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‘HAPPY NEW YEAR IN SEPTEMBER’
Jan Henderikse
Nieuwjaarskaarten vanaf 2003
1 tot en met 30 september 2021
Sundaywonders, Den Haag
9 augustus 2021, E-mail 
Jan Henderikse aan Mark Peeters
Leuk dat je de nieuwjaarskaart met 
Lodewijk hebt uitgezocht, de meest 
misterieuse. Niemand die dacht 
aan zijn nummer 14 als bijvoegsel. 
Met iet – sie piet – sie kleine letters 
heb ik op de andere kant zijn naam 
laten afdrukken. Denk niet dat 
velen dat hebben gezien. 

Dit jaar 2022 wordt natuurlijk 
weer iets. Ik weet alleen niet wat.  
Ik kom wel op wat. Ik wist niet dat  
ik zoveel kaarten had gemaakt. 

Eén is niet doorgegaan. Een 
kleine ezel met daarop een klein 
doek, klein hoor*, met daarop  

een postzegel van 1 ct op de 
verpakking geplakt. Als je het open 
maakte viel de één cent zegel er  
af. Niet doorgegaan want de post 
vroeg – of beter – eiste 12–16 dollar 
per stuk om het naar de overkant  
te sturen. Onlangs kreeg ik van 
iemand, anoniem uit Amsterdam – 
ik weet wie het is – een kaart met 
een gefotografeerde achterkant 
van een brief; verwarrend en intri-
gerend. En zeer goed gemaakt. 
Jaren geleden had ik een tentoon-
stelling in New York en daar hebben 
we een picture postcard van de 
Empire State Building gebruikt.  
Op die kaart stonden vele gegevens 
van hoe hoog hoe breed hoeveel 
ramen en hoeveel staal etc werd 
gebruikt en dat het slechts 3 maan-
den duurde om die kanjer klaar te 
krijgen. Je kon toen zulke kaarten 
voor 1 Ct kopen. Ongebruikt.

12 augustus 2021 e-mail van  
Jan Henderikse aan Mark Peeters

 
De kaart ziet er bijzonder goed uit 
niet in het minst door de hulp van  
het model (en de kleermaker). Hoe 
bestaat het, he? Er was niet eens 
een toilet in Versaille. Een pot waar 
Hij op ging zitten met het kabinet 
rondom en één van die jongens had 
dan de eer – hoe weet ik niet – Zijn 
bibs schoon te vegen, vingeren? De 
Keizer, die later in Doorn zat, had in 
Sans Sousi een badkamer – ik neem 
aan met  toilet – laten bouwen in een 
soort kast. Nog steeds geen bad-
kamer. Antoinette hield zich schoon 
met al die taarten die het volk niet 
wilde eten -de luie donders- Mien liet 
mij weten dat behalve Onze Koningin 
(de Oude) ook de Paus niet naar de 
wc behoefde. Ik was in Krakau 
(Polen) waar net de Bisschop of 

Kardinaal Paus was geworden in 
Rome Men kon de Oude Pastorie 
bezoeken met rondleiding. Ik vroeg 
of ik de badkamer van Zijne Heilig-
heid kon zien. Dat kon niet. Is er wel 
één vroeg ik? Daar werd bevestigend 
op beantwoord.
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