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UsY Krl ge (1910-1987) - ee van de Zu id-Afrikaanse ichtors die later al ss e
Dertigers bekend zouden worden en dus een generatiegenoot van W .E .C .
Louw N .P, van WYk Louw en Elisabeth EYbers - studeerde in de J'aren
i9z7-i9z9 aan de Universiteit van Stellenbosch Daarna werkte hil' van begin
19 0 tot mei 19 1 als journalist bil' de Engelstaliga RandDailYMail in Johannesburg . Reeds in die tiJ'd was het zil'n vaste voornemen om zoals veel Afrikaanse schriJ'vers voor hem, een til'dJ'e in EuroPa to gaan wonen .
In togenstelling tot ziJ'n literaire voorgangers die op Nederland en Duits1and waran eoria"
nteerd, had Krige door ziJ'n studie Franse taal- en letterg
kunde een sterka belangstelling v oor de Romaanse letterkunde en de cultuur
van de landen rond de Middellandse zee . Als hi]' op 0 ]'uni 19 1 naar Europa
vertre t, zet hiJ' daarom niet oers nasr Amsterdam of AntwerPn,
e
masr yestigt hiJ' zich na eenort ver li]' in Londen en PariJ's aan e Franse Middel1an se Zeekust die hiJ ' kept van de schil eri]'en Paul Cezanne en Vincent van
Cogh • Hil' verbliJ'ft aanvankeli]'k in het biJ' Toulon liggende SanarY-sur-Mer en
woont later in Martigues at een kilometer of zestig ten westen van Marseille ligt• HiJ' houdt zich in leven met J'ournalistieke biJ'dragen in het Afrikaans en het Engels aan Zuid-Afrikaanse dagbladen en tiJ'dschriften maar
ook met uiteenloPende losse werkzaamheden als afwasser, verkoPer van
vloerkleden zweminstructeur en sPeler biJ' verschillende Franse rugbYclubs

J. Greshoff, N.P. van Wijk Louw en Uys Krige [Letterkundig Museum]

In het Zuiden laaft hij zich aan de Franse cultuur en literatuur en vertaalt hij
gedichten van Fran'rois Villon en Charles Baudelaire. De laatste is voor Krige
'de vader van de moderne poezie'.'
Reeds in Johannesburg had Krige, na de gedichten die hij tijdens zijn studietijd op Stellenbosch had geschreven, een aantal gedichten, meest kwatrijnen, voltooid. In de Provence schrijft hij naast proza ook gedichten waarin
zijn ervaringen in Frankrijk hun neerslag vinden en waarin hij van een vrijere versvorm en ritme gebruik maakt. De Engelstalige zuid-Afrikaanse dichter Roy Campbell, met wie Krige in Frankrijk kennis maakt en bij wie hij een
tijdje in Martigues inwoont, heeft grote waardering voor de subtiele poezie
die Krige in deze jaren schrijft en voor de gewaagde neologismen en het subtiele ritme van diens proza. Voor hem is Krige een schrijver 'who could write
urbanely, humorously, hedonistically, extravagantly, sagaciously. In short a
writer who sounded not one new note in Afrikaans but a whole new symphony'.'
Van de gedichten die Krige voltooid heeft, stuurt hij in de loop van 1934 een
aantal aan zuid-Afrikaanse tijdschriften en later probeert hij ook door
bemiddeling van zijn broer Bokkie een uitgever voor een eerste dichtbundel
te vinden. Zijn inzendingen worden echter door geen enkele tijdschriftredactie aanvaard. Ook keurt M.S.B. Kritzinger, de beoordelaar voor de firma J.L.
van Schaik, aan wie Krige zijn eerste manuscript voorlegt, de bundel af. Uit
Kritzingers verslag dat Krige onder ogen krijgt blijkt dat hij weinig begrip
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toont voor bet snort vrije, ritmisch stuwende poezie dat Krige schrijft . In
`Tram-ode', een van de belangrijke gedichten in Kriges oeuvre dat in deze
jaren ontstaat, geeft bet spel met de plaatsnamen voor hem iets rommeligs
aan bet geheel!

Eerste publicatie in Helikon
Naar aanleiding van de negatieve reacties op zijn poezie in Zuid-Afrika
besluit Krige vervolgens om contacten met Nederland en Vlaanderen op to
bouwen, maar ook met inzendingen aan De Nieuwe Gids en Elsevier is hij niet
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succesvol • DaaroP stuurt hiJ' een Paar gedichten aan bet PoezietiJ'dschrift
Helikon, dat uitgageven words door A .A .M . Stols (1900-197 ), die veeI van de
uitgaven van schriJ'vers rond bet Programmatische tiJ'dschrift Forum op de
marks brengt en in de reeks `StandPunten en Getuigenissen' de essays van
Menno ter Braak, E du Perron, H Marsman, . Greshoff en Anthonie Donker
Publiceert Zowel met de inhoud als met de uiterliJ' ke vormgeveng
' van ziJn
uitgaven bereikt Stols een biJ'zonder niveau . Na een Pal
r' ode m Brussel was
Stols vanaf i9 z gevestigd in Maastricht, waar ziJ'n vader en beide broers de
familierukkeriJ' B oosten & Sto1s dreven Emd i9 9 z hJ
hi j ziJn ui tgeven J
naar Den Haag verplaatsen

A .A .M . Stols Letterkundig Museum
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Hon jy geselokap met die wind wat as by gaau
fluister van skoortheld wat Lang voor sy fleur moet taan ;
die somerroos wat prewel as by Doer ; en met
q gone ruisende verrukkixg van die graan ;
met vo'els wat vrolik in die lente tierelier ;
die blare-b1ydskap van die sliwersiank poplier,
stil-murm' lend imrner in die middagstond ; en met
die see wat s].aan en storm y maar nooit sevier
Hou jy gemeenekap met die atrooni wat as by vilet,
b].y handekiap en huppelaans, terwy l by skiet
skuimend oor k1ipe, oor sy sandvloer heen, dear dal
en Loud en wilgerlower lispelend sy lied ;
met goudgedoste bye wie se vierke vonk,
flitsend en dart lend waar die b] .onnneke .ke lonk

luimurmurrend deur die lone noen~ en dear
I

die k].aar namiddagure, son- en somerdronk. . .
Met al].es wat Natuur mildoffervaardig bied
allea wat skoon, kortetondig is, en viug nioet v] .ied;
met boom en blow en blaar--Dan sal jy dalk, wie weet,
my vriind, troos en vergelding vied vir jou verdriet .

Eerste bladzijde van bet typoscript van `Kwatryne' door Uys Krige [Letterkundig Museum]

KWATRYNE
I
I-Iou jy geseiskap met die wind wat as by gaan
fluister van skoonheid wat lang voor sy fleur moet taan ;
die somerroos wat prewel as by roer ; en met
die gone ruisende verrukking van die graan ;
met voels wat vrolik in die lente tierelier;
die blare-blydskap van die silwerslank poplier,
stil-murxn'lend immer in die middagstond ; en met
die see wat slaan en storm, maar nooit seevier Hou jy gemeenskap met die stroom wat as by vliet,
bly handekiap en huppeldans, terwyl by skiet
skuimend oor klippe, oor sy sandvloer heen, deur dal
en woud en wilgerlower lispelend sy lied ;
met goudgedoste bye wie se vierke vonk,
flitsend en dart'!end waar die blommekelke lonk,
lui-murmurerend dear die Tome noen, en dear
die klaar namIddagure, son- en somerdronk . . .
Met alles wat Natuur mild-offervaardig bled,
alles wat skoon, kortstondig is, en viug moet vlied ;
met boom en blom en blaar - Dan sal jy dalk, wie weet,
my vrind, troos en vergelding wind vir jou verdriet .
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Envoi
Sal by voetsiepend korn tot sy hotel,
traag met die wenteltrap na boentoe gaan,
meganies, sans van ouds, elk Crappie tel,
eind'lik, uitasem, in sy kamer staan,
sy burg, sy eenvertrekkies1ot, sy tuffs,
waar sy een enkel trou genoot -'n muffs horn groet, deur teen die dak to roer en skraap . .
Sal dan twee steuwels teem die plankvloer bons,
en vir 'n tydlang nog sy katel kraak,
tetwyl by dram en draai om tog aan slaap to raak .
Sal hy swaar asemhaal, diep sug, verlaas nog gaap . .
Sal vreedsaam-deinend, cindelik, diep stilte oor horn gons . .
Mo,zsieur Lapeyre gaan dwaal waar die edelgesteentes van drome
dof smeul en skerner, deur die ruim skatkamers van
die slaap .
MATTHEUS JOUBERT

i6o

Krige legde Helikon een reeks kwatrijnen voor, die hij al in Johannesburg
geschreven had. Enigszins baldadig, om toekomstige critici afte troeven,
bedenkt hij een alter ego en stuurt ook enkele gedichten die hij na zijn aankomst in Frankrijk geschreven heeft, onder het pseudoniem Mattheus JOubert naar Helikon: Mattheus, zijn eerste voornaam, die hij nooit gebruikt, en
Joubert, een van de voornamen van zijn broer Bokkie en de familienaam van
een van zijn grootouders.
In antwoord hierop laat Stols hem weten dat hij enkele van Kriges gedichten
en van 'zijn vriend Joubert' bijzonder goed vindt en dat hij graag van hen
gedichten in Helikon opneemt. Hij is blij dat hij eens een bijdrage uit ZuidAfrika ontvangt. Kriges kwatrijnen verschijnen samen met 'Ballade van
Monsieur Lapeyre' van Mattheus Joubert in december 1933 in Helikon. In
maart 1934 zal van Krige onder dat laatste pseudoniem nog het gedicht 'Ontmoeting' in Helikon worden opgenomen; dat laatste gedicht draagt als datering 'Marseille, DesembeIl932'.
Na ontvangst van Stols' briefhuilt Uys, zoals hij aan Bokkie schrijft, tranen van blijdschap:
Mijn hart juichte als destijds in het Matie-paviljoen toen Stellenbosch
de Intervarsity won. De rest van de dag was ik tot niets meer, wat dan
ook, in staat. - Eindelijk! eindelijk de eerste erkenning! Ja de tranen
liepen mij over de wangen. Dit was - voor het ogenblik - bedwelmend,
overweldigend. Jij ben goed in staat dit mee te voelen. Dit is het begin
- en vergemakkelijkt mijn toekomst. En dan het prestige in ZuidAfrika als mijn gedichten geregeld in Europa gepubliceerd zullen worden. En dan komen [ze] ook meteen dichters, schrijver, critici, al de
litteratoren van belang in Nederland onder ogen. En wie weet publiceert Stols miss chien dan later mijn eerste bundel ... En toen ik de
mooie catalogus opensloeg die stols mij stuurde, yond ik dat Helikon:
Boutens, Van Nijlen, J.e. Bloem, A. Roland Holst, J. Greshoff, Nijhoff,
Donker, Marsman, Slauerhoff, Minne Herreman, De Vries, Roelants
enz. enz. als medewerkers heeft - allemaal namen die ik goed ken,
haast alle jonge Hollandse en Vlaamse dichters. Ik moet dus een tamelijk sterke indruk op Stols gemaakt hebben. Hij vroeg of ik niet kan
zorgen voor meer bijdragen van 'jonge dichters uit Afrika', of ik niet
als een soort zuid-Afrikaanse redacteur kan optreden ... Nu begint het
eindelijk, lijkt mij. Mary en Roy [Campbell] waren vreselijk blij. Roy
zei: 'En dit helemaal zonder kruiwagen!' - en hij trok ook meteen een
£les rode wijn open:

Bloemlezing uit de Afrikaanse poezie
Omdat zowel Krige als de Campbells op zwart zaad zaten, besloten ze om in
december 1933 te verhuizen naar Spanje waar het leven goedkoper was. Aanvankelijk woonde Krige in Barcelona, maar later vestigde hij zich in het rustiger Valencia en nog later in het aan de zuidkust, ten oosten van Malaga
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gelegen Almeria In SPanl'e gof hiJ' zich met eenzelfde iJv er als ' m Fr ankriJk
aan de Franse letterkunde over aan de bestudermg van de Sas
P nse hteratuur .
HiJ' las en vertaalde met overgave en voora1 bet werk van Federico Garcia Lorca
bracht hem in vervoering .

Interieur van drukkerij Boosten en Stols, Ca . 1940 [Letterkundig Museum

Krige ontstak dadelijk in geestdrift voor Stols' idee om een hele aflevering
van Helikon to wijden aan Afrikaanse poezie en hij was gevleid door de uitnodiging als redacteur voor dat nummer op to treden . Op zijn initiatief verscheen er in Die Huisgenoot van io augustus 19 4 een aankondiging voor bet
nummer over Afrikaanse poezie van Helikon om op die manier potentiele
medewerkers to werven . Krige richt ook brieven aan individuele dichters met
bet verzoek om aan bet Afrikaanse nummer mee to werken. Zo schrijft hij op
8 juli 19 4 aan W.E .G . Louw :
De beer A .A .M . Stols van de Nederlandse uitgevers Boosten en Stols
(Maastricht en Brussel) heeft mij onlangs bet verzoek gedaan om als
redacteur-samensteller op to treden van een toekomstige uitgave van
zijn tijdschrift, Helikon, die geheel aan Afrikaanse poezie gewijd zal
worden . Helikon is een bekend tijdschrift, en bet enigste Nederlandse
maandblad dat uitsluitend aan poezie is gewijd . Ik zal u innig dankbaar zijn als u ons goedgunstiglijk wilt ondersteunen in deze, naar
mijn mening, hoogst prijzenswaardige onderneming : door aan mij,
zodra u de gelegenheid heeft, enkele van uw gedichten to sturen .

Zodra ik de gehele uitgave gereed heb, stuur ik die onmiddellijk naar
Holland . Er is haast bij de zaak, omdat de beer Stols voornemens is om
reeds voor bet einde van bet jaar deze Afrikaanse uitgave to publiceren .`
Aanvankelijk is de reactie op Kriges oproep niet overweldigend . `De Afrikaanse dichters, zijn, lijkt mij, zoals dassen', schrijft hij in September 19 4
aan zijn broer Bokkie, `ze verschuilen zich en kruipen ergens weg tussen de
steile rotswanden'.` Willem C .W. Kamp, de schrijver van een middelmatige
bundel didactische natuurpoezie, stuurt drie korte gedichten, die zo zwak
zijn dat Krige ze bet liefst in de `poepbak' wilde gooien . Bovendien vraagt
Kamp ook nog : `Hoe zit dat met de betaling? Ik vertrouw er op dat die Maastrichtenaren niet bang zijn om funk in de beurs to fasten!' .'
Vanwege die lauwe reacties is Krige erg ingenomen met bet feit dat W.E .C .
Louw hem een exemplaar van zijn in maart 19 4 verschenen debuutbundel
Die tyke dwaas stuurt . Op G november 19 4 verstuurt Krige een brief aan Louw
waarin hij hem bedankt voor bet presentexemplaar dat hij inmiddels zeven
of acht keer nauwgezet gelezen heeft. Hij schrijft : `Uw toetreding tot de Afrikaanse poezie verheugt mij . Ik verwelkom in u de komst van een dichter!' . Als
reden voor zijn late reactie op Louws brief geeft hij dat hij op antwoord van
Stols heeft gewacht. `Stols', schrijft hij verder, `wil nu dat ik een Uloemlezing
uit bet werk van de jongere Afrikaanse dichters samenstel (ongeveer Go pagina's, Helikon-formaat), die van een inleiding voorzie alsook van biografische
bijzonderheden omtrent elke dichter'.' Voor Krige vormt dit een nog betere
gelegenheid om de jongste Afrikaanse poezie in Nederland en Vlaanderen
bekendheid to verschaffen . Hij vraagt Louw daarom toestemming om een
keuze uit diens bundel to maken en hij verzoekt Louw enkele biografische
gegevens op to geven .
Krige laat in Die Huisgenoot van 28 december 19 4 de gewij zigde opzet voor
een omvangrijke bloemlezing uit de nieuwere Afrikaanse poezie aankondigen. Intussen heeft hij ook gedichten van S . Ignatius Mocke, I .D . du Plessis,
C .M . van den Heever, Eitemal (pseudoniem van W .j, du Plooy Erlank) en T .J .
Haarhoff ontvangen. Omdat hij Kritzinger en ander critici van zijn eerste
poging to kijk wilde zetten en in bun 'blote billen' wou laten staan, creeerde
hij weer, net als eerder met Mattheus Joubert, een alter ego voor twee fragmenten uit zijn `Rivier'-epos .' Deze keer koos hij voor de naam Arnoldus
Retief, die een conventioneel-nationalistisch segment van zijn psyche weerspiegelde : de voornaam van een oom en een broer en de achternaam van Piet
Retief, de Voortrekkerleider en -held, aan wie hij eveneens geparenteerd
WdS

Terwijl de gedichten bij Krige binnenstroomden, onderhandelden W .E .G .
Louw en de Stellenbosche literator F .E .J . Malherbe met de Nasionale Pers in
Kaapstad over een eerste uitgave in boekvorm van de gedichten van zijn broer
N .P. van Wyk Louw. Dit debuut, waaraan Van Wyk Louw de titelAlleenspraak
gaf, verscheen midden 19 5 en werd direct door ter zake kundige critici als
een nog sterkere bundel als Die tyke dwaas begroet . Nog voordat Alleenspraak
gepubliceerd werd, stelde W.E .C . Louw Krige in kennis van de komende
publicatie . De brief van Louw is niet bewaard, maar op 28 januari 19 5 beves-
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tigt Krige met een briefkaart vanuit Almeria de ontvangst van Louws brief.
'Ik ben blij om iets over je broer te horen', laat hij Louw weten, 'Waarom heb
je mij niet meteen zijn gedichten gestuurd? Ais je mij onmiddellijk ofliever
zo snel mogelijk 8 of negen van zijn beste gedichten uitgetikt en per luchtpost zou kunnen sturen, zal ik jou en je broer heel dankbaar zijn'.'·
W.E.C. Louw voldeed aan dit verzoek, maar pas op 20 augustus 1935 kon
Krige de ontvangst bevestigen, dit keer vanuit Madrid. 'Dat was buitengewoon prachtig', schreefKrige, 'om aan het begin van dit jaar mij per
omgaande per luchtpost die gedichten van je broer te sturen. JOu en je broer
dank ik heel hartelijk voor jullie royale en vriendelijke hulp en bijstand; en
jullie medewerking stel ik op hoge prijs'.l1 Hij zegt de gedichten met toene-

Elisabeth Eybers [Letterkundig Museum]

mende vreugde en bewondering to hebben gelezen en hij is van mening dat
de publicatie van Van Wyk Louws gedichten een gebeurtenis voor de Afrikaanse poezie is . De gedichten zijn ook net op tijd gearriveerd om een groot
gat in de bloemlezing op to vullen . Krige maakte verder excuses voor zijn
`agtelosigheid en onmanierlikheid' zo lang met zijn reactie to hebben
gewacht, maar hij zou graag "n deeltjie van die skuld op mnr . Stols se skouers wou skuiwe'. Stols had al in februari of maart 19 5 de kopij ontvangen,
maar pas half juli daarop hebben gereageerd . Krige was dus, zo schreef hij,
onzeker over Stols' besluit en hij wilde aan niemand schrijven voordat hij
uitsluitsel had gekregen over de uitgave . Begin augustus had hij echter Stols
in Maastricht opgezocht en toen de verzekering gekregen dat het boek zou
verschijnen. Hij meende verder dat het vast een heel fraaie uitgave zou worden, aangezien Stols in zijn ogen een van de allerbeste uitgevers van Europa
was . Stols had laten weten de bloemlezing vroeg in i9 G to publiceren .
Klaarblijkelijk trad er verdere vertraging op - niet alleen van de kant van
Stols, maar ook door Krige, die nog voortdurend gedichten aan de bloemlezing toevoegde en in december 19 5 uit Spanj e naar Zuid-Afrika terugkeerde ." Vanwege die vertraging vroeg W .E .G . Louw, die zich intussen in verband met zijn proefschrift in Amsterdam gevestigd had, in een brief van 9
mei i9 G aan Van Wyk Louw : `Wat is er toch van Uys Krige en zijn bloemlezing
bij Stols geworden? Ik hoor of zie niets van hem of over hem in de Afrikaanse
pers . Hij was blijkbaar actiever in Spanje dan nu hij terug is, of heeft hij misschien zijn dreigement uitgevoerd en is hij ergens op een boerderij knecht
geworden?'."
Een andere reden voor de vertraging was het feit dat Krige kort na zij n
terugkeer in Zuid-Afrika met Belydenis in die skemering kennismaakte, de bundel
waarmee Elisabeth Eybers in i9 G debuteerde . Dat hij met Eybers gecorrespondeerd moet hebben, blijkt niet alleen uit de opname van vijf gedichten
uit dat debuut - waaronder het klassieke `Maria'- maar ook uit het feit dat hij
'Die gebed van verstarrende siele' opneemt, een gedicht dat pas in Eybers'
tweede bundel, Diestil avontuur (i94o), zal verschijnen .

