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Walraven op rijm
De opmerkelijke poëtica van een journalist

inleiding

Veel zijn het er niet, de poëziebesprekingen van Willem Walraven 
(Dirksland, 7 juni 1887 – Kesilir, 13 februari 1943) en dat terwijl hij 
tijdens zijn journalistieke loopbaan een kolossale hoeveelheid boeken 
recenseerde. Bij de dichtbundels die hij wel bespreekt, onthoudt hij zich 
over het algemeen van een inhoudelijk oordeel. 

Dat is opvallend omdat Walraven in zijn brieven aan familieleden 
en vrienden, tussen al zijn kritiek op de koloniale maatschappij en zijn 
geboortegrond Goeree-Overflakkee, én in zijn andere krantenartikelen 
graag citeert uit het werk van zijn favoriete dichters. Daartoe behoren 
Victor Hugo, Heinrich Heine en de Canadees Robert W. Service. Ook 
schrijft hij voor zijn krant – en later voor het tijdschrift Kritiek en Opbouw 
– tal van gedichten, sommige van respectabele lengte, al is er in die geval-
len meer sprake van divertissement dan van poésie pure.

Uit het teruggevonden commentaar bij een map met gedichten van 
zijn vriend J.H.W. Veenstra blijkt dat Walraven er wel degelijk een uitge-
sproken eigen poëtica op nahoudt.

maarten cornelis

Tussen juli 1931 en begin 1942 publiceert Willem Walraven, naast een 
groot aantal andere artikelen, ruim twaalfhonderdvijftig boekrecensies. 
Ook schrijft hij diverse artikelen over literaire onderwerpen, bijvoor-
beeld over Bilderdijk, P.A. Daum en de weduwe van Multatuli, plus een 
handvol literaire parodieën waarvan de meest geslaagde ‘Droogstoppel 
in Indië’ is.1
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Al die artikelen verschijnen in de in Soerabaja gevestigde De Indische 
Courant waarvan Walraven freelance medewerker is, met als onderteke-
ning Maarten Cornelis, de voornamen van zijn jongste zoon. De krant 
is weliswaar Walravens enige opdrachtgever, maar hij weigert om op de 
redactielokalen in het hete Soerabaja te werken. Hij schrijft zijn artike-
len thuis, in het zogenaamde paviljoentje, een kamer aan de achterkant 
van zijn huis in Blimbing, bij Malang. Hier kan hij rustig werken, zon-
der gestoord te worden door straatlawaai of  zijn grote gezin met acht 
thuiswonende kinderen. Elke avond rijdt de auto van de krant bij huize 
Walraven voor om ‘het pakje’ met te bespreken boeken, allerlei docu-
mentatiemateriaal en vertaalwerk af  te leveren; de chauffeur neemt dan 
de geschreven kopij mee terug naar de redactie.

Walraven weet precies hoeveel hij moet schrijven om in het inkomen 
van zijn gezin te voorzien. Dat komt neer op anderhalve krantenko-
lom per dag of  zoals hij het uitdrukt: ‘thirty inches of  reading matter’. 
Aanvankelijk ontvangt de journalist een honorarium van zeven gulden 
vijftig per kolom, een bedrag dat in de loop van de jaren dertig wordt 
opgetrokken tot een tientje. Rond 1940 krijgt hij maandelijks tweehon-
derdvijftig gulden uitbetaald, onafhankelijk van de hoeveelheid artikelen 
die hij inlevert.2 Hij typt al zijn bijdragen op een tamelijk kleine schrijf-
machine, een Royal Portable, die hij in 1929 voor een bedrag van hon-
derdzestig gulden heeft aangeschaft.

Jarenlang moet Walraven dus een fors aantal stukken schrijven 
teneinde voldoende inkomsten te verwerven. Dat blijkt ook uit de hoe-
veelheid recensies die hij publiceert: in 1935 zijn dat er bijna tweehon-
derdzeventig. In die periode is hij verantwoordelijk voor de hele literaire 
rubriek van de krant, die over het algemeen op zaterdag verschijnt onder 
de weinig oorspronkelijke naam ‘Van onze boekenplank’.

