op hem toe, om 
hem te bedanken voor de mooie en 
interessante voorstelling. Hij nam 
het compliment en mijn hand met een 
glimlach in ontvangst. Na een kort 
praatje, had ik vanuit alle delen van 
mijn lichaam voldoende moed 
verzameld om hem te vragen zijn 
laatst uitgegeven boek voor mij te 
signeren. Zo dat was er uit. Schichtig 
keek hij langs mij, om te kijken hoe 
groot het ongemak zou zijn. Zijn 
gezicht klaarde op en de glimlach 
verscheen weer op zijn gezicht, er 
stond verder niemand achter mij. Hij 
pakte het boek en schreef:  
 

Liefs 
Zijn handtekening (enigszins 
moeilijk leesbaar) 
22 XI 2002 

 

Gezamenlijk liepen wij naar buiten. 
Waarna hij zijn spullen in de auto 
van zijn technicus pakte. Ik wenste 
hem een goede reis naar huis toe. 
Heemstede-Amsterdam dat is toch 
geen reis zei de globetrotter als 
afscheid. 
We stapten beiden in en reden in 
tegengestelde richting naar huis. 
 
De volgende dag ging ik voor een 
kort familie bezoekje naar 
Groningen en daar ik in de auto 
altijd cd’s prefereer boven de 
radio, bleef ik dat weekend 
verstoken van alle nieuws. 
Zondagmiddag rijdend in de polder, 
richting Randstad, ging de 
telefoon. Mijn zwager was aan de 
telefoon en vroeg mij of ik het al 
had gehoord. Wat gehoord? De 
schrijver globetrotter was de dag 
daarvoor overleden. Ongeloof viel 
mij ten deel. Ik vertelde mijn 
zwager dat ik niet van zijn morbide 
grapjes was gediend Het was 
immers onmogelijk, ik had hem 
ongeveer 36 uur geleden nog 
gezien en gesproken en hij was vol 
levenslust. Hij zag er beter uit dan 
ik hem menigmaal op de televisie 
had gezien. De radio aan gedaan en 
daar kwam het nieuws: hij was 
inderdaad op zaterdagochtend 
dood in zijn bed aangetroffen. 
12 uur nadat ik hem goede reis had 
gewenst. 
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Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. : 10 

 

� Nog plaatsen beschikbaar voor bezoek Museum Boerhaave zondag a.s.: 

20 juni 2010; Meld je aan via:kpiters@xs4all.nl of 0638534610. 

� Zondag a.s. voor ons te bezichtigen in bibliotheek bibliotheek bibliotheek bibliotheek Museum Museum Museum Museum BoerhaaveBoerhaaveBoerhaaveBoerhaave 

Bibliothecaris Museum Boerhaave doet alvast een boekje open over wat hij 

zondag voor ons allemaal uit de kasten haalt.  

 

Met dank aan de bibliothecaris Harry Leechburch voor het aanleveren van een 

overzicht van de werken die we zondag in ieder geval kunnen aanschouwen in 

de bibliotheek van Museum Boerhaave.  

 

Heeft u wensen omtrent andere werken uit de bibliotheek die u zondag graag 

wilt zien, laat het ons dan vooraf weten. Wij spelen uw verzoek graag door. De 

catalogus van bibliotheek Museum Boerhaave is digitaal te raadplegen via: 

http://catalogus.leidenuniv.nl, Kies op de webpagina bij deelcatalogus: Museum 

Boerhaave. 

 

 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

Bijdragen bij voorkeur aanleveren in Word en in platte tekst. Illustraties als jpg of 

opgenomen in een Word-bestand. Bij voorkeur géén pdf. Probeer ingescande 

bestanden en/of foto’s klein te houden. Bij voorbaat dank, uw redacteur Karin. 

 



Nog plaatsen beschikbNog plaatsen beschikbNog plaatsen beschikbNog plaatsen beschikbaar voor bezoek Museum Boerhaavaar voor bezoek Museum Boerhaavaar voor bezoek Museum Boerhaavaar voor bezoek Museum Boerhaaveeee    

zondag a.zondag a.zondag a.zondag a.ssss.... 20 juni 20 juni 20 juni 20 juni    

 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. 

 

Zondag 20 juni a.s. bezoeken we Museum Boerhaave. In samenwerking met het 

enthousiaste team van het museum hebben we een bijzonder programma 

samengesteld. 

In totaal is ruimte voor veertig deelnemers. Büchianen 

betalen alleen de museumentree (€ 7,50 of met 

Museumjaarkaart gratis). 

Niet leden kunnen ook deelnemen, maar dragen € 10,- 

bij aan de kosten van het programma. 

 

De gezamenlijke activiteit start stipt om: 13.30 uur. 

 

We formeren 2 groepen van maximaal 20 personen per groep. Hierdoor zijn de 

groepen niet te groot voor de rondleiding en het bezoek aan de bibliotheek. 

Is er iets bijzonders uit de bibliotheek dat je niet wilt missen, geef dat dan 

vooraf door. De bibliothecaris haalt het graag voor ons uit het depot.  

 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma:  

 

 13.30 uur: groep 1 rondleiding door museum 

groep 2 bezoek aan de museumbibliotheek 

 14.15 uur:  wisseling van groepen 

groep 1 bezoek aan de museumbibliotheek 

groep 2 rondleiding door het museum 

 15.00 uur:  koffie/thee (kosten Büchmania) 

 15.30 uur: lezing over Herman Boerhaave door Rina Kroeff 

 16.15 uur: afsluitende borrel (bij mooi weer in de museumtuin;  

 kosten Büchmania) 

 17.00 uur:  sluiting museum. 

 

Het programma is voor leden gratis. Büchmania neemt de kosten van de 

verschillende onderdelen voor haar rekening. Niet leden vragen we een bijdrage 

van € 10,- per persoon. 

 

Vanzelfsprekend is het vooraf aan ons programma mogelijk om het museum te 

bezoeken. Om 13.30 uur starten wij met het programma dat speciaal voor ons is 

samengesteld.  

Wil je deelnemen, dat kan. Meld je dan aan door een e-mail te sturen aan Karin: 

kpiters@xs4all.nl of te bellen met: 06 38534610. Er zijn nog voldoende plaatsen 

open. We vinden het leuk als je mee gaat, dus meld je aan. 



Zondag a.s. voor ons te bezichtigen in Zondag a.s. voor ons te bezichtigen in Zondag a.s. voor ons te bezichtigen in Zondag a.s. voor ons te bezichtigen in bibliotheek bibliotheek bibliotheek bibliotheek BoerhaaveBoerhaaveBoerhaaveBoerhaave    

 

Bibliothecaris Museum Boerhaave doet alvast een boekje open over wat hij 

zondag voor ons allemaal uit de kasten haalt.  

 

Heeft u wensen omtrent andere werken uit de bibliotheek die u zondag graag 

wilt zien, laat het ons dan vooraf weten. Wij spelen uw verzoek graag door. De 

catalogus van bibliotheek Museum Boerhaave is digitaal te raadplegen via: 

http://catalogus.leidenuniv.nl, Kies op de webpagina bij deelcatalogus: Museum 

Boerhaave. 

 

Voor ons liggen zondag in ieder geval klaar: 

 

ShowboekenShowboekenShowboekenShowboeken        

    

In zaalvitrines: Vesalius en Bidloo (anatomische atlassen), Maria Sybillia Merian, 

boek over Surinaamse insecten, Jan Swammerdam. Bybel der Natuur (1e boek 

Latijnse en Nederlandse tekst) 

 

Boerma Graaf. Alle de werken van Regnerus de Graaf. 1686 (ontdekker Graafse 

follikels) 

 

Boerma Soli. Van Solingen. Manuele operatieën. 1730 (link met instrumenten in 

tentoonstelling) 

 

F inst 393. Van Musschenbroek. Beginsels natuurkunde. 1739 (link met 

instrumenten  

                   tentoonstelling) 

 

F inst 413; f nchv 68. Martinus van Marum. Beschrijving electrizeermachine. 

1785 (Platen plus contrast uitvoering boekband)  

 

F inst 675. Van Beverwijck. Schat der gesontheydt. 1651 (populair boek met 

rijmen van Jacob Cats) 

 

F inst 677. Descartes. De Homine figuris. 1664. (filosofie, physiologie) 

 

F inst 1204, 1205; f 2138. Antonie Van Leeuwenhoek. Brieven enz. (mikroskopie) 

 

F inst 1416. Palfijn. Nauwkeurige verhandeling … heelkonst. 1710 

 

G inst 1490. Aldrovandus. Monstrorum historia. 1642 (met bestaande beesten 

en fantasie- 

                     monsters) 



g inst 1495. Cruydt-boek Dodonaeus. 1644  (band + geschiedenis) 

 

F inst 1755. Battus. Hant-boeck der chirurgyen. 1653 (kunst-ledematen) 

 

F inst 1767. Kleyn vroetwyfs-boek. 1730. (Boekband) 

 

G inst 2072. Paré. Chirurgie. 1604 

 

F 2442. Cuthbertson. Algemene eigenschappen electriciteit. 1782  

 

F 2456a  Nylandt. Nederlandtse herbarius. 1682  (Titelprent) 

 

G 2459. Fuchs. Nieuwen Herbarius. 1543 

 

F 2862. Christiaan Huygens. Wereld-beschouwer. 1699 (onderzoek heelal) 

 

F 3300, 3303, 3304. Herbaria. (1484 = oudste boek in collectie!) 

 

F 3493; 6796. Gallucius. Theatrum mundi. 1588 en Gemma Frisius. 

Cosmographicus Liber. 

1529 (beweegbare delen) 

 

g 4351. Von Guericke. Experimenta. 1672 (experimenten met vacuum)  

 

 

f 5963. Herman Boerhaave. Index plantarum … Leiden, 1710 (met handtekening 

Boerhaave) 

 

f 7233, 7234. Palfijn. Heelkonstige ontleeding. 1718 en 1733 

 

F 7667. Darwin. On the origin of species. 1e druk! 

 

F 8222. Alchemistische boekjes. Gebonden in hergebruikt beschreven 

perkament. 

 

G 11928. Grew. Anatomy of plants. 1682 

 

G 12063. Hooke. Micrographia. 1665 (o.a. afbeelding vlo) 

 

F 12731 (II D 8). Astronomische raadselen. 1673 (gebonden handschrift) 

 

F 12768 (II D 202). Galilei. De systemate mundi. 1699 

 

F 12779 (II E 20). Bartsch. Planisphaerium Stellatum. 1662 (sterrenatlasje) 



G 12782 (II G 1). Lansbergen. Sonne-wysers, 1675 (druk + instrument) 

 

F 12815 (VI B 1). Sems en Dou. Practijck des lantmetens. 1600 (o.a. titelprent) 

 

G inst 1514, g Boerma Vesa. “Herdrukken” van de anatomische atlas van 

Vesalius 

 

F 13034 (XV B 1). Stevin. Beginselen weegkonst. 1686  

 

F 13162. Reise- en zak-atlas. Amsterdam, Sepp, 1773 

 

F 13604. Christiaan Huygens. Horologium. 1658 (met opdracht)  

 

F 14889. Buffon. Natuurlijke Historie. Dl. 19. 1801 (dierprenten) 

 

F 15475. Linnaeus. Systema Naturae. 1748 

 

f 15643. Bleuland. Experimentum anatomicum. 1784 (kleurenplaten) 

 

f 16551. Kuyper. Mensch … aardbol. 1802 (anthropologie) 

 

z inst 3127. Albinus. Tabulae sceleti.. 1747 (grootste anatomische atlas in 

collectie) 

 

z inst 3097. Spacherus. Pinax microcosmographicus. 1645. (anatomische platen 

met 

                   “opklapplaatjes” (flap-anatomy) 

 

z 13067 enz. Sterrenatlassen 

 

 

Mocht er nog tijd over zijn: een keuze uit de collectie recent verworven 

beweegbare boeken (eind 19e en begin 20e eeuw) 

07/06/2010, HLA 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Büchmania, 

Karin Piters 
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� Büchmaniamiddag in Museum Boerhaave  

 Verslag Arnoud van der Vorst 

 Foto-impressie 

� Vijfhonderd pinguïns geveld door ijzige kou 

� Manuscript Mark Twain brengt bijna 2 ton op 

� Manuscripta dit jaar drie dagen 

� Summerschool 'In de ban van het boek 

Let op de collectiepresentatie: Moderne Literaire collectie met Boudewijn 

Büch. 

