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And now, nearly a hundred years after his 
death, there are (again) a new biography and an 
anthology. This is remarkable for someone who 
now only has a small number of enthusiasts, 
united in the Dèr Mouw Society, but not less 
desirable. It is still debated whether Dèr Mouw 
was “forthright homosexual.”

Childood
The cradle of Johan Andreas Dèr Mouw stood in 
Westervoort, in the Dutch province of Gelderland. 
Six months after his birth, the Der Mouw (the 

accent grave was added by Johan Andreas 
himself) family departed to Zwolle, only to move 
to Deventer some years later. Dèr Mouw’s father 
is mostly active in the book trade. 

At a young age, his mother Anna Elisabetha 
Zillinger pursued a career in teaching. From the 
poems and prose of Dèr Mouw, it seems he is 
looking back on a happy childhood: 
“Zo vind je soms, als je oud wordt, plotseling 
Diep in je ziel een kleine herinnering 
Van toen je een kind was, alles warmte en zon;” 

[Sometimes you find, when you’re getting older, 
suddenly / Deep in your soul a small recollection 
/ From when you were a child, everthing warmth 
and sun;] 

Christianity played an 
important role in the family: 
“En voor den eten, ’s middags, werd de zegen 
Gevraagd van ‘Vader, die al ’t leven voedt,’ 
en die zo trouw ‘ons spijzigt met het goed,’ 
dat wíj wel ‘van Zijn milde hand verkregen.’”
[And before the meal, in the afternoon, was the 

Genius, Mystic and Outsider: the Life Of 
JOhan andreas dèr MOuw
 
In his famous anthology from Dutch nineteenth 
and twentieth century poetry in thousand and 
some poems (1979), the compiler, Gerrit Komrij, 
used the maximum number of ten poems by 
Johan Andreas Dèr Mouw (1863-1919). A tribute 
that few poets were lucky enough to get. Author 
F. Borderwijk has stated he was “probably the 
greatest poet our country ever produced.” 
Various scholars have written a thesis on him. 

door Martin Maassen 

I
n zijn befaamde 

bloemlezing  

De Nederlandse 

poëzie van de 19de 

en 20ste eeuw in 1000 en 

enige gedichten (1979) nam 

de samensteller, Gerrit Komrij, 

het maximale aantal van tien 

gedichten op van Johan Andreas 

dèr Mouw (1863-1919). 

history

Een eerbetoon dat slechts weinig 

dichters ten deel viel. Schrijver 

F. Borderwijk noemde hem “waarschijnlijk 

de allergrootste dichter die ons land heeft 

opgeleverd.” 

Diverse wetenschappers schreven een 

proefschrift over hem. En nu, bijna honderd 

jaar na zijn overlijden, zijn er (opnieuw) een 

biografie en een bloemlezing verschenen. 

Opmerkelijk voor iemand die in deze tijd nog 

maar een kleine schare echte fans heeft, ook 

verenigd in het Dèr Mouwgenootschap, maar 

daarom niet minder wenselijk. Discussie 

blijft er nog over de vraag of Dèr Mouw 

“ronduit homoseksueel” was.

 

De jeugd
De wieg van Johan Andreas dèr Mouw 

staat in het Gelderse Westervoort. Een 

half jaar na zijn geboorte vertrekt het 

gezin Der Mouw (de accent grave 

heeft Johan Andreas er zelf aan 

toegevoegd) naar Zwolle om een aantal 

jaren later te verhuizen naar Deventer. 

Vader Der Mouw is voornamelijk actief in 

de boekenbranche. Moeder Anna Elisabetha 

Zillinger kiest al jong voor een 

onderwijscarrière. 

Uit de gedichten en het proza 

van Dèr Mouw blijkt dat hij 

terugkijkt op een gelukkige 

kindertijd:

Zo vind je soms, als je 

oud wordt, plotseling

Diep in je ziel een 

kleine herinnering

Van toen je een kind was, 

alles warmte en zon;

Het christelijke geloof speelt een 

belangrijke rol in de familie:

En voor den eten, ’s middags, werd de zegen

Gevraagd van ‘Vader, die al ’t leven voedt,’

En die zo trouw ‘ons 

spijzigt met het goed,’

Dat wíj wèl ‘van Zijn 

milde hand verkregen’.

