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door Martin Maassen

H

et literaire
tijdschrift
De Parelduiker wijdt
een dubbelnummer
aan de te jong gestorven Gerrit
Komrij (1944-2012). Komrij mag
met recht een homo universalis
worden genoemd. Hij was begaafd
op veel kunstzinnige terreinen.
De meeste mensen kennen hem als
bloemlezer (de Dikke Komrij is een
begrip in literair Nederland), als
dichter, als schrijver en als columnist.
Minder mensen kennen hem als vertaler en
als schrijver van toneelstukken.
En was hij ook een homo-activist?

Eerste Dichter
des Vaderlands
In 2000 kon het volk zijn eerste Dichter des
Vaderlands kiezen. Rutger Kopland kreeg de
meeste stemmen, maar hij trok zich terug.
De nummer twee, die slechts vijf stemmen
minder kreeg, accepteerde de functie wel.
Komrij werd een hartstochtelijk ambassadeur
van de poëzie. Hij richtte de Poëzieclub op en
startte het tijdschrift Awater, een lustoord
voor de liefhebber van gedichten: “In een
hermelijnen mantel gehuld hield ik gedurende
die periode elke dag een poëzie-ontbijt met de
koningin. Samen namen we de pas verschenen
bundels door, beurtelings sprekend in jamben
en spondeeën. Vervolgens maakte ik een
rijtoer waarbij ik mijn laatste eigenhandig

A Tribute to Gerrit Komrij
The literary magazine “De Parelduiker” has
dedicated a double issue to Dutch columnist,
author and poet Gerrit Komrij (1944-2012).
Gerrit Komrij may rightly be seen as a homo
universalis. He was gifted in many forms of art.
Most people know him as an anthologist, as a
poet, a writer, or a columnist. The “Dikke Komrij”
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vervaardigde gedicht
op strooibiljetten uit
de koets wierp. Het
volk bukte gretig
om ze op te rapen.
Het volk liet de
strooibiljetten
van hand tot
hand gaan.
Maar niet heus.”
Komrij dichtte
regelmatig over
actuele zaken.
Over de koninklijke
familie (het overlijden van prins Claus, de
geboorte van een prinsesje en de verloving
van Willem-Alexander en Maxima), over de
vuurwerkramp in Enschede (“Je mist / Heel
erg de mensen die je niet eens kende / Alsof
er in je ziel is ingebroken.”), maar ook over de
politiek. Zo kreeg het gedicht
“De zittende politicus,” geschreven naar
aanleiding van de moord op Pim Fortuyn,
van alle Gedichten des Vaderlands de
meeste reacties:

het overlijden
van prins Claus,
de geboorte van een
prinsesje en de verloving
van Willem-Alexander
en Maxima

is a household name. He is, however, less wellknown as a translator and a playwright. But was
he a gay activist as well?
Very First National Poet
In 2000, the Dutch could choose their first
national poet, the “Dichter des Vaderlands.”
Poet Rutger Kopland received the most votes,
but withdrew. The runner-up by only five votes,

Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.
Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel
Zomaar een lach verschenen, maar die nacht,
Nadat de gek de nar had omgebracht,
Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret,
En maakte onbespied een pirouette.
Dank, dank, riep hij, het monster is geveld.

Gerrit Komrij als jonge man in Amsterdam,
vereeuwigd op het omslag van de oorspronkelijk in
1980 verschenen autobiografie ‘Verwoest Arcadië’ /
Gerrit Komrij as a young man in Amsterdam on the
cover photograph of the autobiographical ‘Verwoest
Arcadië’ from 1980

Komrij, however, did accept. Komrij became a
passionate ambassador of poetry. He founded
the Poëzieclub and the magazine “Awater,” a
true pleasure for poetry lovers. “Dressed in an
ermine cloak, I organized poetry breakfasts in
the presence of the queen during that period.
We discussed the newly published collections,
speaking in iambus and spondee. Afterwards,
I went for a carriage ride throwing my latest

poems as leaflets from the carriage. The
people eagerly bent down to pick them up, and
passed them on to each other. But not really!”
Komrij regularly made poems about current
affairs. About the royal family (the death of
Prince Claus, the birth of a princess, and the
engagement of Willem-Alexander and Maxima),
about the fireworks disaster in Enschede, but
also about politics. The poem “De zittende
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Hij oefende het woord ‘geschokt’ voor morgen
En sliep als twintig ossen kunnen slapen.
Straks is hij, voor de camera, vol zorgen.
Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld.
Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied.
Hij loopt op straat, ondraaglijk rechtschapen,
En ziet nog steeds het echte monster niet.
In de meeste gedichten schipperde Komrij
tussen afstand nemen en toenadering zoeken:
“Ach god, ik vind wel dat het vaderland de

De bibliofiel Komrij op het omslag van zijn essaybundel ‘Verzonken boeken’ uit 1986 / Komrij the bibliophile on
the cover of his 1986 essay collection ‘Verzonken boeken’

Mijn natuur is
het om uit
boeken weer
boeken te
maken
dichter heeft die het verdient, maar dat
de dichter niet het vaderland heeft dat
hij verdient.”

