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Betreft: advies inzake de dagboeken van Wim Kan 
 
 
 
Geachte mevrouw Bussemaker, 
 
De Raad voor Cultuur adviseert u de dagboeken van Wim Kan door plaatsing 
op de lijst Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc) tot beschermd voorwerp 
aan te wijzen. 
 
Reden om de voordracht nú te doen is de onzekere financiële positie van de 
eigenaar van de dagboeken van Wim Kan. 
 
Ingevolge artikel 2 van de Wbc komen voor bescherming in aanmerking: 
roerende zaken van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke 
betekenis, die als ‘onvervangbaar’ en ‘onmisbaar’ behoren te worden 
behouden voor het Nederlands cultuurbezit.  

 
Onvervangbaar en onmisbaar 
Voor dit materiaal zijn de criteria  ‘onvervangbaar’ en ‘onmisbaar’, genoemd 
in artikel 2 van de Wet tot behoud van Cultuurbezit volledig van toepassing. 
Overeenkomende bronnen in deze omvang, geschreven door prominenten 
van vergelijkbare betekenis, bestaan niet.  

 
De dagboeken 
Wim Kan (1911 – 1983) was één van de meest invloedrijke cabaretiers van 
Nederland en ‘uitvinder’ van de oudejaarsconference. Hij hield decennialang 
gedetailleerde dagboeken bij. De dagboeken waarover het nu gaat, beslaan 
zowel de periode gedurende welke Kan door  de Japanse bezetter van het 
toenmalige Nederlands-Indië gevangen was genomen – de zogenaamde 
Birmadagboeken - als de naoorlogse periode waarin Kan bekendheid 
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verwierf als cabaretier. De raad wijst er op dat Wim Kan, vertegenwoordiger 
van de kleinkunstsector, een begrip is in veel lagen van de Nederlandse 
bevolking; gesteld kan worden dat de dagboeken ‘van ons allemaal’ zijn. 
 
De Birmadagboeken bestaan uit twee delen: een groot dik schrift en voor de 
laatste periode een dun opschrijfboekje met leren omslag. Er is genoteerd 
van 31 mei 1942 tot en met 8 november 1945. De naoorlogse dagboeken 
beslaan 109 delen uitgesplitst in drie verschillende soorten schriften. Deze 
dagboeken beslaan de periode 27 juli 1956 tot 11 juli 1983. De eerste periode 
is beschreven in vier willekeurige schriftjes (1-4) en in vijftigerjaren 
populaire V&D schoolschriften (5-26); een tweede periode in ringbanden 
(27-109) en in ‘Margriet’ schrijfblokken . In de nummering ontbreekt 
dagboek 57, maar er zijn twee dagboeken met het nummer 58.Naast elkaar 
gezet beslaan de dagboeken een plankbreedte van ongeveer 3,5 meter. 
 
Auteur van de dagboeken 
Wim Kan was een belangrijk Nederlands kleinkunstenaar gedurende 
verscheidene decennia van de twintigste eeuw. Hij kan als zodanig worden 
beschouwd als een van de vooraanstaande cultuurdragers van het land. 
Vanaf eind jaren veertig was hij de enige cabaretier van het land die 
politieke satire bedreef. Zijn voorbeeld werd later alom gevolgd door de 
generatie na de zijne. In zijn memorabele oudejaarsconferences was hij ook 
degene die politici voor het eerst in het openbaar bij hun voornaam noemde. 
Voordat hij de carnavalsparodie 'Lijmen Jan' zong, wist het publiek niet of 
nauwelijks dat premier J. de Quay de voornaam Jan droeg. Kan staat 
bovendien model voor een andere breuklijn in de geschiedenis van de 
populaire cultuur: de overgang van de radio als bepalend en spraakmakend 
medium naar de televisie. Hij was een van de laatste artiesten die deze 
overstap hebben gemaakt, in 1973. 
 