(...)

En vlak na ’t bidden praatte je niet hard:

’T was of een heel fijn, een heel prachtig ding

Rondom het eten over tafel hing;

En dankbaar was ik dan met heel mijn hart,

Dat we zo prettig bij elkander zaten;

Behalve dan ’s Maandag’s, 

als we zuurkool aten.

Godsdienst en huiselijke warmte vallen 

samen. Dèr Mouw stelt in Het absoluut 

idealisme, een filosofisch werk uit 1905, 

vast dat het wegvallen van het ene en het 

verdwijnen van het andere leidden tot een 

gevoel van vervreemding en eenzaamheid: 

“En je ging dien avond naar bed, vol God en 

poffertjes. En je werd ouder, 

en zag den troon van God 

vergruizeld door de kritiek, 

het leven van 

Geniaal, mystiek 
en onaanGepast: 

Johan andreas dèr mouw

Klassenfoto met Dèr Mouw 
als kind / Dèr Mouw as a 
boy with his school class

Dèr Mouw met zus Betsy / 
Dèr Mouw with his 
sister Betsy

De familie Schwartz / 
The Schwartz family
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turned older, and saw God’s throne pulverized by 
criticism, and the little angels evaporated like 
morning haze. And then those you loved died 
or became estraned, and you were all alone in 
a whirling world.”

Johan Andreas’ relationship with his mother 
was “very close.” Father and son did not get 
along well. At a later age, Dèr Mouw described 
how he as a young boy perceived his budding 
homosexuality creating a fire on the moors 
and playing cowboys and Indians. It led to his 

wonderful and most explicit homoerotic poem 
in the Dutch language: “’k Hoor ruisen ons 
moeras – zo noemden wij het, / Mijn vriend en ik 
– vol angstig rits’lend riet, / (...) Ik heb hem vaak 
beledigd en gegriefd; / want ’k hield van hem. 
Nee, ’k was op hem verliefd. / Neen, meer – mijn 
ideaal van goed en waar.” [I hear the rustling of 
our swamp - that’s how we called it, / My friend 
and I - full of anxiously rustling reed, / (...) I have 
often affronted and offended him; / Because I 
loved him. No, I was in love with him. / No, more 
- my ideal of good and true.]

For Hans Hafkamp, the eighteenth poem of 
the series “Later Verse” was reason enough to 
include Dèr Mouw in his homoerotic anthology 
“Naar vriendschap zulk een mateloos 
verlangen.”

Study and Marriage 
After grammar school, where Johan was a 
“silent, solitary boy” with a “fear of girls that 
bordered disgust,” Johan continues to study 
literature at Leiden University. Not many facts 
about the time Dèr Mouw spent in Leiden are 

blessing / asked from ‘Father, who feeds all of 
life,’ / en who so dedicated ‘feeds us with the 
goods,’ / that we did ‘receive from His generous 
hand.’] 

In this poem, religion and domestic warmth 
coincide. In “Het absoluut idealisme” (The 
Absolute Idealism), a philosophical work from 
1905, Dèr Mouw concluded that the loss of 
religion and family leads to a feeling of alienation 
and loneliness: “And you went to bed that 
evening, full of God and little pancakes. And you 

en de engeltjes verdampten als morgennevel. 

En toen stierven of vervreemden (sic) van 

wie je hield, en je bleef alleen in wervelende 

wereld.”

