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 ‘Memoires van een biograaf’ 
 

Lezing over Jan Wolkers, 14 maart 2023   
door Onno Blom 

  
Tien jaar lang werkte Onno Blom aan 

de biografie van een van de meest 

geliefde en rebelse schrijvers en 

kunstenaars van Nederland:  

Jan Wolkers.  
 

Een jaar voor zijn dood, op 19 oktober 

2007, sloeg Wolkers hem in zijn huis 

op Texel tot biograaf. Blom had geen 

idee waar hij aan begon, wist ook niet 

dat de beeldhouwer-schilder-schrijver 

elke snipper papier uit zijn leven had 

bewaard. En meer. 
 

‘Arme Onno,’ zei Wolkers tegen de NRC toen het nieuws bekend werd, ‘bloed, zweet en 

tranen zullen langs zijn rug lopen.’ Ongelijk had hij niet. Nadat Wolkers plotseling was 

gestorven, stond Blom er alleen voor. Hij groef zich door Wolkers’ archief als een mol door de 

aarde, liep in de voetstappen van zijn held. Van Oegstgeest tot Amsterdam, van Leiden tot 

Parijs. Ook na de publicatie van de vuistdikke biografie ‘Het litteken van de dood’, komt de 

geest van Wolkers nog altijd spoken in zijn dromen. 

 

Lees verder op pagina 2 

 

 

 

Aanvang lezing 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, aanmelden niet nodig   
Locatie: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.  Niet-leden betalen 8 euro p.p. 



 

Onno Blom (1969) is schrijver, biograaf, letterkundige en literair 

criticus voor de Volkskrant en Nieuwsweekend op NPO Radio1. 

Hij studeerde in 1994 cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam 

in Culturele Studies en Nederlandse taal- en letterkunde.  

In 2017 promoveerde hij aan de Leidse Universiteit op Het litteken 

van de dood, de biografie van de beeldhouwer-schilder-schrijver 

Jan Wolkers, die werd bekroond met de prestigieuze Nederlandse 

Biografieprijs.  

In 2019 presenteerde hij de vierdelige televisiedocumentaire Het raadsel Rembrandt en 

publiceerde De jonge Rembrandt. Een biografie, dat in vertaling in Engeland en Amerika 

verscheen. In 2020 schreef hij De wondergrijsaard. Portret van Harry Mulisch. In 2022 

publiceerde hij Genialiteit staat nooit buitenspel. Jan Wolkers & voetbal. Momenteel werkt 

Blom aan zijn familiekroniek. 

 
1. Van het Bestuur 
 

Als Kunstkring hebben wij vaak contact met andere organisaties die activiteiten 

organiseren op het gebied van kunst en cultuur. In dat kader melden wij vast dat dit jaar 

op zaterdag 8 en zondag 9 juli weer de Leidse Rembrandt Dagen worden georganiseerd.  

Het hele Pieterskwartier wordt getransformeerd in een wijk uit de tijd van Rembrandt.  

Een mooi cultuurhistorisch evenement, levendig verbeeld.  

Voor dit evenement zoekt men nog vele acteurs en vrijwilligers:  

De Vrijwilligers – Leidse Rembrandt Dagen  Het is een leuke ervaring er aan mee te doen. 

 
 
 

2. Komende lezingen en activiteiten 
 

14 maart 2023 In het kader van de Boekenweek komt Onno Blom met zijn lezing 

‘Memoires van een biograaf’ over leven en werk van Jan Wolkers 
 

11 april 2023 ‘IJsland, land van gletsjers en vuur’, lezing door Diana de Wild 
 

 9 mei 2023 ‘David Bailly, het verrassende verhaal van Vanitas’, lezing door Haro Schultz 

van Haegen n.a.v. de tentoonstelling van werken van de schilder David Bailly 

in de Lakenhal vanaf maart 2023 
 

13 juni 2023 ‘125 jaar Escher, nog altijd een raadsel’, lezing door Micky Piller i.v.m. dit 

jubileumjaar 
 

In juli en augustus zijn er geen lezingen.  

Dinsdag 12 september 2023 begint het nieuwe seizoen. 
  

https://leidserembrandtdagen.nl/het-evenement/de-vrijwilligers/


3. Terugblik voorstelling 14 februari, ‘Mahler 11, Lied van Verlangen’, 

scènes uit het huwelijk van Mahler, door Lidewij Gerits en Erik Siebel 
 

De 10 symfonieën die Mahler heeft 

gecomponeerd werden hier fraai aan-

gevuld met een 11e, een voorstelling 

waarin het huwelijk van Gustav Mahler met 

Alma Mahler wordt uitgebeeld aan de hand 

van brieven die hij aan haar schreef, Alma’s 

dagboek en een factuur van Sigmund 

Freud. We zagen Erik Siebel gepassioneerd 

dirigeren, brieven schrijven aan Alma en 

met hetzelfde stokje (een mooie vondst) 

werd de pijprokende Sigmund Freud tot 

leven gewekt door Lidewij Gerits.  

Hoewel het geluid niet altijd goed overkwam 

was het indrukwekkend om te zien hoe dit 

echtpaar heel beeldend de dramatiek binnen 

dit huwelijk vertolkte, zoals het dringende 

verzoek van Mahler aan zijn toekomstige 

vrouw om haar eigen carrière als componist op 

te geven.  
 

Regisseur en tekstschrijver Bart Vieveen heeft 

door het verweven van de muziek van Mahler 

door de voorstelling en de krachtige beelden 

die de teksten oproepen een prachtige voorstelling gecreëerd. 

 

 

4. Voor u gezien en aanraders 
 

Biënnale Noordwijk: ‘Transities – kunst op geestrijke gronden’, 23-03 t/m 21-08 
 

De eerste editie van Biënnale Noordwijk telt in totaal 

twaalf kunstwerken, gemaakt door nationale en 

internationale, beginnende en al meer gearriveerde 

kunstenaars. Alle werken zijn geïnspireerd op het 

Noordwijks landschap en op het zelfherstellend 

vermogen van mens en natuur in de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen. Te zien in Noordwijk 

aan zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. 

Routes zijn uitgezet. 

Henk Visch, ‘Moeder’, brons  Biënnale Noordwijk (biennalenoordwijk.nl) 
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