
Louis Couperus  
 
Bij een groot ‘stuk’ als een Couperus met een opdracht aan nichtje Mies Vlielander 
Hein kun je niet anders doen dan aan de grote, wat zeg ik, de grootste Couperus 
verzamelaar denken – J.A. Eekhof, de dominee - die dit ongetwijfeld meteen en “à tout 
prix” gekocht zou hebben. 
Het is een te interessant verhaal, ook hoe onze eigen Couperus collectie tot stand 
kwam, om niet te vertellen. 
Toen ik in 1963 onze (eerste) Couperus catalogus maakte – er was hier toen geen 
naslagwerk, geen kleine, geen dikke Braches (zoals ik het werk van deze vriend 
oneerbiedig hoorde bestempelen) – en ik wat rommelde met Het Boek in (jaren), 
waarin plaatjes van banden, viel me/ viel ons op, de sterk verschillende banden die 
bijv. om Metamorfoze, Van Oude Menschen en boeken als Wereldvrede konden 
voorkomen. Ook kwamen wij er toen al achter dat er drukken waren – sommige 
vermeld in Van Booven – die hun zgn. bestaan ontleenden aan een vorige druk in een 
andere band, zoals bijv. de vierde druk van Majesteit. En dat al in 1963!  
De catalogus was een groot succes, maar het grootste succes was ongetwijfeld dat Max 
(onze inkoper, dus de uitvoerder) en ik op een pad werden gezet, het pad van 
verschillende banden rond een en hetzelfde boek (tekst – druk). Het pad, dat we 
sindsdien bewandeld hebben en dat tot dusver als duidelijkste resultaat had: Willem 
Elsschot in Boek en Band, Een eerste Inventarisatie van bandvarianten (Antwerpen, 
Willem Elsschot Genootschap en Amsterdam, Antiquariaat Schuhmacher 2010). 
Verdrietig genoeg was Max bij het verschijnen daarvan al dood, maar hij wist dat ik 
het zou ‘volbrengen’. 
 
De aanleiding tot de catalogus in 1963 (nr. 175: Van en Over Louis Couperus) was èn 
de tentoonstelling, aan Couperus gewijd in het Haags Gemeente Museum , als ook 
onze ergernis over de editie van het Verzamelde Werk (let wel: dat van toen, met de 
schitterende band van Salden) – herspeld, zinnetjes weggelaten en in hoge mate 
incompleet door het weglaten van verhalen uit de bundels. Wat deze catalogus betreft: 
Veel van de latere terminologie als Poortjesband, Werkenband, Maskerband, is 
daaraan ontleend en dus van ons afkomstig. 
 
Onder de klanten was er toen nog geen Ds. Eekhof, maar het onderwerp – verschillen 
– maakte toen al dat Max met elke hoeveelheid aanwinsten Couperus naar de kelder 
vertrok en checkte – hij noemde het ‘patiencen’ – of deze wel precies hetzelfde zijn; 
mocht dat het geval zijn, alleen dan werden de echte ‘doubletten’ verkocht. (Alleen) 
door deze methode kom je dus op hele kleine verschillen terecht – een iets andere, of 
kwaliteit kleur linnen, een iets andere kleur, of licht afwijkende decoratie – maar ook 
op subtiele verschillen in een monogram (van H.P. Berlage), dat achterop een 
exemplaar van een titel in de Werkenband ontbreekt, een ander vignetje in het midden 
van de band, een anders gespatiëerde belettering (al is de tekst dezelfde) en meer van 
dat soort grappen, die alle op een nieuwe bindpartij wijzen. Dat alles zou tzt. uit de 
doeken worden gedaan in een nieuwe Couperus-catalogus, die ik natuurlijk zou 
maken. Eens.  
 



