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WOORD VOORAF 
 

Zijn leven lang heeft Willem Frederik Hermans een felle strijd gevoerd tegen fouten. In zijn eigen 
teksten en in die van anderen hekelde hij onjuistheden en inconsequenties. Hij was allergisch voor zet- 
en drukfouten. Toen hij in 1957 in zijn boek Drie melodrama’s storende fouten en ongeautoriseerde 
correcties had ontdekt, dwong hij zijn uitgever Geert van Oorschot om een los vel met verbeteringen 
te laten drukken. De schrijver ploos elke herdruk na op fouten. Eigenlijk had alleen de laatste door 
hem gecorrigeerde druk bestaansrecht. 

In de persoon van Gerry Bruil vond Hermans een medestander. Zij begon bij De Bezige Bij als 
huiscorrector en persklaarmaker, maar vanaf 1985 was zij de vaste redacteur van Hermans. Hun relatie 
was niet strikt zakelijk: Gerry Bruil kende Hermans al jaren, omdat zij van 1959 tot en met 1988 
getrouwd was met een vriend van Hermans, de fotograaf en schrijver Emiel van Moerkerken. 

Vaak was Gerry Bruil Hermans’ eerste lezer. Had Hermans de kopij van een nieuw boek bij De Bezige 
Bij ingeleverd, dan begon zij meteen met lezen en verbeteren. Drukproeven gingen over en weer, 
telkens aangevuld met nieuwe correcties en suggesties. Ook vond er telefonisch overleg plaats. 

Boven een interview met Gerry Bruil in Onze Taal in 1989 stond de kop: ‘Beschermengel der 
literatoren’. Hermans zelf noemde haar eens een ‘engeltje’. De schrijver uitte zijn dankbaarheid door 
zijn redacteur van elk nieuw boek bij verschijnen een (luxe-)exemplaar te geven. Zijn handgeschreven 
opdrachten verwijzen bijna altijd naar haar belangrijke aandeel in de totstandkoming. 

Alle exemplaren uit het bezit van Gerry Bruil hebben een sterke rookgeur, maar de meeste ogen 
verder ongelezen. Bruil had Hermans’ teksten al gelezen voordat zij in boekvorm werden gegoten. 
  



 

 

 

1  Willem Frederik Hermans  Relikwieën en documenten. Een toespraak. 

Amsterdam: De Bezige Bij, (20 april) 1985. 180 x 109 mm. Cahiersteek met flappen. [Omslagontwerp 
Ernst Nagel.] 40 p. Eerste druk. Twee minieme slijtplekjes aan het omslag. € 250 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Voor Gerrie en Emile | van Moerkerken | – 
er staat niet één drukfout in! | Wim | Parijs 23 april 1985’. 

JS 387. WFH 63.01. 

 

2  Willem Frederik Hermans  Cascaden en riolen. 

Amsterdam: De Bezige Bij, [januari] 1986. 185 x 113 mm. Heellinnen. [Omslagontwerp Ernst Nagel.] 
24 p. Gedrukt in een oplage van 631 [+ enkele] exemplaren. Eerste druk. € 100 

¶ Nummer 1 van de oplage. Met los papierstrookje waarop is gestempeld: ‘.001’. 

Jaarwisselingsgeschenk van De Bezige Bij. 

JS 388. WFH 64.01. 

 

 
  



 

 

 

3  Willem Frederik Hermans  Cascaden en riolen. 

Amsterdam: De Bezige Bij, [januari] 1986. 185 x 115 mm. Halfleer. [Bandontwerp Ernst Nagel.] 24 p. 
Gedrukt in een oplage van 631 [+ enkele] exemplaren. Eerste druk. € 650 

¶ Van de oplage werden 31 [+ enkele] exemplaren genummerd en gesigneerd door de auteur, en 
door binderij Van Waarden luxe gebonden. Dit is een van de enkele luxe-exemplaren hors commerce. 

Opdracht van de auteur in balpen onder het colofon: ‘[Dit is nummer] h.c. voor Gerrie van | 
Moerkerken, die zo’n belangrijk | aandeel heeft gehad in de | kwaliteit van het drukwerk. | Wim |     
Parijs | 18 jan ‘86‘. 

Jaarwisselingsgeschenk van De Bezige Bij. 

JS 388. WFH 64.01. 

 

4  Willem Frederik Hermans  Het boek der boeken, bij uitstek. 

Amsterdam: De Bezige Bij, (8 maart [= juni]) 1986. 180 x 108 mm. Cahiersteek met flappen. 
[Omslagontwerp Ernst Nagel.] 24 p. Eerste druk. € 300 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Voor Gerrie van Moerkerken, | als 
herinnering aan een | geslaagde diplomatieke | missie naar Parijs | Wim | 24 juli 1986’. 

Waarschijnlijk was Gerry Bruil in juli 1986 in Parijs om samen met Hermans de drukproef van Koningin 
Eenoog door te nemen. 

JS 389. WFH 65.01. 