Inleiding door Dirk Coster
Nog vbbr zijn terugkeer naar Zuid-Afrika, op 4 maart 19 5, liet Krige aan zijn
vader weten dat hij een voorwoord voor zij n bloemlezing geschreven had
`waarin ek so 'n bietjie met die ou skoon- of stiefmoeder Europa die spot
dryf'. De Nederlanders zullen volgens Krige moeten lachen als ze ook maar
een beetje gevoel voor humor hebben . In dat voorwoord, schreef hij zijn vader
verder, betrok hij de ook in eigen ogen betwistbare stelling dat de Zuid-Afrikanen `van die sg . "moderne" Europese digters niks, absoluut niks, to leer
het nie' .
Blijkbaar was Stols toch niet zo ingenomen met het sours wat studentikoze
gevoel voor humor van Krige, want de inleiding, waarvan de tekst niet achterhaald is, werd niet gebruikt . A1 in zijn brief van zo augustus 19 5 aan
W.E .C . Louw schreef Krige dat hij tijdens zijn bezoek aan Stols voorgesteld
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had dat een vooraanstaand Nederlands letterkundige een inleiding voor de
bloemlezing zou schrijven . In een brief die hij op G augustus 19 5, kort na zijn
terugkeer uit Maastricht, vanuit Madrid aan zijn broer Bokkie schreef, vertelde Krige meer over zijn bezoek aan Stols en over de keuze van een inleider :
Ik was in Maastricht . Stols en zijn vennoot Haentjens Dekker bevielen
mij erg en waren bijzonder vriendelijk . Ik heb ook maar dadelijk opgebiecht dat ik zowel Mattheus )oubert en Arnoldus Retief was . Daar
moesten ze erg om lachen . Stols lijkt nogal tevreden over de bloemlezing . Heeft ook, net als ik, een hoge pet op van W . E .G . Louw . Ik heb
gevraagd of het wellicht raadzaam is 'n vooraanstaand Nederlands letterkundige een voorwoord to laten schrijven . Om de verkoop van de
bundel bij ons to bevorderen . Ze noemden Marsman en Dr . Menno ter
Braak (die, tussen haakjes, ook'n paar maal gunstig geschreven heeft
over mijn in Nederland gepubliceerde gedichten) als mogelijkheid . Ik
heb daar even over nagedacht en toen gezegd dat Dirk Coster misschien een betere optie was, omdat hij in Zuid-Afrika (hoewel al Lang
niet meer in Nederland onder de jongeren) groot aanzien geniet, en
beide andere niet of nauwelijks . Zo gezegd, zo gedaan . Ze gaan Coster
uitnodigen en ze zeggen er van overtuigd to zijn dat hij het met de
grootste bereidwilligheid zal willen doen . Stols heeft mij . . . als een eregast ontvangen. Zijn uitgaven zijn prachtig . Sommige-de luxe exemplaren - kosten omstreeks f Zoo . Cedrukt op papier van zo'n wonderlijk fijne structuur en schoonheid dat je er je geen voorstelling van
kunt maken . Dit was voor mij een `openbaring'. Hij is over de hele
wereld bekend, werkt veel voor individuelen, bibliotheken, uitgevers
in Zuid-Amerika, Engeland, Italie, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije
enz .. . . Is nog heel jeugdig . Speelt zo'n beetje de mecenas . Geeft dichtbundels uit, essays, bibliofiele uitgaven enz . Maar heel zelden
romans . 'n Meester in zijn yak, waarvan hij houdt en dat hij van A tot
z bestudeerd heeft . Hij moet rijk zijn door een erfenis of iets dergelijks . Ik zou willen dat jij enkele van zijn beste uitgaven onder ogen
zou kunnen krijgen . je praat dan over geur, het gevoel, de streling van
goed papier! Hij is verder persoonlijk bevriend met Valery, Larbaud,
Rilke, Mussolini, Van de Woestijne enz . enz. . . . Hij geeft boeken uit in
'n 8 of 9-tal verschillende talen . Tegelijkertijd verkoopt hij prachtige
moderne meubelen, glaswerk enz . , organiseert of en toe kunsttentoonstellingen . Hij heeft mij zo'n beetje rondgeleid . Eerst in de expositieruimte . Schilderijen aan de wand . Moderne meubelen . Prachtige
belichting . Op tafels of lessenaars zijn fraaiste uitgaven . Zakelijk,
eenvoudig, bijzonder smaakvol en geruststellend voor oog en gevoel .
En op de bovenste verdieping een modelwoning van of 4 kamers die
door hem zijn ingericht als tentoonstelling . Dit was voor mij 'n unieke
ervaring zoals je kunt begrijpen . Hij zei dat als de bloemlezing een succes wordt, mijn plan voor'n bloemlezing van Afrikaanse verhalen
doorgang vindt .'En ik moet hem op de hoogte houden over alles van
belang wat er in Zuid-Afrika op letterkundig gebied plaatsvindt . Ik heb
hun 'n paar van Haarhoffs vertalingen uit Homerus en Vergilius voor-

ge1ezen• Ze waren bet met me eens dat deze schitterend zi~•n Ook miJ•n
recento vertolingen van Villon konden hun goedkeuring wegdragen
Van een daarvan hebben ze ggze gd dat deze `magnifiek' is! En ik moet
die in de bloemlezing oPnemen Ook wilden ze erg graag de Ballade v
M LaPeYre toegevoegd zien - maar ik heb gezegd, dat dit misschien
niet wenselil•k was, met bet o0g 0P 'n mogeliJ•k e `voorskrYwerY' voor
bet hoger onderwiJ•s • 1 5 Toen gaven ze me bun fondscatalogus en drongen er op aan niet bescbeiden to wezen maar aan to kruisen welke
boeken ik graag wilde hebben lk heb 'n 1 of i5-tal publicaties aangegeven Ze zullen miJ• die binnenkort sturen Zo gauw ik ze g1ezen
e
h eb
wat 'n dag of twee in beslag zal nemen-zal ik ze l•o u doorzenden . 16

(L) Dirk Coster,19 7 [Letterkundig Museum1 • ( R) Karikatuur van Dirk Coster door E, De Perron, uit Uren met Dirk
Coster [Letterkundig Museum]

Op 15 oktober 19 5 kan Krige aan Bokkie berichten dat hij twintig van de
mooiste boeken uit Stols' fonds cadeau heeft gekregen . Stols heeft hem
tezelfdertijd laten weten dat Dirk Coster ingestemd heeft met bet schrijven
van een inleiding op de bloemlezing .
Dat Krige juist een voorkeur voor een inleiding door Dirk Coster had uitgesproken, hing samen met bet feit dat via de in 1924 verschenen en sedertdien
herhaaldelijk herdrukte Nieuwegeluiden van Coster de Dertigers voor bet eerst
kennis hadden gemaakt met de poezie van Geerten Cossaert, J .C . Bloem, A .
Roland Hoist, M . Nijhoff, J . Greshoff, J . Slauerhoff en H . Marsman. `Met
groot vreugde', schreef D .J . Opperman, `herken en ontdek die Dertigers hulle
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eie wereld hierin • die grootstad met die bekoorli ke bose en gewaag de die
mens in sY eensaamheid, bitterheid en op stand
stand •; die mens wat hartstogteli k
en teer liefhet • die mens wat worstel met God ; die mens wat verlang na die
verre en vreemde • die verse oor die beminde die swanger vrou en die hoer •,
oor die homoseksuele • die satiriese verse vrYe verse sonnette kwat ne
himnes • 'n durwende segging, 0o rPronklike
s
beeldPraak
s
en ' n boelende
sPel van sPnning
a
s' " No gin 19 7 sc hreefW.E .G, Louw met veraring over
`Dirk Coster, dien wiJ• in Zuid-Afrika kennen en bewonderen om zil•n inzicht
en zYnthetisch oor eelia ons vas meer to zeggen ee t geha an we e
Nederlandse criticus oo van deze tiJ'd' 18 K1asrbliJ'keliJ'k had Louw, die toen in
Amsterdam studeerde, nog niet, eve nmin a1s Krig e tiJ'dens zil' n bezoek aan
Stols vernomen dat de meeste J•o ngeren in Nederland uiterst scePtisch
togenover Coster waren komen to staan en dat diens aanzien als criticus sterk
verminderd was . En naar alle waarschiJ•nlil•kheid was hiJ ' zich onbewust van
het fel hekelende Uren met Dirk Coster i9 waarin E du Perron zi)•n pi]•l en
richtte op Costers gebrek aan oordeelsvermogen en op de manier waaroPhiJ•
met `een geaPPlikeerde serieusheid van toon en een onmatiga zwelling van
termen' ziJ•n oordelen formuleerde 19 Stols > die dit allemaal wel wist > kon het
bliJ•kbaar weinig schelen

ry,
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(R) N .A . Donkersloot en W .E .C . Louw, foto L, van Beurden [Letterkundig Museum]

Doordat Krige de bloemlezing nog steeds uitbreidde en Coster maar niet
gereed kwam met zijn inleiding, stuurde stols de drukproeven pas op 22 september 1936 aan Krige. Afrikaanse versameling, zoals de bloemlezing uiteindelijk
heette, verscheen uiteindelijk in maart 1937, na Kriges terugkeer in ZuidAfrika. Tegen die tijd yond hij dat hij zich niet meer hoefde te verschuilen
achter zijn pseudoniem Arnoldus Retief en onthulde Krige in het nawoord
tot de bundel wie Retief in werkelijkheid was.
In zijn inleiding legde Coster in zijn onwetendheid betreffende het Afrikaans en de Afrikaanse literaire traditie, dikwijls verkeerde accenten, onderschatte hij N.P. van wyk Louw en overschatte hij I.D. du Plessis, en toonde
hij voorkeur voor gedichten waarin het nationale, het heroi:sche en het specifiek Afrikaanse de boventoon voerden. In 'n 'boodskap' die Coster voor het
Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskringleverde, maar die te laat arriveerde om in
het jaarboek te worden opgenomen, zong hij de lofvan die Zuid-Afrikaanse
literatuur waarin iets van het weidse Afrikaanse landschap en de blauwe
lucht verwoord wordt. 2 • Daarom spreken de versregels van Du Plessis hem zo
sterkaan:
Neem alles van my weg; maar 0,
Gee my die grootse gees van die Karroo.
21

En daarom verwacht Coster, in een gedeelte waarin Paul Krugers laatste
boodschap aan het Transvaalse yolk in het ritme meeklinkt, van de Afrikaanse poezie uitbouw en behoud van het de lokale eigenschappen: 'Jongeren
van zuid-Afrika: behoudt uw karakter. Neem van dat Europa, wat edelmoedig, wat machtig, wat heerlijk is ... Maar pas op de intellectuele waanzin, die
pijpt en lokt. Mogelijk is het Uw taak, wat edelmoedigheid, eenvoud en heroisme terug te geven aan ons Europeers die ... deze dingen zijn gaan missen ...
Gij zonen der Boeren, der dapperen, eenvoudigen en eindelijk vernederden
in 1900, kunt hier een taak verrichten, wellicht .. .'.

N egatieve reacties Op Afrikaanseversameling
Toch was niet iedereen tevreden met de verschijning van Afrikaanseversameling. In het bijzonder de gebroeders Louw, vooral wyk, lieten zich in hun
onderlinge correspondentie negatief uit over sommige aspecten van de
bloemlezing.
In een brief van 6 mei 1937 ging Van wyk Louw niet op details in, maar reageerde hij ironisch op de zelfverzekerdheid waarmee Coster had geschreven
over zaken die hij maar gedeeltelijk begreep.22 Dat hun kritiek onder meer
met Costers krampachtige pogingen tot het aanwijzen van invloeden te
maken heeft, blijkt uit een brief van 27 mei waarin W.E.G. Louw zegt dat hij
bij het lezen van de gedichten van zijn broer nog nooit aan invloed van P.e.
Boutens heeft moeten denken. Kriges opzettelijke mystificatie door het
gebruik van een pseudoniem in Die Huisgenoot laat hem vragen: 'wie is die
heer Retief? Heb jij ooit van hem gehoord? En daarbij, wie is die Mattheus
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oubert van Nice die in de Huisgenoot gaPubliceerd heeft? Dit lil'kt veel op
o h et
vroega werk van UYs Krige, of zou hiJ• dit niet ziJ'n?'• • 2
0p 9 mei 19 7 kwam W.E .G . Louw nog eens terng op de bloemlezing en de
oPzetteliJ•ke mYstificatie • `Ik heb ofgeloPen week een exemPlaar van UYs Kriges bloemlezing ontvangen De uitgave van Stols is heel degelil'k en netJ •es
maar niet zo keurig als ik, om de waarheid to zeggen, van hem verwacht zou
hebben. UYs' keuze is over bet algemeen goed hoewel er nog heel wat overbodige gedichten biJ'gekomen zil •n Ook is die hele Arnoldus Retief-geschieenis een eetJe v ervelen •. i twiJ' el asn de ego de sm
a a van 'n samenste er
die zowel onder ziJ•n eigen naam als onder'n Pseudoniam - met twee "biografieen" en twee "kara toristieken" in Costers inleiding - in ziJ'n eige n
bloemlezing Publiceert! Dit liJ'kt al ta veel op een overdreven zelfingenomend heid of op kinderachtiga romantiek' 24
0p i J'uni deelde W.E .C . Louw ziJ'n broer mee dat Anthonie Donker hem
gevraagd had A rikaanse versamelin9 voor bet Nederlandse maandblad Crit isch
Bulletin to recenseren AanvankeliJ'k weigerde Louw deze uitnodiging, omdat
hiJ' meer benieuwd is hoe een Nederlandse criticus de b 1oemlezi ng beoordeelt
en omdat hiJ' niet goed rasd weet met bet `onsmaaklike gealv Krige -Retief
`Overige ns' schreaf hiJ', `is it voor miJ • 'n mooi verzameling , wiJ• tweeen heben biJ'v • niet ta klagen over de ons toebedeelde ruimto of dee gmaakto
keuze' • 2 5 Toch accePteerde hiJ• uiteindeliJ• Don ers uitnodiging • 26 0P 7 J'uli
lies hiJ• ziJ•n broer weten dat hil ' naar ziJ•n mening t e scherP over Costers inleiding oordeeldeDe toon van die inleiding is voor W.E .G . Louw aanvaardbaar
en Costers karakterisering van C .M . van den Heever biJ' voorbeeld is "n mooi ,
rustiga en insigrYke stuk' HiJ' had wel kritiek op Costers overschatting van
I •D du Plessis en wierP de Boutens-invloed die Coster biJ • Van WYk Louw
meende to besPeuren verre van zich Hil' had echter wel besloten de `Retief
Krige-onsmaaklikheid maar liewers nie' to vermelden, aangzien
dat voor
e
buitenstaanders niet relevant was 2'
In reactie op dit overwegend gunstig oordeel van W.E .C . Louw toont Van
WYk Louw zich in zil•n brief van zz J•uli veel negatiever in ziJ•n oordeel Het is
weliswaar waar dat zil• beiden `ruimte' genoeg hebben gekregen maar Van
Wyk heeft er bezwaar tegen dat Kriga zonder ziJ•n toestemming een van ziJ'n
vroege gedichten `Die levee is 'n eb en vloed' oPgenomen heeft, een gedicht
dat hiJ• zelf als uiterst zwak beschouwt en in 1atere uigayes
t
van Alleensprack
zou weglaten HiJ' gaat verder •
Maar dit is nog bet minste De bloemlezing wiJ•s t m .i . op een gerin g
onderscheidingsvermogen Ik kan niet getoven dat a11es wat in een
bePaalde Periode op
o ril'm wordt ga zet tot de literatuur moet worden
gerekend, beter gzegd dat iedeteen die riJmt een dichter is . Voor
Haar offs vertalingne is ner ens Pe m onze hteratuur . Honder en
Pro essoren in e lassie a to en geven jaarlijks vertamgen uit m et
En e s die sours iterair a moeite waar zi n maar die door nieman
gerekend worden tot de Enelse
g li teratour En zo kan ik o g wel even
" n og bet mmst
doorgan
a Maar e inleiding van Coster bevredig t miJ
van alles Ik begriJ'P nu pas goed dat veelJ'ongeren m NederIan d togen

hem gkant
e
ziJjn Hoe durft iemand zulke uitgesProken meningen to
berda gev en over een literatour & een land waarvan hiJ ' kenneliJ'k niets
weet?. 0f schril'vers to karakteriseren met slechts twee of drie gedicht en?• En dan ook nog in een taal die l'e maar mondl'esmaat begriJ'Pt1 Ik
wil nog niet eens klagen over die Boutens-invloed zoveelste Periode
op miJ' - naast miJ'n `fiJ'ner intuiviteit' en dergeliJ'ke onzin maar als
iemand vroomheid biJJ
j 'ou vindt, en Poezie in I .D . ziJjn `Gee my' - dan ••
Is er niet heel veel `toeristewaardering' & toeristenmentaliteit bil j Coster?• Wat deze inleiding betreft Maar heel zi1jn schriJ'verschaP getuigt
mil'ns inziens van een gebrek aan ernst en verantwoordeliJ'kheidsbesof. ZiJ'n advies our vooral `A ri ' to bliJ'ven . . . en ziJjn waarschuwing our
n0oit te vergeten dat wiJ ' inderen van de Tre ers ziJjn & to il'ven zegen `masr o, gee ons die groof gees van die Karo', wit ik nog eenmaa1
beantwoorden door Coster aan fe raden nooit to vergeten dat hil ' een
afstammeling van de Geuzen & Calvinistan is, our ziJjn DostoJ 'evskimanie te laten varen & de SPanJ'aarden weer een keer duchtig te kastiJ"den of de `Paepschen' op to voeden
28

Ondanks Costers enigszins misleidende inleiding en de sours aanvechtbare
keuzes had Krige met zijn Afrikaanse versameling toch een behoorlijke bloemlezing samengesteld uit de allerbeste poezie die er op dat moment van de jongeren beschikbaar was . Achteraf bezien kan men zeggen dat hij misschien to
veel gedichten van Haarhoff, Eitemal en Mocke opnam . Maar aan de andere
kant deed de bundel recht aan het destijds beschikbare werk van Van Wyk
Louw, W.E .G . Louw, Elisabeth Eybers en Krige zelf. Afrikaanse versameling was
een waardig equivalent van Costers Nieuwegeluiden en, zoals Opperman stelde,
`die eerste kragvertoon van die Dertigers' ."

Overige publicaties in Nederland
Wanneer in 19 9 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, sluit Uys Krige zich als
journalist aan bij het Zuid-Afrikaanse leger waarmee hij in i94o naar NoordAfrika vertrekt. Bij de Slag van Sidi Rezegh op ii november i94i worth hij
door de Duitsers gevangen genomen en naar Italie weggevoerd . Hij slaagt er
echter in our in september 194 uit het Sulmona-kamp to ontsnappen en naar
Zuid-Afrika terug to keren . Hij voegt zich echter weer bij het Zuid-Afrikaanse
leger in Cairo en Italie our het werk voort to zetten waarmee hij in 19 9
begonnen was en volgde tot op het einde de krijgsverrichtingen op de voet .
Sinds de publicatie van Afrikaanse versameling in 19 7 en de opname van zijn
gedichten in Helikon, had Krige geen contact meer gehad met Nederlandse
tijdschriften. Nu nam hij echter weer contact op met Stols, die hem zijn
nieuwe tijdschrift Columbus toestuurde . Krige wil enkele van zijn oorlogsgedichten aan dit blad voorleggen, maar vraagt Stols tevens hoe het op dat
moment met Afrikaanse versameling gesteld is . Omdat die bundel intussen achterhaald is, schreef Krige, moet er zeker geen herdruk gemaakt worden . Kriges gedichten `Vergesig' en 'Plaashek' verschijnen in januari 1948 niet in
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Columbus maar in bet bij een andere uitgever verschijnende De Nieuwe Stem .

