
Herman de Man door C.J.W. Gravendaal 

Vijf en twintig jaar geleden, op 15 november 1946, werd Nederland opgeschrikt door een vliegtuig
ramp op Schiphol. Op 16 november vermeldden de, toen nog door de papierdistributie, kleine 
kranten het officieel communiqué van de persdienst van de KLM: 

„Het KLM-vliegtuig van den regelmatigen dienst Londen-Amsterdam, een Dakota, die de re-
gistratieteekens PH-TBW droeg en die te 19.50 uur gisteravond op Schiphol moest aankomen, 
is bij de landing verongelukt en geheel vernield. 
Een en twintig passagiers, vier man bemanning en een stewardess kwamen om het leven" 

Onder de inzittenden bevond zich de schrijver Herman de Man, die de functie van omroepleider 
van de Curacaose Radio Omroep bekleedde. 
In de korte tijd die ik voor dit herdenkingsartikel beschikbaar had viel het mij op hoe verspreid 
allerlei gegevens over Herman de Man voorkomen. Ook mij is het niet gelukt in dit korte tijdsbestek 
een enigszins afgerond beeld van de schrijver samen te stellen. 
Salomon Herman Hamburger, de oorspronkelijke naam van Herman de Man werd te Woerden gebo
ren op 11 juli 1898 in wijk B no. 99 (Rijnstraat 32? ). Het gezin Hamburger verhuisde in 1902 
naar Benschop; eerst vestigde het zich te Polsbroekerdam; later te Benschopdorp, waar het woonde 
aan het Dorpspleintje. 
Hermans vader handelde in textiel, mollenvellen, tweedehandsgoederen en boerenantiek. Herman 
trekt mee de polder in. 

Hij gaat over de lange slingerende paden met de vele, vele, schuine knotwilligen, hij gaat van 
hofstede tot hofstede, telkens gaat hij de wankele draaibruggetjes over om de waren in zijn 
pak te tonen of om bestellingen op te nemen. Vaak wordt hij genodigd aan hun eenvoudigen 
tafel, hij zit er des avonds te roken en te praten. Ja te praten en te vertellen. Deze kleine 
Joodse man is een geboren, een begenadigd verteller. Hij is geen fantast, deze kleine vitale man, 
hij vertelt geen sprookjes of sagen, hij vertelt van de gewoonste dingen van het leven, maar zo 
en in zulk een verband, dat zij doorlicht worden van een wondere betekenis, een heldere men
selijkheid, die het alledaagse zeer bijzonder maakt en zeer indrukwekkend. 

Toen is Salomon Herman Hamburger gaan schrijven: 
In het tijdschrift „Leven en Werken", maandblad voor meisjes en vrouwen onder leiding van 
E.C. Knappert en Annie Salomons (1920) vinden wij zijn eerste verhal met de voor die tijd 
nogal gewaagde titel „Naakt" 
Dan verschijnt zijn naturalistische roman: 

- Aardebanden, uitg. P.N. van Kampen en Zn. Amsterdam, 1922 8°, zie ook het tijdschrift 
De Gids (1921) IV 218, 441 en 1922 I 57. 

gevolgd door: 
- Weideweelde in 2 delen, een vertelling uit het leven van Sander Goedegebuur, uitg. P.N. van 

Kampen en Zn. Amsterdam, 1923 8°, zie ook het tijdschrift De Gids (1923) IV 153. 
- Rijshout en Rozen, uitg. Nijgh en van Ditmar's Uitg. Mij., 1924 8°, fragment in Groot-

Nederland (1924) I 378-392,509-524 
dit boek beleeft in 1959 de 10e druk 

- De eenzame. Een vertelling uit het leven van Hubert Montijn. 's-Gravenhage, 1924 8° 
- Het wassende water. Een heroisch verhaal rondom Gieljan Beijen de jonge boerenzoon uit 

Hoenkoop, uitg. Nijgh en Van Ditmar, 1925 
Dit boek wordt vele malen herdrukt: 20e druk in 1961, 21e druk in 1964, 22e druk in 1967 
en 23e druk in paperback in 1971. 
opgenomen in de Nimmer Dralend reeks nr. 21. 
uitgezonden als seriehoorspel door de NCRV in 20 delen onder gastregie van Frans Somers. 
vertaald in het Deens: 
- Naar Vandene stiger. Paa Dansk ved Anne J. Valeton Kjeldgaard og Ingeborg Tvede, Kopen
hagen 1933, 8o 
vertaald in het Engels: 
- Rising waters, translated from the Dutch by G.J. Renier, Londen 1931 8o 
nog een vertaling: 
- Kapjosie udeni No holandiesu valodas tulk. Riga 1939- V. Jonase. 