bordewijk, couperus, du perron

Wie naar de door Walraven besproken boeken kijkt, zal zich verbazen 
over zijn veelzijdige belangstelling: nog niet eerder heeft een recensent 
zoveel uiteenlopende werken behandeld. Hij bespreekt romans en ande-
re uitgaven van destijds moderne Nederlandse schrijvers als F. Bordewijk 
(Karakter, De wingerdrank en De laatste eer), Louis Couperus (Metamorfoze), 
E. du Perron (Het land van herkomst, De man van Lebak, Het sprookje van de 
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misdaad, Multatuli. Tweede pleidooi, De muze van Jan Companjie en Schandaal in 
Holland), Arthur van Schendel (De waterman, De mensch van Nazareth en De 
zeven tuinen) en S. Vestdijk (Het vijfde zegel, De nadagen van Pilatus, Else Bóhler, 
Duits dienstmeisje, Sint Sebastiaan en, in samenwerking met H. Marsman, 
Heden ik, morgen gij). 

Walraven behandelt tevens een grote hoeveelheid boeken van be-
kende buitenlandse auteurs, die hij bij voorkeur in hun eigen taal leest, 
onder wie Pearl Buck, Lion Feuchtwanger, Aldous Huxley en Sinclair 
Lewis, maar ook de vertalingen van Russische schrijvers als Ivan Boenin 
en Maxim Gorki. Daarnaast beoordeelt hij enkele strekkende meters 
streekromans, een paar hoge stapels jeugdboeken en complete reeksen 
detectives. Ten slotte houdt hij zich ook bezig met tal van leer- en kook-
boeken, minstens vijf  werken over bridgen en andere uiterst praktische 
uitgaven, zoals De ongehuwde vrouw, zielsconflicten en sexuele problemen, Wat 
iedereen moet weten bij het overlijden van een gezins- of  familielid, Modern handweven 
op kleine en grote toestellen, De rashond in Nederlandsch-Indië en zijn verzorging en 
100 recepten voor belegde broodjes.

Walraven op de redactie van het bondsorgaan van de Suikerbond in 
Soerabaja, tweede helft jaren twintig (Collectie Frank Okker)
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Die opmerkelijke veelzijdigheid van Walraven als recensent berust 
echter niet op een vrije keuze. Hij is afhankelijk van de boeken die De 
Indische Courant krijgt toegestuurd en het blijkt uitermate lastig om in de 
oosthoek van Java aan goede literatuur te komen. Een enkele maal klaagt 
hij hierover zijn nood in een brief  aan zijn familie: ‘Maar ik ben aange-
wezen op wat de redactie ter recensie ontvangt, waaronder soms nogal 
prulboeken zijn. Goede dingen zie ik eigenlijk niet.’3

Om die reden schrijft Walraven in zijn recensies geregeld over heel 
andere zaken dan het boek in kwestie. Zijn boekbespreking loopt nogal 
eens uit op een verhandeling over het gemengde huwelijk (hij is zelf  met 
de Soendanese Itih getrouwd), een kritische beoordeling van de koloni-
ale maatschappij of  een jeugdherinnering uit de tijd dat hij in Delft of  
Rotterdam woonde. Het maakt zijn artikelen er des te waardevoller door.

Walraven met zijn echtgenote Itih en hun oudste vier 
kinderen, omstreeks 1925 (KITLV 7478)
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glad ijs

Toch is er, zoals gezegd, een categorie teksten die slechts zelden de boe-
kenrubriek van De Indische Courant haalt: de poëzie. Natuurlijk is Walraven 
ook hier afhankelijk van de toezending door de, over het algemeen 
Nederlandse uitgevers, maar zelfs wanneer hij wél een belangrijke dicht-
bundel of  het verzameld werk van een vooraanstaand dichter ontvangt, 
waagt hij zich slechts zelden aan een inhoudelijk oordeel. 

Zo bespreekt hij op 30 augustus 1935 op uiterst omzichtige wijze de 
Verzamelde verzen van J.H. Leopold. Hij prijst de zorgvuldige wijze van 
uitgeven door P.N. van Eyck en de veelzijdigheid van de dichter, maar op 
het werk zelf  gaat hij niet in. Wel wijst hij nadrukkelijk op het portret dat 
de fotograaf  Henri Berssenbrugge van Leopold vervaardigde. Het wekt 
nauwelijks verbazing dat Walraven even bij Berssenbrugge stilstaat: tij-
dens zijn Rotterdamse periode – van december 1907 tot november 1909 
– waaraan hij ruim vijfentwintig jaar later in Nederlands-Indië vol heim-
wee terugdenkt, woonde hij drie maanden lang bij de fotograaf  in huis. 