De band van Johan Andreas met zijn moeder 

is “zeer innig.” Vader en zoon hebben geen 

goed contact met elkaar.  Op latere leeftijd 

history

beschrijft Dèr Mouw hoe hij als jonge 

jongen zijn ontluikende homoseksualiteit 

beleefde bij het vuurtje stoken op de 

hei en het indianenspel. Het leidde tot 

zijn wonderschone en meest expliciete 

(Nederlandstalige), homo-erotische gedicht: 

’k Hoor ruisen ons moeras – zo noemden 

wij het, / Mijn vriend en ik – vol angstig 

rits’lend riet, / (...) Ik heb hem vaak beledigd 

en gegriefd; / want ’k hield van hem. Nee, 

’k was op hem verliefd. / Neen, meer – mijn 

ideaal van goed en waar. 

Het achttiende gedicht uit de reeks 

“Latere verzen” was voor Hans Hafkamp 

aanleiding om Dèr Mouw op te nemen in 

zijn bloemlezing uit de Nederlandse homo-

erotische poëzie Naar vriendschap zulk een 

mateloos verlangen. 
Johan Adreas dèr Mouw als student / 
Johan Adreas dèr Mouw as a student

Het gymnasium te Doetinchem aan het eind van de negentiende eeuw / The grammar school in Doetinchem 
at the end of the nineteenth century

EN JE GING DIEN AVoND 
NAAr BED, VoL GoD 
EN poFFErTJEs

gn327-030-035.indd   31 9-10-2018   13:52:26



32  Gay News 327  november  2018 november  2018  Gay News 327  33

with a number of pupils. Former student Hendrik 
Jan de Groot described it as follows: 
“He assessed us: on competence and on 
character. And if it seemed familiar to him, 
he would forge a friendship with the sixteen, 
seventeen-year-old.”

In 1892, Anna Elisabetha died, and in 1893 Johan 
weds a Miss Nans van Enst. “Whether there was 
more than just friendship on the part of Dèr Mouw, 
and whether he actually fell in love with Nans, is 
uncertain. (...) According to tradition, the young 

couple would have agreed in advance not to let 
the marriage be more than a friendship and to 
refrain from any sexual contact.” Biographer 
Lucien Custers is not certain whether it is a 
“marriage of convenience” à la Dèr Mouw’s 
contemporary and collegue Louis Couperus. 
It can be said that it “possibly also served to 
camouflage the husband’s homosexuality.” 

Of the period 1893-1904, little is known about 
the life of Johan Andreas dèr Mouw. About 
the year 1904 all the more. That year would be 

disastrous, both for him and the grammar school 
he worked at.

The Doetinchem Scandal 
Between Dèr Mouw and Max Schwartz, the son of 
the headmaster of the grammar school, a close 
friendship developed into a romantic crush on 
Johan’s side. This crush gets an extra dimension 
when Johan accuses Max’s father of being 
susceptible to bribes during final exams. Dèr 
Mouw wants the same preferential treatment 
for one of his pupils. Custers describes the 

known. (A fact that biographer Lucien Custers 
has to mention several times. Source material is 
scarce, to say the least.) In his university days, 
Johan is an “outsider” as well. He continues his 
studies at a high pace. In 1887, he obtains his 
master’s degree and three years later, there 
is even a promotion in addition to a full-time 
job as a teacher of classical languages at the 
Doetinchem grammar school. Mother Anna as 
a teacher was “overly involved,” but son Johan 
would follow in her footsteps in that respect. 
Right from the start, he is also closely involved 

Studie en schijnhuwelijk
Via het gymnasium, waar Johan een “stille, 

teruggetrokken jongen” zou zijn geweest met 

een “aan afkeer grenzende angst voor meisjes,” 

belandt Johan op de letterenfaculteit aan 

de universiteit van Leiden. Veel feitelijke 

gegevens zijn er over de Leidse tijd van 

Dèr Mouw niet bewaard gebleven. (Een 

constatering die biograaf Lucien Custers 

overigens meermalen moet maken. Het 

bronnenmateriaal is her en der dun gezaaid.) 

Ook in zijn studententijd wordt Johan als 

“een buitenbeentje” gezien. Hij doorloopt zijn 

studie in een hoog tempo. In 1887 behaalt hij 

zijn doctoraal examen en drie jaar later is er 

zelfs al een promotie. 

