
J.H. Donner ‘Na mijn dood geschreven.’ Uitgeverij Bert Bakker. 
Amsterdam1986. Stukjes uit het NRC Handelsblad, met interview van Max Pam.  
(Hersenbloeding/1). 
 
Soort ziekte: Hersenbloeding, beschrijving verblijf in verpleeghuis. 
Over de schrijver: Johannes Hendricus Donner, was Nederlands schaker, 
publicist en columnist (Den Haag 6.7.1927 - Amsterdam 27.11.1988) . De schrijver 
stierf in 1988. Voor Na mijn dood geschreven (1986) kreeg hij de Henriëtte Roland 
Holstprijs. 
 
Soort boek: bundel columns, verpleeghuiservaringen en andere stukjes, met 
het interview van Max Pam. 
 
Korte samenvatting : In ‘Na mijn dood geschreven’ zijn alle stukjes 
gebundeld die wijlen Donner in de jaren tachtig vanuit het verpleeghuis schreef. 
Lezen kon hij toen niet meer, schrijven ook niet, praten ging uiterst moeizaam, maar 
typen met één vinger kon hij wel. Hij beschrijft in , korte, kernachtige, vaak 
humoristische stukjes over zijn kleine wereld in het verpleeghuis, over zichzelf, zijn 
eigen vaak moeilijke gedrag, zijn familie, de reactie van zijn dochter die aanvankelijk 
zei dat hij dood was begrijpt hij, medepatiënten, hulpverleners. Donner voelde zich 
gevangene van zijn eigen lichaam, en kon door te schrijven ‘buiten het verpleeghuis’ 
stappen. Hij kon erg vervelend zijn, en moeilijk zijn voor de verpleging, maar 
probeerde uit te leggen hoe dat kwam. In de bundel zijn ook stukjes over de wijdere 
wereld, ideologieën, filosofen, schaakgrootmeesters en oorlogen. “Na mijn dood 
geschreven” verscheen in 1992. Sindsdien is er, met name in die grote wereld, veel 
veranderd. De kleine verpleeghuiswereld heeft nog veel vergelijkbare trekjes. 
 
Wat viel op: Donner beschrijft zichzelf niet mooier dan hij is. Zelfs met al zijn 
sores blijft hij krachtig overkomen, kan met afstand vertellen hoe het ook voor 
anderen (bijvoorbeeld zijn dochter) moet zijn geweest. 
 
Citaten: Pag. 7: ‘Ik ben honderd procent invalide en ik ben honderd procent 
normaal, dat is het probleem waar de zusters zo gek van worden.’ 
Pag. 13: ’Na mijn hersenbloeding was ik volkomen paranoïde . De professor had 
het allemaal gedaan…..In die tijd droomde ik heel veel, vreselijke dromen. Zelf had 
ik een zuster vermoord….Ik schreeuwde iedereen van mijn bed. Daarom moest ik 
worden vastgebonden, een werkje dat de zusters bepaald niet prettig vonden…..Toen 
ik werkelijk begreep hoe laat het met me was, dacht ik: ’ik moet zorgen dat ik niet 
afhankelijk wordt.’ 
Pag. 50: ’Op mijn hulpgeroep zei ze eenvoudig: ‘Dat mag niet, meneer, daar ben ik te 
jong voor.’ Zij begon omstandig uit te leggen, dat zij alleen koffie en thee mocht 
rondbrengen, maar dat haar uitdrukkelijk verboden was de patiënten te helpen.’ 
 
Recensies: Max Pam, Vrij Nederland, 8 februari 1986: ‘meesterlijke stukjes, 
die in hun eenvoud vaak navrant zijn,’ ‘unieke stukjes, omdat nog niet eerder een zo 
verregaande invaliditeit van binnenuit werd beschreven.’ ‘Het is een willekeurige 
stijlproeve van proza van opmerkelijke originaliteit en ongeëvenaarde geestkracht. 
‘Dat J.H. Donner bij deze wordt voorgedragen voor de Henriette Roland Holst-prijs 
1987 ligt echter niet aan zijn fysieke toestand, maar aan het feit, dat hij zich, vanaf 
zijn ziekbed, heeft ontpopt als een der opmerkelijkste schrijvers van Nederland. 
Nooit, zo placht hij openhartig te beweren, heeft hij tegen zijn verlies gekund. 



‘Verliezen is heel erg. Als ik verlies laat ik niets merken, maar God hoort me 
brommen’ (Het Parool, 7 januari 1967). In diezelfde periode vocht hij een 
prestigieuze tweekamp uit met zijn collega-schaakgrootmeester Hans Ree. Hij 
verloor. ‘Nadat ik de laatste partij tegen Ree geheel beheerst had opgegeven en in 
de beste Angelsaksische traditie mijn tegenstander waardig de hand had gedrukt, 
rende ik naar huis waar ik mij brullend op mijn bed wierp en de dekens hoog over 
mijn gezicht trok.’ 
Twee decennia later was J.H. Donner weer in een dergelijke tweekamp verwikkeld, 
die tegen dood en algehele fysieke afhankelijkheid. Dit duel zou hij op punten 
winnen. Het is om deze kwaliteiten dat de Commissie, in sympathie en bewondering 
voor de schrijver en de mens, unaniem adviseert J.H. Donner met de Henriette 
Roland Holst- prijs 1987 te gradueren.’ Theun de Vries (voorzitter), Martin van 
Amerongen, Peter van Zonneveld. 