Vervolgens haalt hij het een en ander uit de inleiding van Van Eyck 
aan en noemt hij Leopold voor ‘oningewijden’ een vaak ‘onbegrijpelijk’ 
dichter. Walraven besluit deze tocht op een voor hem uiterst glad opper-
vlak met het citeren van het korte titelloze gedicht met de beginregel ‘Op 
niets waren wij meer gebeten’,4 ‘omdat het een der weinige gedichten is, 
waarin iets doorklinkt van het werkelijke vloeien van den tijd, dat toch 
ook rondom dezen dichterlijken droomer was’.5 Het zal duidelijk zijn dat 
Walraven zich niet onder de grote kenners, laat staan liefhebbers, van het 
oeuvre van Leopold schaart. 

Ook in de bespreking van een boek van H. Marsman over de poëzie 
van Herman Gorter komt de dichtkunst er bekaaid af. De socialistische 
Walraven haalt met instemming enkele regels uit het lange gedicht Pan 
aan, waarin sprake is van ‘de vergadering der donkere mannen’ en ‘de 
zware strijd der arbeiders’. In de rest van de bespreking gaat het voorna-
melijk om de persoonlijke herinneringen van de criticus aan zijn geest-
verwant, die hij ook al in zijn Rotterdamse jaren heeft ontmoet:

Ik heb hem gezien en gehoord in die vergaderingen van ‘donkere man-
nen’, die overigens niet zoo donker waren. Velen van hen droegen 
platte, witte boorden met lavallières, en tusschen hen in zaten vrouwen, 
niet zonder kleur in tooi en kleeding. Maar er was poëzie, en hoop, en 
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 enthousiasme, en soms geestdriftig gezang. Zou het je niet roeren, als je 
jong bent? Van den dichter Gorter bemerkte men daar echter niet veel. 
Het was merkwaardig, hoe zakelijk en scherp Gorter nu het verschil tus-
schen socialisme en anarchisme kon duidelijk maken, hoe steil theore-
tisch, bijna dogmatisch, hij Marx kon verklaren, zoo zeker en onfeilbaar 
in zijn visie, dat men geloofde hoe dat alles ééns moest komen, ook zelfs 
al deden de menschen er niets aan. De maatschappij was een levend or-
ganisme, dat zich op natuurlijke wijze vervormde van het eene tot het 
volgende stadium van ontwikkeling, en dat volgende zou zijn: de socialis-
tische maatschappij…6

‘de schoone nimf sabine’

Er is hier veel meer sprake van een mooi doorleefd portret van Gorter, 
aangevuld met de politieke opvattingen van Walraven zelf, dan van 
een bespreking van diens poëzie. Hetzelfde geldt voor zijn recensie van 
de dichtbundel Tusschen tijd en eeuwigheid van Henriette Roland Holst. 
Walraven stelt allereerst vast dat de dichteres en haar werk algemeen 
bekend zijn, zodat hij er in zijn artikel weinig aandacht aan hoeft te 
besteden, waarna hij hetzelfde patroon volgt als in de bespreking van 
Gorters poëzie: 

Dit is voor mij een groote opluchting, want deze dichteres is een dergenen, 
aan wie ik zekere herinneringen bewaar, herinneringen van minstens 
 dertig jaar geleden, uit een tijd dus, waarin ik heel jong was en mevrouw 
R.H. in elk geval ook nog niet oud.

Toen was het anders en toen sprak zij anders. Ook ik denk niet meer 
als dertig jaar geleden, maar wèl zijn de allervoornaamste van die oude 
gedachten ook nu nog levend in mij; geloof  ik nog steeds, wellicht vaster 
dan ooit, in haar recht van bestaan en in de waarheden, de maatschap-
pelijke waarheden, waaruit zij voortsproten.7

In de boekenrubriek van Walraven komt pas poëzie voor als hij zelf  een 
volledige recensie op rijm publiceert. Dat gebeurt naar de inhoud te 
oordelen niet uit een romantische opwelling maar veeleer in een balo-
rige bui, nadat hij in het ‘pakje’ van de krant weer eens een kwalitatief  
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 ondermaats boek heeft aangetroffen. Het gaat ditmaal om Contrabande, 
een detective van Dennis Wheatley: 