En dat naast een inmiddels volledige baan 

als leraar klassieke talen aan het gymnasium 

in Doetinchem. Werd er bij moeder Anna als 

lerares al een “overdreven betrokkenheid” bij 

leerlingen vastgesteld, zoon Johan treedt wat 

dat betreft in haar voetsporen. Ook hij knoopt 

al vanaf het begin een hechte band aan met 

een aantal leerlingen. Oud-leerling Hendrik 

Jan de Groot beschreef dat als volgt: “Hij 

peilde ons: op bekwaamheid; op karakter; op 

inborst. En als het hem dan vertrouwd leek, 

sloot hij zoo’n stille vriendschap met den  

zestien-, zeventienjarige.”

In 1892 sterft Anna Elisabetha 

en in 1893 treedt Johan in 

het huwelijk met Nans van 

Enst. “Of er van de kant van 

Dèr Mouw sprake was van meer dan alleen 

vriendschap en of hij daadwerkelijk verliefd 

was op Nans, is onzeker. (...) 

Volgens de overlevering zou het jonge 

echtpaar van tevoren de afspraak hebben 

gemaakt om het huwelijk niet meer te laten 

zijn dan een vriendschapsband en af te 

zien van elk seksueel contact.” Biograaf 

Lucien Custers is er niet zeker van of er van 

een “schijnhuwelijk,” à la Louis Couperus, 

gesproken kan worden “dat eventueel ook 

diende om de homoseksualiteit van de 

echtgenoot te camoufleren.” 

Over de periode van 1893 tot 1904 is er weinig 

bekend over het leven van Dèr Mouw.  

Over het jaar 1904 des te meer. Dat jaar zou 

zowel voor hem als voor het gymnasium 

rampzalig eindigen.

Dèr Mouw met zijn leerlingen in 1903 / Dèr Mouw and his pupils in 1903

Dèr Mouw met zijn leerlingen op het gymnasium te Doetichem, 
omstreeks 1885 / Dèr Mouw with his pupils of the Doetinchem gram-
mar school, circa 1885

OOk HIJ kNOOpT 
AL vANAF HET BEGIN 
EEN HECHTE 
BAND AAN De Laan van Meerdervoort in Den Haag, waar Dèr Mouw gaat wonen na het schandaal van Doetinchem/ 

After the Doetinchem Scandel Dèr Mouw moves to The Hague

history
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Johan has already been severed. Dèr Mouw 
starts working as a substitute teacher in The 
Hague and will never return to Doetinchem.

Dèr Mouw as a Philosopher
Initially, Dèr Mouw aspired to an academic career 
in philosophy. His work “Het absoluut idealisme” 
(1905) becomes the highlight of his philosophical 
prose. In newspapers and magazines, the book 
went unnoticed because of its nature and 
difficulty, as well as the choice of philosopher 
(Bolland) to which he reflects. Bolland ultimately 

turned out to be “no more than a curiosity in 
the history of Dutch philosophy.” Dèr Mouw is 
then passed over for a professorship because of 
“too much asocialness and his bad reputation in 
religious circles.” 

After his second work, “Kritische studies” (Critical 
Studies, 1906) Dèr Mouw’s fame in philosophy 
circles is declining. Dèr Mouw is part of the 
editorial staff of a scholarly Dutch philosophy 
magazine for a while, and is also involved in the 
establishment of the Internationale School voor 

Wijsbegeerte (ISVW). Custers finds his works of 
interest because they give “a clear picture of the 
way in which he tries to find a rational solution 
for the personal life issues he is struggling with. 
As the account of this quest, both books are of 
interest for a better knowledge of the man Dèr 
Mouw - and therefore also for his biography.”