Later dat jaar verschijnen in De Nieuwe Stem ook de Malelaan-ballade en
`Skulp' en in bet nummer van mei i95o nam de redactie nog zijn toneelstuk
Allepaaiegaan no Rome op . In Het Woord van zomer 1948 verschijnt bet gedicht
`Hospitaalskip'. Ook met Gerrit Borgers, de redactiesecretaris van Podium,
neemt hij contact op over zijn vertalingen van Venezolaanse dichters .
Daarmee houdt bet contact met Nederland echter op, omdat Krige merkt dat
deze tijdschriften erg slecht van betalen zijn . In een gesprek omstreeks 1949
met Jan Greshoff, die zich in 19 9 in Kaapstad gevestigd heeft, klaagde Krige
over de wanbetaling door Nederlandse uitgevers en tijdschriftredacties .
Ongevraagd bracht Creshoff Kriges klachten meteen over . In reactie daarop
ontving Krige een brief van Gerrit Borgers . In zijn ongedateerde antwoord
hierop schrijft Krige :
Uw brief. . . heeft mijn blijdschap over de publicatie in Podium [van Kriges gedichten - Jcx] enigszins bedorven . Ik heb erg spijt over de
Creshoff-afFaire. . . Naar aanleiding daarvan heb ik bovendien ook een
brief van DeNieuweStem ontvangen . Ik heb Creshoff hierover geschreven, hem onder ogen gebracht dat ik bet jammer vind dat hij deze
zaak. . . ter sprake heeft gebracht . Het betrof namelijk een privegesprek
tussen hem en mij onlangs in Kaapstad betreffende wat ik een zekere
nonchalance noem in de houding van een aantal Nederlandse uitgevers, literatoren e .a . tegenover Afrikaanse schrijvers en bun werk . Als
ik ook maar enigszins had kunnen vermoeden dat hij . . . Podium en De
NieuweStem specifiek zou benaderen, dan zou ik hem dat ten sterkste
afgeraden hebben . In een aangenaam samenzijn heb ik hem o .a . de
volgende ervaringen meegedeeld . Twaalf jaar geleden is er een door
mij samengestelde bloemlezing in Nederland verschenen . Ongeveer
io jaar geleden heb ik £io (ongeveer ioo gulden) aan royalty's van de
uitgever ontvangen . Daarna Been cent meer . Deze bloemlezing
behoort op onze scholen en universiteiten tot de verplichte literatuur .
Alleen bier in Z .A . moeten er een paar duizend exemplaren verkocht
zijn . Sinds 19 9 is de bloemlezing eerst aan een tweede uitgever en vervolgens aan een derde uitgever doorverkocht of overgedragen, noem
bet zoals u wilt. Maar daarbij is op geen enkele manier rekening
gehouden met mijn rechten . Nooit heb ik een afrekening ontvangen .
Tot op heden was bet voor mij onmogelij k to achterhalen wat er met
mijn royalty's is gebeurd . Mijn gedichten zijn in minstens vier Nederlandse bloemlezingen opgenomen . Mij is nooit om toestemming hiervoor gevraagd, ik heb geen exemplaar van de betreffende bloemlezingen ontvangen, geen haan heeft er ooit naar gekraaid . Om maar niet
to spreken van bet honorarium . De Nederlandse radio zond werk van
ons uit - geen toestemming, geen honorarium, niet eens 'n kennisgeving of een bedankje . Sinds de oorlog zijn er van mij gedichten in twee
bekende Nederlandse tijdschriften verschenen . In Brie gevallen moest
ik van buitenstaanders horen dat mijn werk in die bladen verschenen
was . Aan mij zijn niet eens presentexemplaren geaonden . Over bet

honorarium zullen we maar zwiJ'gen Ik heb het nu niet over gevallen
zoals d1e van DeVlam waarover ik mil'n vriend of Last uitdrukkeliJ'k
geschreven had : Je ku nt er nasr goeddunken mee handelen. .Ik kan
zo doorgas n, maar ik meen hiermee to kunnen volstaan Nog even dit
in de ofgeloPen 2 J'aar heb ik minstens 0 exemPlaren van miJ'n boeken
naar Nederland en Vlaanderen gestuurd Tot dusverre ben ik nog nooit
eniga recensie in een Nederlands of Vlaams til'dschrift togengekomen
C •M v•d • Heever vertelde mil' onlangs dat hiJ' Precies dezelfde ervarin g
had . Ve rsch1'1lende van ziJ'n boeken ziJ•n 1•n Nederland of V1asnder en
verschenen - en hiJ' ontving geen royalty's . Net zoals ik stuurt hiJ' nier
1anger n1'euwa oeken tor recens1' e nasr Ne erlan ofVlaanderen ,U
zult het met miJ' eens ziJ'n at een ergeliJ' e manier van oen niet erg
bemoediga n is Dit is wat ik terlooPs asn Greshoffverteld heb zonder oolt de be doeling gehato hebben dat hiJ• hierasn ruchtbaarhei
zou geven Alles wat ik over Podium gezegd kan hebben, is dat ik een
Paar maanden geleden een artikel en gedichten aan Podium gestuurd
heb en dat ik niet meer van hun heb gehoord Wat ik wel gezegd heb ,
herinner ik me goed, is dat ik in het blad belangstel en er een hoge
dunk van heb Vergeef miJ ' deze uitgebreide toelichting - maar ik meen
dat die noodzakeliJ'k was Ik heb oPrecht sPiJ't van de hele affaire vooral omdat Podium er biJ ' betrokken is lk vertel u dit natuurliJ'k in
vertrouwen Als ik een oPnbare
e
verklaring moest ofgeven, zou ik dit
heel wat ternhoudander
ofvoorzichtg
1' ar doen, ni etwasr? 0
g
He to 1tbv
11J"en van honorarium of volledig e ofwezig heid van enig a verg oedin g
1s us de oorzaak oor de enigszins teleurstellande afloop van de contacten
d us tussen Stols en de Nederlandse til'dschriftredacties aan de ene kant en Krige
aan de andere kant • Als schril'ver zonder een betaalde baan was Kriga voor
ziJ'n inkomsten van freelance werkzaamheden afhankeliJ'k Omstreeks 1949
dropg biJ• hem het besef door dat zijn medewerking aan Nederlandse Publicaties hem geen gel eliJ'ke vergoeding zou oPleveren 0o e me ewer ers aan
A rikaanse versamelin9 hebben geen betaling voor hun biJ'dragen ontvangen •
Uit bet Afrikaans vertaald door Sjoerd van Faassen

Noten
1 UYs Krige, Vir die luit en die kitaar . Afrikaanse Pers-Boekhandel, Johannesburg i95o, p . 69 .
2 Roy Campbell, Collected works IV (red . Peter Alexander, Michael Chapman en Marcia Leveson) .
Ad . Donkey, Johannesburg 1988, p. 264 .
Kritzingers verslag is klaarbliJ'kelil'k verloren gagaan, want bet is nier to vinden in bet Uys
Krige-archief van bet Dokumentecentrum van de Universiteit van Stellenbosch of in bet J .L .
van Schaik-archief van bet Nasionale Afrikaanse Letterkundiga Museum en Navorsingsentrum (NALN) in Bloemfontein . Kriga citeert ecbter uit bet verslag in een brief die hij in september 19 4 aan zil'n broer Bokkie schrijft . Uys Kriges brieven aan familieleden en vrienden
zil'n zorgvuldig bewaard door Bokkie . Later heeft hiJ ' deze brieven in vier omvangriJ'ke bundels overgetikt en ingebonden . Een exemPlaar van deze bundels bevindt zich in mijn persoonlijke bezit .
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`Dit het in my hart gejuig sons op die Matie-pawilJ'oen wanneer Stellenbosch die Intervarsit Y
wen . Vir die yes van die dag was ek vir enigiets, van watter aard ook, heel en al "onkapabel"
- Eindelik! eindelik die eerste erkenning! Ja die Crane het my oor die wange geloop . Dit was vir die oomblik - bedwelmend, oorweldigend . Jy kan dit alles mooi besef . Dis die begin - en
hoe makliker dit die toekoms maak . En die prestige in s . A . as my verse gereeld in Europa
publiseer word. En dan is [hul] ook dadelik onder die oe van digters, skrywers, kritikusse
(sic), van al die litterators van belang in Nederland . En wie wees miskien publiseer Stols
dan later my eerste bundel . . . En toe ek die mooi katalogus oopslaan wat Stols my gestuur't,
vind ek dat Helikon vir medewerkers het : Boutens, Van Nijlen, J .C . Bloem, A . Roland Holst,
J . Greshoff, NiJ'hoff, Donkey, Marsman, Slauerhoff, Minne Herreman, De Vries, Roelants
ens, ens . - almal name wat ek goed ken, amPer al die J'ong Hollandse en Vlaamse digters van
merk . Ek moes'n taamlik sterk indruk op Stols gemaak het . HY vra of ek nie kan soyg vir
meer bydraes van "j ong dichters uit Afrika" nie, of ek nie as snort S .Ase redakteur kan ageer
nie . . . . Wel, lyk my, dis eindelik die begin . Mary en Roy was vreeslik bly . Roy het gese : "En
dit sonder enige invloed!" - en by bet ook somar dadelik 'n bottel roof wyn aan die hand
gegee .'

5

`Mnr. A .A .M . Stols van die Nederlandse uitgewers Boosten en Stols (Maastricht en Brussel)
het my onlangs die versoek gedoen om die redakteur-versamelaar to wees van 'n toekomstige uitgawe van sy blad, Helikon, wat uitsluitelik aan Afrikaanse poesie gewy sal word .
Helikon is 'n bekende tydskrif, en die enigste Nederlandse maandskrif uitsluitelik aan die
poesie gewy . Ek sal u innig dankbaar wees as u ons goedgunstiglik wil ondersteun in hierdie, meen ek, hoogs prysenswaardige onderneming : deur aan my, sodra u die geleentheid
het, sommige van u gedigte to stuur . Dan, het ek my hele uitgawe gereed, stuur ek dit
onmiddellik na Holland . Daar is hags by die sack, daar mnr. Stols voornemens is om reeds
voor die einde van die l'aar hierdie Afrikaanse uitgawe to Publiseer .' (W .E .G . Louw-archief,
Dokumentesentrum, J .S . Gericke-biblioteek, Universiteit van Stellenbosch .)

G `Die Afrikaanse digters, lyk my, is sons die dassies, hul skuil en kruip weg erens tussen die
kranse .'
7 `Hoe lyk dit met besoldiging? Ek vertrou dat die Maastrichters nie bang is om hul hand in die
sak to steek nie!'
8

`U verskyning in die Afrikaanse poesie verheug my . Ek groet in u die koms van 'n digter!'
`[Stols] wil nou he ek moet'n bloemlesing uit die werk van die jonger Afrikaanse digters
saamstel (omtrent Go blaaie, Helikon-formaat), dit van 'n inleiding voorsien asook van biografiese besonderhede omtrent elke digter' . (W.E .G . Louw-archief.)

9

UYs Kriga in gesPrek met Pieter Grobbelaar, Sentrale Klankargief, sAUK,12 december 1965 .

10 `Ek is verheug om to hoor omtrent jou broer . Waarom het jy my nie dadelik van sy verse
gestuur nie? As jy my onmiddellik of liewer so you as moontlik 8 of nege van sy beste
gedigte getik en per lugpos kan stuur, sal ek jou en jou broer baie dankbaar wees .' (W .E .G .
Louw-archief. )
11 `Dit was regtig gaaf van jou om teen die begin van hierdie jaar my so onmiddellik per lugpos
daardie gedigte van l'ou broer to stuur . Jou en J'ou broer bedank ek baie hartlik vir J'ulle so
gul en vriendelike hulp en bystand ; en jul medewerking stel ek hoog op prys .' (W.E .G .
Louw-archief.)
12 D .J . Opperman, Digters van Dertig . Nasionale Boekhandel, Kaapstad 195 , p . 68 .
1

J .C . Kannemeyer e, a . (red .), Ek ken jou goed 9 enoeg . . . Die brie fwisseling tussen NP.
. van Wyk Louw en
W.E.C . Louw 19 6-19 9 . Protea Boekhuis, Pretoria 2004, p . 42 .

14 Dit plan is niet gerealiseerd .
15

IndertiJ'd waren er sirenga voorschriften voor het gebruik van teksten op Zuid-Afrikaanse
scholen . Wat in het betreffende gedicht als moreel verderfelil'k aangezien kon worden, was
de `fel-wellustelike drome' van de slaPende letterzetter en de regels : `Geen maagd so kuis
wat nie die knie moet buk / voor horn, die Juan, wie se oe gluur, / vonkelend van minnedrang en liefdesvuur .'

16 `Ek was in Maastricht . Stols en sY vennoot HaentJ'ens Dekker was baie gaaf en vrindelik . Ek
het ook somar dadelik gebieg, gese ek is Mattheus Joubert en Arnoldus Retief . En die twee
van hul het baie gelag . Stols 1Yk nogal tevrede met die bloemlesing . Dink ook, sons ek, veel
van W.E .G . Louw . Ek bet gevra of dit nie miskien wenslik is dat n vooraanstaande Nederlandse letterkundige vir die versameling'n voorwoord skryf nie . Om die verkooP van die
bundel by ons aan to help. Hul bet aan die hand gagee Marsman en Dr . Menno ter Braak
(wat, tussen hakies, ook 'n paar maal gunstig geskryf het omtrent my in Holland gaPubli-

seerde verse) . Ek het'n bietljie gedink, toe gese miskien Dirk Coster beter, daar by in SuidAfrika (hoewel lang nie meer in Holland onder die J'ongeres nie) 'n grootkanon is, en die
ander twee op hierdie tYdstip maar kleingeskut . So gese, so gedaan . Hul gaan aan Coster
skrywe en hul se hul's seker by sal dit met die grootste bereidwilligheid doen . Stols bet my
. . . sons 'n eregas ontvang . Sy uitgaves is pragtig . Sommige van hulle - die luukses - kos
omtrent ?200 .0P 'n PaPier die wonderbare fYnheid en skoonheid waarvan J'Y jou nie kan
verbeel nie . Dit was vir my 'n "openbaring" . Hy is oor die wereld bekend, doen werk vir privaat mense, biblioteke, uitgewers in Suid-Amerika, Engeland, Italie, Frankryk, TsjeggoSlowakYa ens . . . . Is 'n bloedJ'ong kerel . Speel so 'n bietjie die Maecenas . Gee net digbundels
uit, opstelle, luukse uitgaves ens . Baie selde romans . 'n Meester van sy yak, wat dit van A
tot Z lief bet en bestudeer bet . Moet'n ryk man wees wat geld geerf bet of so jets . Ek wens jy
kan'n Paar van sY beter uitgaves to sien krY . Praat van die ruik, die voel, die streling van
goeie PaPier! HY is verder die Persoonlike kennis of vrind van ValerY, Larbaud, Rilke, Mussolini, Van de Woestijne ens, ens . . . . Hy gee boeke uit in 'n 8 of 9-tal verskillende tale . TerselfdertYd verkoop hY pragtige moderne meubels, glaswerk ens ., hou of en toe kunstentoonstellings . Hy bet my 'n bietjie die ronde last doen . Eers in die tentoonstellingsaal .
Doeke aan die wand . Moderne meubels . Pragtige beligting . Op die tafels of lessenaars van
sy mooiste uitgaves . Saaklik, eenvoudig, besonder strelend en gerusstellend vir die oog en
die gevoel . En op die boonste verdieping'n model huffs van of 4 vertrekke deur hom ingerig
as tentoonstelling . Dit was vir my 'n unieke ondervinding sons jy self kan begryp . Hy se as
die versameling'n sukses is, gaan my plan van 'n bloemlesing van Afrikaanse kortverhale
deur. En ek moet hom op die boogie hou omtrent alles wat daar op letterkundige gebied van
belang in S .A . gebeur . Ek bet bul'n paar van Haarhoffse vertalings uit Homerus en Vergilius voorgelees . Hul bet (met) my saamgestem dis skitterend. Ook my onlangse vertalings
uit Villon bet bul goedgekeur. Veral [van] een bet bul gese is "magnifiek"! En ek moet dit in
die bloemlesing opneem . Ook wou hul baie graag die Ballade v M LapeYre ingesluit sien maar ek bet gese, dis miskien nie wenslik nie, met die o0g 0P 'n moontlike "voorskrYwerY"
vir die hoer skole . Toe gee bul my hul katalogus en se ek moet nie beskeie wees nie, maar
net aanstip wat ek graag wil he . Ek bet 'n 1 of 15 tal publikasies aangemerk . Hul gaan m Y
die klomP binnekort stuur . So you ek hul deurgelees bet - wat'n dag of twee in beslag sal
neem - stuur ek bul vir jou aan .'
17 Opperman, Digters van Dertig, p . 9 .
18 `Zuid-Afrikaansch streven', in : Critisch Bulletin 8 (19 7), nr, io, p . 277.
19 Kees Snoek, E . du Perron . Het leven van een smalle mens . Nijgb & Van Ditmar, Amsterdam 2005, p.
405
20 Deze `boodskap' werd als addendum op een los blad bij het Jaarboekvan dieAfrikaanseSkrywerskring van 19 6 gevoegd .
21 Afrikaanseversameling, p . 44 .
22 Ek kenJjou9oed9enoeg . . ., p . 41-42 .
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Ekkenjougoedgenoeg . . ., p . 56 .

24
25
26
27
28

Ek kenjou goed genoeg . . ., p .146-147 .
Ek kenjou goed genoeg . . ., p .158 .
Zie noot 18 voor deze recensie .
Ek kenjou goed genoeg . . ., p .172-174 .
Ek kenJjou 9 oed 9 enoeg . . ., p .179-180 . In Verzameld proza (19 0) had Coster een uitvoerige studie
over Dostojevski opgenomen, nadat bjj in 1920 al zijn eerder in De Gids verscbenen Dostojevski . Een essay had gepubliceerd .
29 Opperman, Digters van Dertig, p . 71
0 De brief van Krige maakt deel uit van de collectie-Gresboff van bet Letterkundig Museum .
Gerrit Borgers' brief is niet bewaard in bet Krige-arcbief in Stellenboscb .

UYS KRIGE, A .A .M . STOLS EN DE BLOEMLEZING Afrikaanseversameling
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DE KLEINE GARNAAL

De kleine9arnaal is een rubriek gewil'd aan een van die vele literaire randfiguren die door de
mazen van het net van de officiele literatuurgeschiedschriJ'ving gliPPen maar die stuk voor
stuk een onmisbare schakel vormen in bet literaire ecosYsteem .

Sjoerd van Faassen

nans Van ziJi

[1910-196 ]

`een simpele pennelikster van het derde plan'
Veruit de beroemdste vrouweliJ•ke dichter uit het tiJ•dschrift De Gemeenschap i s

is a n a ndere

Mien Proost geweestProost veroorzaakte met Het middelbaaronde rwJ

9edichten i9z9een klein schokgJ
olf a in literair Nederland Die vriJ•m oedige
bundel die zogenaamd was geschreven door een zeventienJ•arig meisl'e, verscheen biJ' de aan het tiJ•dschrift verbonden uitgeveriJ' • Mien Proost bleek echter een Peudoniem
s
to zil•n waarac ter zich de bginnende
e
schriJ'vr
a Hans
KlomP versc ooEen man dus tot biJ'na ieers v erra s slng Vo
o" "r haar ontmaskering leek Proost zo'n beetJ'e de eniga feminiene aanweziga in het
rooms-katholie e tiJ•dschriftZo had maar e"en vrouweliJ'ke collga
e bt•J• D e
Gemeenschap •• Hans van ZiJ•1 (1910-196 ) . Anders dan Mien Proost eae n " chte
vrouw, en wat voor een als l• e mag ofgaan op de vele geschilderde Portre tten
die haar echtgenoot Otto B de Kat i9o7-i995 van haar maakta en op de
warme gevoelens die de herinnering aan haar fYsieke verschil •n ing nog vele
l'aren na haar dood oPrieP biJ• iemand als de schriJ'ver Albert Halman . Ironisch
genoeg tooide Hans van ZiJ•1 zich op haar beurt weer met een manne1il" k aan
doende roePnaam
Met Mien Proost liep het niet goed af : ze publiceerde in 19 5 nog bij Nijgh &
Van Ditmar in Rotterdam het bundeltj e Tot slot, maar zou in haar masculiene
Klomp-gedaante in de Nederlandse letterkunde verder alleen nog een bedenkelijke rol spelen tijdens de Tweede Wereldoorlog .' Wat aantal gepubliceerde
bundels betreft, werd bet gelijk spel, maar afgezet tegen de Werdegang van
Proost, verging het Hans van Zijl iets beter . Maar goed ging bet nu ook weer
niet met haar dichterschap. Coed ging bet evenmin met haar huwelijk, zoals
kort voor haar overlij den bleek . En met haar tragisch-vroege dood op 5 -

Otto B, de Kat en Hans van Zijl, zomer 1927 Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem

arige 1e efti~•d - zelfmoord
sc~ hPa Pabrupt beeindigd •

vermoedden sommig en - werd haar schri ~•vers-

en debuutbundel bij uitgeverij De Gemeenschap zat er voor Hans van Zijl
kennelijk niet in, daarvoor publiceerde ze misschien ook to incidenteel in bet
gelijknamige tijdschrift. Haar eerste bundel verscheen pas in 19 9 in een
oplage van driehonderd exemplaren bij de Haarlemse uitgever J .H, de Bois
onder de titel Zel fportret . Niets om op neer to kij ken - elk exemplaar van de 5i
pagina's grote bundel had als frontispice zelfs een met potlood gesigneerde
reproductie van een tekening door Otto B, de Kat - maar bet moet haar toch
wel een beetje gestoken hebben dat haar geen plants binnen bet Cemeenschap-fonds werd gegund . Haar eigen uitgever had weliswaar bet inzicht
gehad in 1918 Dichtertje-De uitvreter-Titaantjes van Nescio to publiceren, maar
roem kreeg De Bois pas in retrospectief en Nescio's boek was zo'n beetje een
eenmalig wapenfeit in bet fonds van Van Zijls plaatsgenoot, die voornamelijk als kunsthandelaar bekend was . Het zou tot 1962 duren, vlak voor haar
dood, voor haar tweede en meteen laatste bundel Zintuigelijk verscheen bij de
obscure uitgeverij De Pelgrim in Eindhoven . In een beperkte oplage, dat we!,
maar dat was waarschijnlijk minder uit bibliofiele overwegingen dan uit een
realistische inschatting van de verkoopkansen . Het bundeltje omvatte maar
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(z) Omsiag ZelfPortret (19)
9 ( R) FrontisPice door Otto B, de Kat in Zelfportret

29 pagina's .

Ook hiermee veroverde Hans van Zijl Been blijvende plaats in bet
Pantheon .
De laatste twee jaren van haar leven zien verder alleen nog enkele vertalingen van haar hand uit bet Engels, Duits en Frans bet licht : bij uitgeverij
.J
.van
C
.
P der Peet in Amsterdam de roman Toveren op zaterdag (1962) [Once upon a
Saturday] van Edward Fenton en de biografie Alexander von Humboldt, reiziger en
geleerde ( 196 ) [Alexander von Humboldt erforscht die Welt] van M .Z . 'Thomas ; bij
Kruseman in Den Haag de biografieen Philips de Coede [ Philippe le Bon] (196 ) van
Paul Bonenfant en, vlak na Van Zijls dood nogAndreMaurois (1964) van Michel
Droit.
A1 met al een wat schamele hoeveelheid publicaties . Zelf noemde zij zich
eens in een brief aan de criticus en dichter Anton van Duinkerken : `een simpele pennelikster van bet derde plan' ; ze vroeg hem bij die gelegenheid nederig of zo'n ondergeschikte positie een bezwaar vormde om bevriend met hem
to zijn . Haar stad- en leeftijdgenoot, de eveneens zo goed als vergeten dichter
Barend Rijdes schreef op december 196 in zijn dagboek : 'In de krant vanavond : Hans de Kat-van Zijl plotseling overleden . Eens de "jongste dichteres"
van Nederland, nu een verlaten vrouw met schrale roem en waardering in
beperkte kring' .' Het is triest, maar dit vormt wel een goede samenvatting
van haar leven .