De particuliere detective
En de echte van Scotland Yard
Vervolgen beiden de sluikers,
Nu samen en dan weer apart.
Ook is er Sir Gavin Fortescue,
Een eerbiedwaardige schurk,
Soms lijkt hij op een bisschop
En dan weer op een Turk.
De schoone nimf  Sabine
Brengt kleur in het verhaal, 
Zij is helaas medeplichtig
Aan den smokkel over ’t Kanaal!
Maar de liefde komt in haar leven,
Zij trouwt met den ridder koen,
Die den draak in ’t zand doet bijten,
Geheel naar ’t oud fatsoen.
Och, dit is de oude historie,
Die altijd nieuw blijft en frisch, 
Slechts de paarden zijn verdwenen, 
Daar vliegen de mode is.
Ik heb van dezen schrijver
Wel betere dingen gezien,
De vertaling van Eva de Canter
Verdient geenszins een tien.
De schrijver en de vertaalster 
Hadden blijkbaar weinig tijd,
En wie dit boek niet wil lezen,
Mag het laten zonder spijt.8

harem

Deze recensie-op-rijm staat niet op zichzelf, want Walraven levert regel-
matig bijdragen aan zijn krant in de vorm van korte of  lange gedichten. 
Hij heeft daarvoor speciale rubriekjes bedacht met titels als ‘Op de 
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treeplank’, ‘In den hoek’, ‘Op den uitkijk’ en ‘Rondom de bergstad’; 
de laatste kop heeft betrekking op zijn woonplaats Blimbing, vlak bij de 
‘bergstad’ Malang. Die gedichten staan over het algemeen in de rechter-
bovenhoek van de (tweede) pagina en zijn altijd op rijm. 

In deze teksten behandelt hij plaatselijke gebeurtenissen of  omstan-
digheden, zoals het toenemend verkeerslawaai, het leven van de gepen-
sioneerde planter (‘Als een sterke, stoere grijsaard/ In zijn smett’loos 
toetoeppak’), een nieuwe ‘ricksha’, de komst van de Oostmoesson en de 
baboe die er haar eigen harem op nahoudt:

De baboe is een fiksche meid,
Zij wacht en plast en strijkt altijd
Van af  den vroegen morgen;
Daarbij is z’aan haar vijfden man.
Des avonds bij de gamelan 
Ontstond de liefde van dit span:
Twee zieltjes zonder zorgen. 
(…)9

Af  en toe wijdt Walraven, net als in zijn andere bijdragen, een langer 
gedicht aan bepaalde misstanden, bijvoorbeeld de gang van zaken bij 
de venduties of  de ervaringen van zijn oudste zoon Wim in het leger.10 
Toch zal het duidelijk zijn dat ook hier eerder sprake is van verstrooiing 
dan van echte poëzie. 

Aanzienlijk scherper van toon zijn de gedichten die hij schrijft voor 
Kritiek en Opbouw, een in Bandoeng uitgegeven politiek-cultureel tijdschrift 
dat in 1938 is opgericht door D.M.G. Koch en dat om de veertien da-
gen verschijnt. Tot de redactie behoort E. du Perron, die Walraven in 
mei 1939 een brief  stuurt met het verzoek aan het blad mee te werken. 
Walraven voelt duidelijk sympathie voor de progressieve koers van Kritiek 
en Opbouw. Van juni 1939 tot eind 1941 levert hij vijfendertig bijdragen 
aan het blad waaronder bijna tien lange gedichten. Het betekent een 
aanzienlijke inspanning voor Walraven, want hij krijgt voor zijn stukken 
in het blad niet betaald.

Ook bij de gedichten in Kritiek en Opbouw gaat het om lange rijmen, 
zij het dat de inhoud veel sterker betrekking heeft op de oorlogssituatie 
dan in Walravens dichtwerk voor De Indische Courant uit diezelfde tijd. Dat 
blijkt uit titels als ‘Luchtbescherming’, ’De kleine renegaat’ en ‘Janus’. 
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In dat laatste gedicht valt de schrijver na een ogenschijnlijk vriendelijke 
opening (‘Janus, zie ik je daar zitten/Met je speldje op je jas?/Alsof  jij 
een vaderlander/En een brave burger was?’) vol diepgevoeld venijn uit 
naar een NSB’er:

Janus, misselijk proleetje,
Hoe durf  jij je laten zien,
Met je vaderlandsche speldje
En brutaliteit voor tien!
Janus, die met gif  gestrooid hebt
Uit je ennesbeejerskop,
Koop een flink dik touw, o Janus!
Koop een touw en knoop je op!11

een forse dosis pathos

Met het ventileren van zijn politieke en maatschappelijke opvattingen 
heeft Walraven nooit moeite gehad, maar het is aanzienlijk lastiger om 
bij hem een uitspraak over de door hem gewaardeerde poëzie terug te 
vinden. Zo’n uitspraak doet hij pas in een brief  aan Rob Nieuwenhuys 
van 29 mei 1941. De journalist toont zich bij die gelegenheid een lief-
hebber van realistische poëzie in een tamelijk traditionele vorm. Hij 
formuleert dat op een nogal defensieve wijze: ‘En bij mij blijft er altijd 
het bezwaar van netheid en maat en rijm, waarbij ik ben opgevoed en 
waarvan ik verwaarloozing leelijk vind.’12

De reden dat Walraven zich tamelijk onverwacht over zijn visie op 
poëzie uitspreekt, is een vraag van zijn vriend J.H.W. Veenstra. Deze 
jonge journalist, werkzaam voor De Indische Courant, is vanwege de mobi-
lisatie in 1940 als militair naar Tjimahi (bij Bandoeng) gestuurd. Uit die 
legerplaats zendt hij Walraven een map vol verzen, geschreven onder het 
plechtstatige pseudoniem Geraerd van Gaerde, met het verzoek om zijn 
dichtwerk van kritiek te voorzien.13 Dat kon beslist geen kwaad, want het 
gaat om nogal conventionele gedichten waarin precieuze uitdrukkingen 
en een forse dosis pathos niet geschuwd worden. 

Walraven kwijt zich met zorg van zijn taak en levert uitvoerig com-
mentaar op de poëzie van zijn vriend. Allereerst maakt hij welwillende 
en soms zelfs enthousiaste opmerkingen (‘Ja! Dit is af !’) en hij schrapt 
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op verschillende plaatsen een overbodige naamvals-n of  ‘ch’ (‘flesch’, 
‘ruischend’). Daarnaast wijst hij Veenstra op het foutief  gebruik van 
het vrouwelijk genitief  in ‘der nevel’ (‘n. is mannelijk’) en pleit voor het 
hanteren van oorspronkelijk Nederlandse woorden: ‘Voor “voornaam” 
[in ‘voornaam veerende varens’] zou ik een ander woord zoeken, maar 
een zuiver Nederlandsch. Niet b.v. “gracieus”, dan nog liever “sierlijk”.’

Ook stelt Walraven op diverse plaatsen verbeteringen voor. Hij 
vervangt ‘Als vleeschlijk beeld van stil verwachte ware trouw’ door ‘Als 
vleeschgeworden beeld van stilverwachte trouw’. En bij ‘Een wolken-
schip zoekt schuil in schemerhaven’ noteert hij: ‘Ik blijf  “zoekt schuil” 
minder mooi vinden. Ik zei dan nog liever: “Een wolkenschip schuilt weg 
in schemerhaven”.’ Walravens suggesties worden door Veenstra over het 
algemeen dankbaar opgevolgd. ‘Beter’ en ‘Zeker!’ schrijft hij in de marge 
van zijn eigen verzen.

Sommige gedichten geven zelfs aanleiding tot een uitvoerig, getypt 
commentaar, bijvoorbeeld ‘De weg der Idee’, dat gaat over de teloor-
gang van een ‘in heilige en onbevlekte ontvangenis’ geboren denkbeeld: 
‘Hoewel het als gedicht niet behoort tot de “hoogere poëzie” is dit vers 
mij zeer lief  wegens zijn uitstekende gedachte, zijn verontwaardiging 
over het beduimelen en verfriemelen van wat eens het hoogste geestelijke 
eigendom van een denker was (…) Maar het geheel is prachtig, een G.B. 
S[haw] waardig.’