In Love with Victor van Vriesland 
Of the years 1905 to 1912, not much is known 
about the personal life of Dèr Mouw. He was 
tutoring and regularly went on a holiday. 

affair in detail. In the end, the whole affair 
gets an extremely political and especially 
for Dèr Mouw a very personal overtone. 
“An extraordinary, sickening preference for 
certain youngsters” is used against him. Dèr 
Mouw is in a deep crisis and attempts suicide. 
Eventually he is “honourable discharged.” The 
school is associated with the disturbing image 
of corruption. The affair damages the school’s 
reputation, and the number of pupils decreases 
significantly. Eventually, the headmaster resigns 
due to illness. The contact between Max and 

Het schandaal 
van Doetinchem
Tussen Dèr Mouw en Max Schwartz, de 

zoon van de rector van het gymnasium, 

ontstaat een hechte vriendschap die zich 

voor Johan ontwikkelde tot een hevige 

verliefdheid. Die verliefdheid kreeg een 

extra dimensie toen Johan de vader van Max 

beschuldigde van omkoopbaarheid rond 

de afname van de eindexamens. Dèr Mouw 

wil een zelfde voorkeursbehandeling voor 

één van zijn pupillen. Custers beschrijft de 

affaire nauwgezet. Uiteindelijk krijgt alles 

een politieke en vooral voor Dèr Mouw zeer 

persoonlijke lading. “De buitengewone, 

ziekelijke voorliefde voor sommige 

jongelieden” wordt hem voor de voeten 

gegooid. Dèr Mouw raakt in een diepe crisis 

en doet een zelfmoordpoging. Hij krijgt 

uiteindelijk “eervol ontslag.” Er ontstaat 

een onthutsend beeld van de school, van 

omkooppraktijken en geknoei rond examens. 

De reputatie krijgt door de affaire een flinke 

knauw, het aantal leerlingen liep 

drastisch terug en uiteindelijk 

nam ook de rector vanwege ziekte 

ontslag. Het contact tussen Max 

en Johan is dan al verbroken.  Dèr 

Mouw gaat in den Haag werken 

als (bijles)leraar en zal nooit meer 

terugkeren naar Doetinchem.

Dèr Mouw als filosoof
Aanvankelijk ambieerde Dèr 

Mouw een academische loopbaan 

in de wijsbegeerte. Zijn werk Het 

absoluut idealisme (1905) vormt 

uiteindelijk het hoogtepunt van 

zijn wijsgerig proza. In kranten 

en tijdschriften blijft het boek 

onbesproken vanwege de aard 

en de moeilijkheidsgraad ervan en vanwege 

de keuze van de filosoof (Bolland) op wie hij 

reflecteert. Bolland blijkt uiteindelijk “niet 

meer dan een curiositeit in de geschiedenis 

van de Nederlandse wijsbegeerte.” 

filosofenland. Dèr Mouw maakt wel een tijdje 

deel uit van de redactie van het Tijdschrift 

voor Wijsbegeerte en ook is hij betrokken bij 

de oprichting van de Internationale School 

voor Wijsbegeerte (ISVW). Custers vindt zijn 

werken van belang omdat ze “een duidelijk 

beeld geven van de manier waarop hij een 

rationeel gefundeerde oplossing probeerde 

te zoeken voor de persoonlijke levensvragen 

waarmee hij worstelde. Als verslag van deze 

zoektocht zijn beide boeken van belang voor 

een betere kennis van de mens Dèr Mouw – 

en dus ook voor zijn biografie.”

Verliefd op 
Victor van Vriesland
Van de jaren 1905 tot 1912 is er over het 

persoonlijke leven van Dèr Mouw niet veel 

bekend. Hij gaf zijn lessen en ging met 

regelmaat op vakantie. Zeker is wel dat 

rond 1911 zijn leerling (en latere literator) 

Victor van Vriesland met enige regelmaat bij 

Dèr Mouw verbleef. Aanvankelijk verloopt 
De Laan van Meerdervoort in Den Haag, waar Dèr Mouw gaat wonen na het schandaal van Doetinchem/ 
After the Doetinchem Scandel Dèr Mouw moves to The Hague

Dèr MOuW rAAKT In EEn 
DIEpE CrISIS En 
DOET EEn 
zElfMOOrDpOgIng

Dèr Mouw wordt vervolgens gepasseerd 

voor een hoogleraarschap vanwege “te grote 

onmaatschappelijkheid en de slechte roep 

waarin hij op geestelijk gebied stond.” 