Datering en cultuurhistorische plaatsbepaling 
Wim Kan heeft decennia lang gedetailleerde dagboeken bijgehouden, die na 
zijn dood behouden zijn gebleven. Het gaat hier in zijn totaliteit om een 
uniek document van grote culturele en maatschappelijke betekenis, waarbij 
voor later onderzoek van het allergrootste belang is dat die primaire bron 
bewaard blijft en in Nederland raadpleegbaar blijft. 1 
 
Indien een persoon van een dergelijk statuur dagboeken bijhoudt, dan zijn 
de originelen daarvan (hoe goed mogelijk ook gepubliceerd) als primaire 

                                                           
1 De inhoud is nog niet eerder integraal bekend geworden. Frans Rühl, de huidige eigenaar, maakte een 
selectie in boekvorm. Nadere details over die samenstelling ontbreken; tot dusver heeft verder niemand 
kunnen vaststellen wat er in de gepubliceerde boekdelen is weggelaten. Het is voor de Nederlandse 
cultuurgeschiedschrijving van groot belang dat de integrale tekst ooit beschikbaar komt voor onderzoek. 
 



  

 

bron zonder meer van het allergrootste belang om te behouden. In alle 
erfgoedbeleid is een dergelijke betekenis van de originelen standaard. Terug 
kunnen naar het origineel is immers de ultieme test in historisch en cultuur-
onderzoek. 
  
Dat geldt bij uitstek voor de zogenoemde Birmadagboeken uit de periode 
gedurende welke Kan door de Japanse bezetter van het toenmalige 
Nederlands-Indië gevangen was genomen. In de gecompliceerde en beladen 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Azië gingen de strijd om de 
heerschappij in (Zuidoost-) Azië en de worsteling rond kolonisatie en 
dekolonisatie onlosmakelijk met elkaar verstrengeld samen. Die dubbele 
strijd is voor alle partijen en betrokkenen een zeer emotionele en 
emotionerende fase in hun bestaan geweest, die lang in vele levens heeft 
doorgewerkt en maatschappelijk veel betekende. De ‘tewerkstelling’ van vele 
(blanke) gevangenen door de Japanse overheerser bij de aanleg van een 
spoorweg door Birma geldt als één van de zeer zware ervaringen, die ook een 
belangrijke symboolwerking heeft gekregen. Dat de dagboeken van Kan voor 
deze periode ook voor deze fase van zijn leven beschikbaar zijn, is een schat 
die gekoesterd dient te worden. Bovendien hebben ze ook nadien veel 
betekenis gehad. Kan heeft later in Nederland in niet mis te verstane 
bewoordingen aan zijn emoties over deze ervaringen blijk gegeven, met 
name in relatie tot de verhouding Nederland – Japan. Deze dagboeken zijn 
zowel een primaire bron voor het leven van Kan zelf ten tijde van zijn 
Japanse gevangenschap, voor de geschiedenis van het werk van de 
gevangenen aan die spoorlijn meer in het algemeen als voor de manier 
waarop de (collectieve) herinnering daaraan later vorm kreeg. 
 
Het advies is voorbereid door de Wbc-commissie bestaande uit I. C. van der 
Vlies, hoogleraar staats- en bestuursrecht, kunst en recht UvA en L. Schenk, 
oud-directeur Tropenmuseum. Bij dit advies zijn betrokken J.C.H. Blom, 
(emeritus hoogleraar Nederlandse Geschiedenis UvA, oud-directeur NIOD), 
deskundige op het gebied van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 
in Nederland en Nederlands-Indië en Henk van Gelder (journalist en 
recensent bij NRC en schrijver van kleinkunst biografieën), deskundige op 
het gebied van de Nederlandse kleinkunstsector. 
       
Hoogachtend, 

 
Joop Daalmeijer    Jeroen Bartelse 
Voorzitter     Directeur 
 
 
Bijlage: foto’s dagboeken 