 

 

Met dank voor het aanleveren van tekst, illustraties, foto’s en/of onderwerpen, 

aan: Léon van den Dobbelsteen, André Koolen, Harry Leechburch, bibliothecaris 

Museum Boerhaave en Arnoud van der Vorst voor het snelle verslag van ons 

bezoek aan Museum Boerhaave.  

 

 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

Bijdragen bij voorkeur aanleveren in Word en in platte tekst. Illustraties als jpg of 

opgenomen in een Word-bestand. Bij voorkeur géén pdf. Probeer ingescande 

bestanden en/of foto’s klein te houden. Bij voorbaat dank, uw redacteur Karin. 

 



Büchmaniamiddag in Museum BoerhaaveBüchmaniamiddag in Museum BoerhaaveBüchmaniamiddag in Museum BoerhaaveBüchmaniamiddag in Museum Boerhaave    
Arnoud van der Vorst 

Afgelopen zondag 20 juni maakten zo'n 25 Büchmanianen hun opwachting in 

het Leidse museum aan het Vrouwenkerkplein om groepsgewijs onder leiding 

van twee rondleiders geïnformeerd te worden over de geschiedenis van de 

wetenschap van de zeventiende en achttiende eeuw. 

Ook aan de bibliotheek waar dertigduizend boeken 

een naslagplaats vinden, werd een bezoek gebracht. 

Na de rondleidingen kregen we een goede lezing 

voorgeschoteld over de arts en onderzoeker Herman 

Boerhaave (1668-1738). 

Duidelijk werd aan de hand van veel voorbeelden 

in het museum dat wetenschapsbeoefening ook in 

vroeger eeuwen een spannende zaak was en dat 

sommige verworvenheden het wereldbeeld op z'n 

kop hebben gezet. Klakkeloos de klassieken 

navolgen zoals de Middeleeuwers gewend waren, 

was een achterhaalde zaak, men wilde zelf 

ondervinden en wetenschapsbeoefening een nieuw elan geven. Veelzeggend 

waren in dit verband de microscopische onderzoekingen van Anthonie van 

Leeuwenhoek, de uitvindingen van Huygens, de inzichten en het instrumen-

tarium van de vooruitstrevende chirurg Van Solingen, de systematiek van 

Linaeus, de theorieën van Newton, het anatomisch onderzoek etc. De aanloop 

naar de verlichting was er een van Sturm und Drang. 

De vaste publiektrekkers in het museum zijn naast 

de voorwerpen ook tentoongestelde boeken 

waaronder een eerste druk van Origin of Species 

van Darwin, plantenboeken, de fraaie anatomische 

atlas van Albinus en Wandelaar met de beroemde 

neushoorn Clara op de achtergrond, de eerste druk 

van Linnaeus' boek van de plantensystematiek en 

enkele zeer mooie hemelatlassen. De leden konden zich 

aan al dit moois, wat Boudewijn Büch al ettelijke malen had 

gedaan, vergapen.  

Het bezoek aan de bibliotheek was ook de moeite waard, 

naast het brievenboek van Van Leeuwenhoek, enkele mooie 

sterrenatlassen, een wiegedruk, boeken over de anatomie 

met beweegbare afbeeldingen, een zeer oud handboek 

voor vroedvrouwen met perkamenten omslag, een zeldzame 



eerste druk van Darwins Origin of Species uit 1859 was nog veel ander fraais te 

zien. Ondanks de zeldzaamheid van de boeken droeg de bibliothecaris geen 

witte handschoenen, Boudewijn was hierin een lichtend voorbeeld. 

Ten slotte was er de lezing van Boerhaave-

expert Rina kroeff die met PowerPoint-beelden 

licht liet schijnen op de beroemde arts en 

leermeester uit Leiden. Zij begon enkele mythes 

uit de weg te ruimen die over de domineeszoon 

uit Voorhout, Boerhaave, de ronde deden. Zijn 

op Calvinistische grondslag gefundeerde ideeën 

hebben de loop der wetenschap nauwelijks 

beïnvloed. Zijn alchemistische aanpak om net behulp van experimenten, 

sommige strekten zich uit over een tiental jaren, Gods schepping te 

doorgronden, leidde niet tot het gewenste resultaat. Daarbij vonden de 

theorieën van Newton geen weerklank bij de Leidenaar. Ook het praktisch 

onderzoek aan het bed van patiënten was aan hem niet besteed en de proto-

thermometer om koorts te traceren heeft hij nooit als zodanog gebruikt. De 

grote verdienste van Boerhaave, zo verklaarde mevrouw Kroeff, was zijn 

leermeesterschap, zijn gave om andere te motiveren en aan te zetten tot eigen 

waarneming en onderzoek. Zijn colleges waren tot ver buiten Leiden beroemd. 

Een gezellig borreluurtje sloot de geslaagde middag af.  

Arnoud van der Vorst 

Origin of Species van Darwin Model van papiermaché Beweegbare delen 

Regina legt vast  Bibliothecaris Leechburch Clara 



Tijd voor koffie/thee Rina Kroeff over Boerhaave Borreluurtje 

   
 

Voor meer foto’s en impressies gaat u naar onze website en het fotoboek 

Museum Boerhaave: www.buchmania.nl 

 

Ter aanvullingTer aanvullingTer aanvullingTer aanvulling        

 

BibliotecBibliotecBibliotecBibliotecaris Harry Leecuburch aris Harry Leecuburch aris Harry Leecuburch aris Harry Leecuburch mailde daags na ons bezoek bijgaande mail ter 

aanvulling/correctie: 

 

“Terugkijkend op een, zeker wat mij betreft, succesvol bezoek een correctie, 

c.q. aanvulling. 

 

In het boek van Snellius dat behoorde tot de collectie van Christiaan Huygens 

komt zijn handtekening niet voor, dit in tegenstelling tot de indruk die misschien 

is ontstaan. Er staan aantekeningen van Christiaan Huygens in! 

 

Er staat slechts “Ex auctione Chr. Hugenii” (’Uit de veling van Christiaan 

Huygens’). 

 

Groet, 

 

Harry Leechburch 

Bibliothecaris 

 

We bedanken via deze weg nogmaals museum Boerhaave en al haar 

medewerkers die ons bezoek tot een uiterst plezierige ontdekkingstocht hebben 

gemaakt.  



Vijfhonderd pinguïns geveld door ijzige kouVijfhonderd pinguïns geveld door ijzige kouVijfhonderd pinguïns geveld door ijzige kouVijfhonderd pinguïns geveld door ijzige kou    
Ingezonden door: André Koolen  
Bron: De Telegraaf, 15 juni 2010 

JOHANNESBURG (ANP/AFP) - Koud winterweer in het gebied ten oosten van 

Kaapstad heeft het afgelopen etmaal aan zeker vijfhonderd pinguïns het leven 

gekost. Dat heeft het Zuid-Afrikaanse agentschap van nationale parken gemeld. 

 

De slachtoffers waren zeer jonge pinguïns van enkele weken tot enkele 

maanden oud. Die worden slechts door hun donsveren tegen de kou 

beschermd. 

 

 

Manuscript Mark Twain brengt bijna 2 ton opManuscript Mark Twain brengt bijna 2 ton opManuscript Mark Twain brengt bijna 2 ton opManuscript Mark Twain brengt bijna 2 ton op    
Ingezonden door: André Koolen 

 

NEW YORK (ANP) - Een tot dusver onbekend manuscript van de Amerikaanse 

schrijver Mark Twain heeft op een veiling in New York 242.500 dollar (ruim 

196.000 euro) opgebracht. Dat meldde de BBC vrijdag. 

Het werk met de titel A Family Sketch telt 64 pagina's en is opgedragen aan zijn 

favoriete dochter Olivia 'Suzy' Clemens die op 24-jarige leeftijd overleed aan 

hersenvliesontsteking. De ,,zeer intieme'' tekst gaat over Twains jeugd en zijn 

familie. 

Mark Twain werd in 1835 geboren als Samuel Langhorne Clemens en is een van 

Amerika's meest geliefde schrijvers. Zijn Adventures of Huckleberry Finn en 

Adventures of Tom Sawyer behoren tot de belangrijkste werken van de 

Amerikaanse literatuur. Hij stierf in 1910. 



 18 June 2010 

Mark Twain handwritten tribute sells for $242,500 

 

 Twain said his daughter's intensity was like "a consuming fire" 
 

A 64-page tribute handwritten by Mark Twain to his daughter after she died 

aged 24 has sold at Sotheby's in New York for $242,500 (£164,000).  

Author Twain - real name Samuel L Clemens - wrote A Family Sketch shortly 

after the 1896 death of Olive, who contracted spinal meningitis. "She was a 

magazine of feelings" of "all shades of force", he wrote.  

 

It forms part of a collection of Twain manuscripts expected to sell for up to 

$1.2m (£810,000). Further Twain lots were due to be auctioned later on Friday. 

Twain wrote of his daughter, who was the inspiration for his stories Joan of Arc 

and A Horse's Tale: "In all things she was intense: in her this characteristic was 

not a mere glow, dispensing warmth, but a consuming fire."  

 

Ahead of the sale of A Family Sketch, University of California Twain expert 

Robert Hirst said any collector of the writer's works would be "willing to go 

hungry for two or three years just in order to be able to buy it". Later this year, 

the university is to publish Twain's uncensored autobiography in full for the first 

time.  The first of three volumes will be published in November to celebrate the 

175th anniversary of his birth. Twain, who died in 1910, wrote classic novels 

The Adventures of Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn. 

 



Manuscripta dit jaar drie dagenManuscripta dit jaar drie dagenManuscripta dit jaar drie dagenManuscripta dit jaar drie dagen    
 

Manuscripta vindt dit jaar plaats op zaterdag 4, 

zondag 5 en maandag 6 september. Na drie 

voorgaande edities met een steeds grotere 

programmering start dit jaar de feestelijke opening 

van het boekenseizoen op de zaterdagavond. . . .     

Naast vele Nederlandse auteurs komen bekroonde 

buitenlandse auteurs als Meir Shalev (onder anderen 

Een duif en een jongen) en Bernhard Schlink (De 

voorlezer, verfilmd als The Reader) speciaal voor het 

openingsprogramma van deze vierde editie naar de 

Westergasfabriek.  

Op de drie dagen van Manuscripta vindt u weer veel 

auteurs die dit najaar met nieuw werk komen. Enkele bevestigde namen zijn: 

Arthur Japin, Adriaan van Dis, Karin Slaughter, Hans Dorrestijn, Gerbrand 

Bakker, Ronald Giphart, Carry Slee, Kabouter Wesley, Douwe Draaisma en Daan 

Heerma van Voss. Manuscripta is de zaterdagavond en zondag open voor 

publiek. U kunt vanaf nu kaarten kopen via www.manuscripta.nl. 

De maandag is exclusief voor professionals uit het boekenvak.  