Portret door Otto B, de Kat, l'anuari 1926, inks / Pa ier,
42,5 x 28,5 cm (hoo gto x breedte) ~Collectie Frans Hals
P
Museum, Haarlem; foto RKD

Huwelijk met Otto B, de Kat
Joanna Maria Jannetta van Zijl werd op 5 augustus i9io in Haarlem geboren
als dochter van de uit Haarlem afkomstige Godefriedus Jacobus Pius van Zijl
(i8G9-i9i4) en de Amsterdamse Maria Jannetta Kleton (1878-?) . Ze overleed
december i9G in haar geboorteplaats . Aan het einde van haar leven noteerde
zij een aantal autobiografische gegevens die een weinig opwekkend beeld van
haar jeugd laten zien : `Engelse ziekte niet opgemerkt, Lang in een wagentje
gereden, later almaar valpartijen . Psoriasis, telkens bij een andere specialist, teerzalf, arsenicum op melk ingenomen, misselijk, vaak "onbegrijpelijke" maag-darm stoornissen, migraines . Arm, maar dat was niet zo bar,
wel jaloers op kinderen die in een huffs woonden waar de zon in kwam, i jaar
en 5 maanden . Vader sterft . Een maand daarna buiktyphus, na mnd . beter
maar niet terug naar school, to weinig energie, to weinig aangespoord . i4
jaar. Fien krijgt Janus .' Ik loop maar wat rond . Jan V. vertelt over kunst.
Gedichtjes .` [ . . .] Leer Ott kennen en weet meteen wat dat betekent . [ . .
Almaar psoriasis, lange mouwen, verlegen, bang voor Ott's moeder . Cedicht
opgestuurd naar de Cemeenschap . Heel erg gelukkig met Ott [ . . .] : De negentienjarige Hans van Zijl en de drie jaar oudere Otto de Kat trouwden op i4
april i9 o .
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(B)

• ( o) Lidmaatschapskaart Kunst aan het Volk,1925-192G [Collectie Letterkundig Museum i

Hans van Zijl en Otto B . de Kat, augustus 1929 [Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem]

De Kat had Hans van Zijl in i9i51eren kennen via Jaap Wagemaker met wie
hij op de Haarlemse Kunstnijverheidsschool had gezeten . 'Ik was', zoals ze in
19 in haar later nog ter sprake komende Dagboekje van het nichtje van v.d. Putten
schreef, 'in dien tijd bet vriendinnetje van Jan Voskuil, die io jaar ouder als
ik, wel een beetje to oud was voor een 14 jarig wichtje'. Hans' moeder had
aanvankelijk bezwaren tegen een relatie met de remonstrantse De Kat, maar
toen deze zich in 1929 liet opnemen in de rooms-katholieke kerk, staakte zij
haar verzet . Na de Kunstnijverheidsschool werkte De Kat van 1926 tot 1928 in
Amsterdam als bouwkundig tekenaar bij de architecten H .Th . Wijdeveld en
Piet Vorkink . In het cursusjaar i9z7-i9i8 volgde hij de avondklas tekenennaar-het-leven op de Amsterdamse Rijksacademie voor Beeldende Kunsten .
Niet alleen de moeder van Hans van Zijl had haar bedenkingen bij hun relatie, ook die van Otto de Kat zocht middelen om hun beginnende verhouding
in de kiem to smoren . Zij stimuleerde De Kat in 1928 naar Parijs to gaan . De
band tussen Hans en Otto bleef in stand . Met de moeder van Otto zou Hans
van Zijl een blijvend moeizame relatie houden . In haar al geciteerde autobiografische notities stelde ze zich herhaaldelijk vragen als `Haat ze me?' of `Wat
had ze toch tegen mij?'. Zelfs in de laatst bekende brief van haar aan Otto,
eind november 196 , schreef ze nog : `En ik bedenk dat ik nog eigenlijk net zo
naief ben als toen ik zestien was . Je weet hoe koel en afwerend [ . . .] je moeder
tegen me was en toen heb ik toch, verdraaid nog an toe, een keer gewaagd to
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Portret door Otto B, de Kat 9 aPril 1928, Potlood / PaPier, 2

X

i8 cm Particuliere collectie ; foto RKn

(L) Hans van Zijl en Otto B. de Kat. 11 januari 1929 [eollectie Liesbeth de Kat, Haarlem]· (R) Omslag van het eerste van de twee cahiers waarin Hans van Zijl tijdens haar verblijf in Rome in 1935 Klein voorval schreef. [eollectie

Liesbeth de Kat, Haarlem]

zeggen: wat bent u toeh naar tegen me, ik ben eraan gewend dat de mensen
lief tegen me zijn. Ja, dat was die hele malle Hans al en ten voeten uit'.
De Kat bleef maar een jaar in Parijs. Zomer 1929 keerde hij terug naar Haarlem. De ruimtelijke scheiding met Hans van Zijl had niet veel geholpen: al in
1929 schilderde De Kat het eerste liefdevolle portret van zijn toekomstige
vrouw, na al eerder - in elk geval in januari 1926 en april 1928 - enkele portrettekeningen van haar te hebben gemaakt. Na hun huwelijk vestigden ze zich
in het nabij Haarlem gelegen Santpoort. In 1933 zouden ze aan het Spaarne in
Haarlem gaan wonen.
Tweeenhalf jaar na haar huwelijk, in november 1932, werd Hans van Zijl in
de Maria Stichting te Haarlemgeopereerd aan een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap, waardoor zij tot haar verdriet nooit kinderen heeft kunnen
krijgen. Winter 1934-1935 zou ze in Rome deze ingrijpende gebeurtenis van
zich afsehrijven in de ontroerende novelle Klein voorval, die ze nooit gepubliceerd heeft. Ook 'Kerstliedje' uit Zelfportret verwijst kennelijk naar deze operatie. Het gedicht kent als een soort stokregel 'Moeder Maria, ik heb geen
kind'; de mistroostige derde strofe van dat gedicht luidt: 'Ik ben de boom, die
vruchteloos bloeit. / Niets is zwaarder, dan de dood; / aIleen een leege, looze
schoot'o
5

Hans en Otto de Kat mengden zich na hun huwelijk al snel in het wat provinciaalse Haarlemse kunstleven. Naast Voskuil, die nog steeds als een soort
mentor voor haar optrad, waren voor haar ongetwijfeld de contacten met
Haarlemse eollega-dichters belangrijk: Jacques Benoit (pseudoniem van
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pater J .J .M . Bayer), Willem ten Berge, die in 1926 in DeCemeenschap was gedebuteerd en van wie in 1928 de bundel De reiziger in bet fonds van de gelijknamige uitgeverij was opgenomen, en Cerard Wijdeveld, die eveneens in De
Gemeenschap publiceerde .`
Toen De Kat in Amsterdam aan de Rijksacademie studeerde, raakte hij
bevriend met onder anderen de Vlaamse tekenaar Valentijn van Uytvanck,
die Binds 1914 in Nederland verbleef en met zijn vrouw, de pianiste Alide
Doorman, een atelier aan bet Koningsplein bewoonde, en de schilder Joop
Sjollema, die met de danseres Maria Petrelli in hetzelfde huffs als De Kat aan
bet Rokin woonde .' Met Sjollema zou De Kat de rest van zijn leven bevriend
zou Ulijven .° Hans van Zijl droeg bet gedicht `Wung-Tao-Tze' uit haar bundel
Zel fportret aan hem op. De beeldhouwer Bertus Sondaar en de duizendkunstenaar Erich Wichman behoorden op bet Rokin tot de vaste bezoekers . Wichman had veel relaties in literaire kringen, maar overleed al in 1929, zodat
Hans van Zijl bij haar poging zich een plaats binnen de literaire wereld to
bevechten, niet heeft kunnen profiteren van diens duizelingwekkende netwerk .
Wie De Kat allemaal in de jaren i9z8-i9i9 tijdens zijn verblijf in Parijs in de
Nederlandse kunstenaarskolonie ontmoette, is niet in extenso gedocumenteerd, maar naast Laurens van Kuik, bij wie hij inwoonde, waren dat moge-

(L) V.l .n .r . Otto B, de Kat, Jaap Wagemaker en Hans van Zi '1,
circa 1925 [Foto RKn]
J

R Portret Willem ten Berge
O
door Otto B, de Kat,1927, Potlood / PaPier, formaat onbekend Huidige verbliJjfPlaats onbekend ; ofgebeeld in

Letterkundi9eAlmanakErts (1929), P .199

lijk schilders als Mathieu Wiegman, Charley Toorop, Tjerk Bottema, Jeanne
Bieruma Oosting (die hij nog van de Haarlemse Kunstnij verheidsschool
kende), de beeldhouwers Han Wezelaar en John Radecker, de Haarlemse
architect Bram Elzas, de filmer Joris Ivens of de schrijvers Jo Boer en Maurits
Dekker . Zonder twijfel zal Hans van Zijl van de inmiddels door De Kat opgedane contacten in kunstenaarskringen hebben meegeprofiteerd. Op zijn
beurt kwam De Kat door Van Zijl in contact met schrijvers als Dirk Coster
(wiens portret hij in 19 5 zou schilderen), Maurits Mok, Cerard Wijdeveld,
Ten Berge, Helman en Van Duinkerken .

Relatie met Dirk Coster
Ook Dirk Coster, die pendelde tussen Delft en het bij Haarlem gelegen BenneUroek, waar hij zijn psychisch zieke vrouw had achtergelaten, leerde het
echtpaar De Kat in Haarlem kennen . De verhouding tussen de 2 jaar oudere
Coster en Hans van Zijl was, zeker van zijn kant, heftig en er ontstond een
intensieve briefwisseling . Hij schreef haar dubbelzinnige en opgewonden
brieven, met aanspreekvormen als `Lieve Hansi', `Lieve Hansevrouwtje' en
`Lief Hansekind'. Hun correspondentie vol cryptische, flirterige verwijzingen
krijgt extra betekenis voor wie weet dat Hans van Zijl talloze aanbidders had
met wie zij, naar eigen zeggen, ook wel eens voorzichtigjes zoende, zoals een
zekere Joop Helmus . Ook maakte Coster toespelingen op de Haarlemse dichter L . Ali Cohen - homoseksueel dat wel, maar toch voorwerp van sommige
van Hans van Zijls liefdesgedichten - en op een zekere Wim Tesch, die vanaf
1926 frequent in haar dagboek voorkomt. Beiden verdienden, zoals Coster in
een brief van augustus 19 schreef, `straf', vanwege `ongeoorloofde en ongemotiveerde jaloezie' .
Begin 19 was Hans van Zijl, mogelijk op instigatie van Coster, een dagboek begonnen, dat ze Dagboekje van het nichtje van v.d. Putten noemde, naar Costers Het dagboek van de heer Van der Putten .' Daarvan was in September i9 i een
eerste fragment verschenen in DeStem . Je kunt er waarschijnlijk Hans van
Zijls reactie op haar beginnende verhouding met Coster in lezen, waarbij ze
een parallel trekt tussen haar buitenbaarmoederlijke zwangerschap en haar
verliefdheid . `Oh les dolores! Nu moet ik met de operatie beginnen', luidt de
eerste zin. Ze trekt de parallel met een echte operatie ver door : `Mijn handen
hoeven het niet to doen, die houden alleen maar de pen, dat beteekent niets .
Maar dat is dan ook geen operatie, het is een ontleden, een stukhakken, een
moorden van leven in mij . Dit is veel erger, dan de operatie die zij mij een
half jaar geleden heUben gedaan ; toen wist ik niet, dat er iets leefde in mij,
dat er iets geboren was, wat nooit leven mocht, dat sterven moest, vbor het
geleefd had . Dat was niet zoo erg, maar nu, nu ik weet, dat er leven is, omdat
ik het zelf gevoeld heb, nu ik de benauwdheden gehad heb en de verrukkingen, nu is het wel erg, dat het dood moet, dat kleine leven, dat lieve leven in
mij . Dat ik het wurgen moet zelf, nu het nog maar ademt in mij ; dat het niet
doorgaan mag . Waarom was die avond zo wonderlijk schoon, twee lieve jongens? Toen wij zaten en brandewijn dronken en elkaar plaagden, neuriede ik
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Portret Dirk Coster door Otto B, de Kat, 19 5, o/d, 85,5

X

68,5 cm [Collectie Letterkundig Museum

o Peens "Heute nacht oder nie" heb ik gedacht waarom neurie ik dat?' En
verderP
o •• `0 J'ullie twee, die ik zoo lief heb Wat had ik gewild, daar to slaPen
met l'ullie beiden tusschen J'ullie in aan iedere kant een lief. Zoo to slaPen ,
met die warmte om me Ik kan niet meer verlangen om dat mee to maken .
Heute nacht oder nie Dan maar nie • want het is niet doorgagaan'
Of Coster dit ooit gelezen heeft is onbekend maar hil' lies zich evenmin
onbetuigd en hiJ' deed dat oP enliJ'k in een biJ' tiJ'd en wile
broeierige briefwisJ
selingToen Hans en 0tto de Kat in Domburg waren, reageerde Coster als een
afewezen
mi nnasr toen Hans - die daar voor hasr harsteI na de ingriJ'Pnd
e e
g
gYnaecologische ingreeP was - niet meteen antwoordde op z'n brieven TiJ'ens een wat onduideliJ'k conflict waarschiJ'nliJ'k na een caferuzie met 0tto
schreefCoster '
m mei 19 : Het booze droomachtga
iis dat ik 't gevoel heb dat
de vlam net o 't verkeer e oo enbh m t ruii sloe g, en wetste die i et
minst in de wereld had willen kwetsen . En dat maakte miJ' dan weer ziek van
verdriet'• In een post scriPtum voegde hiJ' er aan toe : `Haarlem is zoo verlaten
zoo . Maar toch vraag ik me of of't zoo niet beter is . Wie liefde vermeerdert ,

(L) Portrettekening door Otto B . de Kat, z .j [19 2?], potlood / papier,11,5 x 16,5 cm [Collectie Liesbeth de Kat,
Haarlem] • ( R) Hans van Zi'1J en Otto B, de Kat, augustus 1929 [Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem ]

vermeerdert smart' • In een uitvoerig e riefvan 25 oto a r 19

ging Coste r in

op ziJjn mislukte huweliJ•k dat officieel nog tot mei
i zou duren en schreef
949
toen gelaten • ` . . .daaraan kan ook geen Hanske was doen , nosh met liefziJjn, lieve woordJ•e s en soms!ietwat sarcastische briefl es noch met lekker
borreltJ•e s en uitgangetl•es in Haarlem, want de zaak is eenvoudig, dat
Hanske ten slotte haar eigen huweliJ•ksleven heeft' Een zelfde mismoedigheid spreeks uit zi]jn brief van i8 maart i9 4toen hi]• bewust niet deel nam
aan het afschaidsfeest van Hans en 0tto de Kat toen ziJ ' voor langre
e tiJ' nasr
bet Zuiden afreisden •• `Het is toch veel Prettiger als al die menschen er niet
biJ ' zi1jn . [ . . .]Ik had ]•e ook zoo graag eens een avand meegavraagd naar Adam,
maar ik heb nooit9edur d, sours zelfs ben ik't Postkantoor weer uitgewandeld
waar ik een telegram had willen schriJ •v en'

•k
•n tot dan hefti a maar waar-

In 19 5, na terngkeer van Hans en Otto de Kat van hun refs naar Frankri
en Italie vertrok Coster definitief naar Delft Zi

schiJ•n liJ•k nooit

geconsummeerde relatie met Hans kwam toen in kalmer

v
aarwater. R ede n is onetwil
•fe1d dat Coster in Delft een serieuze relatie met
g
de dichteres Marie van Kranendonk kree g .

Debuut in De Cemeenschap
De vroegst bekende gedichten van Hans van Zijl dateren uit 1925-i9i6 . Het zijn
traditionele, niet zelden epische gedichten zonder enig vormexperiment,
puberaal zoekend van inhoud, met een licht geexalteerde religieuze toon .
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V E R S
neem me mee
in je slee
over de sneeuwzee .
hood in de lucht
hangt een vlucht sneeuwwitte vogels .
de mean en de sterren zijn gloeiende kogels,
waaronder wit-gloeiend wij twee .
oneindig ver en wijd, een land van ijs,
oneindig dichtbij, dit wit aan onze voeten'
neem me mee, als we naar 't wonder toe moeten,
want iedre man is immers sterk en wijs?
deze nacht is gebeurd waar wijzen over peinsden
Alaska en de Kaap geven elkaar de hand .
het wijde land ligt nu oneindig open
to wachten op de branding van het strand .
Nu is de nacht een groote hooge oven
de sneeuw is brandend als een kleed van vuur,
nieuw leven wordt geboren, ieder uur,
zoolang er twee beneden nog gelooven .
want iedre man is groot en vol van kracht
en iedre vrouw is week en vol verlangen
- de sneeuw zal in de boomen blijven hangen
als 't wonder wordt voltrokken deze nacht .

91

Bijdrage in De Gemeenschap, februari 1 92 8

Ze ziJn gesc hreven in schriftJ'es met titels als Denk en en ze99 en Kleine klanken >
Lungs lichtende lanen o S chemerin9en van 't Leven Pas later maakte ze zich bet
moderne 1d1oom eign en
e ontleende ze, zoals in die tiJ'd niet ongebruikeliJ'k ,
de onderwerpskeuze aan fenomenen als film daps en muziek Maar bet
geloofwas nooit ver weg . Beide soorten gedichten zou ze ook later bundelen
in Zelportret De kennismaking met de modernistische J•o nge schriJ'vers en
beeldende kunstenaars rond De Gemeenschap in 1926 is ongetwiJ'feld debet
eweest aan die vormtechnische en inhoudeliJ'ke verschuivin g .
Ze debuteerde in februari 1928 in dat tiJ'dschriftHaar ebuut omvatte maar
een gedicht • `neem me mee in J'e slee over de sneeuwzee hogo in e 1uch t
hangt een vlucht sneeuwwitte vog els de masn en de sterren ziJn gloei ende kogels waaronder wit-gloeiend wiJ' twee' luidt de eerste van de viJ'f
strofen Ondanks bet moderne idioom en bet consequent gebruik van onderkast vertoont de inhoud van bet gedicht een nogal traditioneel beeld van de
man vrouw-verboudingen • de laatste twee regels van bet tweede couplet luiden •• `neem me mee als we naar't wonder toe moeten, want iedre man is
immers sterk en wil's?',
• en de eerste twee van bet laat ste couplet : `want iedre
man is groot en vol van kracbt en iedre vrouw is week en vol verlangen' . Ironie is in die regels niet to bespeuren
Met de redactie van De GemeenschaP was ze sinds naJ'aar 1926 in contact . Ze
was toen net een Paar maanden iG Albert Helman Pseudoniam van Lou
Licbtveld - die pas later kennismaakte m et Otto de Kat en Hans van Zil1
"
eigenliJ'k `te goed' voor hem achtte - herinnerde zich dat ziJj 'de eerste vrouw'
was die zich aanmeldde biJ' bet tiJ'dschrift'° Naar aanleiding van de Mien
Proost-affaire in 1929 scbreef Helman later wat beteuterd : '"De GemeenschaP" was helaas niet langer meer een manneliJ'ke affaire • ook tedere vrouwenzielen waren nu erbiJ' betrokken al wist men niet overal tot welke sexe
Hans van ZiJ'1 behoorde, die op J'eugdiga leeftiJ'd reeds veelbelovende, "ernstiga" gedichten onder haar ecbte naam Publiceerde Kortom niet a11een de
roomse ga hoorzasmhai masr oo a goe a zeden de "heii'g e du
e gdw
" eren meer a n meer oop bet sPle gzet,
a
zo wer oPnliJ'
e
en met toenemend
aplomb beweerd' ."
In De Gemeenschap, dat van 1925 tot eind 1941 zou verschiJ'nen had zich een
aantalJ'onga, roomse scbriJ'vers verenigd, die een losser verband tussen literatuur en geloof nastreefden dan biJ' bestaande rooms-katbolieke literaire
tiJ'dschriften bet geval was De Gemeenschap ricbtte zich vooral tegen Roe pin9 ,
dat een gebrek aan elan en vurigheid werd verweten . Of dat uitgangsPunt
bet nu was waardoor Hans van ZiJ'l zich tot De GemeenschaP aangetrokken
voelde, is onzeker . Later zou ze vooralJ'uist Publiceren in RoePin9 • AnderziJ'ds
zou ze begin J'aren dertig meewerken aan Het Venster, bet tiJ'dschrift van NiJ'mee se
'
De Gemeenschap een uitge oofe en inges1apen
g studenten op wie Juist
indruk maakte
De redactia van De Gemeensc ap von , nasr zeggen van Helman , d a egdichton
van Hans van ZiJ'1 niet onverdiensteliJ'k, in elk gaval veelbatovend Helmans
herinneringen aan die beginJ'aren van Hans van ZiJ'1 als dichteres zil'n to acrdi g om niet extensief to citeren `Een PersoonliJ'ke kennismaking volgde en
onthulde een allerliefst al wat wereldwiJ's, ofscboon nog slechts zeventien
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Portret Albert Helman door Otto B, de Kat,1929, o/d/,

4,5

x

28 cm [Particuliere collectie, Amsterdam ; foto RKD]

[sic] jaren oud meisje, dat in een fabriek of zoiets werkte en verder in heel
armelijke omstandigheden verkeerde . De jongere redactieleden, waarvan ik
er een was, gaven haar zo goed en zo kwaad als dat ging, niet alleen de
gewenste hulp, maar ook wat materiele en wat meer uitzicht op haar overigens bleke toekomst." Die zag zijzelf heel juist in [ . . .] . Jong als ik zelf nog was
toen ik haar leerde kennen, ontroerde Hans mij uitermate, ook door haar
eensdeels pessimistische, anderdeels fatalistische, maar dappere opvattingen, en al gauw werden wij intieme vrienden, zonder dat en ook maar een
moment sprake van wederzijdse verliefdheid sprake was :
De andere jongere Cemeenschap-redacteur die voor Hans van Zijls charmes
vie!, was Albert Kuyle . Helman was bijna zeven jaar ouder dan Hans van Zijl,
Kuyle ook iets in die orde van grootte . Na een eerste gesprek met Kuyle
schreef ze op 14 november 1926 vanuit Haarlem : `Hierbij stuur ik U een