Bij het ‘beduimelen en verfriemelen’ van een geestesproduct zal 
Walraven ongetwijfeld gedacht hebben aan zijn eigen artikelen, omdat 
de (hoofd)redactie van De Indische Courant nogal eens een kritische pas-
sage schrapt of  zelfs het gehele artikel weigert uit angst voor een boze 
reactie van de lezers of  van de autoriteiten. Dat laatste gebeurt steeds 
vaker, nadat de Indische pers in de tweede helft van de jaren twintig 
steeds conservatiever wordt. Ook het vertrek in 1936 van W. Belonje, de 
progressieve hoofdredacteur van De Indische Courant, speelt hierbij een rol. 
Belonje wordt opgevolgd door de veel omzichtiger opererende E. Jansen, 
die nogal eens zijn oren laat hangen naar de wensen van zijn directie en 
adverteerders.

In deze aantekeningen bij Veenstra’s poëzie brengt Walraven, net als 
in zijn befaamde brieven, zijn pessimistische toekomstvisie en zijn terug-
verlangen naar Europa op vaak aangrijpende wijze naar voren. Bij het 
lezen van het gedicht ‘Kaarsvlam’ (‘Te branden als een kaarsvlam’ met 
als slotregels ‘en dan te dooven/diep verzwarte kernpit’) denkt hij onge-
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twijfeld aan zijn eigen geïsoleerde situatie in de kolonie: ’Ook de twee 
laatste [regels] kan ik begrijpen en aanvoelen zelfs, want ik wil zelf  ook 
eens zoo uitdooven als een zwarte kernpit, maar toch liefst wat vroeger. 
Zou niet graag heelemaal tot het laatste toe opteren.’)

En bij ‘De oude stadszwerver’ (‘Een broodkorst, een flesch roode 
wijn’) verzucht hij: ‘Dit was zeker een Fransche zwerver, hè? Sous les 
ponts de Paris? Hier begrijpen ze niet veel van een zwerver met een 
flesch roode wijn in zijn bedelzak.’

Net als in de meeste van zijn brieven, boekbesprekingen en artikelen 
vormt Walraven zelf  eigenlijk het voornaamste onderwerp van zijn com-
mentaar bij de gedichten van Veenstra. Vooral in zijn befaamde brieven 
brengt hij geregeld zijn isolement in de kolonie tot uitdrukking dat mede 
veroorzaakt wordt door zijn steeds moeizamer relatie met de meeste van 
zijn Indo-Europese kinderen: ‘Ook al heb ik een vrouw en acht kinderen, 
in sommige opzichten ben ik alleen.’14 Dat geestelijk isolement wordt nog 
eens versterkt door zijn woonplaats Blimbing in de oosthoek van Java, op 
meer dan een dagreis afstand van andere intellectuele Europeanen die 
aan de andere kant van het eiland wonen.

Mocht zijn prachtige correspondentie opnieuw herdrukt worden, 
dan zou het aanbeveling verdienen om tenminste een gedeelte van zijn 
kanttekeningen bij de gedichten van Veenstra als bijlage op te nemen. 
En in dat geval mag de uitgever het boek ook gerust van een register 
voorzien dat in de eerdere uitgaven node gemist werd.

Noten
1 Voor meer over Walravens leven en werk, zie Okker 2000.
2  Okker 2000:249.
3  Okker 2000:160-1.
4  Leopold 1977:276.
5  ‘Boeken’, De Indische Courant, 30-8-1935.
6  ‘Van onze boekenplank’, De Indische Courant, 6-11-1937.
7  ‘Boeken’, De Indische Courant, 26-5-1934.
8  ‘Van onze boekenplank’, De Indische Courant, 10-2-1938.
9  ‘Op de treeplank: De Harem van de Baboe’, De Indische Courant, 28-4-1941.
10  ‘In den Hoek: Charivarius in Indië – Vendutie’, De Indische Courant, 26-4-

1932. Het gedicht ‘De vader van den milicien aan “huismoeder”’ nam 
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Walraven (1992:703-4) ook op in een brief  aan J.H.W. Veenstra. Zie De 
Indische Courant, 11-9-1941, 13-9-1941.

11  ‘Janus’, Kritiek en Opbouw 4, no. 9 (7-6-1941), p. 129.
12  Walraven 1992:776-7.
13  De (groene) map gedichten van Veenstra met het commentaar van Walraven 

was geruime tijd onvindbaar. Zie Walraven 1992:657-8, 776-7. Ik ontdekte 
de map uiteindelijk in doos 22 van de nog ongesorteerde literaire nalaten-
schap van Veenstra in het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum 
in Den Haag.

14  Walraven 1992:218.