 
  



 

 

 

5  Willem Frederik Hermans  Koningin Eenoog. (Nawoord Frans A. Janssen.) 

Amsterdam: De Bezige Bij, (september) 1986. 269 x 239 mm. Verguld halfperkament. (4), (162), (4) p. 
Rijk geïllustreerd met zwart-witfoto’s door W.F. Hermans. Eerste druk. Fraai. € 1850 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Gerrie en Emile van Moerkerken | aan 
wie | [KONINGIN EENOOG] | veel te danken heeft. | Wim | Amsterdam 6 sept. ‘86’. 

Dit fotoboek verscheen op 5 september 1986 bij de opening van de tentoonstelling van Hermans-
foto’s in het Prentenkabinet van het Stedelijk Museum van 6 september tot 12 oktober. Uit handen van 
Bij-directeur Dolf Hamming ontving Hermans het eerste exemplaar. De handelseditie verscheen in 
ingenaaide vorm, daarbuiten werden 30 (mogelijk: 50) exemplaren in zwart heellinnen gebonden. 

Dit is een van de slechts enkele exemplaren die, vóór verschijnen, vermoedelijk in opdracht van De 
Bezige Bij, zeer luxe werden gebonden. Deze luxe-exemplaren werden gepresenteerd op een receptie 
voor personeel van De Bezige Bij op 6 september en waren bestemd voor de auteur en enkele van 
diens dierbare vrienden, zoals Frans A. Janssen, Freddy de Vree en het echtpaar Van Moerkerken. 

De boekband is niet gesigneerd, maar hij draagt duidelijk de signatuur van David Simaleavich van 
Binderij Phoenix te Amsterdam. Het perkament van ongeboren kalf, de perkamenten hoekjes, het 
lederen kapitaalbandje, de gouden lijnen op de platten wijzen alle in de richting van Phoenix. 

Niet in JS. WFH 66.01 (‘Er bestaan twee luxe exemplaren, half perkament gebonden’). 

 

6  Willem Frederik Hermans  Een heilige van de horlogerie. Roman. 

Amsterdam: De Bezige Bij, (oktober) 1987. 205 x 131 mm. Heellinnen met stofomslag. 
Omslagontwerp Leendert Stofbergen. 220 p. Eerste druk. Omslag langs de randen verbruind. € 400 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘Misschien zit er wel | geen één fout meer 
in, | Gerrie, dank zij jou. | Wim | Parijs 22 okt ‘87’. 

Gerry Bruil was een van de eersten die de kopij van deze roman te lezen kregen. Op 30 juli 1987 gaf 
Hermans haar telefonisch ‘heel wat verbeteringen’ door. Op 26 augustus 1987 stuurde ze een 
drukproef naar Hermans in Parijs. Uit haar begeleidend schrijven blijkt dat het gebruik van guillemets 
(« ») in de tekst, in plaats van enkele aanhalingstekens, haar idee was. 

JS 392. WFH 68.01. 
  



 

 

 

7  Willem Frederik Hermans  Dinky Toys. 

Amsterdam: De Harmonie, (juni [= juli] 1988). 180 x 110 mm. Ingenaaid. Omslagontwerp Leendert 
Stofbergen. 112 p. Eerste druk. Omslag langs de randen verbruind. € 300 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Gerrie van Moerkerken | hartelijk van | 
Wim | Parijs 23 sept. ‘88’. 

JS 395. WFH 69.01. 

 

8  Willem Frederik Hermans  Door gevaarlijke gekken omringd. 

Amsterdam: De Bezige Bij, [september] 1988. 200 x 125 mm. Ingenaaid. Omslagontwerp Willem 
Frederik Hermans [en Leendert Stofbergen]. 640 p. Eerste druk. Ongelezen exemplaar met strakke rug. 
€ 400 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Gerrie van Moerkerken, | die de uiterste 
zorg besteed | heeft aan dit dikke boek, | van de dankbare schrijver | W.F. Hermans | Parijs 23 sept. 
‘88’. 

Gerry Bruil redigeerde zowel het typoscript als de drukproef van dit boek. Van de opeenvolgende 
correctieronden maakte ook Hermans gretig gebruik. Aan Paul Neeteson schreef hij op 12 september 
1988: ‘heb een op stapel staand boek van 650 blz. gecorrigeerd, een van de leukste bezigheden die ik 
weet te bedenken, echt waar’. 

JS 397. WFH 70.01. 

 
  



 

 

 

9  Willem Frederik Hermans  Au pair. Roman. 

Amsterdam: De Bezige Bij, [september] 1989. 206 x 133 mm. Heellinnen met stofomslag. 
Omslagontwerp Leendert Stofbergen. 416 p. Eerste druk. Omslag op de rug iets verschoten. € 450 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Gerrie, | zonder haar ijver | zou dit boek 
nooit | zo mooi geworden | zijn, als het, hopelijk | is. | Wim | 1 sept ’89’. 

Bij de totstandkoming van dit boek was Gerry Bruil nauw betrokken. Zij bracht talloze wijzigingen aan 
in het typoscript en noteerde in de marge stilistische en inhoudelijke opmerkingen. 

