Het mooiste Nederland langs de IJssel

Schrijvers van de Veluwe
Neerlandicus Bert van Dorsten stippelde een wandelroute uit
langs plaatsen waar schrijvers woonden en werkten. Van
Couperus, via Carmiggelt, naar Siebelink.
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Louis Couperus woonde, tot zijn overlijden in
1923, enkele weken in De Steeg. Bijna dagelijks
maakte hij wandelingen in de omgeving van het
Gelderse dorp en van elke tocht nam hij een
zwerfsteen mee naar huis. Simon Carmiggelt
schreef later dat Couperus de zwerfstenen in
zijn voortuin neerlegde, zo, dat ze uiteindelijk
het woord ‘Vale’ zouden vormen – ‘vaarwel’ in
het Latijn. Couperus had te weinig tijd. Toen hij
stierf, stond er ‘val’.
Nu, een kleine eeuw later, zijn de stenen weg,
net als de voortuin. Ook Couperus’ sterfhuis is
verdwenen. Op dezelfde plaats staat nu een
nieuw huis, dat wel nog dezelfde naam draagt: ’t
Sunneke.
Dat zich hier ooit een schrijver bewoog, geeft
het gebied betekenis, zegt neerlandicus Bert
van Dorsten. De schrijver leefde en woonde hier
en legde de streek vast. Daarna spoelde de tijd er

28

Z AT E R DA G

29

SEPTEMBER

2012

overheen en begon, voor hen die na hem kwamen, het zoeken naar herkenning. In zijn boek
‘Schrijverspad Veluwezoom’ verzamelde Bert
van Dorsten bijna honderd ‘schrijverslocaties’,
in het gebied tussen Rhenen en Dieren.
Voorbij Couperus’ sterfhuis, aan de voet van
de Posbank, lopen we de Rhederoordse bossen
in over een lange, brede laan. Couperus omschreef de bomen aan weerszijden van de laan
als ‘stille morgenkathedralen’. Ze staan er nog.
Het bladerdak laat nauwelijks zonlicht door.
Steeds met de IJssel aan onze rechterhand lopen we heuvelafwaarts voorbij conferentiehotel
Rhederoord. Hier, aan de oever van de rivier,
stond het bronzen dubbelbeeld van Simon Carmiggelt en zijn vrouw Tiny, tot het in januari
van dit jaar werd gestolen. Carmiggelt en zijn
vrouw kwamen hier vaak, in de jaren zestig en
zeventig. Ze ontvingen gasten als Wim Kan en

Gerard Reve en logeerden in logement De Engel, van waaruit ze een prachtig uitzicht hadden
over de IJssel.
De omgeving kroop in Carmiggelts werk: in
veel van zijn Kronkels refereert hij aan de
streek. In ‘We leven nog’ (1963) beschrijft hij
het uitzicht over de IJssel: ‘In de weilanden aan
de overkant van het water heeft de natuur zo
hier en daar een daar knoestige bomen gemorst;
een populier rijst er hoog bovenuit, ten hemel
schreiend als een hysterische vrouw’.
Hetzelfde uitzicht had Nescio jaren eerder al
eens beschreven: ‘Tien minuten voor tienen: de
bocht van de IJssel bij De Steeg, de zon spet er
uit en de koeien staan weer, wazig, bij het water
aan de overkant’. En even verderop: ‘Onvergankelijke wereld, halleluj’.
Maar zo onvergankelijk als Nescio vermoedde
dat de wereld hier was, bleek die niet. Logement

