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1863
   Louis Marie Anne Couperus wordt 

geboren op 10 juni in Den Haag.

1872
  Familie vertrekt in november naar 

Nederlands Indië. 

1874
  Ontmoet voor het eerst zijn nichtje 

Elisabeth Baud.

1878
 Terugkeer naar Den Haag.

1881
  Stopt met de hbs en gaat m.o. 

Nederlands studeren, gesteund door 
Jan ten Brink.

1884
  Zijn eerste bundel, Een lent van 

Vaerzen verschijnt.

1886
  Slaagt voor m.o. Nederlands. 

Orchideeën verschijnt.

1889
  Eline Vere verschijnt. Met zijn zwager 

Hein Vlielander naar Scandinavië.

1890
  Reis naar Karlsbad. Vertrekt naar Parijs. 

Noodlot verschijnt. Eerste contacten 
met l.j. Veen.

1891
  Keert terug naar Den Haag. Treedt 

in het huwelijk met Elizabeth Baud. 
Huwelijksreis naar België. Gaat in 
Hilversum wonen. Vertaling van 
Noodlot verschijnt in Engeland en 
Amerika.

1892
  Extaze en Eene illuzie verschijnen. 

Vertaling van Eline Vere verschijnt in 
Engeland en Amerika en in  Engeland 
verschijnt die van Extaze. In Duitsland 
verschijnt de vertaling van Noodlot.

1893
  Maakt twee reizen naar Italië. Moeder 

van Couperus overlijdt. Majesteit 
verschijnt. Vertaling van Eline Vere 
verschijnt in Noorwegen en van 
Noodlot in Hongarije. 

1894
  Verblijft in Italië. Redacteur van De 

Gids. Vestigt zich in Den Haag. Reis-
impressies verschijnt. Vertaling van 
Majesteit verschijnt in Engeland en 
Extaze in Duitsland bij Beyer.

1895
  Gaat weer naar Duitsland en Italië. 

Trekt zich terug als redacteur van 
De Gids. Wereldvrede en Williswinde 
verschijnen. Vertalingen van 
Majesteit verschijnen in Duitsland, 
Amerika, Noorwegen en Zweden, van 
Wereldvrede alleen in Duitsland. De 
tweede vertaling van Extaze verschijnt 
bij dv-a.

1896
  Keert in maart weer terug naar Den 

Haag om in september naar Parijs 
te vertrekken. Hooge troeven en 
De verzoeking van den H. Antonius 
verschijnen.

1897
  Keert in maart weer terug naar Den 

Haag om de zomer en winter in 
Duitsland te verblijven. Metamorfoze 
verschijnt. Vertalingen van Noodlot in 
Tsjechië en Hoge troeven en Eene illuzie 
in Duitsland. Wordt benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

1898
  Reist naar Londen. Psyche verschijnt 

en de vertaling van Majesteit in 
Frankrijk.

1899
  Vertrekt naar Nederlands-Indië. 

Reist over Brussel, waar hij ook Veen 
ontmoet, en gaat via Parijs en Nice 
naar Genua om daar de boot te nemen 
naar Batavia. Fidessa verschijnt en de 
vertaling van Wereldvrede in Frankrijk.

1900
  Keert via Nice in april terug in Den 

Haag. Langs lijnen van geleidelijkheid 
en De stille kracht verschijnen, de 
vertaling van Noodlot in Zweden. In 
het najaar via Duitsland en Zwitserland 
vertrek naar Nice. Vandaaruit, in de 
tien jaren van zijn verblijf aldaar, 
talrijke reizen naar Italië.

1901
  Babel en De boeken der kleine zielen 1 

verschijnen.

1902
  In de zomer een kort verblijf in 

Wiesbaden, reist daarna via Luzern 
en Genève terug naar Nice. In oktober 
overlijdt de vader van Couperus en hij 
is voor de begrafenis in Den Haag. Eind 
oktober weer terug in Nice. De boeken 
der kleine zielen 2 en 3, Over lichtende 
drempels verschijnen en in Duitsland 
de vertaling van De stille kracht.

1903
  Reist in januari naar Rome om eind 

februari via Florence weer terug te 
keren naar Nice. Om in juni weer naar 
Italië te reizen. Bezoekt verschillende 
steden en is begin september weer 
terug in Nice. Samen met Cyriel 
Buysse en w.g. van Nouhuys wordt het 
literaire tijdschrift Groot-Nederland 
opgericht. De boeken der kleine zielen 
4, God en goden verschijnen en de 
vertaling van Noodlot in Polen.

1904
  Gaat in februari eerst naar Rome 

en bezoekt in mei Nederland en 
draagt alle rechten van de door 
Veen uitgegeven boeken over aan 
de uitgeverij voor een bedrag van 
ƒ12.000. In juni weer naar Frankrijk 
in de buurt van en in Parijs. Keert eind 
augustus weer terug in Nice. In Spanje 
verschijnt de vertaling van Majesteit.

1905
  Reist eind januari weer voor korte 

tijd naar Rome om onderzoek te doen 
voor zijn nieuwe roman. Is in juli 
en augustus in Nederland en reist in 
september via Gent en Parijs terug 
naar Nice. De berg van licht 1 en 2 
verschijnen. 