Ook in de in juni 1989 gereedgekomen drukproef verbeterde Bruil vaak en veel, waarop Hermans 
weer reageerde, wat op de proefvellen leidde tot aardige discussies over spelling en stijl. Ook bij 
onlogische of inconsequente kwesties plaatste Bruil kanttekeningen. Zo merkte zij over de kamer-
indeling van een hotel op: ‘In een hotel van allure zul je niet gauw een tweepersoonsbed aantreffen’. 
Hermans noteerde vervolgens: ‘Dat heeft die ouwe viezerik natuurlijk met opzet besteld, engeltje!’ 

Eerstedagsexemplaar. De eerste druk van Au pair verscheen officieel op 5 september 1989, maar 
Hermans ontving al op 1 september (zijn 68ste verjaardag) enkele auteursexemplaren. 

JS 399. WFH 71.01. 

 

10  Willem Frederik Hermans  Vincent literator. 

Amsterdam: De Bezige Bij, [april] 1990. 205 x 129 mm. Heellinnen met stofomslag. Omslagontwerp 
Leendert Stofbergen. 48 p. Eerste druk. Omslag op de rug verschoten. € 300 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt onder het colofon: ‘voor Gerrie Bruil, | met dank voor haar | 
traditionele goede zorgen. | W.F.Hermans | Parijs 16 mei ‘90’. 

Nummer 381 van 500 genummerde en in linnen gebonden exemplaren. 

JS 414. WFH 73.01. 
  



 

 

 

11  Willem Frederik Hermans  De laatste roker. Verhalen. 

Amsterdam: De Bezige Bij, (september [= augustus]) 1991. 206 x 132 mm. Heellinnen met stofomslag. 
Omslagontwerp Leendert Stofbergen. 268 p. Eerste druk. Omslag op de rug iets verschoten. € 450 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘voor Gerrie Bruil, | die in dit eerste | 
exemplaar de omge- | keerde wereld ontdekte, | Zie blz 244 e.v. | Wim | Parijs 1 sept 1991’. 

Gesigneerd door de auteur op zijn zeventigste verjaardag. 

Bij de binder is overduidelijk iets misgegaan. Het eerste vel van het eennalaatste katern is 
ondersteboven in het boekblok beland, waardoor pagina’s 244 en 243 tussen pagina’s 216 en 219 
zitten en pagina’s 218 en 217 tussen pagina’s 424 en 245. 

Geen ander exemplaar met deze feilen bekend. 

JS 419. WFH 76.01. 

 
12  Willem Frederik Hermans  In de mist van het schimmenrijk. 
     Fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R. 

[Amsterdam]: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek [in samenwerking met De 
Bezige Bij], [maart] 1993. 196 x 121 mm. Heellinnen met stofomslag. Omslagontwerp Leendert 
Stofbergen. 96 p. Eerste druk. Omslag op de rug iets verschoten. € 500 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘Voor Gerrie Bruil, | al valt er in de tweede | 
druk waar ik op hoop | weer een hele massa te | corrigeren! | Van harte | Wim | Brussel 2 april 1993’. 

Een van 150 ongenummerde, in linnen gebonden exemplaren, bestemd voor de auteur en de 
medewerkers. Boekenweekgeschenk 1993. 

Gerry Bruil werkte mee aan de tweede, uitgebreide druk van het boek. Hermans en zij faxten in 
oktober 1993 over en weer, over de herziene titel en de nieuwe omslagfoto. 

JS 432. WFH 81.01. 
  



 

 

 

13  Willem Frederik Hermans  De aardappel van de dood. 

Amsterdam: De Bezige Bij, (juni [= juli]) 1993. 180 x 109 mm. Cahiersteek met flappen. 
[Omslagontwerp Ernst Nagel.] 36 p. Eerste druk. € 250 

¶ Opdracht van de auteur in blauwe inkt op de Franse titel: ‘voor Gerrie Bruil, | trouwe steun in de | 
strijd tegen zet- | en andere fouten | Brussel 10 sept ’93 | Wim’. 

JS 435. WFH 82.01. 

 

14  Willem Frederik Hermans  Malle Hugo. Vermaningen en beschouwingen. 

Amsterdam: De Bezige Bij, (november) 1994. 205 x 132 mm. Heellinnen met stofomslag. 
Omslagontwerp Leendert Stofbergen. 328 p. Eerste druk. € 350 

¶ Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Gerry, | heel lief maar zonder | genade 
voor zetfouten | Wim | Amsterdam 25 nov 1994’. 

Bruil en Hermans hadden vanaf februari 1994 contact over dit boek. In goed overleg werden titel en 
ondertitel vastgelegd. Op 1 november stuurde Hermans Bruil veertien citaten uit het boek, waarvan zij 
er tien koos om op de achterzijde van het omslag af te drukken. 

Laatste bij leven van de auteur verschenen uitgave bij De Bezige Bij. 

JS 437. WFH 84.01. 
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