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Drs. P was de onomstreden grootmeester van de Nederlandse taal.
De revenuen van zijn werk, inclusief de auteursrechten, kwamen
na zijn overlijden in handen van het Heen- en Weerschap. Met
toewijding houdt deze stichting zijn artistieke nalatenschap levend.
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‘PLEZIERDICHTEN OF HUMOR, DAT KON GEEN LITERATUUR ZIJN VOLGENS DE KENNERS’