 

VPRO gaat live op ManuscriptaVPRO gaat live op ManuscriptaVPRO gaat live op ManuscriptaVPRO gaat live op Manuscripta    

 

De VPRO heeft vandaag aangekondigd het tv-programma Boeken (met Wim 

Brands) en het radioprogramma De Avonden zondag 5 september live vanaf 

Manuscripta uit te zenden. De VPRO Gids komt daarnaast in augustus met een 

bijlage in het teken van Manuscripta. 



Summerschool 'In de ban van het boek'Summerschool 'In de ban van het boek'Summerschool 'In de ban van het boek'Summerschool 'In de ban van het boek'    
Zondag 22 augustus t/m vrijdag 3 september 
Léon van den Dobbelsteen & Karin Piters 

 
 

De Leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde en de Bijzondere 

Collecties van de Universiteit van Amsterdam organiseren deze zomer, in 

samenwerking met het Congresbureau van de UvA, voor de eerste keer een 

summerschool over de geschiedenis van het boek. Het aanbod van cursussen, 

workshops, colleges en masterclasses is interessant voor iedereen die in de 

ban is van het boek: onderzoekers, studenten, bibliotheek en museum-

medewerkers en alle andere liefhebbers van boeken en manuscripten, 

bibliotheken en antiquariaten, druktechnieken en typografie, papier, perkament 

en inkt. 

À la carteÀ la carteÀ la carteÀ la carte    

Deelnemers aan de summerschool kunnen een keuze maken uit een 'à la 

carte'-programma. Naast diepgravende cursussen en masterclasses zijn er 

toegankelijke lezingen en excursies waarbij topstukken uit de collecties worden 

getoond en de deuren opengaan bij de Bijzondere Collecties en de prachtige 

Artis Bibliotheek. Iedere dag weer kunnen deelnemers kiezen uit een breed 

aanbod van activiteiten. Het programma wordt aangevuld met een talkshow, een 

Boekensalon over Boudewijn Büch, rondleidingen, boekpresentaties en 

informele bijeenkomsten. 

Prijzen en kortingenPrijzen en kortingenPrijzen en kortingenPrijzen en kortingen    

Prijzen staan per onderdeel vermeld in het programma en op het 

inschrijfformulier. Sommige onderdelen zijn gratis toegankelijk. 



Voor medewerkers van de UvA en voor studenten van de UvA en van andere 

onderwijsinstellingen geldt een korting van 50% op de prijs van cursussen, 

workshops en masterclasses. 

Vrienden van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam krijgen op 

cursussen, workshops en masterclasses een korting van € 25. 

 

Inschrijven en aanmeldenInschrijven en aanmeldenInschrijven en aanmeldenInschrijven en aanmelden    

Voorcursussen, colleges, workshops en masterclasses kunt u zich online 

inschrijven via de onderstaande link. Eventuele kortingen worden verwerkt in de 

factuur die u te zijner tijd wordt toegezonden.  http://www.eventure-online.com/eventure/welcome.do?type=participant&congress=30_ASS&page=index 
 

VerwijzingenVerwijzingenVerwijzingenVerwijzingen 

Inschrijfformulier 

Voor rondleidingen en collectiepresentaties kunt u zich per e-mail opgeven via 

summerschool-bc@uva.nl. Vermeld in de mail uw naam en adresgegevens, 

voor welke programmaonderdelen u zich opgeeft en met hoeveel personen u 

komt. 

ContactgegevensContactgegevensContactgegevensContactgegevens    

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam 

Oude Turfmarkt 129 (Rokin) 

1012 GC  Amsterdam 

020–5257300 

summerschool-bc@uva.nl 

 

 

CursussenCursussenCursussenCursussen    
 

De cursussen die zijn te volgen, zijn: 

 

 Archeologie van het handschrift 

 Het boek als ding: zetten en drukken 

in de handpersperiode 

 The Book in Western Europe 

 Materie van het boek 

 De praktijk van het boek 

 

 



Vijf intensieve cursussen voor professsionals en liefhebbers: studenten, 

onderzoekers, bibliotheek- of museummedewerkers en andere belangstellenden 

die in hun studie, onderzoek of werk met het boek in aanraking komen en zich 

daar verder in willen verdiepen. Elke cursus vindt plaats op vijf 

achtereenvolgende ochtenden (één cursus op vijf achtereenvolgende 

middagen) en duurt drie uur per dag. 

 

 

CollegesCollegesCollegesColleges    
De college’s die worden gegeven, zijn:  

 

 Het Caesar-handschrift 

 Het Machzor uit Esslingen 

 De Hypnerotomachia Poliphili 

 Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica 

 Roland Lassus, Magnus opus musicum 

 P.C. Hooft, Nederlandsche Historien 

 De Atlas der Neederlanden 

 Charles Darwin, On the Origin of 

Species 

 Multatuli, Max Havelaar 

 Anne Frank, Het Achterhuis 

 

 

In de middaguren worden tien colleges gegeven over tien opmerkelijke stukken 

uit de Bijzondere Collecties. De colleges worden dagelijks gehouden en duren 

1,5 uur. Tijdens de colleges worden boeken en handschriften getoond en 

besproken die om wat voor reden dan ook uniek of belangrijk, maar in elk geval 

bijzonder zijn. Deze colleges zijn geschikt voor alle boekenliefhebbers en vergen 

geen vooropleiding of voorbereiding. 

locatie Nina van Leerzaal, Oude Turfmarkt 129 

deelnemers max. 60 per college 

toegang 

€ 10 per college of 

€ 45 voor de eerste week (23 t/m 27 augustus) of 

€ 75 voor de hele reeks 

 

 

Tevens zijn er tijdens de Summerscool: workshops, masterclasses, 

rondleidingen, en collectiepresentaties. 

Voor alle informatie, kijk op:  

http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/bc_actueel/summerschool.cfm 



We lichten er één collectiepresentatie nader uit, want, jawel, hier aandacht voor 

Boudewijn Büch.  

 

Moderne literaire collectiesModerne literaire collectiesModerne literaire collectiesModerne literaire collecties    

Conservator Klaas van der Hoek toont handschriften en brieven van Potgieter, 

Multatuli, Frederik van Eeden, Albert Verwey, Menno ter Braak, Carry van 

Bruggen, Jean-Paul Franssens, Arie Visser, Boudewijn BüchBoudewijn BüchBoudewijn BüchBoudewijn Büch en andere 

schrijvers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Büchmania, 

Karin Piters 

datum donderdag 26 augustus  

tijd 
20.00–21.00 uur (Nederlands) 

9.00–10.00 p.m. (English) 

locatie Kaartenzaal Bijzondere Collecties, Oude Turfmarkt 129 

deelnemers max. 20 

toegang € 5 
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Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. : 12 

 

� Intro 

� Verenigingsnieuws 

� Nobelprijswinnaar José Saramago (87) overleden 

� Portugal neemt afscheid van José Saramago 

� Lichaam Nobelprijswinnaar Saramago naar thuisland Portugal overgebracht 

� Vaticaan: 'Saramago was populistische extremist' 

� Gratis boeken? 

Gratis bestaat niet! Ofwel? 

� Dichtersmarathon in de Tolhuistuin 

� Gouden Uil niet uitgereikt in 2011 

� Verfilming The Catcher in the Rye eindelijk in de maak? 

� Büchmania aanwezig op 15e Dordtse Boekenmarkt 

 

IntroIntroIntroIntro    

    

Mart Jansen mailde me vandaag dat hij in de vorige nieuwsbrief node het 

nieuws miste van het overlijden van nobelprijswinnaar José Saramago. En met 

recht. Om die omissie recht te zetten, leverde hij zelf drie artikelen aan over dit 

nieuwsfeit. Wij voegden daar voor u nog één nieuwsbericht aan toe. Hierin een 

wat dubieuze rol voor het Vaticaan.  
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Arjen Honkoop heeft boeken in de aanbieding, zo mailde hij vanmiddag.  

Beide berichten maakten dat uw redacteur achter de computer dook om 

vandaag nog een nieuwe nieuwsbrief te maken.  

De genoemde artikelen aangevuld met een op handen zijnde Dichtersmarathon 

en nieuws over het niet uitreiken van de Gouden Uil komend jaar (was vast geen 

toeval dat deze prijs afgelopen zondag nog in het gesprek opdook tijdens de 

borrel bij Museum Boerhaave. Tot slot een bericht over een wel of niet 

verfilming van het bekende boek van J.D. Salinger, The catcher in the Rye en 

een reminder aangaande de altijd weer gezellige Dortse boekenmarkt. 

Tezelfdertijd neem ik de gelegenheid te baat u hier nog kort verenigingsnieuws 

te melden: 

 

VerVerVerVereeeennnnigingsnieuwsigingsnieuwsigingsnieuwsigingsnieuws    

 

� In een eerdere nieuwsbrief vroeg het bestuur van Büchmania 

geïnteresseerden in een te vormen commissie Boekenmarkten op zich te 

melden bij het bestuur. De inhoud en vorming van de commissie ligt nog 

helemaal open. Praktische invulling van het bemannen van boekenmarkten 

behoort tot één van de mogelijke invullingen. Daarnaast is ook het idee 

gelanceerd voor een meer inhoudelijke invulling aan de commissie en 

daarin te praten/discussiëren over de rol van boekenmarkten, de 

levensvatbaarheid van boeken en boekenmarkten, de verkoop en het 

aanbod op boekenmarkten et cetera.  

Drie leden (met dank aan Ko Smink, Regina van Weerdhuizen en René 

Verhoeven) hebben inmiddels van hun interesse in deze commissie blijk 

gegeven. Vanzelfsprekend is er ruimte voor meer leden. Dus als deze 

commissie u aanspreekt, geef u dan op. De invulling van de commissie 

bepaalt u zelf mede. 

� Büchmania is met een stand aanwezig op de 15e Dordtse Boekenmarkt, 

zondag 4 juli aanstaande. U ook? Kom dan gezellig even langs voor een 

praatje. 

� Deze zomer nog verschijnt het zevende Büchmania Magazine. Daarin 

wederom een keur aan artikelen die recht doen aan de interesses van 

Boudewijn Büch. Het doet ons veel plezier dat dit jaar wederom ‘nieuwe’ 

schrijvers binnen ons gezelschap voor Büchmania de pen oppakten en een 

bijdrage schreven. 

 

Met dank voor het aanleveren van tekst, illustraties, foto’s en/of onderwerpen, 

aan deze nieuwsbrief aan: Arjen Honkoop en Mart Jansen. 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

 

Bijdragen bij voorkeur aanleveren in Word en in platte tekst. Illustraties als jpg of 

opgenomen in een Word-bestand. Bij voorkeur géén pdf. Probeer ingescande 

bestanden en/of foto’s klein te houden. Bij voorbaat dank, uw redacteur Karin. 
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Nobelprijswinnaar José Saramago (87) oveNobelprijswinnaar José Saramago (87) oveNobelprijswinnaar José Saramago (87) oveNobelprijswinnaar José Saramago (87) overledenrledenrledenrleden    
Ingezonden door Mart Jansen 

 

Gepubliceerd: 18 juni 2010 14:45 | Gewijzigd: 18 juni 2010 18:00 

Door onze redacteur Pieter Steinz 

Bron: NRC Handelsblad 

 

Amsterdam, 18 juni. In zijn woonplaats op het eiland Lanzarote is José 

Saramago overleden. De Portugese schrijver, bekend om zijn communistische 

sympathieën, kreeg in 1998 de Nobelprijs voor de Literatuur. 

José Saramago (87) overleed vandaag aan de gevolgen van een langdurige 

ziekte. Hij schreef meer dan twintig romans, waarvan Memoriaal van het klooster 

en Het evangelie van Jezus Christus de bekendste zijn.  