Bloemlezer
Charles Hofman en Gerrit Komrij op het affiche van
het toneelstuk ‘Het chemisch huwelijk’ uit 1982 /
Charles Hofman and Gerrit Komrij on the poster of the
1982 play ‘Het chemisch huwelijk (illustratie uit het
besproken nummer van ‘De Parelduiker’)

politicus” (The incumbent politician) written
after the assassination of Pim Fortuyn, was the
most controversial:

He has never danced. He knows his aim
Never on this vale clerk’s mouth
Did just a smile appear, but that night,
After the jester killed the fool,
Glowing with pleasure, he crawled out of bed,

De Parelduiker besteedt ook ruim aandacht
aan de andere kwaliteiten van Komrij,
bijvoorbeeld als bloemlezer: “Mijn natuur is
het om uit boeken weer boeken te maken.

And without being seen, made a pirouette.
Thank you, he shouted, the monster has fallen
He practised the word ‘shocked’ for the morrow
And slept the sleep of twenty oxen.
Later, in front of the camera, appalled
Of course, against violence he is.
And again his corny song is heard.
He walks the street, unbearably righteous,
And still does not the real monster see.

” In 1971 debuteerde Gerrit Komrij als
bloemlezer met een keuze uit de Ideeën
van Multatuli. De bloemlezing wordt, aldus
dichter en poëzierecensent Ad Zuiderent, als
statement beschouwd. “Komrij onderstreept
ermee dat hij als polemist en criticus (...) aan
Multatuli schatplichtig is.” Het grote succes
als bloemlezer kwam met de zogenaamde

In most of his poems, Komrij switched between
keeping his distance and making overtures. “I
think the fatherland gets the poet it deserves,
but the poet doesn’t get the homeland he
deserves.”
Anthologist
“De Parelduiker” also pays much attention
to Komrij’s other qualities, for example as an

anthologist: “It is in my nature to create books
from books.” Gerrit Komrij made his début
as an anthologist choosing from Multatuli’s
“Ideeën” (Ideas). According to poetry reviewer
Ad Zuiderent, the anthology is considered
a statement. “Komrij emphasizes that, as a
controversialist and a critic (...), he is indebted
to the nineteenth century author Multatuli.”
Multatuli denounced the atrocities of colonialism
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Krantenbericht uit NRC Handelsblad over de verkiezing van Komrij tot Dichter des Vaderlands in 2000 / Newspaper article about Gerrit Komrij’s election as National
Poet in 2000 (illustratie uit het besproken nummer van ‘De Parelduiker’)

Dikke Komrij, inmiddels een begrip in
poëzieland. Dikke pillen met gedichten
uit de zeventiende en achttiende eeuw,
respectievelijk uit de negentiende en
twintigste eeuw. Overzichtsbloemlezingen die
dan een naam droegen als De Nederlandse
poëzie van de 17de en 18de eeuw in 1000 en
enige gedichten. “Duizenden boeken moeten
weer een boek voortbrengen (...). Ik weet niet of
de voortplanting bij de mensen een verstandig
iets is, maar wat een prachtidee is de
voortplanting bij de boeken. Zojuist heb ik drie
karretjes naar het magazijn zien wegrijden.
De oude boeken gaan weer slapen. Eventjes
hebben ze meegeholpen aan de verwekking
van een nieuw boek.”

in his time. Critical acclaim as an anthologist
came with the “Dikke Komrij,” a household
name in the world of poetry. His anthologies are
large ones, consisting of pages and poems from
the seventeenth and eighteenth century, or the
nineteenth and twentieth century, and carry
titles as “De Nederlandse poëzie van de 17de
en 18de eeuw in 1000 en enige gedichten” (The
Dutch poetry from the 17th and 18th century in
1000 and some poems). “Thousands of books

40   Gay News 313

gn313-038-041.indd 40

Homo-activist?
Gert Hekma staat uitgebreid stil bij de vraag
of Komrij een homo-activist was. Hij herinnert
zich een kennismakingsbezoek in de zomer
van 1978: “Van de kennismaking met Komrij
herinner ik me zijn huis aan de Jacob van
Lennepkade met een enorme bibliotheek
waarin veel ‘homo’-boeken. Jong en onwetend
stelde ik de vraag of hij al die boeken had
gelezen waarop hij antwoordde dat de
melkboer dat ook al gevraagd had.” Hekma
ziet Komrij als een “éénpersoonsbeweging”
en niet als een activist. Voor Komrij is
homoseksualiteit een kwestie van taal,
geschiedenis en literatuur: “Wat ik doe is alles
wat ik prettig vind homoseksueel noemen en

should produce another book (...). I do not know
if human reproduction is a wise thing, but the
reproduction of books certainly is a wonderful
idea. I just saw three carts with books wheeled
back to the repository. These old books will go
back to sleep, after helping in the creation of
a new book.”
Gay activist?
Gay studies professor Gert Hekma muses about

alles wat ik niet prettig vind heteroseksueel.”
Komrij zette zich af tegen knuffelhomo’s als
Gordon en Gerard Joling, tegen travestie en
nichterigheid (“ik hou niet van verwijving, ik
hou van mannen die mannen zijn.

