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 1 Het betreft een door Esther Krop geïllustreerde en van 
vignetten voorziene bibliofiele uitgave uit 1991, die zes 
gedichten van haar hand bevat en verschenen is in een 
oplage van 18 exemplaren. (www.itplein19.nl)

 2 Een van de brieven – die van 1 januari 1993 – bevat een 
gedateerde aanvulling. Arjen Fortuin telt deze aanvul
ling in zijn recensie van Brieven aan Esther kennelijk 
als een afzonderlijke brief, waardoor hij uitkomt op een 
totaal van twintig (NRC 12 mei 2011).

Op 7 juli 1992 schrijft Arnon 
Grunberg een kort briefje aan 
Esther Krop waarin hij haar com
plimenteert met haar boek, bedoeld 
is Geworpen stenen.1 Hij nodigt 
haar uit ‘een glaasje wijn te komen 
drinken en over de belangrijke din
gen van het leven te praten, zoals 
daar bijvoorbeeld zijn, schrijven’ 
(p. 15). Daarmee is inhoudelijk de 
toon gezet. Esther Krop woont op 
dat moment in Enschede, Grunberg 
in Amsterdam, maar een afspraak 
is snel gemaakt. Nog voor het eind 
van de maand zoekt ze Grunberg op 
in de Van Eeghenstraat 89hs.

De correspondentie werd voortgezet en duurde 
uiteindelijk tot 14 september 1993. De brieven 
van Esther Krop zijn er niet meer. Die van 
Grunberg nog wel, alhoewel er ook van hem – 
zoals hij zegt in de inleiding – brieven verloren 
zijn gegaan. Wat rest zijn achttien brieven en 
een gedeelte van een negentiende.2

De brieven zijn uitgegeven door Esther Krop 
van uitgeverij Alauda Publications (Amster
dam). Dat is gebeurd op drie manieren: als 
reguliere uitgave, als ebook en als bibliofiele 
facsimileeditie. De brieven zijn spaarzaam 
van verklarende noten voorzien. De anonimi
teit van de meeste genoemde personenen 
(onder wie ‘het varken’) is daarmee gewaar
borgd. Dat is een keuze.
Beide boeken zijn met grote zorg en liefde voor 
het boekenvak uitgegeven. De facsimileeditie 

– genaaid gebonden, met leeslint en gevat in 
een handgemaakte smetteloos witte doos – 
heeft een oplage van tweehonderd exemplaren, 
en is gesigneerd en genummerd door 
Grunberg . De reguliere uitgave bevat als 
in liggende bonus een herdruk van Grunbergs 
gedicht ‘De dood zal mijn moeder zijn’. Deze 
herdruk heeft de vorm van een feuille volante 
en volgt daarin op de voet de oorspronkelijke 
uitgave die in augustus 1992 verscheen bij 
Grunbergs Kasimir Uitgeverij. De adressaat 
ontving het gedicht als bijlage bij de brief van 
5 augustus 1992 (of bij die van 4 september?), 
zoals blijkt uit de facsimileeditie, waarin de 
oorspronkelijke uitgave mee is afgedrukt. 
Hierbij dus het verzoek aan alle lezers van het 
brievenboek om het los inliggende gedicht 
tussen  p. 26 en 27 te bewaren.
Na de eerste ontmoeting worden maandelijks 
een of twee brieven gewisseld, misschien iets 
meer, want niet alle brieven zijn immers 
bewaard gebleven. Grunbergs inzet is hoog. 
Hij brengt onder woorden hoe hij zich ver
houdt tot de gecorrumpeerde wereld. Hij 
beschouwt het als zijn taak datgene na te jagen 
waarvan hij denkt dat het hem zal redden, 
hoewel  hij beseft dat redding uitgesloten is. 
Schrijven is belangrijk, ‘misschien zelfs heilig’ 
(p. 20), aldus de auteur. Het vindt een 
voedings bodem in de woede en drift die hij 
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‘Ik wil me het leven 
niet gemakkelijk maken’