 

 Archieffoto van José Saramago uit 2008. Foto AP 
José Saramago (Azinhaga, 1922) werd geboren als zoon van een arme, 

ongeletterde boerenfamilie, en groeide op in Lissabon. Hij ging een paar jaar 

naar school, maar noemde zichzelf een autodidact, 'met de werkelijkheid als 

universiteit'. In de jaren veertig werkte hij als automonteur, machinebankwerker, 

technisch tekenaar, vertaler en journalist. Het waren ervaringen die hem niet 

alleen politiek voor het leven vormden - Saramago is altijd een overtuigd 

communist gebleven - maar ook literair. “Mijn hoofdpersonen zijn geen 

helden”, zei hij in 1997 geleden tegen NRC Handelsblad. “Je zou kunnen 

zeggen dat ik een klassen-literatuur bedrijf. De geschiedenis uit het perspectief 

van een graaf of een miljonair zou ik nooit kunnen weergeven.”  

JeugdzondeJeugdzondeJeugdzondeJeugdzonde  

Op 25-jarige leeftijd debuteerde Saramago met een novelle, La viuda (De 

weduwe), die hij beschouwt als een jeugdzonde. Pas in 1966 publiceerde hij 
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weer: een kritische, weinig succesvolle dichtbundel met de titel Os poemes 

possìveis (Mogelijke gedichten), die hem ervan overtuigde dat hij niet voor het 

vak van dichter in de wieg was gelegd. Het besluit om romans te schrijven, nam 

hij twaalf jaar later, toen de krant waar hij werkte failliet ging en hij zich als 56-

jarige te oud achtte voor een nieuwe baan. Zijn eerste roman heette Levantado 

do Chao (Opgetild van de grond), in zijn eigen woorden “een boek over de 

boeren in een streek waar werkloosheid en de onderdrukking door de 

grootgrondbezitters, de politie en de kerk de toon zetten.”  

 

Saramago's literaire doorbraak kwam met het ook in het Nederlands vertaalde 

Memorial do convento (Memoriaal van het klooster, 1982), een roman over 

achttiende-eeuws Portugal, waarin het verhaal van twee gewone mensen wordt 

afgewisseld met scènes aan het hof van koning Dom João V en van de 

constructie van het megalomane Mafra-klooster bij Lissabon. Net als zijn 

andere grote roman over de geschiedenis van Portugal, de tragikomedie 

Históira do Cerco de Lisboa (Het beleg van Lissabon, 1989), is het een 

atypische historische roman; Saramago wil vooral laten zien hoe betrekkelijk 

historische waarheden zijn.  

 

Saramago's roman Het Evangelie volgens Jezus Christus zorgde in 1992 voor 

opschudding. De Portugese regering achtte de 'blasfemische' bewerking van 

het Nieuwe Testament (tot een roman over schuld en boete) een belediging van 

het katholieke erfgoed van de Portugese natie. Het was reden voor Saramago, 

die zichzelf beschouwde als 'een atheïst met een christelijke mentaliteit', om te 

verhuizen naar het Spaans-Afrikaanse eiland Lanzarote. Daar schreef hij het 

onlangs vertaalde Ensaio sobre a cegueira (Stad der blinden, 1995), een 

allegorie over een epidemie in Lissabon.  

 

 

 

Portugal neemt afscheid van José SaramagoPortugal neemt afscheid van José SaramagoPortugal neemt afscheid van José SaramagoPortugal neemt afscheid van José Saramago        
Ingezonden door Mart Jansen 

20 juni 2010    

    

LISSABON (ANP) LISSABON (ANP) LISSABON (ANP) LISSABON (ANP) ---- Portugal heeft zondag  Portugal heeft zondag  Portugal heeft zondag  Portugal heeft zondag massaal afscheid genomen van massaal afscheid genomen van massaal afscheid genomen van massaal afscheid genomen van 

schrijver en Nobelprijswinnaar José Saramago, die vrijdag op 87schrijver en Nobelprijswinnaar José Saramago, die vrijdag op 87schrijver en Nobelprijswinnaar José Saramago, die vrijdag op 87schrijver en Nobelprijswinnaar José Saramago, die vrijdag op 87----jarige leeftijd jarige leeftijd jarige leeftijd jarige leeftijd 

overleed op het Spaanse eiland Lanzarote. Zijn stoffelijk overschot was zaterdag overleed op het Spaanse eiland Lanzarote. Zijn stoffelijk overschot was zaterdag overleed op het Spaanse eiland Lanzarote. Zijn stoffelijk overschot was zaterdag overleed op het Spaanse eiland Lanzarote. Zijn stoffelijk overschot was zaterdag 

naar Portugal gevlogen.naar Portugal gevlogen.naar Portugal gevlogen.naar Portugal gevlogen.  

De politie meldde dat in het weekeinde 20.000 mensen hun laatste respect 

hebben gebracht aan de schrijver, die lag opgebaard in een kapel in het 

gemeentehuis van de hoofdstad Lissabon. De rouwdienst werd bijgewoond 

door veel intellectuelen en hooggeplaatste politici, onder wie premier José 
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Sócrates.Opvallende afwezige was president Anibal Cavaco Silva, die met 

vakantie is.  

De rechtse katholiek Cavaco Silva was premier in 1992 en haalde Saramago 

destijds van een lijst van kandidaten voor een Europese literatuurprijs, omdat 

zijn boek 'Evangelie volgens Jezus Christus' godslasterlijk zou zijn. 

 

Lichaam Nobelprijswinnaar Saramago naar thuisland Portugal Lichaam Nobelprijswinnaar Saramago naar thuisland Portugal Lichaam Nobelprijswinnaar Saramago naar thuisland Portugal Lichaam Nobelprijswinnaar Saramago naar thuisland Portugal 

overgebrachtovergebrachtovergebrachtovergebracht    
Ingezonden door: Mart Jansen 

 

(Belga) Het lichaam van de Portugese schrijver José Saramago, die vrijdag op 

het Spaanse eiland Lanzarote overleed, is zaterdag overgebracht naar Portugal.  

In zijn thuisland werden twee dagen van nationale rouw afgekondigd na de 

dood van de Nobelprijswinnaar.De resten van de schrijver werden 

vrijdagochtend aan boord van een Portugees militair toestel overgevlogen naar 

Lissabon. Aan boord waren zijn echtgenote Pilar del Rio, en de Portugese 

minister van Cultuur Gabriela Canavilhas. In Lissabon verhuist het lichaam naar 

een een rouwkapel in het stadhuis, in afwachting van de begrafenis 

zondagmiddag. De as van de schrijver zou dan worden uitgestrooid in zijn 

geboortedorp Azinhaga, en op Lanzarote, waar hij de laatste zeventien jaar van 

zijn leven woonde. (MUA)  

 

 

Vaticaan: 'Saramago was populistische extremist'Vaticaan: 'Saramago was populistische extremist'Vaticaan: 'Saramago was populistische extremist'Vaticaan: 'Saramago was populistische extremist'  

Bron: depapierenman  

maandag 21 juni 2010 door Hans Cottyn    
 

De krant L'Osservatore Romano, het officiële 

persorgaan van het Vaticaan, heeft de vorige 

vrijdag overleden Portugese schrijver José 

Saramago in een editoriaal een "populistische 

extremist" genoemd. De 87 jaar geworden 

Nobelprijswinnaar wordt in het stuk vanwege zijn 

"antireligieuze ideologie" fel bekritiseerd. De 

schrijver van Memoriaal van het klooster wordt een 

"mens en intellectueel die geen metafysiek toeliet" 

genoemd. "Tot op het einde zat hij met een 

onaantastbaar vertrouwen in het historisch 

materialisme en dus in het marxisme geblokkeerd," aldus het dagblad. Zo 

wakkert eeuwige relschopper Saramago van aan gene zijde de aloude vete 

tussen marxisten en religieuzen nog aan. 
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In Portugal wordt ondertussen verbolgen gereageerd dat de rechtse president 

Anibal Cavaco Silva het niet nodig achtte zijn vakantie te onderbreken voor de 

rouwplechtigheid voor de schrijver. Cavaco Silva was eerste minister van 

Portugal in 1993, toen de regering Saramago schrapte van een nominatielijst 

voor de Europese Literatuurprijs. Aanleiding was het veel gecontesteerde boek 

van Saramago, Het evangelie volgens Jezus Christus, dat Cavaco Silva 

bestempelde als een "aanval op het Portugese religieuze erfgoed". Het was 

genoeg voor Saramago om in een zelfgekozen ballingschap naar het Spaanse 

eiland Lanzarote te trekken, waar hij vorige week dus overleed. Ook over andere 

boeken van de Nobelprijswinnaar ontstonden geregeld polemieken. Zie onder 

meer Yahoo. 

 

 

Gratis boeken?Gratis boeken?Gratis boeken?Gratis boeken? 
Gratis bestaat niet!Gratis bestaat niet!Gratis bestaat niet!Gratis bestaat niet! Of Of Of Ofwelwelwelwel? 

 

Beste Büchianen, 

 

Soms staan er boeken bij je op de plank waarvan je denkt. Wat moet ik ermee? 

Alles in een doos en naar de kringloop of gewoon weggeven aan iemand binnen 

het Buchmania netwerk? 

Misschien kan iemand anders er wat mee. Als was het maar voor school of 

plaatjes knippen. 

 

Bij deze dus.  

Gratis, voor de eerste die "Ja ik" mailt, af te halen: 

 

Onze Jaren 45Onze Jaren 45Onze Jaren 45Onze Jaren 45----70. 25 jaar Wereldgeschiedenis.70. 25 jaar Wereldgeschiedenis.70. 25 jaar Wereldgeschiedenis.70. 25 jaar Wereldgeschiedenis.  

Haarlem, Nederlandse Rotogravure Maatschappij N.V. 1972, +30000 pp. 

Zeven gebonden delen. In zeer goede staat. Dus niet de losse verzamelbanden. 

 

Met beroemde onMet beroemde onMet beroemde onMet beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. tdekkingsreizigers op avontuur. tdekkingsreizigers op avontuur. tdekkingsreizigers op avontuur. LekturamaLekturamaLekturamaLekturama----encyclopedieencyclopedieencyclopedieencyclopedie    

 Rotterdam, Lekturama, jaren 70, 16 hard cover gebonden delen zonder 

stofomslag.Met heel veel foto's en illustraties. 

Van Ruimtevaart tot de Amazone, van de Pool tot de Oertijd.  

 

Belangstelling? 

Mail naar Arjan Honkoop. a.honkoop@alcheringa.nl  

 

 



 - 7 - 

Dichtersmarathon in de TolhuistuinDichtersmarathon in de TolhuistuinDichtersmarathon in de TolhuistuinDichtersmarathon in de Tolhuistuin    
 

Op zondagavond 4 juli a.s. treden in de Tolhuistuin 30 dichters in rap tempo 

achter elkaar op. 

Al vijf jaar organiseren Thomas Möhlmann en Joost Baars op Gedichtendag de 

Dichtersmarathon, i.s.m. poëziecentrum Perdu. Het concept is eenvoudig: 

dertig Nederlandse dichters lezen elk drie gedich-

ten voor, twee van zichzelf en één van een zelf-

verkozen collega uit het buitenland. Bij het 

voorlezen wordt de poëzie niet onderbroken door 

aan- of afkondigingen, bio- of bibliografische 

informatie of entr’acts en intermezzos. Zo kan 

de aandacht van de luisteraar zich volledig 

op de poëzie zelf richten, die zich aan hem 

presenteert als een constante stroom met 

een eigen ritme en een duur van ruim tweeën-

half uur, die bewijst dat poëzie geen moeilijke horde is, maar een aangename 

tocht langs de uitersten van de dichtkunst, geschikt voor zowel beginnelingen 

als veteranen in de poëzie. 