1906
  Vertrekt in mei naar Italië en verblijft 

in verschillende plaatsen. De berg van 
licht 3, Van oude menschen, de dingen, 
die voorbij gaan verschijnen en de 
vertaling van Wereldvrede in Polen.

1907
  Verblijft nog steeds in Italië en bezoekt 

verschillende steden.

1908
  Komt in augustus weer terug in Nice. 

Aan den weg der vreugde verschijnt en 
de vertaling van Psyche in Engeland.

1909
  Eerste wekelijkse feuilleton in Het 

Vaderland.

1910
  Gaat in de zomer weer naar Florence, 

daarna naar Genève om in september 
weer in Nice te arriveren. Van en over 
mijzelf en anderen 1 verschijnt.

1911
  In januari weer voor langere tijd in 

Rome. Is in augustus in Genève. 
Antieke verhalen, Korte arabesken, 
Antiek toerisme en De zwaluwen neêr 
gestreken verschijnen.



1912
  Verblijft in Florence, Venetië, Tirol, 

München, Nice en Florence. Schimmen 
van schoonheid en Uit blanke steden 
onder blauwe lucht 1 verschijnen.

1913
  Reist in het voorjaar door Spanje. 

De terugreis verloopt via Lyon, 
Bodensee naar München waar hij 
enkele maanden verblijft. Viert zijn 
vijftigste verjaardag aan de Bodensee. 
In oktober naar Florence. Herakles en 
Uit blanke steden onder blauwe lucht 2 
verschijnen.

1914
  Verblijft in de zomer in München. 

Eerste Wereldoorlog breekt in 
augustus uit. Vertrekt in september 
naar Florence. Van en over mijzelf en 
anderen 2 verschijnt en de vertaling 
van De boeken der kleine zielen 1 in 
Engeland en Amerika.

1915
  Terugkeer naar Den Haag. Van en 

over alles en iedereen, De ongelukkige 
verschijnen en de vertaling van De 
boeken der kleine zielen 2 in Engeland 
en Amerika, Wereldvrede in Zweden.

1916
  Van en over mijzelf en anderen 3 

verschijnt. Vertaling van De stille 
kracht verschijnt in Noorwegen, De 
berg van licht in Duitsland.

1917
  Van en over mijzelf en anderen 4, De 

Komedianten, Jan en Florance, Wreede 
portretten verschijnen en de vertaling 
van De boeken der kleine zielen 3 in 
Engeland en Amerika.

1918
  Legende, mythe en fantazie, Brieven 

van den nuttelozen toeschouwer, 
Der dingen ziel, De verliefde ezel 
verschijnen, evenals vertaling van 
Boeken der kleine zielen 4 en Van 
oude menschen, de dingen, die voorbij 
gaan in Engeland en Amerika en in 
Hongarije De berg van licht.

1919
  De ode en Xerxes of de hoogmoed 

verschijnen, evenals de vertaling van 
Xerxes in Duitsland.

1920
  In oktober naar Algiers. Lucrezia en 

Iskander verschijnen en de vertaling 
van Langs lijnen van geleidelijkheid 
in Amerika en in Duitsland Babel, 
Dionyzos, Antiek toerisme, De verliefde 
ezel en Aan den weg der vreugde.

1921
  Keert via Parijs in mei terug in 

Nederland. In juni bezoek aan Londen. 
Vertrekt in oktober voor de Haagse 
Post naar het Verre Oosten en reist 
door Sumatra, Java en Bali. Verblijft 
daarna in Canton en Hongkong. Met 
Louis Couperus in Afrika verschijnt 
en vertalingen van Langs lijnen 
van geleidelijkheid in Duitsland en 
Engeland, De ongelukkige en Het 
zwevende schaakbord in Duitsland, 
De stille kracht in Amerika en De 
komedianten in Hongarije.

1922
  Reist door Japan. Wordt ziek en 

verblijft in Kobe 8 weken in het 
ziekenhuis. Keert in oktober na zijn 
ernstige ziekte terug naar Den Haag. 
Vertaling van Psyche verschijnt in 
Hongarije. 

1923
  Vestigt zich in maart in De Steeg. 

Vijf weken na zijn 60ste verjaardag 
overlijdt Couperus op 16 juli in het 
ziekenhuis. Wordt gecremeerd op de 
begraafplaats Westerveld, de as wordt 
later overgebracht naar zijn graf op de 
begraafplaats Oud Eik en Duinen te 
Den Haag. Het zwevende schaakbord, 
Oostwaarts, Proza 1 verschijnen en de 
vertalingen van Herakles in Duitsland, 
De verliefde ezel in Kroatië en Psyche in 
Frankrijk.

  Na zijn dood verschijnen in 1924 Proza 
2, Het snoer der ontferming, en in 1925 
Nippon, en Proza 3 en in de loop der 
jaren verschillende vertalingen (zie tabel 
1.1).

Uit bovenstaand overzicht blijkt de 
reislust van Couperus die vanaf 1893, twee 
jaar na zijn huwelijk, bijna doorlopend 
buiten Nederland verblijft. Alleen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij 
gedwongen langere tijd in Nederland te 
wonen. Ondanks zijn vele reizen is hij 
uitermate productief met het schrijven 
van verhalen en romans. Vanaf 1892 
verschijnen er bijna elk jaar, tot aan zijn 
dood, één of meer nieuwe titels. 
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