voelt. ‘Ik ben woedend over mijn lot en woe
dend over mijn leven omdat het onvolmaakt is, 
omdat misschien alleen de dood het zou kun
nen volmaken, en door te schrijven probeer ik 
iets daarvan te vervolmaken voordat het niet 
meer kan’ (p. 21). Schrijven is bittere nood
zaak, niet ter ere van de kunst maar als recht
vaardiging van het isolement waarin de auteur 
verkeert. Schrijven is ook zelfvernietiging. 
Het is geen alternatief voor deelname aan het 
leven, maar een vorm van overleven, tegen de 
angst in.
Al vanaf september begint een andere toon 
door te klinken in de brieven. Grunbergs 
op vattingen worden niet langer in directe zin 
onder woorden gebracht, maar zijn hoogstens 
indirect af te leiden uit de kritiek die hij 
formuleert  ten aanzien van Esther Krops 
‘calvinistische ’ opvattingen. De echte liefde die 
ze voelt, de echte kunst waarin ze gelooft, de 
opofferingen die ze zich daarvoor getroost: 
alles is verdacht en oppervlakkig en mist de 
noodzakelijke humor. De kritiek begint zich uit 
te strekken over haar gedichten, die leiden aan 
een teveel aan symbolisme, filosofie en mys
tiek. Grunberg windt zich op over Esther 
Krops gevoel van machteloosheid en weerloos
heid en over het feit dat ze geen verantwoorde

spondence some years ago, and who had invit
ed him to dinner in the first place. I allowed a 
nonchalant smile to settle on my face. Esther 
didn’t seem to be surprised at all. It was as if 
she had secretly arranged this for me, like a 
birthday present or a retirement party  gift. 
‘Anything for a good cause’, was his answer to 
my asking him why he would want to perform 
such an intimate act in a stranger’s house.
Within minutes Mr. Grunberg was revealing 
himself in all his splendour, leaving nothing 
except for his collection of lucky charms, trin

kets that various people had given him over the 
years, possibly to protect him from being 
scorched by evil eyes. Removing them would, 
admittedly, have been going too far. Esther and 
I applauded wholeheartedly. Then the music 
faded out. He reached for his jacket and called 
for a taxi. We agreed that it was late and that he 
had an important appointment early next 
morning.  
I wonder if Mr. Grunberg telepathically sensed 
the good cause waving goodbye to him from the 
balcony?
 

  > vervolg van p. 22

lijkheid op zich neemt en niet gelooft in de ver
wezenlijking van idealen, terwijl ze daar wel 
naar leeft. Naarmate de tijd verstrijkt worden 
de bewoordingen feller, de toon scherper.
Januari 1993 breekt aan. Die maand is met vijf 
brieven een recordmaand. Samen vullen ze 
maar liefst 19 van de 53 met brieven bedrukte 
bladzijden van de uitgave. Grunbergs gedre
venheid bereikt in deze periode een hoogte
punt. Dat blijkt uit de inhoud, maar ook uit de 
vorm, waarvan overigens alleen een volledig 
beeld te krijgen is aan de hand van de facsimi
leeditie. Hij maakt gebruik van vet, onder
streept woorden, schrijft uitgebreide passages 
bij met de hand, in een enkel geval zelfs tot 
achter op de envelop aan toe. Naar het schijnt, 
laat Esther Krop de kritiek niet over haar kant 
gaan, wat weer tot heftige tegenreacties aan
leiding geeft. Ze laat Grunberg weten dat ze de 
briefwisseling ‘klote’ vindt.
Dan valt er een gat in de correspondentie. 
Het blijft bijna zeven maanden stil.
Esther Krop gaat in Amsterdam studeren en 
stuurt Grunberg een verhuisbericht, waarna de 
briefwisseling nog even weer op gang lijkt te 
komen. Dat is slechts schijn. Alles is kennelijk 
gezegd. In zijn laatste brief, van 14 september 
1993, vermeldt Grunberg dat hij op 1 oktober 
het manuscript van zijn nieuwe boek (Blauwe 
maandagen) moet inleveren. Want dat is het 
boek waaraan hij werkte toen hij contact 
onderhield met Esther Krop.