 

Een succesvolle formule, want de Dichtersmarathon is altijd uitverkocht. Reden 

genoeg om de formule eens uit te proberen in een groter theater. En als je ‘en 

passant’ de marathon dan ook aangenamer kunt maken met zwoele avondlucht, 

zomerse cocktails en de geur van boombladeren en gras en zomerse cocktails, 

dan moet je dat natuurlijk doen. 

Daarom vindt deze zomer de Dichtersmarathon voor het eerst plaats in de 

Tolhuistuin, de nieuwe culturele hotspot net over het IJ in Amsterdam-Noord. 

De Tolhuistuin heeft de openheid van een park, maar de intimiteit van een 

theater. Er is veel groen en altijd de frisse buitenlucht, en toch zit je er ook bij 

regen droog. 

Met onder andere Jan Baeke, Arie Boomsma, Anneke Brassinga, Wim Brands, 

Rozalie Hirs, Mark Insingel, Sylvia Hubers, Frank Keizer, F. Starik, Tonnus 

Oosterhoff, Erik Jan Harmens, Esther Jansma, Rob Schouten, Elmar Kuiper, 

Hélène Gelèns, Erik Lindner, Krijn Peter Hesselink, Matthijs Ponte, Dennis 

Gaens, Maartje Smits, Daniël Dee en Lieke Marsman. 

 

Zondag 4 juli, open vanaf 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur 

Toegang € 5,- (vanaf 19.30 aan de tuin) 

Tolhuistuin, Buiksloterweg 5a, 1031 CC Amsterdam 

www.tolhuistuin.nl 

De Tolhuistuin is met de pont achter Centraal Station (Buiksloterwegveer) 

bereikbaar. De pont vaart dag en nacht heen en weer en steekt het IJ over in 

ongeveer twee minuten. Na de korte oversteek wandel je in een minuut (of 

twee) maar de ingang van de Tolhuistuin. 
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Gouden Uil niet uitgereikt in 2011Gouden Uil niet uitgereikt in 2011Gouden Uil niet uitgereikt in 2011Gouden Uil niet uitgereikt in 2011        

donderdag 24 juni 2010 

door Hans Cottyn 

bron: depapierenman 

 

De Gouden Uil Literatuurprijs, de belangrijkste literaire 

prijs van Vlaanderen, zal volgend jaar niet worden uitgereikt, zo laat de 

Standaard Boekhandel in een persbericht weten. Officieel heet het dat "de prijs 

nood heeft aan nieuwe impulsen om zijn vlucht verder te zetten". Boek.be, de 

vakorganisatie van uitgevers en boekverkopers, is door de Standaard 

Boekhandel gevraagd de prijs over te nemen. De Gouden Uil is een organisatie 

van HUMO, Canvas, Standaard Boekhandel en Radio 1 en werd praktisch op 

poten gezet door kunstenhuis Villanella. 

"Het is de mening van zowel de vzw De Gouden Uil als van Boek.be dat deze 

prijs ten goede moet komen aan het hele boekenvak. De Raad van bestuur van 

Boek.be erkent expliciet de bijzondere waarde van deze Vlaamse prijs en 

onderzoekt op dit ogenblik de voorwaarden waaronder zij dit vooropgestelde 

doel kan realiseren," zo luidt het in het persbericht. "In 2011 zal er geen prijs 

worden uitgereikt om Boek.be de nodige tijd te geven een visie te ontwikkelen 

over de wijze waarop en de middelen waarmee zij De Gouden Uil vanaf 2012 

kan organiseren." 

Dit jaar won Cees Nooteboom de Gouden Uil Literatuurpijs voor zijn 

verhalenbundel 's Nachts komen de vossen. Tom Lanoye won de publieksprijs, 

maar werd alom beschouwd als de favoriet. Hij greep ook naast de Libris 

Literatuurprijs. De Jonge Gouden Uil ging naar Ditte Merle voor haar boek 

Allemaal verliefd. Zie boek.be en De Morgen. 

 

 

Verfilming 'The Catcher in the Rye' eindelijk in de maakVerfilming 'The Catcher in the Rye' eindelijk in de maakVerfilming 'The Catcher in the Rye' eindelijk in de maakVerfilming 'The Catcher in the Rye' eindelijk in de maak???? 

woensdag 23 juni 2010 door Hans Cottyn  

Bron: depapierenman 

 

Nog geen zes maanden na de dood van J.D. Salinger duiken geruchten op dat 

een Hollywoodverfilming van The Catcher in the Rye dan toch niet onmogelijk 

zou kunnen zijn, zo meldt The Telegraph. Salinger hield bij leven stevig de 

filmrechten in handen, ook al vroegen vele illustere regisseurs en producenten - 

Sam Goldwyn, Billy Wilder, Jerry Lewis, Stephen Spielberg, Harvey Weinstein - 

de toestemming om de klassieker uit 1951 voor het witte scherm te kunnen 
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bewerken. Salinger noemde het boek "niet verfilmbaar" en zei al in 1957 dat ook 

na zijn dood niemand de filmrechten zou kunnen verwerven. 

Nu beweert ook zijn vaste uitgever dat de rechten 

niet op de markt komen, maar toch heeft 

Hollywood hoop gekregen. Door een fiscale 

hervorming in de Verenigde Staten speculeren 

sommigen dat de erven Salinger op korte termijn 

veel cash zouden kunnen nodig hebben om de 

erfenisrechten te kunnen regelen. 

In de loop der jaren hebben zijn heel wat namen 

de revue gepasseerd om de rol van Holden 

Caulfield op zich te nemen, van Marlon Brando en 

Jack Nicholson over Leonardo DiCaprio tot Tobey 

Maguire. Ook een bewerking voor Broadway van 

het boek door Elia Kazan wees Salinger zonder 

meer af. Als alles blijft zoals de mytische 

schrijver-kluizenaar het wilde, zullen de 

filmmakers moeten wachten tot het copyright op 

de boeken afloopt, zeventig jaar na het overlijden 

van de auteur, in 2080. (Foto: de Nederlandse vertaling met de vreemde titel De 

kinderredder van New York, 1967, een omslag van Dick Bruna). 

 

 

Büchmania aanwezig op 15e Dordtse BoekenmarktBüchmania aanwezig op 15e Dordtse BoekenmarktBüchmania aanwezig op 15e Dordtse BoekenmarktBüchmania aanwezig op 15e Dordtse Boekenmarkt    

Op de eerste zondag van juli, nu dus 4 juli 2010, wordt al weer de 15e Dordtse 

Boekenmarkt georganiseerd in de historische binnenstad. De boekenmarkt is 

geopend van 10.00 tot 17.30 uur en deelname is alleen mogelijk door profes-

sionele antiquaren, die ook als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. 

Het thema is "strips". Samen met Stripwinkel Sjors en 

Erfgoedcentrum DiEP organiseren wij een stripfestijn op het Hof. 

Wij hopen dat ook de deelnemers kun best zullen doen om dit 

thema zo goed mogelijk te vertalen in de opbouw van de kraam. 

Vanaf 2007 hebben wij een wedstrijdelement verbonden aan het 

thema en wij hebben met genoegen mogen vaststellen dat een 

groeiend aantal deelnemers daaraan een creatief vervolg heeft 

gegeven. Wij hopen op 4 juli veel creatieve verbeeldingen van het thema te 

mogen aanschouwen. Naast de 580 kramen in een historisch decor kunt u 

tijdens de Dordtse Boekenmarkt ook genieten van een groot aantal muziekpodia 

langs de route en een literair programma. 

 

Namens Büchmania, 

Karin Piters 
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Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. : 13 

 

� Verenigingsnieuws, Büchmania bemant morgen stand 522 

� De bibliotheek van Boudewijn Büch 

� De aanrader van... De Slegte, Eberwein 

� Doe en ontdek – Dodobotten 

� De boekenkast van Marco Kalnenek Ticje van de verzamelaars 

� Brief Livingstone na 140 jaar weer leesbaar 

� David Livingstone's 'lost letter' deciphered 

� Tentoonstelling Jetses aan de wand in Natura Docet – de natuur onderwijst 

� Bibliothecaris koninklijk onderscheiden 

� Fossiele Moby Dick met slagtanden 

� Uit de vitrinekast van... Robert-Jan Trugg 

 

Met dank voor het aanleveren van tekst, illustraties, foto’s en/of onderwerpen, 

aan deze nieuwsbrief aan: René van Haaster, André Koolen, Simone van Olst, 

en Robert-Jan Trugg. 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief, mail dan naar: kpiters@xs4all.nl 

 

Bijdragen bij voorkeur aanleveren in Word en in platte tekst. Illustraties als jpg of 

opgenomen in een Word-bestand. Bij voorkeur géén pdf. Probeer ingescande 

bestanden en/of foto’s klein te houden. Foto’s niet opnemen in de tekst, maar 

los aanleveren. Bij voorbaat dank, uw redacteur Karin. 
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VerenigingsnieuwsVerenigingsnieuwsVerenigingsnieuwsVerenigingsnieuws    
Büchmania bemant morgen standstandstandstandnummer 522, in de nummer 522, in de nummer 522, in de nummer 522, in de SarisgangSarisgangSarisgangSarisgang op de hoek met 

de Statengang op de 15e Dordtse Boekenmarkt, zondag 4 juli aanstaande. We 

zijn al vroeg aanwezig tot een uurtje of 17.00 en het beloofd een heerlijke dag 

te worden. Ook in Dordrecht, zoek ons op.  

 

 
 

 

De bibliotheek van Boudewijn Büch De bibliotheek van Boudewijn Büch De bibliotheek van Boudewijn Büch De bibliotheek van Boudewijn Büch     
Ingezonden door René van Haaster 

 

Paul Hoftijzer, de wetenschappelijke beheerder van 

de Bibliotheca Thysiana, heeft een prachtige 

geïllustreerde publicatie van 24 pagina's geschreven 

over de bibliotheek. Boudewijn Büch staat met een 

publicatie in de literatuurlijst. Het artikel is gratis te 

downloaden op: 

https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/bitstream/

1887/15652/2/Brill_2009_Bibliotheca_Thysiana.pdf 
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De aanrader van..De aanrader van..De aanrader van..De aanrader van..De SlegteDe SlegteDe SlegteDe Slegte    
Ingezonden door: André Koolen 

 

Elke week bespreekt een van onze 27 filialen hun favoriete titel of auteur uit het 

assortiment van De Slegte. Deze week de aanrader van De Slegte HilversumDe Slegte HilversumDe Slegte HilversumDe Slegte Hilversum:  

 

Het geheim van EberweinHet geheim van EberweinHet geheim van EberweinHet geheim van Eberwein    ---- Boudewijn Büch Boudewijn Büch Boudewijn Büch Boudewijn Büch    

Waarom anno 2010 nog Boudewijn Büch gaan lezen? 

Sinds zijn verscheiden in 2002 lijken de meeste critici het 

er wel over eens te zijn dat het leven en werk Boudewijn 

Büch geen enkele eeuwigheidswaarde vertegenwoor-

digen. Zijn boeken worden als onleesbaar gekwalificeerd, 

op de televisie zou hij vooral overdreven aanstellerig 

gedrag vertoond hebben, zijn beroemde verzameling zou 

eerder een uitdragerij zonder openingstijden gelijken, en 

dan bleek uiteindelijk dat zielige dode kindje ook nog 

eens nep te zijn!  