Kladversie van het gedicht `Nu hoef ik, Cod, niet verder meer to loopen' [Collectie Letterkundig Museum]

schrift waar volgens mijn idee de beste versjes instaan . Ik doe er geen postzegels bij, ik krijg het schrift wel terug als ik U nog eens spreek . He ik wou dat
bet gauw gebeurde! Ik heb al veel to Lang met mezelf alleen moeten redeneeren, ik vond het gesprek met U, Donderdag, zoo prettig! Wilt U me eens spoedig schrijven, wanneer wij elkaar (en misschien nog enige andere "kunstbroederen") eens in Adam of zoo kunnen ontmoeten : Begin januari van het
volgende jaar, krap twee maanden later, begon ze haar eerstvolgende brief
met `Beste Albert' . Kennelijk hadden ze elkaar in de tussentijd gesproken of
geschreven . Ook bet begin van haar brief duidt op een vorderende intimiteit.
Meisjesachtig laat ze Kuyle weten :'Dinsdag 1 .1, jeukte mijn oor ten zeerste in
oostelijke richting,pas later heb ik gehoord dat Willem ten Berge toen bij je
was ." Heeft hij veel kwaad van me gekletst? [ . . .] Donderdag was ik bij Lou
[= Albert Helman] . Enfin, dat weet je natuurlijk allang en daarom vertel ik je
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er lekker ook niks van . Hierbij stuur ik je mijn laatste liertrillingen, ik hoop
dat het mes der heeren Engelman en Kuitenbrouwer niet tweesnijdend is,
want dan blijft er weinig van over : Ze ontmoette door haar contact met Kuyle
ook schrijvers en beeldend kunstenaars uit Cemeenschap-kringen ; haar
gedicht `Asta Nielsen', dat gebundeld werd in Zelfportret, is opgedragen aan de
schilder Pyke Koch, die in 1929 van deze filmster een portret had geschilderd ." In antwoord op een brief van Jan Engelman, die haar kennelijk mededelingen over het Utrechtse kunstleven had gedaan, schreef ze bijna dertig
jaar later op i8 februari 1954 : `Een vriendin van mij, Leny van Ceelkerken
geheeten [ . . .] vond die stad dolgezellig ." Nu, dat kon ik er nooit zoo in zien .
Voor mij heeft ze altijd iets beklemmends, als het begin van Tempel + Kruis ."
[ . . .] Het was dan aardig, maar toch overal hing die eenzaamheid, in de huizen en errond' .
Het is niet mogelijk vast to stellen welk schrift (`waar volgens mijn idee de
beste versjes instaan') ze half november 1926 aan Kuyle had gezonden . Zoals
gezegd zou slechts een gedichtje waardig worden bevonden om in februari
1928-in het jaar dat Helman tijdelijk het redactiesecretariaat van Kuyle had
overgenomen - in De Cemeenschap to worden opgenomen . In november van dat
jaar volgde weer een gedicht, `Sonnet' ('Hoe kon je gaan en mij bier eenzaam
laten?') en in September 1929 nog `Vers' (`De avond is zoo vreemd en stil') . Ze
heeft wel via Anton van Duinkerken in de loop van de jaren dertig herhaaldelijk pogingen gedaan weer een of meer gedichten geplaatst to krijgen ." Het
was dus een korte, en niet eens zo heftige, relatie met De Cemeenschap . Kennelijk leidden haar vriendschappen met Helman, Kuyle en Van Duinkerken

i
z
kcL
1

4

niet tot een grote waardering van haar Poezie Otto de Kat heeft later
beweerd dat Hans van ZiJ'1 in die til'd door Helman `overweldigd' zou ziJ'n. 18
Zou dat de oorzaak ziJ'n van haar verwiJ'dering van De Gemeens chap ?• Za zou no g
een keer, in aPril 19 1, meewerken aan De Gemeenschap met haar gedicht '27
maart i88i stierf Modeste MoussorgskY', masr vanaf december 1929, toen ze
daar met `Dolores del Rio' voor bet eerst oPtrad, v ooral asn Roep i n9 • Was dat
omdat dat tiJ'dschrift wel haar traditionele Poe"zie aPPrecieer de en De Gemeen schap niet? CorresPondentie met De Cemeenschap is er later alleen met Van
Duin er en Die met Gerard Knuve1der, de voornasmste redac teur van Roeping, ligt moge liJ' k verscholen m diens immense, nog ongeor ende archief,>
zodat naar de redenen voor deze overgang a 11 een maar kan worden g egst
i .
Mogelil'k heeft haar teleurstolling in D a Cemeenschap ook to maken met bet
feit dat bet niet tot bundeling van haar gedichten kwam
Eind 19 /begin 19 4 strandde door on bekende oorzaken een Pogmg tot
Publicatie van haar ed
gichton in boekvorm door de Maastrc
i' h tse meester
drukker Charles NYPels 1 9 NYPels had tot begmJaren det rg'i v eel uitgave n voor
uitgeveriJ' De CemeenschaP gedrukt In 19 2 was hiJ' gestart met zi Jn bibh'ofiele Charles NYpels Pers Cen tum Nec Plura en m 19 4 zou hiJ
" i n Amsterdam UitgeveriJ' Charles Nypels oprichton Beide uitgeverilg
en aven m aar "
een
boe ui • e unde van Hans van ZJ
i. l i s noont verse enen . De un a was a s
we haar mogne g1oven
e
a1J' arenm voorbereidmgHans
'
van ZiJ1 schreef
begin februari 19 4 as n hem : `I zou J' e toch heel gr asg ook over miJn bundel
spreken we kunnen dan alles in orde maken H et
et zou zoo erg p rettg
i ziJn, al s
de bundel b .v. dit voorJ'aar klaar kwam H et
et duurt nu a1Jaren en bet bemt
g
zoo vervelend to worden' Nog tot november 19 4 is
' er sPrake van deze ui tgave
in de brieven van Dirk Coster aan Hans van ZiJ'1 .

Reis naar Frankrijk en Italie 19 4- 5
Em januari 19 sc ree Otto a Kat aan Cares NYPe s ; Het gaat ons miserabel togenwoordig en hebben we bet nog nooit zoo slecht gehad [sic] . Van
werken komt er eenvoudig niets meer, want i k moet er haast dagehlks op uit
om aan een Paar pop to komen En word i k de uren dat we thu 'is zijn met rekeningen bekogeld . . . .Misschien zou een vlucht met achtarlating van alles
wat toch geen sou waard is bet meest radicaal ziJ'n, als l'e Je zel f dan maar niet
steeds mee hoefde sJ'ouwen en is bet ergens anders natuurliJ'k a1 weer net
zoo maar met eens to ecliPseeren scheP J'e tenminste weer nieuwe illusies
[ . . .]'. O ok Hans van ZiJ'1 P oogde kramPachtig i ets to verdienen Aan Anton van
Duin erken schreef ze biJ' voorbeeld op 5 m i 9 i •'
• 1kie heb nog steeds ni ets
gehoord of miJ'n "SoePPoezie" in de TiJ'd g eP1aatst is of wordt, weetJiJ"'ar i ets
van? Is bet al oPziJ' g e e g wees an zoo vriendeliJ'k h et miJ teru g to sturen,
want eter 5,= van et Hasr ems aDg1a sn niets'.
Eclipseren deden ze wel degelijk, 29 maart 19 4 vertrokken Hans en Otto de
Kat via Parijs naar Zuid-Frankrijk om vervolgens naar Italie door to reizen .
Haar Dagboekje van het nichtje van v.d . Putten onderbrak ze ervoor ; de toon veran-
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(L) Otto B. de Kat, De schilder en zijn model, 1935, old, 48 x 40,5 em [Colleetie Frans Hals Museum, Haarlem; foto
RKD)' (R) Otto B. de Kat, Cagnes·sur·Mer, 1934, zwart krijt / papier, 23 x 19,5 em [Collectie Stedelijk Museum, Alkmaar; foto RKD)

derde van poetisch in een zakelijk verslag. Op 27 februari 1934 noteerde ze:
'We laten veel achter. Onze familie en onze massa vrienden, mijn geboortestad, waar iedereen ons kent, ons land met zijn taal. [... J Alles verlaten om
meer schoons te ontdekken. Bijna denk ik dat Cod me een kort leven zal
geven, omdat ik nu, zoo jong nog, al zooveel moois ga zien'. Die laatste
opmerking is in het licht van haar vroege dood schrijnend, maar wat je ook
uit deze passages uit haar dagboek zou kunnen opmaken is dat Otto en zij van
plan waren lang weg te blijven, langer dan het jaar dat hun verblijf in het
buitenland zou duren.
Ze verbleven eerst een aantal maanden in Cagnes-sur-Mer. Merkwaardig
genoeg zijn er geen sporen van contact met daar residerende Nederlandse
kunstenaars als de schrijver c.J. Kelk en zijn vrouw Suzie van Hall, de zuster
van de ook in Cagnes wonende beeldhouwer Frits van Hall, en de schilder
charles Eyck, met wie Otto de Kat enkele jaren daarvoor toch in Antwerpen
had gewerkt aan het Nederlands paviljoen voor de daar gehouden wereldtentoonstelling. Ongetwijfeld op voorspraak van Van Duinkerken, die als
redacteur aan DeTijd was verbonden, deed Hans van Zijl in dat rooms-katholieke dagblad verslag van hun reis; Otto de Kat illustreerde haar stukjes. Erg
2•
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(L) Omslag van het door Hans van Zil'1 bil'gehouden Plakboek met haar bil'dragen in De TiJ'd over de refs naar ZuidFrankri1'k en Italie in 19 4-19 5 Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem

ingenomen met bet kunstenaarsleven in Cagnes toonde ze zich niet ; ze zag
onder de kunstenaars vooral een'stroom van derderangs dilettanten en
gelukzoekers' en stoorde zich aan de `geest van lichtzinnigheid' die de kunstenaars genereerden.
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Eet kasteel boven op den berg is meer imposant, dan moot . Het is seer groot en vanaf 't
bovenste terms geniet men een prachtlg aftzicht over de zee, de zeealpen en deonlig

de dales met de lieflljke dorpen Villeneuve, St.
Paul, Vence en St . Jeannet, aan den voet der
bane rotsen . Het heeft verschlllerjde moot bewaard gebleven vertrekken en een completes
w1ntertuir

I

Sint Anna-gedrieen to Cagnes
(teekening van 0 . de Kat)

Cagnes sur mer
Het stadje der schilders
agues sur Mer, Cafe d'Azur op 10 E .M. af
stand van Nice. 12 KM. van t. Juan les
Pins, 21 K.M. van Cannes, beschik over
een uitgelezene Jigging.
De atranden van Cros de Cagnes, tie yes-»
pins, behooren tot lief lieflijkste van de heele
kust . Zomer-- en wlnterverblijtplaats, dat u bul»
ten de voordeelen van zIjn kllrnaat 00k de poe-

C

zie
e zijner landschappen bledt, die bet, en met
recht, den naaxn van bet stadje der scbilders
deed verkrijgen .
Dat stolid allemaal op bet prospectus, dat wij,
nog in Hol and zUnde, kreg n van e n in Cags
nes gelegen huts, dat kainers en ateliers
huurt, voornameltjk aan buitenlandsche
ders, die graag in bun moedrtalngspo
ken worden.
Er is stets gejokt in die reclame .
Cagnes is een seer oud stadje .Hetisgd
bouwd aan de zeezijde tegen een ongeveer 90
meter boogen berg op en wordt bekroond door
bet kasteel der Grimaldi, dat uit de 14e eeuw
dateert. Ult de verte gezien maakt bet stadje
een sterken, onneeinbaren indruk, mast in
waarheid bleek bet niet zoo onneernbaar to
sUn. Er is heel wat gevochten en Cagnes heeft
heel wat heeren gekend . De Saracens o.a.
schijnen bier duchtig huts gehouden to bebben
en hoewel dit woeste heerschers geweest moeten
zijn, hadden ze toch een goede eigenschap : ze
konden wondermooi smeedwerk vervaardIgen
Vole oude huizen op den berg zijn versierd, bet
zij met een hekje boven de dear, betzij met.j
tralies voor de raznen, door dc orunlskehbare
meesterhand van die knappe smeden . Waarschl.jziIi.jk wares dit de aerate artiesten, die
Caetdekten . . . .

Het geslacht der Grimaidi moot wel seer rljk
geweest zijn want behalve dit kasteel is er ook
in Nice en Antibes een vesting to Srinden, die
aan doze familie toebehoord heeft . Zijznbe-d
kend als de stamvaciers van de vorsten van Monaco. Cagnes schijut stet bun geliefste verbljjfplaats geweest to zijn, want bet kasteel werd
weinig bewoond en door latere erfgenamen geheel verwaarloosd, tot bet eindelijk door den
staat werd aangekocht en behoorlijk gerestaureerd . In 1890 werd bet vervolgens door een
rijke Russia gekocht, die bet bij haar dooci nat
liet nan den huidigen slotheer en de slotvrouwe,
twee heel gewone jonge menscben, zonder
eenig deftig allure . De burchtheer sit 's avonds
op zijn ,,place" temidden van sun dorpvrienden, in een wit hemdje zonder mouwen, en bespreekt de politiek . De burchtvrouwe is '5 avonds
in bet Lot, in baar eenvoudige voile jark en
op de espadrilles die ieder bier draagt . 's Morgens kan men haar nit een der talloose kasteelramen de kleedjes zien kioppen en dan vraagt
men zich af, of dit eenvoudig echtpaar stet
never in een gewone waning leefde dan in dit
grootscb kasteel, dat sehatten aan onderhoud
moot Icosten en jaarlijks een past schamele
francs opbrengt aan entree's .
Het stadje der scbilders . Ja, wle heeft dies
naam bedacbt? Pas na Renoir is de groote trek
near bier begonnen . Goede oude Renoir! Bij
hem is bet spreekwoord, dat de kunst lang is
en bet loves kort, falikant verkeerd uitgekomen. Op de groote bultenpltat, wear bjj sun
zonnige vrouweflguren schilderde in de rljke
bloemrijke tuinen, wonen nog wel sun zones.
Maar balsas, sun kunst zetten ze stet t~oort,•
zij bakken leelijk aardewerk en kleuren daar een
,,Renoirtje" op. Maar bet doet er niet toe, als
die steenen potjes in ecu verloren boekje van
een keuken staan, met soda of schuurzand erin,
en ate de zones en kleinzonen van Renoir dan
gestorven zijn, staat immers nog de kunatlief.-r
bebber lang stil voor zoo's warm, lieflijk scbil ..
deruj .
Er wonen veal schilders in Cagnes en de
tijd sal nioeten unmakes of er nog eons een
beroemdheid gewoond zal hebben. Maar met
bun artistieke prestatles brachten ze ook een
geest van licbtzlnniglieid, die some bepaaid to
vet gaat. Vooral bij den stroom van derderangs
dilettantes en, gelukszoekers, die nu eenmaal
ieder artistiek verzamelpunt zoeken, moot men ,
dat zoeken. In Parijs was vroeger Montmartie, tegenwoordig is Montparnasse er een spred kend voorbeeld van
.

Bijdrage in Deli jd over bet verblijf in bet Zuid-Franse Cagnes-sur-Mer [Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem] }

Binds die bends gekomen is , ken men ztjn
dear niet meet open later staan, sindsdien
zljn de rustige boerenherbergeli in Amerlkaaneclie bars yeranderd, slndsdlen ziet men naast
een aartsvaderllike boerderij met os en ezel en
kinderen, spelend in het stroo, modern ateliers,
wear menschen in de bedenkelljkste toestanden
en tegemiatuurliike
verhoudingen
samen1e
yen. Sindsdien ook heeft de oude pastoor op het
gedrukte kaartje : ,,De vrouwen gelieven niet in
de kerk to komen met bloote armen' moeten

I

bijschrijven : ,,En ook fist in pyama's?
Dit is allemaal wel een beetje droevig, want
dat
waarom inlet in flit zoo gezegende land
zooveel helligen zag geboren worden, aan deze
volmaakt heerI1ke kn$ die van eenpara1jse ..
111k kllmaat is -, waarom trokken hierheen
joist de rnensehen die van dit Eden niet alleen
een tranendal, niaar zeUs een Sodoma when
maker?
God, Die apes toelaat, west 00k nit bet kwade het goede voort to din koxnen,

1teeu;

nu - door crisis en
geidnood vele patsers weer
near bun land terug nioesten, om to trachten een
schjjntje van het geld, dat ze
zoo graag verkwlstteu, met
werken terug to verchezien,
is er sen teruggang in de
ongebondenheld to bespeuren en ml winner de eenvoudige dorpsbewoners weer
terrein.
En zie, lederen dag stant
de oude pastoor tusschen
twaalf rood gerokte misdlenaartjes en zest „Lavabo
inter
innocentes
menus
meas ."
En sun this steeds nog onschuidige zielen in Cagnes
en zoolang er nog rechtvaardigen zijn, sal God ooi deze
„stall der schulders" weiwillend aanzien .
HAMS VAN ZIJL
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(L) Otto B, de Kat en Hans van Zijl in Rome, februari 19 5 . Op de ezel een portret van Hans van Zijl waarvan de
verblijfplaats onbekend is . Foto RKD] . (R) Portrettekening door Otto B, de Kat, Rome, 19 4, potlood / papier,
24,5 x 19 cm Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem

Op 28 September 19 4 reisden

Hans en Otto de Kat door naar Italie . Aanvankelijk verbleven ze enige tijd in Rome . In februari 19 5 verkasten ze naar Amalfi
in het diepe Zuiden en vervolgens naar het nabij gelegen Ravello. In april 19 5
gingen ze via Zwitserland naar Nederland terug . Mallorca, waarover zij als
reisdoel in een brief van 5 april 19 4 aan Anton van Duinkerken sprak, of Tripoli, waarover ze begin maart 19 5 aan de char verblijvende Albert Kuyle
schreef, bleven onbereikbare reisdoelen . In Rome hernieuwde Otto de Kat
bet contact met zijn Haarlemse studievriend Maurits Escher en ontstond en
vriendschap tussen beide families . In Rome raakten Hans en Otto ook
bevriend met de Schotse beeldhouwer Douglas R . Bisset, die juist in deze
janen char met een beurs aan de British School werkzaam was . Hij maakte
een aandoenlijke portretbuste van Hans van Zijl, waarvan twee versies
bekend zijn . Van de laatste versie is zelfs een prentbrieflcaart gemaakt . Hans
van Zijl was en kennelijk zo tevreden over dat ze in 1962 een afbeelding ervan
opnam in haar bundel Zintuigelijk .

PuUlicaties
Dirk Coster had in 1921 het tijdschrift DeStem opgericht. Gezien hun nauwe
band zou je verwachten dat hij Hans van Zijl in zijn tijdschrift ruimte bood
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(L) Portretbuste door Douglas R . Bisset, versie Jj uni 19 5, i s, hoo to onbekend Huidi a verbli'f laats onbegP
g
~
g
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kend ; foto collectie Liesbeth de Kat, Haarlem • (x )Portretbuste door Dou glas R . Bisset, versie november 1 9 5 ,
materiaal & hoogte onbekend Huidige
verbli'fplaats
onbekend ; Prentbriefkaart collectie Liesbeth de Kat,
~
J
Haarlem en Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag~

voor haar gedichten . Ze heeft echter maar een enkele maal in Costers tijdschrift gepubliceerd, in juni 19 een keer en daarna nog slechts acht sonnetten in januari i94o . Bij gelegenheid toonde Coster zich wel geinteresseerd in
meer. Zo informeerde hij eind septemUer i9 i : `Beste Hanske, Waar blijven
de beloofde verzen?' . In januari 19 sprak hij echter streng : "k Schrei ook
veel tranen! Omdat ik geloof, en in 't gegeven geval Uekennen moet ook, dat
dit versje geheel mislukt is . 't Hangt meen ik als droog zand aan mekaar' .
Misschien ging dat over'Avond', dat in juni van dat jaar in DeStem zou verschijnen. Een jaar later was hij opnieuw ontevreden over een ingezonden
gedicht : 'De twee eerste strophen van 't vers vind ik heel mooi, in de derde
ontbreekt kennelijk de inspiratie :
Haar gedichten bleven inmiddels niet onopgemerkt . A1 direct na haar
debuut in DeGemeenschap werd een gedicht van haar opgenomen in het
Vlaamse Dietsche Warande en Belfort, dat in het nummer van oktober 1928 een
vlootschouw gaf van `De R.K . jongeren in Nederland'. Gerard Knuvelder, die
haar in Roeping had binnengehaald, sprak er in december 19 in zijn tijdschrift, in een recensie van de dat jaar verschenen bloemlezing Langs de vele
wegen . Cedichten van na i9i4 van pater Maximilianus O .F .M . Cap ., zijn spijt over
uit dat in die bloemlezing wel een aantal jonge, nieuwe dichters een plaats
hadden gekregen, zoals onder anderen Willem ten Berge, Martin Leopold en
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Mathias Kemp, Louis de Bourbon en Gabriel Smit, maar dat dit grotendeels
dichters van het tweede plan waren: 'Om de toevoeging van de Bourbon en G.
Smit [... ] moet men zich verheugen. Het is alleen jammer dat dan ebenbiirtige figuren als Hans van Zijl, Paul Vlemminx en Jan H. Eekhout niet werden
opgenomen'. Roeping nam vooral in de jaren 1930 tot en met 1934 een aanzienlijk aantal van Hans van Zijls gedichten op. Daarna stokte de stroom; alleen
in juni 1935 publiceerde ze nog het weI heel erg roomse 'Er wordt verhaald'
('Toen Simon Petrus door Rome ging'). Knuvelder was echter de enige die
blijvend enthousiasme voor haar poezie kon opbrengen.
De productie van Hans van Zijl vertoonde in deze jaren een diepe neerwaartse curve. Ze schreefnauwelijks. Vanuit Rome berichtte ze begin maart
1935 aan Kuyle, die haar zijn dan pas verschenen reisverslag Het land van de
dorst (1934) cadeau had gedaan: 'En nu tot slot Kuyle, dankje weI voor het
boek, dat ik van je gekregen heb en ook, dat je het geschreven hebt. Ik ben er
trotsch op dat zooiets prachtigs nog mogelijk is bij onze katholieke schrijverso Weet je, ik zou dit ook weI willen, maar dat kan ik toch niet en nu ben
ik blij, dat jij het weI kunt. Je weet, dat ik niet meer dicht over de liefde of
zoo, omdat ik weet, dat het mooi en goed is, maar van klein belang. Ik dicht
nu uitsluitend over wat ik begrijp van God en weet van de heiligen. Het is nog
maar gestamel maar voor mij zelf waardevoller dan een fraai sonnet over
ondergeschikte aandoeningen'. Wat ze schreef, yond bovendien vaak geen
genade in de ogen van de tijdschriftredacties aan wie ze werk opstuurde.
[28a-b] Behalve sporadisch in De Stem publiceerde Hans van Zijl ook een doodenkele keer in Elsevier's Gei1lustreerd Maandblad, eigenlijk met De Stem haar enige
uitstapje buiten het roomse kamp. Bij Herman Robbers, de redacteur van dat
tijdschrift en literair raadsman van uiteenlopende auteurs als Roel Houwink
en J. Slauerhoff, had zij tijdens een bezoek een cahier met gedichten achtergelaten waarop hij kennelijk negatiefhad gereageerd. Ze schreefhem op 23
augustus 1935: 'Hoewel ik niet had durven hopen, dat U in mijn bundeltje
zoudt vinden, wat U het schoonst vindt in gedichten, was ik toch een beetje
bedroefd, toen ik dat zoo opeens las. Zoo is de moeder miss chien ook weI, die
een kind met een bochel heeft. En ik weet niet zeker of ik de bochel nog weI
zie, want ik heb mijn gedichten zoo vreeselijk lief. Het valt mij moeilijker
iets eenvoudig te zeggen, de z.g. eenvoudigen zijn voor mijzelf juist het
meest gezocht en omgekeerd. Het gedicht over Moussorgsky b.v. "Het zatte
vat van uw gelaat is als een spiegel van het wereldleven waarover, vaag, Gods
glimlach wasem slaat". Kan het eenvoudiger, oprechter, rechter uit het hart?
Ik zou ze graag stuk voor stuk verdedigen, maar ik doe het niet, want als ze
daar zelf niet toe in staat zijn, dan deugen ze niet.'
In Cagnes-sur-Mer waagde Hans van Zijl zich aan proza. In juli 1934 vroeg
Coster: 'Wanneer stuur je de novelle Edith? Ik ben er erg benieuwd naar'. Het
vervolg van zijn brief verklapt iets van de thematiek van dit onbekende verhaal: '[ ... ] erbeginteen nieuw soortmenschen tekomen, indezen barbaarschen tijd: voor wie christus nooit bestaan heeft. Deze menschen zijn met
onze categorien bijna niet meer te benaderen. Ze in een novelle te zetten lijkt
me heelemaal onmogelijk'. Halverwege januari van het jaar erop - Hans is
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27 MAART 1881
Stierf Modeste Moussorgsky
het zatte vat van uw gelaat
is als een spiegel van het wereldleven,
waarover, vaag, gods glimlach wasem sleet
er staat geschreven :
„tweemaal een wilde schreeaw
„tcen was luj dood."
dat was de barensnood
waardoar nw wilde ziel werd nit¢edreven
der afgematte schoot
en door een milde hand
is de albasten boot otteindig hoog geheven
en stil geland .
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Bijdrage aan De Cemeenschap, april 19 1
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Zelfportret en bladzijde uit schetsboek met Een roman aan9aanaeeen refs (waarin Hans van Zijl zelf
voorkomt als'Sonl'a' en Otto B, de Kat als'0Pie'),19 4-19 5, inks en kleurPotlood / PaPier, i6
24 cm Collectie Liesbeth de Kat, Haarlem
X