Na zijn tweede werk (Kritische studies uit 1906) 

decimeert ook de bekendheid van Dèr Mouw in 

history
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carefully made parts of later letters from Dèr 
Mouw unreadable. Dèr Mouw must have had the 
impression that his feelings were reciprocated. 
At that moment, it becomes clear to him that 
Victor does not reciprocate his feelings. Dèr 
Mouw again falls into despair. 

The Poetry and Brahmanism 
Gradually he comes to the realisation that 
philosophy will never give him enough answers 
to his questions of life. He found these answers 
in Brahmanism, a monotheistic early form of 
Hinduism. Brahman is “the designation of the 

divine, which at the same time is transcendent 
and immanent, and in which God, myself and the 
world coincide.” From now on he would sing the 
praise of the unity of everyone and everything in 
Brahman. This results in beautiful poems in the 
last years of Dèr Mouw’s life, and in our present 
days, a thorough, easily-to-read biography. Dèr 
Mouw himself did not live to see the appearance 
of his first collection. 

With the publication of his poetry, Victor van 
Vriesland takes centre stage. After he discovers 
that Dèr Mouw is producing “a diarrhoea of 

verses” in rapid succession, it is Victor who, after 
the death of his friend, compiles the Collected 
Works of Johan Andreas dèr Mouw.

Homosexual or Not?
The question of whether Johan Andreas Dèr 
Mouw was a homosexual surfaced with some 
regularity in various publications. In his 
introduction of “Naar vriendschap zulk een 
mateloos verlangen,” Hans Hafkamp stated that 
Dèr Mouw’s homosexuality “certainly is not” as 
generally acknowledged as that of poet Willem 
Kloos, a contemporary of Dèr Mouw. Since the 

However, it is certain that around 1911 his student 
(and later man of letters) Victor van Vriesland 
stayed with Dèr Mouw with some regularity. 
Initially the contact was difficult. But very slowly 
Dèr Mouw’s feelings of antipathy changed into an 
“unconscious falling in love,” which deliberately 
increases in severity. On vacation in Norway in 
1912, Dèr Mouw receives two telegrams from 
Victor, of which the content is lost. They probably 
were about Victor’s seriously ill mother. Johan 
decides to return to The Netherlands and is 
collected by Van Vriesland by car. What happened 
in the car remains a mystery, also because Victor 

het contact moeizaam. Maar heel langzaam 

veranderde het gevoel van antipathie dat Dèr 

Mouw ervoer in een “onbewuste verliefdheid” 

die zeer welbewust in hevigheid toeneemt. 

In 1912 ontvangt Dèr Mouw op vakantie in 

Noorwegen twee telegrammen van Victor 

waarvan de inhoud niet bewaard bleef. 

Waarschijnlijk gingen ze beide over de ernstig 

zieke moeder van Victor. Johan besluit terug 

te keren naar Nederland en wordt door Van 

Vriesland met de auto opgehaald. Wat er 

zich in de auto afspeelde blijft een raadsel, 

ook omdat Victor delen uit latere brieven 

van Dèr Mouw zorgvuldig onleesbaar heeft 

gemaakt. Dèr Mouw moet de stellige indruk 

hebben gehad dat zijn verliefdheid wederzijds 

was. Hem zal op dat moment duidelijk zijn 

geworden dat Victor de vriendschap anders 

beleefde dan hijzelf. Dèr Mouw raakte 

wederom in een crisis.

De poëzie en het 
Brahmanisme
Gaandeweg realiseerde hij zich ook dat de 

wijsbegeerte hem nooit afdoende antwoord 

zou geven op 

zijn levensvragen. 