Komrij
zette zich
af tegen
knuffelhomo’s als
Gordon en Gerard Joling

whether or not Komrij was a gay activist. He
recalls his first meeting with the author in the
summer of 1978: “I remember his residence on
the Jacob van Lennepkade and his huge library
with a lot of ‘gay’ books. Young and ignorant,
I asked him if he had read all those books, to
which he replied that the milkman had asked
him the same thing.” Hekma sees Komrij as a
“one man movement” and not as an activist.
Komrij saw homosexuality as a matter of

history, literature and language. “I just think of
everything I like as homosexual and everything
I dislike as heterosexual.” Komrij was opposed
to the effeminate gay, for instance drag queens,
and popular celebrity gays, such as Gordon and
Gerard Joling: “I do not like effeminate men, I like
men who are men. Most of these queens have an
extremely anti-erotic effect on me.”
He was also opposed to the yearly Gay Parade,
and lamented “The disturbing absence of any
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De meeste nichten werken ontstellend
anti-erotiserend op me.”) en tegen
de jaarlijkse Gay Parade en “de
verontrustende afwezigheid van elk
breekbaar element, van elk element
van tegendraadsheid” daarbij.
Komrij kon zich steeds minder met
“homoseksuelen” identificeren.
Homo’s traden steeds vaker op “als
politieagenten die bepaalden wat
wel en niet correct is.”
Hilarisch was zijn ontmoeting
met het komische duo van de
platte nichtenhumor, Gordon en
Gerard Joling. Samen zaten zij
op 9 maart 2006 aan tafel bij
het RTL-programma Barend
en Van Dorp. Het duo toonde
interesse, maar Komrij niet
in hen. Joling reageerde met:
“Heeft u helemaal geen idee
wie we zijn?” Waarop Komrij antwoordde met:

“Eh, ja, een beetje van de verkeerde kant,
denk ik.” Komrij vond het “heel wonderlijk
dat de homobeweging in Nederland
heeft bereikt dat homo’s zo populair
worden.” Voor Komrij stak acceptatie van
homoseksualiteit dieper dan één keer per
jaar dansen langs de grachten met de Gay
Parade, zo concludeert Gert Hekma.
Maar het blijft voor hem een mysterie hoe
Komrij die acceptatie wel wilde vormgeven.

Charles Hofman en Gerrit Komrij op de omslagfoto
van de in 2015 uitgegeven ‘Brieven uit Alvites’ /
Charles Hofman and Gerrit Komrij on the cover
photograph of ‘Brieven uit Alvites,’ published in 2015

fragile element, of any element of disobedience.”
Komrij found it increasingly difficult to identify
with other gay men. More and more, gay men
were taking on the role of “police officers
dictating what is and what is not correct.”
His encounter with the popular comic duo
Gordon and Gerard Joling was hilarious. They
were all guests in the RTL talk show “Barend en
Van Dorp” on March 9, 2006. Joling and Gordon
showed interest, but Komrij did not. Joling asked

Gerrit Komrij ging dwars tegen de tijdgeest
en de communis opinio in. De Parelduiker
schetst het bonte palet van Komrij’s actieve
leven. De verkenners van het Komrijk en
andere cultuurliefhebbers mogen blij zijn
met dit eerbetoon.

if Komrij had any idea who they were, to which
Komrij responded: “Uhm, yes, something queer,
I suppose.” Komrij was “astounded that the gay
movement in the Netherlands had been able to
make homosexuality so popular.” Gert Hekma
concludes that for Komrij the acceptance of
homosexuality went deeper than Gay Pride,
and dancing on the canal one day a year. But it
remains a mystery to Hekma what form Komrij’s
acceptance would have taken.

De Parelduiker over Gerrit Komrij (jaargang
2017, nummer 2/3, 176 pagina’s, € 22,99, ISBN
9789059374904) is verkrijgbaar via de beter
gesorteerde boekhandel of te bestellen via
www.parelduiker.nl.
Het fabeldier dat Komrij heet
(Schrijversprentenboek 51) van Onno Blom
is uitgegeven door de Bezige Bij en biedt een
fraaie fotobiografie van het leven (tot 2004) van
Gerrit Komrij en zijn levenspartner Charles
Hofman.
En natuurlijk is er het Komrijk: http://komrijk.
org/ Hier houdt Charles Hofman het werk en
het gedachtegoed van Gerrit Komrij levend.

Gerrit Komrij went head-on against the grain. “De
Parelduiker” paints a picture of Komrij’s active
life. The explorers of the world of Gerrit Komrij
and other lovers of culture should embrace this
tribute.

“Het fabeldier dat Komrij heet” (Biographical
Picture Book 51) by Onno Blom was released by
Bezige Bij publishers and is a beautiful photo
biography of the life of Gerrit Komrij (up to 2004)
and his life partner Charles Hofman.

“De Parelduiker” on Gerrit Komrij is available
in book stores or can be ordered via www.
parelduiker.nl.

There is also the Komrijk, the world of Gerrit
Komrij: http://komrijk.org/ Here, Charles Hofman
keeps the work and legacy of Gerrit Komrij alive.
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