dan inmiddels in Rome -bevestigde Coster de ontvangst van Edith . Hij zinspeelde in diezelfde brief ook op een roman die Hans wilde schrijven . Zijn
oordeel over Edith is negatief : 'Maar geheelenal enthousiast kon ik er niet
voor zijn! En dit maakte mij eigenlijk zoo zwijgzaam, met 't oog op den
roman waar je ondertusschen aan bezig was', en, verderop in zijn brief : `[ . . .]
ik vond dat je goed en vlot vertellen kon [ . . .] . Maar de inhoud : die was zoo leeg
en ijl'. In een dagboek dat ze bijhield in Rome schreef ze, nadat ze gezegd had
van plan to zijn drie romans to schrijven maar aan Been enkele begonnen to
zijn : `Dit halve jaar in Rome had ik moeten benutten . Maar ik kan niet'. De
ontvangst van haar novellen heeft haar zo angstig gemaakt, dat ze niet meer
durft: `Ik voel me zoo verlamd, zoo achter een muur'.
Bij De Gemeenschap stootte ze steeds vaker haar neus . Uit Cagnes stuurde ze
op ZG mei enkele gedichten op voor De Cemeenschap ; ze schreef bij die gelegenheid : `[. . .] ik heb bier nog weinig gemaakt, bet is zoo overweldigend al bet
nieuwe, bet is zoo erg anders als bij ons' ." In december van bet jaar daarop,
vanuit Haarlem : `Hierbij stuur ik je mijn kerstbijdrage ; ik hoop dat hij de
goedkeuring van de hoogmogende heeren krijgt', in februari 19 7 vanuit
Ukkel : 'Hierbij een gedicht, misschien is 't iets voor jullie Paaschnummer ."
Ik zou bet prettig vinden weer eens iets in de Cemeenschap to hebben' en in
april 19 8 : `Omdat ik niets van de Cemeenschap boor reken ik maar dat mijn
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Handschrift van `Beli]'denis door zelfkennis' dat Hans van Zi]'1 in mei 19 4 vanuit Cagnes-sur-Mer naar
schap stuurde Collectie Letterkundig Museum

De Cemeen-

gedicht niet aanvaard is . Ik zal bet ergens anders been sturen . Zalig
Paschen'."
Mogelijk was de verwijdering tussen haar en De Gemeenschap bet gevolg van
toenemende betrokkenheid bij Roeping, maar misschien ook van haar associatie met Het Venster . Het Venster was in i9 i opgericht op initiatief van een
groepje studenten aan de Katholieke Universiteit to Nijmegen . In de tweede
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(L)

Portret Ernest Michel door Otto B, de Kat,1929, houtsnede [Collectie Rijksprentenkabinet, Amsterdam ; foto

RKD

. (R)

Ontwerp door Otto B . de Kat voor omslag Anti-homo . Een geschri ft to9en de weekdieren onzersamenlevin9 (1929)

van Ernest Michel,1929, lino, 21,5

x

15,5 cm [Collectie Ril'ksPrentenkabinet, Amsterdam ; foto

RKD

a evem
r'g schreefde ra actia •` Hoezeer de Hollan sche voorhafde voor or de
en sYsteem en de door gPJ
roe'esnoris ginfecteer
e
a ub
Plieke oPinie zal bhJ"ven tracten ons toco s een nieuwe groP
e to escouwen- wiJ hJven ee n
zoo obl'ectief mogelil'ke Publicatie gelegenheid oPenstellen vnor bet werk dat
heden aan den dag worth voortgebracht - wiJ' bliJ'ven aan de generatie van
rond 19 0 de gelegenheid geven, die ze elders niet kril'gt, om zich vriJ' to
maken van de ePigonenkweek der"erkende" tiJ'dschriften . . . .' HetVenster
stond to boek als laagdremPelig til'dschrift dat inzendingen biJ'na altiJ' d
oPnam De latere uitgever Reinold KuiPers hoorde ook tot de medewerkers
In retrosPectief oordeelde hiJ• over Het Venster als een `salon des refuses'
Z4

Politiek
Er is nog een andere mogelijke reden voor haar verwijdering van De Gemeenschap . Eind 19 had een schisma binnen de redactie plaatsgevonden . Kuyle
verweet vooral Van Duinkerken een slap snort rooms-katholicisme en vond
dat hij zijn geloof verried . Van Duinkerken op zijn beurt ergerde zich in toenemende mate aan de rechts-radicale oplossingen die Albert Kuyle en zijn
medestanders voorstonden voor de economische en politieke malaise waarin
Europa, Nederland incluis, was gedompeld . Kuyle was in januari 19 4 bet
tij dschrift De Nieuwe Cemeenschap begonnen, dat zich afficheerde als `de staf-

(L) Portretbuste door Mani Andriessen,19 9, brons, hoogte 40 cm [Collectie Museum Beelden aan Zee, Den

Haag ; foto collectie RKDJ . (R) Otto, B, de Kat, Ledejeunera Uccle,19 8, o/d, circa G5 x 40, thans alleen bekend in
versneden staat [Particuliere collectie ; foto RKDJ

kaart van bet geheele operatieterrein der rechtsche revolutie' . Het tijdschrift
raakte gaandeweg steeds meer verzeild in fascistisch vaarwater . Hans van
Zijl heeft in de drie jaar dat bet tijdschrift bestond er nooit aan meegewerkt,
maar had vermoedelijk wel een zekere sympathie voor Kuyles sociale en religieuze standpunten .
Haar medewerking aan bet radicale tijdschrift Het Venster kan in dat licht
worden gezien, evenals haar waardering voor de rechts-radicale schrijver
Ernest Michel . Eind juni 19 4 verweet ze Van Duinkerken over de door hem
samengestelde brochure Lossegedachten van jonge katholiekeschrijvers : `Waarom
staat Ernest Michel daar niet in ; waarom wordt hij zelfs in de voorrede niet
genoemd? Hij is toch heel wat belangrijker, zoowel als katholiek als als
beschrijver, dan b .v . dhr . Wijdeveld met zijn smakelijke marsepeinen lam
met frambozensapbloed?' .

Oorlog en later
Eind setember
i9 G verhuisden Han en 0tto a Kat naar Uk el biJ • Brussel
p
1] 0tto zag in een terngblik, in een van ziJjn laatste brieven aan Hans van
ZiJ•1 toen hun huweliJ•k al definitief schiPbreuk had geleden bun vertrek als
renden als Henk Henriet L Ali Cohen Gerard Slu ter Laueen v1ucht voor vx
revs van Kuik Dirk Coster en Mani

Andriessen - die in 19 9 nog een Portret-
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Kladversie van bet gedicht `Arturo Souto' uit de bundel Zel Portret Collectie Letterkundig Museum
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buste van Hans zou maken `Lieuewe leefden - an toen? [ . . .] Er kwam m mi
een verzet tegen wat zich op ons entte zonder zeiftot bloei to geraken wat ik
zag a s een woeker . . .e n ik besloot met Jou o m we gg g aan' In Ukke1
raakte De Kat naar ziJ'n zeggn
a in `een schemertoestand`Ik vergat a11 es en
vooral miJ'n uitgangsPunt in de kunst • • • I k raakte verstrikt in bet false sic
Belgische sentimentalisme . . . , vergat miJ'zelf. En l'iJ' Hans was er steeds En
~ was er a was
J'iJ' •• Ik incorPoreerde J'ou in miJ'n ontwikkelingsgang • a was er-'e
een deel van dat leven dat gericht was op - een ideaal? - een idee? - nee - nee nee - op dat wat we samen nog altiJ'd de "eeniga wiJ'ze van leven" vonden' •
De Duitse bezetting dreef hen terng naar Nederland Eerst terng naar Haarlem later naar Overveen vlak biJ' Haarlem waar Hans van ZiJ'1 tot haar dood
zou blil'ven wonen Ze hield tiJ'dens de oorlog in hasr dag boek nauwge zet de
politiee en militaire ontwi elfingan iJ' , maar schreef opmer eliJ' wei nig
over haarzeif of haar eventuela litoraite w er k .
Ze smaakte bet genoegen in i94i met vier eerder in DeStem gaPubliceerde
gedichten oPgenomen to worden in de herdruk van Dirk Costers befaamde
bloemlezing Nieuwe9eluiden , met een gedicht in Cerard Knuvelders Katholieke
pezie
na i8So i94z maar andere bloemlezers - buitenstaanders - lieton hasr
o
werk links liggen Coster schreef in ziJ'n voorwoord over haar werk • `bekoorliJ'k dock ietwat wankel van vorm in den aanvang, in enkele sonnetten echter
Plotseling stil'gend tot een diePe, hartstochteliJ'k vrouweliJ'ke toon' •
Na de oorlog raakte ze steeds meer bezeten door bet geloof. Ze was niet bigot
in haar geloofsovertuiging, eerder puur, maar wel behoorlijk monomaan . Ze
voerde daarover per brief verwoede, bijna geexalteerde discussies met de
dichter Peter van Steen en met haar oude vriend Charles Nypels . Toen deze in
1952 overleed, schreef ze op io juni van dat jaar enigszins kwezelachtig aan
Dirk Coster, die ze de les las over diens pessimisme over de naoorlogse ontwikkelingen : `Wat een gemopper he, maar dat komt omdat ik me de laatste
dagen zoo blij en dankbaar gevoel en daardoor maar ieder in dezelfde gevoelens en stemming denk . En dat komt omdat Charles Nypels "in volle overgave
aan Cods heilige Wil" gestorven is . Dat hij gestorven is doet me verdriet want
ik hield veel van hem [ . . .], maar dat wordt zoo overweldigd door bet weten dat
hij gered is, dat ik alleen maar blijdschap gevoel' .
Haar dichterschap is de inzinking in de tweede helft van de jaren dertig
nooit to boven gekomen . In de door Nel Noordzij samengestelde bundel Nederlandse dichteressen na 1900 (i95G) mocht ze weliswaar optreden met zes gedichten, maar na de oorlog publiceerde ze slechts een enkele maal in Elseviers
Weekblad of in bet rooms-katholieke weekblad De Nieuwe Eeuw . Ook bet linkse
tijdschrift DeNieuweStem nam zo nu en dan een gedicht van haar op . De laatste jaren van haar leven recenseerde ze jeugdliteratuur in bet Haarlems Dagblad . In 1947 deed ze waarschijnlijk een mislukte poging een bundel met de
veelzeggende titel Kruiswegstaties to publiceren . Het jaar daarvoor had ze deze
veertien sonnetten tevergeefs aangeboden aan bet deftige tijdschrift De
Cids .2' Ook raakte ze uiterst betrokken bij bet Haarlemse kunstleven en de
wat oubollige societeit Teisterbant, waaraan zowel Otto de Kat als zij veel tijd
besteedden ."

(L)

Otto B, de Kat,

Het9ele

hoedJ'e(Hans

van zi l),1946,
J

o/d, 114

X

8 cm Particuliere collectie Hoorn • foto RKD ]

(R)

Portret door Otto B, de Kat,1948, zwart kri't / PaPier, 27 x 22 cm Collectie TeYlers Museum Haarlem • fOt0 RKD

Haar huwelijk met Otto raakte na de oorlog snel in venial . Zowel Hans van
Zijl als Otto de Kat kregen relaties . Hans met de Haarlemse schilder Poppe
Damave en met Otto's Amsterdamse collega Fik Abbing ; de een ongeveer tien
jaar jonger dan zij, de ander tien jaar ouder . In de al geciteerde brief van
Otto, waarin hij op bet eind van Hans van Zijls leven bun relatie evalueerde,
schreef hij daarover : `Je was er altijd en je was er niet . Want ik was alleen en
iii was alleen, maar we voelden dat niet als gemis . [ . . .] Dit kwam pas ter
sprake toen er andere "verhoudingen" ontstonden . [ . . .] Toen gingen we ons
afvragen "wat" bet toen was, of"geweest" was wat ons gebonden had. En
toen we gingen vragen, toen was bet mis! Toen gingen we elkaar"zien".
Zolang we elkaar niet gezien hadden was alles goed . Maar toen . Toen we
elkaar "gezien" hadden zagen we ook anderen, anderen . En we werden voor
elkaar ook anderen'.
Otto begon de aanwezigheid van Hans steeds beklemmender to vinden en
vluchtte in bet hoogleraarschap dat hij vanaf 1955 aan de Amsterdamse
Rijksacademie bekleedde . Eind jaren vijftig verliet hij haar, uit angst om
zich weer aan haar'prijs to geven', zoals Hans van Zijl dat formuleerde in een
van haar laatste brieven aan hem : `Maar jij bent nu eenmaal mijn wederhelft, ik heb een Otto amputatie ondergaan en ik strompel wel als ik niet
normaal kan gaan' . In bet begin was ze radeloos, zoals ze in een terugblik op
2 september 196 aan haar nichtje Liesbeth schreef : `Maar wel heb ik sours,
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Otto B . de Kat, MJi'n
Collectie Nederland

vrouw de dichteres,1947,

o/d,

82 x

65,5 cm Collectie Letterkundig Museum, bruikleen Instituut

langzamerhand minder want gevoelens van zelfmedelijden slijten toch wel
of als je je verstand wilt gebruiken, de angst mislukt to zijn, Been kind en de
man, toch ook gedeeltelijk door mijn schuld, weggegaan . In 't begin was dat
heel erg hoor en daarom ging ik ook zo radeloos tekeer [ . . .]'.
Op februari 1962 hield ze al rekening met haar dood . Op die datum schreef
ze op een bloknootvelletje : `Er liggen twee brieven van Otto in het door hemzelf gemaakte kistje, dat staat in de kast in de voorkamer . Als ik doodga leg
dan die twee brieven onder mijn handen. Dat is alles wat ik heb to vragen' . In
haar waarschijnlijk laatste brief aan hem, van ii november 196 , veertien
dagen voor haar overlij den, vatte ze 's nachts om kwart voor een de situatie
geresigneerd samen, maar keek ze ook liefdevol terug op hun gezamenlijke
verleden : `Het is wel zeker dat een zo lang huwelijk niet omgebogen kan in
een vriendschap, maar ik blijf toch heel erg hechten aan die ontmoetingen
met jou, ook al zit hij tegen het decor van je heden, ik tegen dat van het verleden. [ . . .] Het is zo lang, zo lang, Otto . Ik wou zo graag dat je eens, eens toch
weer verheugd zou zijn om de eigen, kleine malle dingen van mij . Laat maar
gauw wat horen . "Malgre tout" ben jij toch de enige mens van de intimiteiten voor mij . Voor de rest ben ik toeschouwer, toehoorder' . De opdracht die ze
voor Otto in Zintuigelijk schreef, borduurde voort op dit gevoelen : `Houd uw
hoofd naar mij gebogen / zie hoe ik, zonder uw ogen / dolende ben rond getogen . // Reik mij toch uw beide handen, / schipbreuk Teed ik, aan de stranden, / waar de zee mij uitgespogen, / moet ik machteloos verzanden . // Laat
mij aan uw never landen, / houd uw hoofd naar mij gebogen' .

Nieuwjaarwens van Hans van Zijl en Otto B, de Kat [Collectie Letterkundig Museum]

Epiloog
Op zG maart i94i noteerde zij op bet haar toegezonden vragenformulier ten

behoeve van de - door oorlogsomstandigheden nooit verschenen - encyclopedie Onze letterkundigen wat vermoeid-cynisch bij `Opleiding en levensloop' :
`heeft lezen en schrijven geleerd en leert nu Grieksch . Is in i9 o getrouwd
met de den kunstschilder Otto B, de Kat' . En bij 'Tegenwoordige betrekking(en)' : `Huisvrouw en model voor portretten'. Haar dichterschap achtte ze
kennelijk van weinig waarde .
Is zij nu bet slachtoffer geweest van bet `stelselmatig en uiterst effectief
uitsluitingsmechanisme door mannen van vrouwelijke poezie' dat in de penode tussen beide wereldoorlog zou kunnen worden waargenomen?" Vrouwelijke dichters, leeftijdgenoten van Hans van Zijl ongeveer, als Ida Cerhardt,
M . Vasalis en Clara Eggink slaagden wel waar zij faalde . Hoe komt dat?
Hans van Zijl zou chronologisch gerekend kunnen worden tot de generatie
rond Het Venster (i9 i-i9 G) of tot de groep rond Criterium (1940-1942) met als
voornaamste redacteur Ed . Hoornik (° i9io) en belangrijke vrouwelijke medewerkers als Clara Eggink ( ° i9oG) en M . Vasalis (°19o9)
. Aan bet jongerentijdschrift Het Venster heeft Hans van Zij 1 maar een enkele maal meegewerkt, aan
Criterium nooit . Bij bet poezietijdschrift Helikon van de fameuze uitgever
A .A .M . Stols heeft ze, voorzover bekend, nooit aangeklopt . Liep de orkestratie van haar literaire loopbaan char schipbreuk, op een verkeerde keuze van
publicatiemogelijkheden of op een to weinig daadkrachtige presentatie van
zich zelf en haar werk? Of overtuigden haar gedichten gewoonweg to weinig?
Ze had daarnaast een schamele bibliografie . Haar weinige publicaties verschenen bij obscure uitgevers . Ze schreef Been programmatische teksten en
was niet actief binnen programmatische tijdschriften (maar dat had ze
gemeen met haar vrouwelijke collega's) ." Haar tijdschriftpublicaties verschenen voornamelij k binnen bet roomse reservaat . Na de oorlog trok zij zich
grotendeels terug in bet nogal in zichzelf gekeerde Haarlemse kunstleven.
Kortom, op alle punten die belangrijk worden geacht voor een succesvolle
literaire carriere scoorde ze slecht .
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Otto B . de Kat, Hans van Zti i, schrJi'vend aan tofel,1947, blauw, bruin, zwart en rood kril't / PaPier, 22
tie Teylers Museum, Haarlem ; foto RKD

X

4,5 cm Collec-

Twee, met een tussenpoos van 2 jaar gepubliceerde bundels, in 19 -19 4 en
in 1947 een mislukte poging tot de uitgave van een dichtbundel, mislukte
romans, een aantal vertalingen, wat bijdragen aan literaire tijdschriften en
een aantal krantenstukken, dat is wat rest . Zintuigelijk kreeg als een wat weemoedig motto een passage mee uit de roman Coleres (1956) van de Franse
schrijver, uitgever en verzetsheld Vercors : `C'est une feuille morte, doree
chatoyante, plus belle et poetique que jamais, pleine de feux et de grace Bans
le vent, mais portee ou le vent le veut, non ou elle le desire'." Zou ze zelf, een
jaar voor haar dood, zo op haar leven hebben teruggekeken? Als een schitterend herfstblad in de wind, maar een dat niet terechtkwam op de plaats die
haar zelf bij het begin van haar dichterschap voor ogen had gestaan?