In het huidige Nederland, vol van hervonden normen 

en waarden, wordt niets openbaar zo gelaakt als 

een jokkebrok. Het wekt dus weinig verbazing dat 

uitgerekend dit aspect van Boudewijn Büch ruim 

wordt uitgelicht wanneer zijn naam de actualiteit 

nog eens haalt. En dat terwijl er zoveel meer lol te 

beleven valt met onze Boudewijn; want Boudewijn, 

dat is iemand, daar kun je spelletjes mee spelen! 

Boudewijn Büch was altijd op zoek en onderweg, 

en zijn boeken lezen betekent meegezogen worden 

in een parallel universum vol weetfeitjes, anekdotes 

en verzameld curiosa, of die nu ‘nuttig’ zijn of niet. 

Zo beschrijft Büch in Boekenpest de fysieke onder-

gang van tientallen unieke boekverzamelingen, 

doorkruist hij in De Bril van Buddy Holly de vlek op 

de kaart genaamd Wink op zoek naar straat uit het liedje Pretty Woman van Roy 

Orbison, leert u tijdens het lezen van Het IJspaleis meer dan u ooit wilde weten 

over het wel of niet bestaan van het eiland Bouvet, en is het hoofdstuk ‘Waarom 

de Rolling Stones beter zijn dan de Beatles’ uit Rock ‘n Roll verplichte kost voor 

iedere Beatles-fan. Uitsluitend obscure details die in hun vervreemdende 

werking meer uitdrukkingskracht hebben dan het nogmaals herkauwen van de 

grote lijnen der geschiedenis.  

Vervreemding is ook het hoofdthema in alle romans die Büch geschreven heeft, 

en ook hier worden de verhalen verteld aan de hand van kleine details en 

ontmoetingen waarachter een hele wereld schuilgaat. Zoals de ‘echte’ 

Boudewijn leefde voor de tastbare herinneringen aan het verleden, zo worden 

Boudewijn Büch door  Klaas Koppe 
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de hoofdpersonen van zijn romans juist geleefd door die ontmoetingen met 

datzelfde verleden. In de romans De kleine blonde dood en Het geheim van 

Eberwein verplaatst de focus zich steeds van de ene naar de andere generatie 

waardoor inzichtelijk wordt hoe de verschillende generaties met dat zich steeds 

opdringende verleden omgaan. 

En voor wie toch het naatje van de kous wil weten betreffende dat verleden van 

Büch valt er ook genoeg te beleven. Zowel Frans Mouws als Rudie Kagie 

hebben zich in respectievelijk Weg uit Wassenaar en Boudewijn Büch, Verslag 

van een mystificatie op schriftelijke wijze over dit woelige verleden gebogen, en 

zelfs Harry G.M. Prick kon het niet laten zijn herinneringen te boekstaven in Een 

andere Boudewijn Büch. De eveneens door Mouws verzamelde bibliografie 

schept helderheid in de gigantische stroom publicaties die Büch het licht heeft 

doen zien, en is daarom onmisbaar voor de verzamelaar. En verzameld, dat 

wordt Boudewijn ook nog steeds! Waar dan te beginnen? Gewoon hier, bij de 

ramsj van De Slegte. 

 

 

Doe en ontdek Doe en ontdek Doe en ontdek Doe en ontdek ---- Dodobotten Dodobotten Dodobotten Dodobotten    

De dodo heeft de x-factor!        
Ingezonden door: Simone van Olst 

 

Overal ter wereld zijn mensen in de ban van het 

dier. Wetenschappers van Naturalis gaan op 

expeditie en doen onderzoek om meer te weten te 

komen over de dodo.  

Word zelf dododeskundige en graaf een dodobot 

op uit de zandbakken van Naturalis. Onderzoek je 

vondst en verdien een dododiploma. Bekijk ook de 

echte dodobotten in de zaal Onderzoek in 

uitvoering. 

    

Leeftijd:Leeftijd:Leeftijd:Leeftijd: vanaf 3 jaar  

Tijd:Tijd:Tijd:Tijd: inloopactiviteit van 11.00 - 13.00 uur en 

van 13.30 - 15.00 uur 

Duur:Duur:Duur:Duur: ongeveer een half uur  

Data: Data: Data: Data: woensdag 7, 14, 21 en 28 juli en  

woensdag 4 en 11 augustus  

Prijs:Prijs:Prijs:Prijs: gratis met entreekaart voor het museum. 

Kun je niet wachten om mee te doen met deze leuke activiteit?  

Probeer alvast het dodoskelet in elkaar te zetten. 

http://www.naturalis.nl/dodospel/asp/page.asp?alias=dodo.nl&view=dodo 
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In 1866 puzzelde Richard Owen voor het eerst met losse botten een dodoskelet 

in elkaar. Hij gebruikte een schilderij van Roelandt Saverij uit 1626 als voorbeeld. 

Probeer het ook eens!  

Op de genoemde website druk je op de startknop. Het skelet valt dan in losse 

botjes uit elkaar. Probeer zo snel mogelijk het skelet weer in elkaar te zetten! 

Klik op een botje en sleep het naar de juiste plaats. 

 

 
 

Veel spelplezier! 
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De boekenkast van Marco Kalnenek ‘Ticje van de verzamelaars’De boekenkast van Marco Kalnenek ‘Ticje van de verzamelaars’De boekenkast van Marco Kalnenek ‘Ticje van de verzamelaars’De boekenkast van Marco Kalnenek ‘Ticje van de verzamelaars’    
Ingezonden door André Koolen 
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Brief LiviBrief LiviBrief LiviBrief Livingstone na 140 jaar weer leesbaarngstone na 140 jaar weer leesbaarngstone na 140 jaar weer leesbaarngstone na 140 jaar weer leesbaar    
Ingezonden door André Koolen 

 

LONDEN (ANP) - Een brief van de negentiende-eeuwse Schotse 

ontdekkingsreiziger David Livingstone is na bijna 140 jaar ontcijferd. Dit meldde 

de BBC vrijdag. Wetenschappers wisten de tekst weer leesbaar te maken door 

het papier op verschillende manieren te belichten. 

Livingstone schreef de brief in februari 1871 toen hij door extreme 

weersomstandigheden in de huidige Democratische Republiek Congo was 

gestrand. Door een tekort aan papier en inkt scheurde hij pagina's uit boeken 

en maakte hij zelf pigment om mee te schrijven. Deze 'inkt' was doorgedrukt op 

andere pagina's. Dit in combinatie met zijn chaotische handschrift en de 

vervaging van de inkt maakten de brief onleesbaar. 

In de brief maakt Livingstone duidelijk dat het met zijn gezondheid slecht 

gesteld is. Ook vermeldt hij zijn afkeer van de slavernij. 

Het ontcijferen van de brief is het begin van een onderzoek waarin ook het 

dagboek van Livingstone zal worden bekeken. 

 

 

David Livingstone's 'David Livingstone's 'David Livingstone's 'David Livingstone's 'lost letter' decipheredlost letter' decipheredlost letter' decipheredlost letter' deciphered    
Friday, 2 July 2010 

 

 

The contents of an "indecipherable" letter written by David Livingstone shortly 

before he met Henry Stanley have been revealed for the first time. 

The so-called Letter from Bambarre was scribbled by the Scottish explorer on 

torn-out book pages in February 1871. Livingstone's writing had faded so badly 

it was impossible to read but scientists used 

spectral imaging technology to recover the text. It 

condemns slavery, relays details of Africa and 

reveals his ill health. 

The letter was written when Livingstone was 

stranded as a virtual prisoner in extreme 

environmental conditions at Bambarre in what is 

now the Democratic Republic of the Congo. The 

missionary had run out of writing paper and was 

suffering from loneliness and extreme ill health 

following bouts of dysentery, fever, pneumonia, 

and horrific tropical ulcers on his feet and legs. 

Livingstone's iron gall ink has bled through the 

page, in effect creating two layers of text 

superimposed on one another.  

This problem was compounded by Livingstone's 

Powerful lights and cameras were used to reveal the letter's secrets. 
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method of writing, which weaved an unsteady course around the margins of the 

page before it meandered vertically across the horizontal print of the journal. 

If our statesmen stop the frightful waste of human life in this region and mitigate 

the vast amount of human woe that accompanies it they will do good on the 

large scale and cause joy in Heaven. In order to read the text, the research 

team illuminated the letter with successive wavelengths of light, separating the 

text layers, as a 39 megapixel camera scanned the pages. 

 

The unveiling of the letter's content marks the start of a major project looking at 

Livingstone's final diary from 1870-71 which has never been published in its 

original, unabridged form. 

The work is being done by researchers from Birkbeck College, University of 

London, working with colleagues at the National Library of Scotland and the 

David Livingstone Centre in Blantyre. They said the four-page letter provided an 

insight into Livingstone's state of mind at a critical period in his final years in 

Africa, when he was searching for the source of the Nile. It was written to 

Horace Waller, a close friend and Livingstone's future biographer. 

 

The letter includes some of his thoughts on the "awful traffic" of the slave trade, 

which he said could be "congenial only to the Devil and his angels". 

"If our statesmen stop the frightful waste of human life in this region and 

mitigate the vast amount of human woe that 

accompanies it they will do good on the large 

scale and cause joy in Heaven," he wrote. 

 

The prospects for commerce and Christianity in 

the African interior, and details of the lakes and 

rivers of Central Africa are also included in the 

letter. Fiercely competitive, he was openly 

critical in the letter of the achievements of his 

fellow explorers Samuel White Baker, Richard 

Burton, and John Hanning Speke. And he 

expressed his disgust and disillusionment with the British government's policy of 

laissez-faire in Africa and the Middle East. But the letter also reveals the private 

man behind Livingstone's heroic public image. 

 

Livingstone wrote: "I am terribly knocked up but this is for your own eye only: In 

my second childhood [referring to his lack of teeth - several of which he 

extracted himself] a dreadful old fogie. Doubtful if I live to see you again." 

Despite his ill-health in the midst of a cholera epidemic which devastated the 

local population, he wrote of his determination to complete his search for the 

source of the Nile. 

"Well I am off in a few days to finish with the help of the Almighty new 

explorations," he wrote. 

Livingstone died just two years after the letter was written 
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It is thought that, when he finally left Bambarre on 16 February 1871, 

Livingstone entrusted his letter to an Arab trader named Mohamad Bogharib, 

with whom he had previously travelled. When he returned in September, 

Livingstone found that this letter was still with Bogharib in the same village.  

The subsequent fate of the letter is unknown. But it is likely that after his famous 

meeting with Livingstone in late 1871 - when he reputedly greeted the explorer 

with the famous words: "Dr Livingstone, I presume?" - Stanley carried the letter 

back to England in 1872, where it was finally delivered to Waller. 

 

Livingstone was to die a year later in Zambia from malaria and internal bleeding 

caused by dysentery. Many of the details included in the letter and diary were 

apparently suppressed by Waller, who edited the posthumously published 

Livingstone's Last Journals in 1874. In this Victorian classic, Livingstone 

emerges as a hero, an anti-slavery crusader, and a martyr.  

Waller's careful editing secured Livingstone's place in British iconography as a 

saint-like figure and champion of the oppressed, but he was economical with 

the truth when it came to the man himself. 

The letter disappeared off the map for almost a century before it resurfaced at a 

Sotheby's auction in 1966, and was purchased by the American photographer 

and diarist Peter Beard, in whose private collection it still remains. 

Dr Debbie Harrison, the project's contributing editor and medical historian, said: 

"His closing line to Waller indicates Livingstone's anxious and depressed state 

of mind.  

"He did not know that in just a few months Stanley would arrive, bringing 

desperately needed food, medicines and the longed for news from an outside 

world he thought had forgotten him." 