Hoogtepunten – maar door hun aard niet nodig voor dit banden- (en omslagen-) 
onderzoek – als de eerste druk van Eline Vere met een opdracht aan zijn toekomstige 
vrouw, Blanke Steden met opdracht aan het nichtje, dat in het testament voorkomt, 
maar belangrijker, met correcties, waarvan ik mij Eros is Eoos (Godin van de 
Dageraad) herinner, De Berg van Licht met correcties door Couperus in het eerste deel 
- werden aan de inmiddels Couperus verzamelende dominee (J.A. Eekhof) verkocht, 
benevens wat we echt dubbel hadden. De dominee was wel blij met de hoogtepunten, 
maar niet blij met het feit dat de rest – in grote lijnen – voor hem (nog) niet ‘zu haben’ 
was. En omdat de catalogus steeds weer werd uitgesteld – er kwam immers steeds 
meer bij, en door mijn duizeligheid (sinds 1970) kon ik niet meer zo hard werken als 
ik eens kon – werd er door de Heer Eekhof langzamerhand terecht gewanhoopt. Wij 
hadden zoveel andere dingen te doen en werden – ongemerkt – ouder. Ik bracht die 
collectie pas in catalogus na de dood van Max – primair om te laten zien wat voor een 
goede bijeenbrenger/ verzamelaar hij wel was. Deze catalogus van de collectie, zoals 
deze gegroeid was in de meer dan 40 jaar (en, eerlijk gezegd, niet alleen van Couperus, 
onze hele schitterende voorraad, of het nu Van Ostaijen, Nijhoff of Slauerhoff betreft, 
is aan zijn verzamel- en compleetsdrift voor een zeer groot deel te danken. Ik ben 
natuurlijk medeschuldig, want ik ben – als hij – toch een Schuhmacher! En schopte 
deuren open – nog niet hard genoeg – want voor velen zijn deze subtiele varianten te, 
zeg moeilijk. 
 
Heer Eekhof was inmiddels ook gestorven, maar zijn collectie was tijdens zijn leven al 
overgedragen. Een collega bemiddelde daarmee. Ik verkocht onze collectie, als ’t ware 
tezamen met de catalogus waarin ik de bekende en onbekende varianten beschreef, aan 
een kleinzoon van Couperus’ meest belangrijke uitgever Veen, Ruud Veen – zelf 
uitgever geweest - die deze met aanvullingen - hij verzamelt zelf actief door – en 
onder vermelding van vele gegevens (waaronder de onze) op het internet onder 
http://www.couperus-collectie.nl/ ter beschikking van geïnteresseerden heeft gezet. 
 
 
 
Een boek van Louis Couperus met een opdracht, ook namens zijn vrouw Elisabeth 
Baud (en dat is zeldzaam!) aan [nichtje] Mies [Vlielander Hein] - dochter van zijn 13 
jaar oudere zuster Catharina Vlielander Hein-Couperus - met wie Couperus een goede 
band had. 
 
‘Voor haar oudste dochter Marie [=Mies]-in 1888 nog pas zeventien jaar- koesterde 
Couperus veel vriendschap. Zij kon mooi tekenen en schilderen, een talent dat hij wist te 
waarderen’.  
 
‘In een brief aan zijn nichtje Marie Vlielander Hein [...]: ‘Ik vind het heel lief in je dat je zoo 
een sympathie voor B.[etty] hebt, zij heeft een karakter dat heel weinig menschen kunnen 
doorgronden, een ziel van exquize fijnheid, en het getuigt heel hoog voor je dat jij die fijnheid 
hebt doorgronden.’’ 
(uit: Frédéric Bastet, Louis Couperus – een biografie, 1987) 
 
 

http://www.couperus-collectie.nl/


 
 
Van en Over Mijzelf en Anderen: Derde Bundel. Amsterdam, L.J. Veen [1916]; 
1ste druk; Oplage 600 Exx., waarvan 250 gebonden; blauw linnen met decoratie en 
belettering in donkergeel en donkerblauw. Band [&=omslag]ontwerp: W.J.T[aanman, 
gelijk aan andere delen uit deze serie]; met fraaie opdracht van Louis [Couperus en 
diens vrouw] aan Mies [Vlielander Hein]: ‘Aan Mies | 6.IX.XVI. | Met onze beider 
liefste wenschen | Betty en Louis’.                                                            € 2500,- 
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