Bronnen
De correspondentie tussen Hans van Zijl en Otto B, de Kat, Van Zijls dagboeken, haar autobiografische notifies, het ongepubliceerde manuscript Klein
voorval, het Dagboekje van het nichtje van v .d. Putten, een aantal cahiers met vroege
gedichten (waaronder Kleine klanken en Denken en zeggen I en II), haar brief aan
Liesbeth de Kat en het exemplaar van Zintuigelijk met opdracht aan Otto B . de
Kat bevinden zich in de particuliere collectie van Liesbeth de Kat to Haarlem .
De brieven van Dirk Coster aan Hans van Zijl maken deel uit van de particuliere collectie van O .B, de Kat to Amstelveen, van deze omvangrijke correspondentie zijn slechts vier brieven (waaronder de in dit artikel geciteerde
brieven van juli 19 4 en i5 januari 19 5) in omgespelde vorm opgenomen in :

D1rk Coster BrIeva n red Hen rl'ette L .T. de Beaofort . A .W. Si]'thoff, Leiden
1961, resp. [II] 19 1-1949, p . G4-6G, 72-74, 142 en [iii] 1950-195G, p . 206-208 .
De brIeven van Han s van ZIJ"1 en 0tto B de Kat aan Charles NYPels maken
d eel uitv an het door Kare1 & Marianne van Laar beheerde Nypels-archief to
Bilthoven
De overiga geciteerde documenten - waaronder eveneens dagboeken
cahiers met gedichten kladversies e d - berusten in van de collectie van het
Letterkundig Museum
Voor b1o grafische ggevens
e
van Van Zi]'1 en De Kat is doorloPen gbrui
e
k
maakt
van
:
Hans
Redeker
OttoB
de
Kat
Van
SpiJ'k,
Venlo
en
Geraart
ge
1984
Westerink TruusJ'e Goedings & Herman van Run Otto B. de Kat . Lever en werk
1907- 1995 . ToTH Bussum 2002 • de accurate gagevens van Westerink c . s .
transcenderen in veel gevallen de imPressionistische dateringen van Redeker .

Noten
1

KlomP werd medewerker van de afdeling Boekwezen van bet 'geliJ'kgeschakelde' DePartement voor Volksvoorlichting en Kunsten, dat met de beruchte Tobie Goedewaagen als secretaris-generaal een belangriJ'k wapen was binnen bet Duitse Propaganda-apparaat . Daarnaast was hiJ' bestuurder van bet Letterengilde van de in april 1942 ingestelde
Nederlandsche Kultuurkamer, waarvan iedere schriJ'ver verplicht lid moest worden, en
redacteur van bet N s B-weekblad Volk en Vaderland .

2

Barend Rijdes, Literairdagboek1955-1965 ([ red . Lenie Peetoom ) . Lenie Peetoom, Haarlem 1988,
p . 67 .
De schilder Jaap Wagemaker zou vanaf bet begin van de jaren dertig samenwonen met Hans'
oudere zus Fien . Wagemaker en Fien trouwden niet, omdat Fien dan haar baan als lerares
Frans zou moeten oPgeven . In 1942 beeindigde Wagemaker de relatie met Fien . Simon den
HeiJ'er & Marike van der Knaap, Jaap Wagemaker. Schilder van het elementaire . Waanders, Zwolle
1995, p . ii .

4

Jan Voskuil, de latere kunstcriticus van bet Haarlems Dagblad, niet to verwarren met de
Amsterdamse schilder J .J . (Jo) Voskuil .

5

Mondelinge mededeling Liesbeth de Kat, 6 oktober 2006 . In bet Dagboekje van het nichtje van v.d.
Putten schreef Hans van Zijl in juli 19 4 :'Alleen spijt bet me, als ik geen kind zou krijgen ;
bijna 5 jaar is 't nu al . Ik wanboop er bijna aan.'

6

Gied ten Beige, Hendrik Entjes & Siemon Reker, Willem ten Beige, Groninger dichter . Sasland,
Groninger 1989, p . 7 .

7

Hun huwelijk eindigde officieel in 19 0, maar al in 1924 was besloten uit elkaar to gaan . Na
zijn breuk met Doorman was Van Uytvanck naar Den Haag verhuisd . Ward Ruyslinck, Valentijn van Uytvanck. Tekenaarzondervaderland,1896-1950 . Manteau, Brussel-Den Haag 1977, p.11 &
16

8

Ook bet huwelijk van Sjollema hield niet lang stand ; in 19 4 werd bet huwelijk ontbonden .
Lies Netel, loop SJjollema . Een overzicht van zijn werk,1900-1990 . Museum Henriette Polak, Zutphen
[2005[, p .12 .

9

Het da9boek van de heer Van der Putten zou pas in 1961 in Costers Verzamelde werken in boekvorm verschiJ'nen . In sePtember 19 2 verscheen anoniem een fragment in DeStem ; ook in 19 5 en 19 6
verschenen fragmenten, eveneens anoniem, in dat tijdschrift.

10 Albert Helman, Wederkeri9ePortretten . Een alternatieve autobiogra fie . Terra, Zutphen 1985, p . 4649, citaat op P. 48 .Ook de hieronder volgende aanhalingen van Helman zijn ontleend aan
deze bron, resp, p . 47, p . 41 - 48 .
11 Albert Helman, 'Catacomben en Troglodieten . De interne geschiedenis van "De Gemeen-

f

schap" (2)', in ; Maatsta 26 (1978) nr .

, p . 61-62 .

12 De redactie van De Gemeenschap bestond vanaf bet begin uit de dichter en kunstcriticus Jan
Engelman (°1900), de onderwijzer Henk Kuitenbrouwer (°1900) en de architect Willem Maas
( °1897) . De schriJ'ver en journalist Albert KuYle ( °1904), die eigenlijk Louis Kuitenbrouwer
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heette en de jongere broer was van Henk Kuitenbrouwer, voerde het redactiesecretariaat . De
schrijver en musicus Albert Helman ( ° 19o ) en de journalist Cornelis Vos (°1891) kwamen in
november 1925 in de redactie .
1 Kuyle woonde in Utrecht (Lauwerecht 125), waar ook de redactie van De Gemeenschap zetelde .
14 Catalogus tentoonstelling Pyke Koch. Schilderijen en tekeningen . Museum BoYmans-van Beuningen, Rotterdam 26 februari-14 mei 1995, oeuvrecatalogus nr . 6, p . 204 .
15 Helena Adriana (Lent') van Geelkerken was van 1928-19 5 (en opnieuw na de oorlog tot haar
overliJ'den in 1947) vriendin en model van de surrealistische schilder J .H . Moesman . Haar
oudere zuster, Maria Louise (Miep), zou in 194 met Jaap Wagemaker trouwen . Wagemaker
verbrak voor Miep van Geelkerken zijn relatie met Hans van Zijls zuster Fien . John Steen,
Moesman . Waanders, Zwolle 1998, m .n . 9-40,107-108 en Den Heijer/Van der Knaap, Jaap
Wagemaker, p .11 .
16 In de dichtbundel Tempel en kruis (1940) van H . Marsman gaf hij zijn visie op de West-Europese cultuur in relatie met zijn eigen dichterlijke ontwikkeling . De bundel opens met de
afdeling'De dierenriem', waarin een man dwaalt door een stad, waarvoor duideliJ'k Utrecht
model heeft gestaan .
17 Van Duinkerken werd begin 1929 redacteur van De Gemeenschap en kreeg al snel een leidende
rol . Helman trad eind 19 1 uit de redactie ; KuYle had eind 19 comPleer met het tiJ'dschrift
gebroken en had samen met zijn broer het concurrerende De Nieuwe Gemeenschap oPgericht .
18 Westerink c .s ., OttoB deKat,, p. 26-27 .
19 Nypels was begin jaren dertig ontslagen bij de familiedrukkerij Leiter-Nypels in Maastricht ; hiJ' had onder meer biJj het drukken van de uitgaven van De Gemeenschap onaanvaardbare risico's genomen . Jo van Rosmalen, 'Uit een oud Maastrichts drukkersgeslacht', in :
Marianne & Karel van Laar (ed .), CharlesNypels, meester-drukker . Charles Nypels Stichting,
Maastricht 1986, p . 29 - 5
20 De in 1924 geboren oudste dochter van Frits van Hall heeft geen enkele herinnering aan het
verblijf van Hans en Otto de Kat . Ze meent dat Hans en Otto de Kat niet tot de kring van
intieme vrienden van haar ouders behoorden (Schriftelijke mededeling E .C, van Suchtelenvan Hall, 28 augustus 2006) .
21 'Belijdenis door zelfkennis' ([i]'Ik ben als een boot op het blauwe meer / op de blauwe zee
van Uw liefde, Heer : / ik ben to goed gebreeuwd to zeer verstopt door zonden, / ik driJ'f, ik
ben voor ondergaan to licht bevonden' en ii 'Nu hoef ik, God, niet verder meer to toPen') .
'Belijdenis door zelfkennis ii' werd onder de titel'Dankgebed om het Zuiden' oPgenomen in
Zelfportret, p. 22 .
22 MogeliJ'k'Kerstliedl'e' (Zelfportret, p . 27), waarvan de autograaf biJj de corresPondentie met
Van Duinkerken bewaard is gebleven .
2 Een van haar inzendingen rond Pasen was mogelijk'Golgotha' (Zelfportret, p . - 4), waarvan
de autograaf eveneens bewaard is gebleven .
24 Roosje Keyser, 'Leer met ons en bij ons "de anderen" waardeeren!!! . Algemeen Literair
Maandblad Het Venster', in : Jaarboek Letterkundig Museum nr .1o (2001), p.15 - 154, 164 .
25 Universiteitsbibliotheek Leiden, sign . LTx 1888 x 1946 98 .
26 Zie voor Teisterbant : Louis Ferron, De keldergang der heren . Geschiedenis van de Haarlemse societeit
Teisterbant . De Haan, Haarlem 1981 .
27 Wiljan van den Akker & Gillis Dorleijn, De Muze : een vrouw met den bilk van een man . 0pvattin9en
over 'mannelijkheid' en 'vrouwelJ
i'kheid' in de Nederlandse poezie tussen i88o en 1940 . Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht 200 .
28 Erica van Boven,'Women authors and women's writing in the declining years of modernism', in : Gillis j . DorleiJjn (ed)
. , New trends in modern Dutch literature . Peeters, Leuven enz .
2006, p. 77-78 : 'Research into female novelists working in the first decades of the twentieth
century and into female poets of the 19505 had revealed their lack of interest in reflecting
on literature and in expressing opinions on literature .'
29 'Het is een herfstblad, schitterend goudbruin, mooier en dichterliJ'ker dan ooit, lichtend en
sierlil'k in de wind, maar gevoerd waar de wind bet wil, niet waarheen het zich wenst' .

Met dank aan Pauline Bloemsma, Egbert van Faassen, Freek Heijbroek, Maayken )onkman

(Ryksbureau voorKunsthistorische Documentatie fRKDJ, Den Haag), Liesbeth de Kat, O.B .
de Kat, Karel van that, P Wackie Eysten/Stichting Otto B . de Kat, E .C . van Suchtelen-van
Hall en Hans Wijgergangs (xxn) .

Portret door Otto B . de Kat,19 2, o/d, 28

x

22 cm [Particuliere collectie, Bennebroek ; foto RKn
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Portret door Otto B, de Kat,1947, o/d, 47

x

9 cm Particuliere collectie, Haarlem ; foto RKD

Portret door Otto B, de Kat,1947, o/d, GG

X

52 cm [Collectie Cemeentemuseum Maassluis ; foto RKD]
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Portret door Otto B, de Kat,1947, blauw kril't / paPier, 22 x 26 cm [Collectie TeYlers Museum, Haarlem ; foto xxn

Otto B, de Kat, Hans van Zi'l,
zittena,1949, houtskool en Penseel in dekverf/PaPier, 65
J
Museum, Haarlem ; foto RKD]

x 52

cm Collectie TeYlers
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Portret door Otto B, de Kat, circa 1950-1955, o/d, 50,5

X

4o cm [Collectie Singer Museum, Laren ; foto RKD ]

Portrettekening door Otto B, de Kat, z .l' .[l'aren vi1'ftig? , blauwe inks / PaPier,19,5
de Kat, Haarlem]

x

1 ,5 cm Collectie Liesbeth
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Portret door Otto B, de Kat,195 , o/d 50

X

40 cm Collectie Frans Hals Museum, Haarlem ; foto RKD

Max Nord

Leven ZOflDSFHOOP

OP IllOFGSfl

Savez comment je me demain?
L'esperance de 1'endemain .
RUTEBEUF

Wanhoop is de overtreffende trap van verdriet . Termen als verdriet, smart,
Teed tellen niet mee vergeleken bij een begrip als wanhoop . Wan-hoop, het
tegenovergestelde dus van de levensreddende hoop . Hoe houdt in uiterste
nood de mens zich in leven? Halverwege een van zijn Complaintes zegt Rutebeuf het al in de dertiende eeuw : de hoop op morgen . Als de hoop uitvalt is er
niets . Dat is wanhoop dus, het niets . Is het niets gelijk aan de dood? Het is
aannemelijk, al is het niet helemaal gelijk aan de lichamelijke dood . Ik zie
het als een kamer, vier dode wanden, geen vensters dus, onverlicht. Daarin
is alleen plaats voor de wanhopige en dat betekent volledige stilstand, bewegingloosheid natuurlijk, gedachteloosheid ook natuurlijk . Die naar het
woord van Ingmar Heytze de eerste stap is naar het niets . Het is de volstrekte
troosteloosheid, hopeloosheid . Wanhopigen zullen niet in beweging komen,
de gedachte aan hoop is immers afwezig . Allen die het leven als zinledig
ondergaan en moedwillig ervan afstand doen, zijn daarom nog niet wanhopig . Ook de zelfmoordenaars, ja juist de zelfmoordenaars, geven zich over
aan de hoop . De hoop als verlossing van als ondraaglijk ervaren pijn, hoop op
gods liefde of de liefde van een verloren gegane beminde, op het paradijs, op
de eeuwigheid van het niets .
Nijhoff herinnerde mij in een lezing over eigen werk, afgedrukt in een Maatstaf-deeltje na zijn dood in 195 , eraan dat de engelen volgens Dante geen taal
hebben . Zij aanschouwen en zijn to gelukkig voor woorden . In dezelfde geest
geredeneerd kan de stilte van de wanhopige worden geduid als to ongelukkig
voor woorden . Denk aan het beroemde slot van Pavese's De aarde en de dood :
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Sei la terra a la morte
La tua stagione a it buffo
e it silenzio

#
#

e bent de aarde en de doo d
e JjaargetiJ' e is het duister
en de stilte

Cesare Pavese was de dichter wiens leven ondanks literaire successen een
aaneenschakeling van ontgoochelingen bleek en die op de rand van de wanhoop leefde en schreef. Hij stapte in i95o, nog net geen 42 jaar oud, over die
rand en maakte een eind aan zijn leven, het ongeluk achter zich latend . Ook
voor hem waren het duister en de stilte (taalloos dus) de tekenen van bet
niets dat hij met zijn dood, mag men aannemen, tegemoet hoopte to gaan .
Zo worth tevens, maar eigenlijk niet onverwacht, bet voor de hand liggende
idee dat tegenover de zwarte wanhoop bet licht van de hoop staat, de wanhoop bet contrapunt van bet geluk . De engelen van Dante, sprakeloos van
geluk, en Pavese, volgens de laatste aantekeningen in zijn dagboek als conclusie en besluit : `Ceen woorden . Een gebaar . Ik schrijf niet meer' . Hier is bet
einde van bet bestaan woordloos, bij Dante is dat de eeuwigheid van bet
geluk . loch is bet woord de formulering, de verheldering van betekenis, de
bewustwording van zichzelf, zijn omgeving, de wereld - van de al of niet to
verwerkelijken zingeving . De wanhoop, zonder woord, is de leegte en kan
dus slechts genoemd, niet beschreven worden .
In bet Maatstaf-deeltje, waaruit ik bet citaat van Dante Alighieri door Nijhoff
aanhaalde, staat een In Memoriam Nijhoffi'van zijn vriend A . Roland Holst - herdrukt in In den verleden tyd - die tot mij n durende verbazing zegt dat hij weinig
mensen heeft gekend `in wie de leegte, het niets, een zo ingeschapen dreigement was' . En geen mens ook behalve Gorter, voegt hij eraan toe `met een zo
wakker vermogen, de kans op geluk meteen en ter plaatse waar to nemen' .
Dat geluk, zegt Hoist dan ook nog, bleek niet zelden een gretig genot . Wat die
leegte was, hoe hij die onderkende, waaraan die leegte in Nijhoffs bestaan en
werk herkenbaar was, wat het betekende, dat alles laat Hoist onuitgewerkt,
onuitgesproken misschien . Hij laat ons dus met raadsels achter . Wel had hij
tevoren bet geluk beschreven als `zich eenmaal uit de tijd verlost to voelen' .
Maar bet vrijwaart niet van wanhoop . Hij vertelt hoe hem dat geluk deelachtig werd toen hij dertig jaar eerder, in 192 dus, met zijn vriend half oktober
naakt aan bet strand lag, of en toe de zee inging our of to koelen en sours even
insliep. Die ervaring omschrijft hij als een beleving van bet geluk, `veel
onmiddellijker, acuter' dan zijn aard bet hem anders toeliet . Het verUand
met die leegte en bet grijpen van die kans op geluk wordt mij niet duidelijk,
tenzij daaronder gretig genot moet worden verstaan . Zou hij bedoelen dat
Nijhoff aan depressies leed? Dat dreigement van de leegte, bet niets, zou de
dichter op de achtergrond weten to houden van bet dagelij ks leven, maar de
`verzwegen angst' ervoor kon wel plotseling tot `steile ontzetting overeind
rijzen, maar kreeg geen kans to vervlakken tot bang zijn' . Het kan allemaal
niet raadselachtiger .
Ondanks deze versluierde uitspraken van Roland Hoist h0even we denk ik ,
Ni'hof£niet
to rekenen tot de zwaar deressieven
~
p
die ' m onze literatuur van

belang zijn, zoals we bet weten van Biesheuvel en Vaandrager . Als ik aan de
wanhoop denk, aan bet afgesloten licht- en ademloze vertrek, zie ik Vestdijk
voor me, die van zijn zeventiende jaar of tot aan zijn dood aan zware depressies Teed . Behandeling door minstens drie psychiaters, noch slaap- of medicinale kuren hebben hem daarvan niet gevrijwaard, al had hij tijdelijk Uaat bij
Tofranil . Toen hij ermee stopte, kwam de depressie evenwel onmiddellijk
terug . Zijn jongere collega arts-schrijver Brakman vermeldt in Hans Vissers
Brieven rond de Vestdijk-biografie veel met Vestdijk over diens ziekte gesproken en
geschreven to hebben . Alleen met enkele goede vrienden zoals Nol Cregoor
en Saar Bessem sprak hij over zijn levenslange, dreigende en tegelijk activerende ziekte . In de tweede biografie van Vestdijk, door Wim Hazeu, komen
we gelukkig menige brief van Brakman tegen, sours zelfs een amusante . En
een brief van Vestdijk aan Brakman, niet Lang voor zijn dood, waarin hij
schrijft o a 40 depressies achter de rug to hebben . In zijn gehele, dikwijls
zeer autobiografisch to duiden roman-, novelle-, poezie- en essay-oeuvre
heeft hij niets persoonlijks over die ziekte-ervaringen prijsgegeven, maar
niet voor niets is zijn als promotie opgezette studie gewijd aan de angst . Dat
een van zijn
~ grote indrukwekkende essay s De zieke mens in de romanliteratuur is
mag evenmin verwondering wekken . Hierin haalt hij een ook hemzelf betreffend citaat aan van Thomas Mann uit Adel des Ceistes : `Nietzsche . . . der wohl
wuszte, was er seiner Krankheit verdankte, and auf jener Seite zu lehren
scheint, dasz es kein tieferes Wissen ohne Krankheitserfahrung gibt and alle
hohere Cesundheit durch die Krankheit hindurchgegangen sein musz' .
Uit zijn biografie kunnen wij lezen dat zijn zware depressie uit 1952 -'5 ,
gepaard gaande aan galstenen en een door hem als erg storend ervaren opgelegd rookverbod, hem zeer zeer ziek maakte . Volgde een operatie plus een
verblij fin het ziekenhuis dat hij als `heerlijk' ondervond - zozeer dat hij
Gregoor bij thuiskomst berichtte to vrezen voor heimwee . Dat had to maken
met een verpleegster . Met wie hij zelfs probeerde weer in contact to komen,
maar dat mislukte . Het pakte hem zo aan dat die verpleegster een rol speelde
in bet ontstaan van zijn volgende depressie (notitie voor Gregoor) . In 1954
werd hij behandeld met lichte elektroshocks, hij vertelde hierover in een
interview met Bibeb, een kwelling! Hij verloor zijn geheugen ten gevolge van
deze behandeling, maar met zijn geheugen kwamen ook zijn depressies
terug . Een slaapkuur mislukte eveneens . Pas in 1955 kwam in traag tempo
bet herstel tot stand, dat langer duurde dan bij alle voorafgaande depressies .
Hij was de uitputting nabij geweest en kon die jaren in 't geheel niet werken .
Onmiskenbaar lijkt mij dat hij lang voor de nieuwe crisis, die hem tussen
1961 een '6 neersloeg, er al diep van doordrongen moet zijn geweest dat zijn
ziekte onbehandelbaar, ongeneeslijk, onbeheersbaar was . Dat hij voorgoed
was uitgeleverd aan dit bestaan zonder uitzicht op een vreesloze toekomst .
Zijn zeventigste verjaardag in '68 bracht, ook tevoren, veel belangstelling,
veel aandacht mee : interviews als die met Bibeb en Cregoor, waaraan trouwens ook zijn vrouw Mieke onderworpen werd, herstel van bet contact met
Theun de Vries waaraan werd verbonden bet Uesluit bun correspondentie
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gedurende de oorlogsjaren in boekvorm uit to geven . Er was trouwens ook de
eerste verjaardag van zijn zoon Dick en er waren plannen voor de verfilming
van een Anton Wachter-serie . Hij was zelf eveneens volop in touw : romans,
de bundeling van essays met een frans motief, veel muziek, een vakantie in
Zwitserland . De verjaardag verliep vol eerbetoon, een erepenning van de
gemeente Doomn en bet eerste, in leer gebonden, exemplaar van Het wezen van
de angst . Een jaar later de geboorte van zijn tweede kind . Het lijkt toch nog
een zonnig verhaal to worden op die leeftijd .
Maar nee, nog dat jaar een nieuwe depressie . Die verdween weliswaar even
plotseling als zij verschenen was, maar bet geneesmiddel Tofranil veroorzaakte nu een buitengewoon storende bewegingsverlamming . Begin novemUer, vlak nadat hij 71 geworden was, kwam de ziekte in heftige vorm terug,
maandenlang, en zo hardnekkig dat zij, na een schijnbaar herstel in bet
begin van bet volgend jaar, zich ten derden male in alle gruwelijkheid manifesteerde . Hij werd opgenomen, eerst in Utrecht, waar er een psychiaterneuroloog, een psychotherapeut, ook nog een uroloog aan to pas kwamen, en
waar Vestdijk een `vluchtpoging' ondernam . Tijdelijk werd hij ten overvloede
nog ondergebracht in een rusthuis in Amersfoort . Maar de definitieve ondergang en benauwenis, van fysieke en psychische aard waren onstuitbaar in
gang gezet. Terug in Utrecht raakte hij in een drie maanden durend coma
voordat hij in maart i97i stierf .
Het was weer anY Roland Holst, die in een beroemd geworden aan Mieke
Vestdijk oPgedragen In Memonam S VESTDI K de schrijver in ziJjn gruw zaam
ste~'en beschreef• `Doodstil zat hiJ• naar miJ' to kiJ'ken Uit een hel van iJ's'
Host a et oo weer, evena s in ziln weergave van Ni)o , in eer ere
regis
e over de leegto in VestdiJ'ks blik • `Ik wist niet dat twee open ogen Zo
leeg ziJjn konden' Inmiddels wist hiJ ' uit treuriga ervaring waarover hiJ' sPrak
in 1964 was hiJ' voor een dePressie oPgenomen in de Valerius Kliniek in
Amsterdam Een hel van i]s bet slot van een zo creatief leven zonder hoop .
Het coma de woordloze stilte van bet einde
Vestdijk had in augustus 1969 eindelijk besloten over zijn ziekte to gaan
schrijven . De roman Depersconferentie, beloofde hij zijn uitgever Lubberhuizen, zou dat uitbeelden . Die brief, afgedrukt achter bet fragment van De persconferentie dat nog tot stand kwam, is van ongewoon agressieve aard . `Zuivere
rotzooi, boor, maar bet leven loopt alleen gevaar, als je je van kant maakt,
wat trouwens vaak genoeg gebeurt' De `H .H, arts' worden klootzakken
genoemd . Van de zestig pagina's druk zijn er niet meer dan vijftien gewijd
aan de to beschrijven ziekte . Eerst, schrijft hij, is er sprake van dufheid,
niets meer begrijpen, hoofd leeg en suf, vooral suf . Er is ook sprake van vertwijfeling, van schuldgevoel, altijd sterk bij depressies . Ondraaglijke vertwijfeling zelfs . Op de laatste bladzij bekent hij eindelijk de wanhoop :
`Waarom mij nu dit lot? Liever dood . Maar dat zei ik nooit, bet klonk to kras' .