 

 

Tentoonstelling 'Jetses aan de wand’ in Tentoonstelling 'Jetses aan de wand’ in Tentoonstelling 'Jetses aan de wand’ in Tentoonstelling 'Jetses aan de wand’ in Natura Docet Natura Docet Natura Docet Natura Docet –––– de natuur  de natuur  de natuur  de natuur 

onderwijstonderwijstonderwijstonderwijst    
 

Natura Docet is het museum dat Boudewijn Büch meerdere keren bezocht onder 

meer tijdens de vakanties met de familie Westgeest in Ootmarsum. Een must 

om een keer te zijn geweest. Een aanleiding nodig?  

 

Tot en met 19 september loopt de tentoonstelling rondom de originele 

tekeningen van de schoolplaten voor de leermethode ‘Het volle leven’. Hein en 

Mientje maken kennis met het leven op de boerderij. 

 

Speciaal voor Museumkaarthouders zijn er 2 avondontvangsten in dit bijzondere 

‘museum in het museum’.  

Op 11 en 28 augustus toont conservator/paleontoloog Eric Mulder u de 

kopstukken van Natura Docet, gevolgd door een lezing over de biodiversiteit van 

het leven op aarde. In de schemering wijzen fakkels u de weg in de museumtuin 
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naar het terras waar u een drankje wordt aangeboden. Reserveren voor deze 

avond kan via info@naturadocet.nl of 0541-3513225. Daarnaast krijgt u op 

vertoon van uw museumkaart 10% korting op de aankoop van de catalogus over 

Jetses.  

 
 

Een fascinerende ontmoeting met de natuur in het museum van Meester Bernink, 

onderwijzer in het Twentse Denekamp begin 19e eeuw. Sinds 1922 zijn in de 

monumentale museumvilla Berninks’ natuurhistorische verzamelingen te zien. 

Fossielen, zwerfkeien, mineralen, een grote collectie opgezette (roof)vogels, 

vlinders, insecten en dierenskeletten. In het rariteitenkabinet komt u allerlei 

dieren en bijzonderheden tegen uit de hele wereld. Van orang oetan uit Sumatra 

tot antilopen uit Afrika, maar ook een oerr-Hollands kalfje met twee koppen. In 

de tuin van het museum zijn de vershcillende boiotopen van het Twentse 

landschap[ te zien. De wandelroute loopt langs de flora van het stroomdal van 

de Dinkel, de Twentse es, het drassige elzenbroekbos en de vennen met 

plonzende kikkers en padden. Na een afwisselende wandeling staat de koffie 

klaar op het terras van het oudste, regionale natuurmuseum van Nederland. 

 

 
 

Adres: Provinciaal Natuurhistorisch Muezeum Natura Docet, Oldenzaalsestraat 

39, 7591 GL Denekamp, tel. 0541-351325. 

Geopend ma t/m vr 10-17 uur, za + zo 11-17 uur. www.naturadocet.nl 
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Bibliothecaris koninklijk onderscheidenBibliothecaris koninklijk onderscheidenBibliothecaris koninklijk onderscheidenBibliothecaris koninklijk onderscheiden    
Ingezonden door André Koolen 

 

DEN HAAG (ANP) - De gepensioneerde bibliothecaris van de Rijksvoor-

lichtingsdienst (RVD) Ino Wubben is door koningin Beatrix onderscheiden met 

het Erekruis van de Huisorde van Oranje. Hij kreeg de versierselen dinsdag op 

Paleis Noordeinde in Den Haag uitgereikt. Dat meldde de RVD woensdag. 

 

Wubben heeft zich als bibliothecaris ruim 34 jaar ingezet voor het Ministerie van 

Algemene Zaken, het departement van de minister-president, en de Dienst van 

het Koninklijk Huis. Hij ging eind vorig jaar met pensioen. 

 

DEN HAAG (Nieuws van Oranje) - Hare Majesteit de Koningin heeft bij 

Koninklijke Beschikking van 15 juni 2010 aan de heer I.C.M. Wubben het 

Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend. Ino Wubben heeft zich als 

bibliothecaris van de Rijksvoorlichtingsdienst ruim 34 jaar ingezet voor het 

ministerie van Algemene Zaken en de Dienst van het Koninklijk Huis. Op 1 

december 2009 is hij met pensioen gegaan. De versierselen zijn de heer 

Wubben dinsdag 29 juni 2010 op Paleis Noordeinde uitgereikt. 

 

 

Fossiele Moby Dick met slagtanden Fossiele Moby Dick met slagtanden Fossiele Moby Dick met slagtanden Fossiele Moby Dick met slagtanden     
Ingezonden door: Robert-Jan Trugg 

Bron: NRC Handelsblad,  

Door: Michiel van Nieuwstadt 

 

Het fossiel van een roofpotvis is ontdekt in een woestijngebied in Peru. Twaalf 

miljoen jaar geleden jaagde hij op relatief kleine baleinwalvissen.  

    

Rotterdam, 1 juli. De agressieve potvis die 

Herman Melville beschreef in zijn roman Moby 

Dick had voor deze fossiele voorganger moeten 

oppassen. Want in de wereldzeeën van 12 miljoen 

jaar geleden leefde een roofpotvis die wel wat 

kleiner was dan Moby Dick, maar reusachtige 

tanden had. Dat soort bejagers van walvissen 

bestaan tegenwoordig niet meer. Orca’s de 

grootste walvisrovers van nu, worden niet langer 

dan een meter of negen.  

Over de ontdekking van de roofpotvis Leviathan melvillei in een woestijngebied 

langs de kust van Peru publiceert een internationaal team van zeven 

paleontologen vandaag in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De roofdieren 

in de zeeën van vroeger waren veel groter dan tegenwoordig. In het gebied 

Schedel en onderkaak van de in Peru gevonden reuzenpotvis Illustratie Nature 
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waar de reuzenpotvis rondzwom, leefde ook de uitgestorven reuzenhaai 

Charcharocles megalodon, twee keer zo groot als de moderne witte of 

mensenhaai. 

Op basis van zijn drie meter lange schedel schatten zijn ontdekkers dat de 

roofpotvis 13 tot 18 meter lang kon worden. De potvissen van nu zijn groter: tot 

20 meter lang. Maar ze jagen op reuzenpijlinktvissen in plaats van op walvissen. 

„Ze zuigen die beesten naar binnen, ongeveer zoals wij een oester naar binnen 

slurpen”, zegt Reumer, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en één van de 

auteurs van het stuk in Nature.  

Voor het jagen op die reuzenpijlinktvissen heeft de moderne potvis niet echt 

grote tanden nodig. Hij heeft relatief kleine tanden in de onderkaak en bijna 

geen in de bovenkaak.  

De tanden van de reuzenpotvis die Reumers collega Klaas Post in oktober 2008 

als eerste ontdekte, zijn 36 centimeter lang en 12 centimeter in diameter.  

Dat deze walvis mét grote tanden een potvis is, maakt Reumer op uit zijn 

kenmerkende schedelvorm: 

hol aan de bovenkant tussen 

zijn relatief kleine oogjes en 

het puntje van zijn neus. 

Potvissen hebben hier plaats 

voor een kleverige witte 

massa die aan sperma doet 

denken. Niet voor niets heet 

de potvis spermwhale in het 

Engels. „Moderne potvissen 

hebben op hun kop van dat 

spul een badkuipvol”, zegt 

Reumer. „Bij onze 

uitgestorven potvis was dit 

zogeheten spermaceti-orgaan 

kleiner, maar de plaats waar 

het gezeten heeft is op de 

schedel duidelijk herkenbaar.”   

Potvissen gebruiken het 

spermaceti-orgaan 

waarschijnlijk voor de echo-

locatie. „De witte massa werkt 

als een soort lens die 

geluidsklikken opvangt die de 

potvis heeft uitgezonden om 

prooidieren te vinden”, zegt Reumer. „Waarschijnlijk focusseert het spermaceti-

orgaan de geluidsgolven naar het gehoororgaan dat verder achterin de schedel 

ligt. Sommige andere walvissen hebben een vergelijkbaar meloenvormig orgaan 

op de kop.” Het grote kussen op de kop van potvissen zou ook nuttig kunnen 

Op deze tekening grijpt een uitgestorven roofpotvis een relatief kleine baleinwalvis. Illustratie C. Letenneur 
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zijn om op rivalen of prooidieren in te rammen. Een aanwijzing dat dit 

daadwerkelijk zou kunnen gebeuren is het feit dat het spermaceti-orgaan van 

mannetjespotvissen relatief wat groter is dan dat van vrouwtjes.  

De ontdekkingsplaats van de roofpotvis, de Pisco-Ica woestijn aan de 

zuidwestkust van Peru bestaat uit oude zeebodem, op het land geduwd door de 

geologische krachten die ook hebben gezorgd voor het ontstaan van de Andes. 

„Dit is de droogste woestijn ter wereld”, vertelt Reumer. „Toen wij het gebied 

bezochten zagen we nog overal noodwoninkjes staan.” Het gebied was niet 

lang geleden door een aardbeving getroffen. De geologische krachten die 

zorgen voor de opstuwing van de Andes maken dit gebied ook kwetsbaar voor 

zware aardbevingen.  

In het desolate woestijnlandschap zijn ook versteende botten te vinden van 

prooidieren van de roofpotvis. „We waren eigenlijk op zoek naar fossielen van 

spitssnuitdolfijnen”, vertelt Reumer. „Maar er liggen ook veel fossielen van 

zeehonden en schildpadden.”  

Reumer en zijn collega’s hebben van de roofpotvis alleen de kaken en de 

schedel gevonden. Volledige skeletten van dit soort grote dieren zijn zeldzaam 

legt Reumer uit. Na hun overlijden drijven de walvissen weg op de golven. De 

zware kop komt als eerste los uit het ontbindende lijf en de andere botten 

zinken verderop.  

De baleinwalvissen waarop deze roofpotvis jaagde waren qua lichaamsbouw 

vergelijkbaar met de huidige vinvissen „Maar de baleinwalvissen uit die tijd 

waren veel kleiner”, zegt Reumer. „Een meter of vijf à zes lang misschien.”  

Sommige zeereptielen uit de tijd van de dinosaurussen waren ook een maatje 

groter, maar grotere roofdiertanden dan die van de roofpotvis zijn volgens 

Reumer nog nooit gevonden.  

De baleinwalvissen overleefden tot in de moderne tijd, maar roofpotvissen en 

reuzenhaaien redden het niet. Reumer denkt dat verschillende perioden van 

afkoeling in de wereldzeeën de reuzenpotvis fataal zijn geworden. Aan de top 

van de voedselketen is geen tandwalvis van vergelijkbaar formaat voor hem in 

de plaats gekomen.  

Opmerkelijk. Want zijn leefgebied, de voedselrijke koude Humboldtstroom voor 

de kust van Zuid-Amerika, bestaat nog steeds. 

 

 

Namens Büchmania, 

Karin Piters 

 

 

Lees op de volgende bladzijden de rubriek Uit de vitrinekast van… 

Dit keer ingevuld door Robert-Jan Trugg. 
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Uit de vitrinekast van…Uit de vitrinekast van…Uit de vitrinekast van…Uit de vitrinekast van…    
RobertRobertRobertRobert----Jan TruggJan TruggJan TruggJan Trugg    

 

Lloyd OsbourneLloyd OsbourneLloyd OsbourneLloyd Osbourne    
 
Soms is het mooiste wat je koopt niet het 
boek wat je besteld had of had afgere-
kend bij de kassa, maar dat wat 
klaarblijkelijk ongewild werd bijge-
voegd of slechts vaag werd aangeduid. 
Dat maakt je nieuwe aankoop tot een 
avontuur. Het is dat waar je altijd naar 
op jacht bent. In een enkel geval ontdek 
je het in de winkel al en tracht je met 
een strak gezicht af te rekenen uit 
angst dat de verkoper het anders uit de 
handel neemt of de prijs drastisch 
verhoogt.  
 