- Van 2 juni - 30 juni 1925 wordt een tentoonstelling gehouden „Het schone Boek", Herman 
de Man schrijft de catalogus. 
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- Van winter tot winter, roman, uitg. De kleine librije kl. 80 
- Hollanders komt naar het water. Met pentekeningen van Dirk Nijland. Slikkerveer 1926 80-
- Jan Allemachtig en enkele andere verhalen. Utrecht Bruna 1927 80 
- Meester Lampelaar - verhalen uitg. Nijgh en van Ditmar, Rotterdam 80 1929 
- Maria en haar timmerman, uitg. Querido, Amsterdam- Salamanderreeks van de beste en oor

spronkelijke en vertaalde verhalen en romans. 1932 
vertaald in het Frans: 
- Maria et son charpentier, traduit du hollandais par Camille Melloy, Brussel 1941 (? ) 80 

- Een stoombootje in de mist, roman, Amsterdam Arbeiderspers 1933 80 Ned. Keurboekerij, 
vertaald in het Deens: 
- En Damper i Taage, Paa Dansk ved Ingeborg Tvede. Kopenhagen 1937 80 

- De kleine wereld, bedelaarsroman - Amsterdam Arbeiderspers, Ned. Keurboekerij ABC-boeken 
nr. 82 
vertaald in het Deens: 
- Vagabonder. Paa Dansk ved Anne J. Valeton Kjeldgaard og Ingeborg Tvede, Kopenhagen 
1934 80 

- Over de Joden en hunne vervolgers, Baarn 1933 
Herman de Man zag in onze samenleving tendenzen in de richting van een groeiend anti-semi-
tisme, hoewel hij niet kon voorspellen dat nog geen tien jaar later bijna zijn gehele gezin door 
jodenhaters zou worden uitgemoord 

- De barre winter van negentig, Baarn , Bosch en Keuning, 1936, roman, BK-boekenkring 
Victoriereeks 

- Scheepswerf de Kroonprinces-roman Amsterdam 1936, Ned. Keurboekerij BK-boekenkring 
vertaald: 
- Skeppsvarvet Kronprincessan - En Roman fran Holland-övers av Thure Nijman.Stockholm 1938 

- Kerstverhaal: Het bezoek, uitg. Nelissen 
- Kerstverhaal: „Keten van vuur" uitg. Nelissen 
- Marie of hoor ook haar wederpartij, roman- Rotterdam, Nijgh en v. Ditmar 1937 80 
- Hollanders komt naar het water, Rotterdam 1937, afb. krtn 53 blz. (de Lek) 
- Kapitein Aart Luteyn- beurtvaart Bosch en Keuning, Baarn 1936 Opgang-serie Victorie-reeks 
- De Koets, roman, Rotterdam 1937. Nijgh en van Ditmar 

Zijn werk wordt bekroond met de Tollens-prijs: 
„Bestuurders van het Tollens-fonds, gevestigd te Amsterdam, hebben de Tollens-prijs toegekend aan 
de schrijver Herman de Man. Ingevolge de statuten van het fonds dat in 1850 gesticht is, bij gelegenheid 
van de 70ste verjaardag van de volksdichter Hendrik Tollens, wordt om de vijfjaar een gratificatie 
aangeboden aan een of meer onzer vaderlandse schrijvers of dichters, wier werken in proza of poëzie, 
gedurende genoemd tijdsverloop uitgegeven, naar het gevoelen van bevoegde beoordelaren, zich deze 
onderscheiding hebben waardig gemaakt", (augustus 1938) 
Een omvangrijk boek is zijn: 

- Zonen van de paardekop, uitg. Nijgh en van Ditmar, 1939 
De N.V. Coq te Utrecht geeft de schrijver opdracht tot het schrijven van een boekje: 

- Geboeide oerkracht. Met tekeningen van Dirk Nijland. Niet in de handel, 1939 
In de reeks Menschen en hun beesten schrijft hij: 

- Geiten, roman. Ned. Keurboekerij, 1940 
In de Plejaden reeks (no 1) komt uit: 

- De heersers van het gewest, roman. uitg. De Driehoek, Naarden 1941 
Bij Querido te Amsterdam wordt uitgegeven zijn: 