Antwoorden 

vond hij in het 

Brahmanisme, een 

monotheïstische 

vroege vorm van het 

hindoeïsme. Brahman 

is “de aanduiding van het goddelijke, dat 

tegelijkertijd transcedent en immanent is en 

waarin God, ik en de wereld samenvallen.” 

Voortaan bezong hij de eenheid van iedereen 

en alles in Brahman. Dat leverde in de 

laatste jaren van Dèr Mouw’s leven prachtige 

gedichten op en nu dus ook een gedegen, goed 

leesbare biografie. Dèr Mouw zelf heeft de 

verschijning van zijn eerste bundel overigens 

niet mogen meemaken. Bij de verschijning van 

zijn poëzie was een hoofdrol weggelegd voor 

Victor van Vriesland. Nadat deze constateerde 

dat Dèr Mouw in hoog tempo “een diarree 

van verzen” produceerde, was Victor diegene 

die na het overlijden van zijn vriend de 

Verzamelde Werken van Johan Andreas dèr 

Mouw bezorgde...

Homoseksueel 
of niet?
De vraag of Johan 

Andreas dèr Mouw 

homoseksueel 

was duikt met 

enige regelmaat 

in verschillende 

publicaties op. Hans 

Hafkamp stelde in 

zijn inleiding van 

Naar vriendschap zulk 

een mateloos verlangen 

dat de homoseksualiteit 

van Dèr Mouw “zeker 

niet” zo algemeen erkend 

is als die van Willem Kloos. 

Sinds de verschijning van die 

bloemlezing in 1979 is er wel 

meer bekend geworden over 

het leven van Dèr Mouw. Zo 

verschijnen er in het Volledig dichtwerk (1986) 

enkele Franse gedichten die bij de samenstellers 

van de bundel tot een bijzondere conclusie 

leidt: “Het gebruik van het frans kan ingegeven 

zijn door de wens het hartstochtelijke (homo) 

erotische karakter van de inhoud enigszins te 

Dèr Mouw met zijn pleegdochter Hetty / 
Dèr Mouw with his foster daughter Hetty

WAT er zICH IN De AuTO 
AFSpeelDe BlIJFT 
eeN rAADSel

Victor van Vriesland signeert de Verzamelde Werken van Dèr Mouw, 
omstreeks 1947 / Victor van Vriesland signs Dèr Mouw’s collected 
works, circa 1947
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lips.] That may very well refer to a homoerotic 
relationship... 

Dèr Mouw was an “extremely complicated 
personality.” As far as we know, during his life-
time he falls in love with a young man - entrusted 
to him as a pupil - twice. These crushes are 
incontrovertible. In 1969, Van Vriesland revealed 
that Dèr Mouw had the urge to suddenly go to 
Amsterdam and “stay under the radar” for 
some time. These trips were rather “wild” in 
nature. According to Van Vriesland, Dèr Mouw 
was a “complicated personality,” both interested 

in men and women. Van Vriesland refers to 
him as bisexual. In his Doetinchem period, his 
reputation as a homosexual was strengthened 
by the conflict with the headmaster, the father 
of Max, who accused him of that “extraordinary 
and sick love for some young men.” Biographer 
Custers calls it “striking that Dèr Mouw’s social 
contacts in The Hague often are with significantly 
younger men.” Everyone may draw his or her own 
conclusions from that. This labelling is perhaps 
more important in the “GLBTQI period” than it 
was in the beginning of the twentieth century. 
Now more than ever, labelling is a condition for 

belonging to a group. And that was the last 
thing Johan Andreas dèr Mouw wanted...

