
JAAP HARTEN volgde

toneellessen bij de legen

darische actrice Else

Mauhs, over wie hij later

een indrukwekkende bio

grafie schreef In 1954 de

buteerde hij met de dicht

bundel Studio in dag

licht. Hij publiceerde vijf

dichtbundels voordat in

1964 zijn verhalenbundel

Operatie Montycoat ver

scheen. Met zijn roman

De getatoeëerde Lorelei

brak Harten in 1968 door

bij het grote publiek.

HANS RENDERS schreef

opzienbarende biogra

fieën van de dichtersjan

Hanlo enjan Campert.

Hij is, naast zijn werk als

directeur van het Biogra

fie Instituut van de Rijks

universiteit Groningen,

criticus voor Het Parool

en Vrij Nederland. Hij

verzorgde de vierde druk

van de poëziebloemlezing

VijfVijftigers (2000) en

is samensteller van de

poëziebloemlezing uit het

werk van jan Campert,

Dat ik van binnen brand

(2004).



Jaap Harten
Verzameld werk
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JAAP HARTEN werd ooit door Kees Fens in de Volkskrant een Harold Pinter in de
dop genoemd. Het rijke oeuvre van Jaap Harten (1930) bestaat uit poëzie, korte ver
halen, romans en essays.

Hans Renders las het werk van Harten en stelde er zijn keuze uit samen. Hij is
ruimhartig, maar ook onorthodox te werk gegaan. Als een sampelende DJ à la Jun
kie XL haalde hij uit dit rijke reservoir wat hem van pas kwam. Niet alleen ontdeed
Renders de poëzie van tijdgebonden thematiek, ook snoeide hij onverbiddelijk in
Hartens proza. Uit Hartens debuut Studio in da8licht (1953-1954) bleef welgeteld één
gedicht over; de open brieven aan verwante kunstenaars in Garbo en de broeders
Grimm (1969) doorstonden daarentegen allemaal de selectie. Van de roman Madame
TU5saud in Berchtes8aden (1972) werd tweederde weggesneden zodat een boeiende,
historisch interessante faction-novelle overbleef.

Jaap Harten
Verzameld

werk
Gekozen door Hans Renders
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VAN JAAP HARTEN

*aandacht op www.arbeiderspers.nl
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