- Heilig Pietje de Booy, met band en omslagtekening van Fré Cohen, 1940 
- Kerstvertelling: „Het licht daalt neder" 1940. uitg. Ploegsma Zeist 

Ook in verschillende verzamelwerken werden boeken of bijdragen van hem opgenomen, zoals: Zee
mansleven; Hou je roer recht; Alle klokken luiden; een Omnibus-uitgave en een Bundel blijmoedige 
verhalen in „Omnibus naar het geluk" o.a. met Godfried Bomans, Anton Coolen e.a., opgenomen 
in de Hofboekerij, huisbibliotheek vc^r het Katholiek gezin. 
Hij was redacteur van het „Dagblad van Gouda" en uitgever van het sportblad „De Maandagmorgen". 
Na zijn overlijden werd door K. Norel nog uitgegeven: 

- Mannen van Sliedrecht, naar gegevens van Herman de Man, uitg. Callenbach 1950. 
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Zijn zoon Joseph stelde het boek „Wonderlijke ontmoetingen" samen uit een aantal radiovoordrach
ten die hij wekelijks uitsprak voor radio Curaçao. 
Als geschenk voor de boekenweek 1956 stelde Dr. P.H. Ritter jr. een boekje samen „Ontmoetingen 
met schrijvers" waarin ook een bijdrage over Herman de Man. 
E. Hoffman schreef in het tijdschrift Roeping (1946, blz. 626): 
„En nu, na de bijna volkomen uitroeiing van zijn gezin door de beulshanden van den vijand, nu hij 
zelf is heengegaan in dien verschrikkelijken vlammendood op Schiphol, nu hebben wij een Eereschuld 
aan Herman de Man. Wij moeten zijn boeken herdrukken en opnieuw verspreiden, want hij zal weer 
worden gelezen als vanouds en niet het minste door het Volk, waarmede hij zoo verbonden is geweest 
en dat hem in Oudewater heeft uitgedragen als een Vorst in zijn gewest". 

BOEKBESPREKING 
Bunders, roeden, morgens, jukken, voeten, overal in ons land waren de maten vroeger verschillend. 
Jan Hendrik van Swinden (1746 - 1823), Nederlands natuur- en wiskundige van wereldvermaard
heid, bracht de meeste gegevens erover bijeen, die hij verwerkte in zijn Vergelijkingstafels uit 1812. 
Deze tafels zijn opnieuw uitgegeven, aangevuld met de nooit eerder gepubliceerde aantekeningen 
van Van Swinden. 
De inleiding en de levensbeschrijving van Van Swinden zijn van de hand van de historicus drs. R. 
Rentenaar. 
Voor ieder die zich met het verleden van een plaats of streek bezighoudt, is deze uitgave een onmis
baar hulpmiddel. 
Van Swindens Vergelijkingstafels van lengtematen en landmaten Uitgegeven in 2 delen, deel I 
180 pagina's en deel II 160 pagina's, Paperback uitvoering, Prijs voor de 2 delen (de delen worden 
niet afzonderlijk verkocht) f. 9,40. Uitgave Centrum voor Landbouw publicaties en landbouwdocu-
mentatie, te Wageningen. 
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LEYDSE VRIJDAGSE COURANT 

Te Ley den bij de Wed. Anth. de Klopper op de 
Breedestraat, Den 31 December 1773 

Op Zaturdag den 15 January 1774 zal men tot Woerden in de Stads Herberg, des nademiddags ten 
4 uuren, publik aan de meestbiedende verkoopen een zeer wel geconstitueerde Hofsteede, geleegen 
op Holland aan den Rhijn, onder Breeveld bij Grovenbrugge, onder de Poorterije der Stad Woerden, 
voorzien van een hegte en sterke Boeren-Wooning, Bergen en Schuuren, als mede Stallingse voor 
29 Koeyen en 4 Paarden, met 34 Morgen wel toegemaakt zoo Bouw- Wey- als Hooyland, waaronder 
een goede partij Steen- en Pan Aarden, zoo als alles dagelijks kan worden gezien: 
nader informatie is te bekomen bij den Heer Secretaris Swaving te Woerden. 
De Hofsteede en Landerijen worden in Huure gebruikt bij Gerrit Nieuwendijk, tot 1 Mey 1775, 
voor de somma van f. 476 jaarlijks. 

(ingezonden door ons lid O. van der Hoeven) 
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