Both Lucien Custers’ biography of Dèr Mouw 
and a new anthology from his poetry by Jan 
Kuijper were published (in Dutch) by Uitgeverij 
Vantilt, Nijmegen. This review contains several 
quotes from Custers’ biography. In 2015 “Full of 
God and tiny pancakes,” a collection of sixteen 
poems by Dèr Mouw in an English translation 
by John Irons, was published by the Dutch 
Foundation for Literature. A PDF of this booklet 
is online available.

publication of this anthology of Dutch homoerotic 
poetry in 1979, more has surfaced about the life 
of Dèr Mouw. In “Volledig dichtwerk” (Complete 
Poetry, 1986) some French poems appear, what 
makes the compilers of the work come to a 
special conclusion: “The use of French can be 
dictated by the desire to somewhat hide the 
passionate (gay) erotic nature of the content.” 
The first line of one of these poems: “Ja, de 
wereld verbiedt dat jij je lippen, je haren en de 
bekoring van je lichaam aan mijn lippen geeft 
(...)” [Yes, the world interdicts that you give your 
lips, your hairs, and the appeal of your body to 

verhullen.” Bij een gedicht luidt de eerste 

regel: “Ja, de wereld verbiedt dat jij je lippen, 

je haren en de bekoring van je lichaam aan 

mijn lippen geeft (...).” Dat zou wel eens over 

een homo-erotische relatie kunnen gaan...

Dèr Mouw was een “buitengewoon 

gecompliceerde persoonlijkheid,” die, 

voor zover bekend, twee keer in zijn leven 

hartstochtelijk verliefd werd op een jongeman 

die hem als leerling was toevertrouwd. Die 

verliefdheden staan onomstotelijk vast. 

Van Vriesland onthulde in 1969 verder dat 

Dèr Mouw de gewoonte had om plotseling 

naar Amsterdam te gaan en daar enige 

tijd “onder te duiken.” De uitstapjes waren 

“nogal wild” van aard. Ook was Dèr Mouw 

volgens Van Vriesland “in erotisch opzicht 

een gecompliceerde persoonlijkheid” wiens 

belangstelling zowel naar jonge mannen als 

naar vrouwen uitging. Van Vriesland noemt 

hem biseksueel. In zijn Doetinchemse tijd 

werd zijn reputatie als homoseksueel nog 

eens versterkt door het conflict met de rector, 

vader van Max, die hem “de buitengewone, 

ziekelijke voorliefde voor sommige 

jongelieden” voor de voeten gooide. 

Biograaf Custers noemt het “opvallend dat 

de sociale contacten van Dèr Mouw in Den 

Haag vaak betrekking hadden op aanzienlijk 

jongere mannen.” Iedereen mag zijn eigen 

conclusies trekken. Het indelen in hokjes 

is misschien belangrijker in het “HLBTQI-

tijdperk” dan dat het was aan het begin van 

de twintigste eeuw. Hokjes en etiketten zijn 

nu meer dan ooit een voorwaarde om erbij te 

horen. En dat was wel het laatste wat Johan 

Andreas dèr Mouw wilde... 

De biografie Alleen in wervelende wereld: Het 

leven van Johan Andreas dèr Mouw door Lucien 

Custers (368 blz., geb., ISBN 9789460043666, € 

29,95) en Mijn taalorkest: Een ruime keuze uit 

‘Brahman’ door Jan Kuijper (184 blz., paperback, 

ISBN 9789460043819, € 19,95) zijn beide 

verschenen bij Uitgeverij Vantilt te Nijmegen. 

Dit artikel bevat een ruime hoeveelheid citaten 

uit de biografie van Custers. J.A. dèr Mouw’s Je 

bent de wolken en je bent de hei, gekozen en 

ingeleid door Marjoleine de Vos, is uitgegeven door 

Uitgeverij Van Oorschot (2008). 

Het Volledig dichtwerk verscheen eveneens 

bij Uitgeverij Van Oorschot en is niet meer 

verkrijgbaar. Naar vriendschap zulk een mateloos 

verlangen: Bloemlezing uit de Nederlandse homo-

erotische poëzie (1979), samengesteld door Hans 

Hafkamp, is uitgegeven door Uitgeverij Bert Bakker 

en antiquarisch verkrijgbaar.
Victor van Vriesland als jongeman / 
Victor van Vriesland as a young man

De studeerkamer van J.A. dèr Mouw / J.A. dèr Mouw’s study
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