Bij aankopen op internet kom je er pas 
achter wat je eigenlijk hebt gekocht, 
als de postcode het pakje met bruut 
geweld door de brievenbus tracht te 
duwen en ten langen leste aanbelt. Zo 
had bijvoorbeeld het boek The Weir of 
Hermiston een geweldig extraatje in 
petto. Toen ik deze eerste druk van het 
laatste werk van Robert Louis Steven-
son ontving, viel mijn oog direct op een 
klein blaadje dat was ingeplakt, waarop 
viel te lezen:   
 
 
Special Notice 
 
Early Copy, for Review of Weir of 
Hermiston by R.L. Stevenson.  
 
The book will be published on the 
morning of May 20 and Messrs. Chatto & 
Windus request that, for copyright 
reasons, no Review shall appear before 
that date. 
 
En of dat niet bijzonder genoeg was, 
stond daarboven in boek zelf geschre-
ven: 
 
 
To .. (kan ik niet helemaal opmaken) 
Archibald,  
 
with best regards        
 
 6 June 1896 – C Baxter 
 
Baxter kan in dit geval niemand anders 
zijn dan Charles Baxter, jeugdvriend 
van Stevenson. Charles droeg zijn hele 
leven ervoor zorg, nadat Stevenson 
zelf wat onhandige uitstapjes had 
gemaakt, dat het zakelijk allemaal 
perfect klopte voor RLS.  
 
Ik moet bekennen, dat mijn verzame-
laarsadrenaline tot grote hoogte steeg 
toen ik dit ontdekte. Dit is de spanning, 
waar je voor leeft. Dat toeval en zo’n 

ontdekking die je dan ten deel valt. Het 
was echter niet de grootste verrassing, 
die mij op eenzelfde wijze ten deel is 
gevallen. Dat zat in een ander pakketje. 

 
Ik kocht via ebay een eerste 
Amerikaanse druk van The Wrong Box 
dat tot stand kwam via een gezamenlijke 
inspanning van Stevenson en Lloyd 
Osbourne. In de omschrijving op ebay 
stond “letter inside”. Enfin daar kon ik 
niets mee. Toen het pakketje bij mij thuis 
arriveerde, concentreerde ik mij op het 
boek.  
 
Helemaal achterin zat inderdaad een 
briefje ingevoegd en dit was van de hand 
van niemand minder dan Lloyd Osbourne 
zelf! De literaire gelukzaligheid steeg 
tot grote hoogte. Ik kon me er dan ook 
niet van weerhouden een klein vreugde-
sprongetje te maken. 

 
Het korte schrijven werd opgesteld in 
The Lambs, 130 West 44th Street New 
York – zou later verhuizen naar 3 West 
511st Street bij Rockefeller Center – 
een broedplaats voor gelijkdenkende 
acteurs en andere creatievellingen. 
Een blindstempel van The Lambs siert 
daarbij het brievenhoofd. De tekst 
luidt: 
 
 

 April 17 
 
Dear Mr  Stone, 
 
I’ve no stories on hand –  
I only wish I had!    Many  
thanks, however, for bearing me  
in mind. 
 

 
Sincerely yours,  
Lloyd Osbourne  
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Links boven is een fotootje geplakt van 
Lloyd Osbourne, maar ik denk niet dat 
Osbourne zo arrogant was dat zelf te 
doen, dus ik neem aan dat het de 
ontvanger van de brief is geweest, die 
dit heeft gedaan. 
 
Waarom dit nu zo spannend is? De 
ouders van Lloyd Osbourne waren 
Fanny Van de Grift – Osbourne en 
Samuel Osbourne. Later kreeg hij nog 
een zus Isobel en een broer Hervey. Na 
het huwelijk vocht Samuel in de 
Amerikaanse Burgeroorlog, waarna hij 
in Nevada naar goud ging zoeken. Fanny 
sloot zich daar bij hem aan, nadat ze via 
Panama van de oostkust naar de 
westkust was gereisd – de burger-
oorlog was toen nog niet uitgewoed. 
Samuel toonde zich echter een schuins-
marcheerder, hij beloofde beterschap 
en het stel bleef bij elkaar. Samuel 
sloot zich toen aan bij een goudexpeditie 
in indiaans gebied. Al snel kwam het 
bericht dat Sam was overleden. Fanny 
vertrok naar San Francisco en kreeg 
daar een relatie met John Lloyd. Na 
verloop van tijd bleek Sam echter nog 
te leven en na zijn terugkeer werd 
Samuel Lloyd Osbourne verwekt. 
Althans aangenomen wordt dat het een 
kind van Sam was, ook al werd het 
eveneens vernoemd naar John Lloyd. Na 
weer te zijn vreemd gegaan en de 
zoveelste keer beterschap te hebben 
beloofd en het weer goed te hebben 
gemaakt, waarna het weer mis ging, was 
Fanny het meer dan zat. Ze nam de 
vlucht naar Antwerpen, waar Hervey 
ernstig ziek werd. Voor behandeling van 
de ziekte, die werd gediagnosticeerd 
scrofuleuze tuberculose, werd ze 
doorverwezen naar Parijs, waar ze in 
armoede met haar gezin leefde. De reis 
mocht het leven van Hervey echter niet 
redden en de jongen stierf in 1876 
onder helse pijnen vlak nadat zijn 
vader was overgekomen uit de Amerika. 

Nadat de jongen werd begraven op Pére 
Lachaise, keerde Samuel weer terug 
naar de VS. Fanny trok met Lloyd en 
Isobel naar Grez vlak buiten Parijs. 
Daar ontmoette zij de man, die het leven 
van Lloyd volledig zou veranderen: 
Robert Louis Stevenson. 
 
Stevenson nam de tijd voor Lloyd en 
introduceerde hem in een wereld van 
fantasie en horror. Lloyd vond het maar 
wat leuk. Na nog wat heen en weer 
gehannes tussen RLS en zijn moeder, 
waarbij zij toch nog twijfelde of ze niet 
bij Sam moest blijven, zouden Fanny en 
Stevenson in 1880 uiteindelijk trouwen 
– voor meer hierover lees ‘De Stevenson 
Nijverheid’, een uitgave van Büchmania. 
Lloyd was toen twaalf jaar oud. Ze 
vierden hun huwelijksreis in Silverado, 
waar Stevenson Lloyd leerde om te 
gaan met een drukpers. Toen het stel 
uiteindelijk in Davos belandde was 
Lloyd een verdienstelijk amateur-
drukker geworden en samen ontwik-
kelden verschillende drukwerkjes van 
de zogenaamde Davos Press. Prachtige 
facsimile hiervan zijn te vinden in de 
boekwerkjes Black Canyon, and Not I en 
Moral Emblems. Toen Fanny en Louis 
zich vestigden in Hyéres studeerde 
Lloyd aan de universiteit van Edinburgh. 
Hij verbleef bij Thomas Stevenson, de 
beroemde vader van Louis, die 
commissaris was bij de Nothern 
Lighthouse Board en verantwoordelijk 
was voor de bouw van vele vuurtorens 
in Schotland.  Lloyd bekwaamde zich in 
de bouwkunde, maar net als zijn 
stiefvader lag zijn hart bij het 
schrijven. RLS stimuleerde hem daar 
dan ook in. 
Toen in Hyéres cholera uitbrak, weken 
Stevenson en Fanny in 1885 uit naar 
Bournemouth, waar Lloyd zich weer bij 
hen voegde. Louis Schreef daar Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde. In 1887 overlijdt 
Thomas Stevenson en na een massaal 
bezochte begrafenis vertrok het hele 
gezelschap naar New York om zich te 
verstigen in Saranac. Daar kreeg de 
samenwerking van Lloyd en Stevenson 
echt vorm en schreven ze samen The 
Wrong Box. De verkeerde kist, zoals het 
in het Nederlands is vertaald was 
gevuld et zwarte humor. Rudyard 
Kipling schreef in een brief van 17 
september 1889: I have got R.L. 
Stevenson's In the Wrong Box and 
laughed over it dementedly when I read 
it. That man has only one lung but he 
makes you laugh with all your whole 
inside. 

De reis over de wereld ging verder en 
via Manasquan, San Francisco en Hawaï 
vestigde Stevenson zich met familie, 
inclusief ook Isobel en zijn moeder 
Margaret in Samoa. Tijdens hun reis met 
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het schip Equator werden Lloyd en RLS 
geïnspireerd tot het schrijven van The 
Wrecker. Het boek handelt over het 
wrak Flying Scud op Midway Island, 
waarvan de bemanning is vermist, maar 
wordt opgespoord door aanwijzingen 

verborgen in een postzegelverzameling. 
Ik verzin dit niet. Later in Samoa zouden 
ze samen het boek The Ebb-tide. A Trio 
and a Quartette schrijven. Het boek 
gaat over drie zwervers op Tahiti, die 
worden ingehuurd om een met pokken 
geïnfecteerd schip naar Peru te 
brengen. Ze stelen het schip, maar de 
lading blijkt waardeloos en belanden 
op een onbekend eiland. Van de  Ebb-tide 
heb ik een exemplaar dat het bezit was 
van Boudewijn met de annotatie 24 XII 
1992.  

In 1894 stierf Stevenson. Lloyd nam het 
op zich het relaas van zijn dood en 
begrafenis op Mount Vaea op schrift te 
stellen. A letter to Mr Stevenson’s 
friends is werkelijk hartverscheurend 
en wat mij betreft een juweeltje van 
buitenproportionele omvang.  

Na de dood van Stevenson ging Lloyd 
naar Hawaï, waar hij trouwde met 
Katherine Durham. Ze kregen twee 
kinderen Alan (1897) en Louis (1900). In 
1914 scheidden zij om in 1916 weer te 
hertrouwen en later opnieuw uit elkaar 
te gaan.  Daarna trouwde hij met Ethel 
Head. Dat huwelijk zou twintig jaar 
stand houden. Als schrijver liet hij zich 
ondertussen niet onbetuigd en schreef 
nog zeven boeken:  

 

The Queen Versus Billy and other 
stories (1900) 

Forty Years Between (1903) 

Love, The Fiddler (1903) 

The Fugitives of Pleasure (1904) 

The Motormaniacs (1905) 

Wild Justice: Stories of the South Seas 
(1921) 

An Intimate Portrait of R L S By His 
Stepson (1924) 

 

Hij zou echter nooit meer het succes 
mogen smaken, zoals hij dat mocht doen 
met de boeken, die hij met zijn stiefvader 
schreef. In 1936 vertoefde hij op 68-
jarige leeftijd in Zuid-Frankrijk en 
ontmoette Yvonne Payerne. Bij haar zou 
hij in datzelfde jaar nog een zoon 
verwekken. In 1941 vertrok hij bij het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
halsoverkop naar New York. Pas op 22 
mei 1947 zou hij met Yvonne en Samuel 
worden herenigd. Op dezelfde dag 
stierf hij. 

 
Achter in The Wrong Box zat naast het 
brief je van Lloyd ook een schrijven van 
de boekhandel, waarin exact stond 
beschreven wat in de brief stond. Ik 
denk dat het mijn geluk is geweest dat 
een of ander antiquariaathulpje iets te 
laks is geweest met het maken van de 
omschrijving anders had ik ,denk ik, 
nooit beslag kunnen leggen op een van 
de hoogtepunten uit mijn vitrinekast. Je 
krijgt immers niet elke dag een 
handgeschreven brief van de stiefzoon, 
co-auteur en vriend van Robert Louis 
Stevenson in handen. 

 
 
 