Te kras, bet leven . Voor de schepper van ma Damman in wie Beatrice en
Mathilde bun zuster in Lahringen terugvonden (V.W. D . Schenk) . Voor de
grootste en veelzijdigste schrijver die Nederland heeft voortgebracht . Die
moest leven door bet leven, telkens opnieuw, op zichzelf to veroveren . En
zonder hoop op morgen . Hoe treurig! Heeft hij bet geluk gekend, dat andere
einde van de draad die bet met de wanhoop verbindt? Misschien was bet
geluk wel bet wezenlijke dat hem met ma Damman verbond, zonder hoop,
zonder wanhoop . Ja, bet helse einde van de man die in de nederlandse literatuur voor mij bet symUool is geworden van de wanhoop, van bet leven zonder
hoop op morgen! `Genomen tot de dood' is een treffende uitdrukking voor een
ieder die sterft als Vestdijk .
Asklepios zoon van Apollo was de god van de geneeskunde in de Iltas niet
meer dan een goede geneesheer . ZZeus doodde AsklePi os om dat hiJ vr eesde dat
Apollo's zoon de mens on sterfehJk zou maken . Vestdllk oefende aveneen s,
hoewel onwillig, de geneeskunst ui t Ook hil werd geweldda dgdoor
i'
ziekto
en dePressie, omgebracht HiJ ' heeft niem and onsterfehlk gemaakt behalve
misschien zichzelf. Ik geloof dat stellg
i en breng A sklePlos als offer hiebi
r J
mil'n hart als eerbewisJen dank voor de genezmg van schriJver-dc
i' h ter-denker Simon Vest ik
J' •
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Andre van Oudvorst
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De `levensstijl' art deco in bet werk van F .B. Hotz
Wie voor bet eerst de hall van bet Tuschinski Theater in Amsterdam betreedt,
waant zich opgenomen in een toverwereld . In bet weelderige interieur van
deze bioscoop zijn architectuur, siersmeedwerk, glaskunst, wandschilderingen, meuUels, tapijten en lampen harmonisch op elkaar afgestemd en vormen een overweldigend Cesamtkunstwerk van kleur, licht en vorm . Ook de
voorgevel van dit sprookjespaleis aan de Reguliersbreestraat is ongewoon rijk
gedecoreerd met geglazuurde tegels, smeedijzeren ornamenten en balkons,
pinakels, koperbeslagen torens en fraaie glas-in-loodramen, die 's avonds
kleurrijk oplichten als een talrijk publiek zich voor de kassa's verdringt . Voor
dit theater, dat bet paradepaardje moest worden van een keten van bioscopen
die Tuschinski in de grote steden opende, stond de internationale stijl
model, die zich in de jaren twintig van de vorige eeuw manifesteerde in de
opvallende vormgeving van theaters, hotels, dancings, bedrijfs- en andere
gebouwen en die Binds de jaren zestig bekend staat als de `decostijl', kortweg
art deco. Ook de nadruk op siervormen, zij bet wat minder exuberant, van de
Amsterdamse school, waarmee architecten als Van der Mey, De Klerk en Kramer (de Haagse Bijenkorf) bun stempel drukten op bet hoofdstedelijke stadsdeel Zuid, kan gezien worden als de Nederlandse variant van deze decoratieve
stijl . Overigens vormde de internationale `decostijl' geen homogeen geheel ;
hij uitte zich in elk land weer anders en putte uit diverse bronnen, waaronder bet kubisme, bet expressionisme en bet negentiende-eeuwse exotisme,
dat in de jaren twintig nieuwe impulsen kreeg fonder andere door de ontdekking van bet graf van farao Toetanchamon) . Dit blijkt ook uit de afleveringen
van bet tijdschrift Wendingen, dat tussen 1918 en i9 i bij een ruimer publiek
Uelangstelling trachtte to wekken voor nieuwe orientaties op bet gebied van
vormgeving en architectuur en dit streven kracht bijzette door een opval-

Portret F .B . Hotz door Hannie Dijkstra,1988 [Letterkundig Museum

lende tYPografische verzorging e n uiterst artistieke omslagen . Een z ekere
Thomas de hoofdpersoon van een ' m trigerend verhaal van F .B . Hotz, heeft
het laatste nummer van dit blad bmnen handbereik op ziJn
" salontofel hggen
De benaming `art deco' voor de ontwerP- en decorati eve stiJ1 die tussen de
wereldoorlogen hoogtiJ ' vierde is afg eleid van de intern ationale Expos i tion des
Arts Decorati s die in 1925 in Paril's, t oen n og de artistieke hoofdstad van de
wereld werd gehouden Voor vel n o ne derwie Hotz, is art deco de behchaming van de geest van de J'aren twintigofruimer de vooroorlogse Periode
van voorsPoed, oPtimisme en hooggesPannen verwachtmgen waarasn de
crisis)'aren na de beurskrach van 1929 ruw een erode
'
maakten En ' mderda ad ,
art deco heeft zich op a 11e m ogeh)ke terremen gemanifesteer d kledmg, sieraden meubels stoffen, gebouwen interi eurs van bars danslokalen, bloscoPen en andere theaters, boekomslagn
e automobielen tremen en boten
met name passagiersschepen die de tran satlantlsche route bevoeren ,
affiches > muziek > film en dans (met de befasmde Ballets russes als m eest tot de
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verbeelding sprekende voorbeeld) . Art deco is tegelijk echter een begrip dat
in de serieuze kunst, met name beeldende kunst en literatuur, ontbreekt .
Een uitzondering moet worden gemaakt voor de Poolse schilderes Tamara de
Lempicka, die meestal in een adem wordt genoemd met deze stijl . Anders
dan bij bet post-impressionisme, bet expressionisme en de zakelijkheid drie stromingen die zich eveneens in bet eerste kwart van de twintigste eeuw
manifesteerden - doen zich bij de art deco - en de art nouveau, trouwens ook geen parallelle stijlverschijnselen voor . Betekent dit nu dat art deco geen
alomvattend stijlverschijnsel is geweest, zoals de renaissance of de romantiek?
Heeft de `decostijl', voorzover hij een `beweging' is geweest van ontwerpers,
artiesten en gebruikers, zich beperkt tot bet domein van de kunstnijverheid,
die naar voorbeeld van de negentiende-eeuwse Arts and Crafts-beweging, enige
tijd de oogappel is geweest van de welgestelden, de culturele smaakmakers
en avant-gardisten, en ten slotte de snobs, die bij gebrek aan een gevoel van

j

r

OmslaS ProefsPel (De ArbeidersPers, Amsterdam 1980) . Naar een muziekcover voor Waterson, Berlin and Snyder,
Music Publishers, New York 19i0

culturele ei
g anwaarde met argusegen volgen wat in de bovenlaag van de
samenlev mg~ de zog anasmde society, en vogue is? Een modegril derhalva zonder d iepre
e worteis in de ti)'dgeest of meer concreet, in het wereldbeeld dat
de cu1tore1e Plitieke
o
, w etenschaPPelil'ke en andere trendbeP1ende
a
ali tes
in de ljaren twintig grosso modo huldigden
Met andere woorden alles wiJ'st eroP dat art deco, hoe beeldbePa1end voor
het nageslacht ook, enkel een aspect is geweest van een bredere bewein
gg
modernisme genaamd, die wel in de Jjaren na de Eerste Wereldoorlog een
algemeen optredend verschi)'nsel uitdrukte • de drang naar vernieuwing .
EuroPa Probeerde in die roemruchte Jjaren, beter bekend al ss de Roaring Twenties
of de Jazz Age,
e~ a het ware de negentiende eenw van zich af to schudden D e
Eerste Were oor1og had met brunt gewe1 a etovermg ve r ro en van al
het negentien e-eeuwse at Europa een wart eeuw in een i')zeren wurggree P
had ghouden Met de talloze Amerikanen, die P tofiteerden van de ho ge dol
larkoers stroomden nieuwe invloeden EuroPa binnen, Een nieuwe toon gin g
overheersen in de wereld van mode amusement en meer in het algemeen, de
cultuur • Weldra weerklonk in de musichalls de sY ncoischa
muziek die
P
onder de naamJjazz al sPoedig de traditionele sYmfonische k1 anken en
geliefde Weense walsen naar de deftige concertzalen resPectievelil'k vofkse
danslokalen zou verbannen

Fascinatie voor jaren twintig
Als er een Nederlandse schriJ'ver is die de Jjaren twintig ve rheerliJ' kte dan is
het we! F .B . Hotz i922-2000 Als geen ander wist hiJ' de oPtimistische geest
v
an die dagen op
o to roePan in verhalene
die, tezamen gnomen > ee n verkaPto
autobiografie vormen van ziJ'n kindertil'd Groot is dan ook h et contrast met
de Jjaren dertig, waarin hiJ' volwassen werd Voor Hotz vormt het in terbellum
beslist geen aaneengesloten periode tussen beide wereldoorlogen De gr auwe
Jjaren dertig > die in het teken stonden van crisis, werkloosheid en de oPkomst
van totalitaire regimes , verschilden voor hem heme!sbreed van de Jazz Age
die ongetwiJ'feld de grondslag legde voor ziJ'n latere beroe P •
arenlang vond ik de J'aren'20 de Periode van de eeuw . Die doorbraak ,
die roes die vernieuwing • Dada expressionisme, 1910, vitalisme ,
film, )'azzmuziek enz Ieder)'aar van die epoche bracht iets nieuws .
0ok had ik nog de kinderherinnering eraan, aan mode en gebruiksvoorwerPen bil'v • , die trouwens mooi in harmonie waren met de `grote'
kunsten . . . .Wel bliJ'f ik'20 en ' 0 nog steeds scherP gescheiden zien .
Er is geen gesloten `Period between the wars' zoals ik of en toe verbaasd lees in z .g . `nostalgische' publicaties '
`De komst van de Airflow' is zo'n autobiografisch verhaal, evenals `Een laatste oordeel'.' Met name in dit laatste verhaal wordt het contrast tussen de
vrolijke twenties en de crisisjaren meesterlijk uitgewerkt in de geschiedenis
van Betty, de hartsvriendin van een tante van de verteller . Hotz maakt de teloorgang van de optimistische tijdgeest tastbaar door de veranderingen - niet
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Pavilion de 1'Esprit Nouveau, ontworpen door Le Corbusier,1925

ten goede - in bet uiterlijk en bet interieur van de in de liefde nogal onfortuinlijke `tante Betty' to benadrukken .
Speelt deze geschiedenis zich of tegen de achtergrond van de jaren waarin art
deco opkwam en gevestigd raakte, een hoofdrol is voor deze stijl weggelegd
in bet verhaal `Thomas en de scheppende evolutie' .' Thomas is een fortuinlijke zakenman die zijn schaapjes op bet droge heeft en graag met de mode
van zijn tijd wil meegaan . Hij is 47 jaar . Zijn uiterlijk wordt bepaald door een
vooroorlogse knevel en in bet midden gescheiden haar . We schrijven 1925 en
de plaats van handeling is Den Haag, respectievelijk Parijs . Hij heeft een villaatje laten bouwen aan de noordwestrand van Den Haag en zijn interieur
vernieuwd in de decoratieve stijl, onder andere met behulp van een ameublement naar ontwerp van J . Crouwel, de architect van bet hoofdpostkantoor in
Utrecht.` Thomas heeft namelijk in dat voorjaar de Exposition desArtsDecorati fs
in Parijs bezocht . Overigens weigerde hij, aldus een veelbetekenende toevoeging, een kijkje to nemen in bet Pavilion de 1'Esprit Nouveau . Dat viel hem
teveel uit de toon . Het kwam namelijk uit de koker van de modernistische
architect Le Corbusier en vormde door zijn soberheid een Fremdkorper temidden van deze drukbezochte kunstnijverheidskermis .
Thomas behoort tot de lezerskring van bet kunsttijdschrift Wenaingen,
befaamd door zijn telkens door een andere kunstenaar ontworpen omslagen .

Chrysler Airflow 19 4

HiJ' droomt ervan een nieuwe auto to koPen .• de PriJ'zige Renault 45 CV Sport,
ter vervanging van zil•n Engelse Maxwell Roadster '22 ; Engels is ui t de mode
en dus uit de gratie Ter rechtvaardiging van ziJ •n verlangens en ziJ' n nieuwe
levensstiJ'1 leest hiJ' L'Evolution creatrice De
evo u~
t' e van H enri Bergson
pp
een toentertil'd modieuze filosoof, die een dYnamische 1 evensbeschouwm g
Predikte het vitalisme waarin begriPPen als duree duur elan en intuitie
centraal staan Het gaat hierin kort samengevat om een differentiatie van
aloude min of meer statische en homogene begriPPen als tiJ•d , kracht en
geest, die door Bergson worden oPgevat als Producten van een schePPend
beginsel het elan vital, dat zich manifesteert in bewaging e n verandering .
Verandering en beweging •. eeuwig gebeuren, dat waren zinnen die
Thomas met grinnikendJ'a geknik uit z'n geblader in L'Evolution Creatrice
onthield Als Duur was : ondeelbare Wording, kwalitatief nog wel, dan
voelde hiJ• er vandaag > alleen thuis > veel voor z'n Maxwell Roadster `ii
te vervangen door een wagen waarover hil ' een drukwerk had meegnoe
men uit het PavilJ'oen de Touriste van de Exposition : de Renault 45 CV
S Port. Liefst een witte, zoals hiJ ' in PariJ's had zien riJ•den in harmonie
met het marmer van de grote tentoonstelling . Z'n vriend De Bree zei
wel dat die wage nn enzine zooP en dat het achter de motor gP1aatste
oe1sY steem de estuur ersPaats onaangenaam warm aan a voeten
maa to maar Thomas was nu eenmaa een est eet ewor en en re esche

ende
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OorsPronkelil'ke tekening voor Renault - of 'fiche door Charles Loupot,1925

reerde een automobiel met een voorname en persoonlijke lijn . De
Franse wagen met z'n blind achteroverleunende motorkap trok hem
mateloos, Binds Parijs . Misschien had dat front met de hoge lampen
iets modern agressiefs of vond Thomas die neus niet onpassend bij
eigen sterk geproportioneerd voorkomen . En warme voeten kreeg j e
toch . Hij zag het wit van de wagen al schemeren door het rijke groen
van z'n laan.`
Voor de wat gebomeerde Thomas is de weg van de Franse filosoof naar de
Franse automobielfabrikant kaarsrecht. De dealer kan echter het gewenste
witte exemplaar niet leveren, zodat Thomas een kloek besluit neemt : hij gaat
de wagen zelf in Parij s halen en zal hem laten dopen door niemand minder
dan Josephine Baker, die toen nog triomfen vierde in de Folies Bergere (en
door meet pikante activiteiten in het nieuws kwam dan enkel het adopteren
van weeskinderen in hetzelfde tempo als Brigitte Bardot zeehondjes) .
In feite handelt Thomas uit verveling . Ook het fameuze Parij se uitgaansleven kan hem niet echt boeien, hij betreurt zijn leeftijd, 47 jaar-kennelijk is
art deco een `j onge' stij 1- en ook aan zij n hang naar filosofie kan niet worden
voldaan . Van een ontmoeting met maitre Bergson komt niets terecht, omdat
de filosoof op vakantie is in Biarritz . Kortom : hij verlangt weer terug naar

huffs en neemt niet de Renault maar een paar grammofoonplaten (van Jean
Wiener en Clement Doucet) en een geemailleerde sigarettenkoker (zoals to
zien op de expo) mee . Weer thuis worth hij plotseling overvallen door angst .
In wijsgerige termen kan zo'n zonder reden of grond optredende emotie
geencadreerd worden door de opkomende existentiefilosofie, die raw genomen, zijn en tijd voorstelt als een Sein zum Tode, dat levensangst met zich mee
kan brengen . Maar Heidegger en Sartre waren in 1925 nog niet aan de horizon
verschenen, zodat we Thomas' angst, in de context van het verhaal, Ueter
kunnen herleiden tot een onaangename ervaring die zich voordeed vbor zij n
reisje naar Parijs . Zijn vriendin Carla is voor een paar weken naar haar Duitse
moeder vertrokken en zijn vriend De Bree wil hem op een van zijn eerste vrije
avonden voorstellen aan een zekere Van Maarle, naar het blijkt een jonge
ontwerper . De ontmoeting wordt afgelast, maar in een dancing in Scheveningen stuit het tweetal bij toeval op de ontwerper, die in gezelschap blijkt
to zijn van twee Franse dames : ene Marcelle en haar jonge nichtje Marie .
Vooral de aanwezigheid van de laatste doet Thomas verbleken . Hij weet niet
hoe snel hij moet wegkomen . Marie is immers de naam van een minderjarig
meisje, dochter van een Noord-Franse hotelier in Noyon, dat hij een kleine
tien jaar geleden heeft verleid tot een avontuurtje, waarvan de gevolgen (wellicht een kind?) hem onbekend zijn vanwege zijn overhaaste vertrek indertijd
uit het belligerente Frankrijk .
We kennen Thomas' antecedenten namelijk uit een ouder verhaal van
Hotz : `Zand en grind'.` Hij is een ow'er die fortuin maakt door zand en grind
to leveren aan de Fransen . Tegelijkertijd houdt hij de schijn op dat dit materiaal niet voor oorlogsdoeleinden worth gebruikt door middel van een dubbelrol . Als zakenman uit een neutraal land (Nederland) neemt hij zitting in een
onafhankelijke arbitragecommissie die erop moet toezien dat de leveringen
niet voor'oneigenlijke' doeleinden worden gebruikt . Thomas deinst niet
terug voor list en bedrog om zijn landgenoot en medecommissielid, een
onkreukbare professor, uit to schakelen, gooit het vervolgens op een
akkoordje met de Duitsers die de zone waar de inspectie plaatsvindt, bezetten en heeft en passant nog een avontuurtje met de Ueide dochters van de hotelier.

Moderne en rationale normen
Terug naar het eerste verhaal . Thomas' angst voor ontdekking speelt hem
parten. Pas nadat hij zich ervan vergewist heeft dat de Marie in Scheveningen
niet dezelfde is als die in Noyon, besluit hij het bij de ontmoeting met Van
Maarle er op to wagen . Vol trots toont hij de ontwerper zijn interieur. Tot zijn
schrik merkt hij echter dat deze een aanhanger is van de nieuwe richting :
het functionalisme, het constructivisme, de `Nieuwe Beelding' of `zakelijkheid', waarin geen plaats is voor decoratieve tendensen . Industrieel toepasbare ontwerpen op basis van glas en staal hebben de kostbare fabricage en
dito materialen van het individualistisch getinte art deco verdrongen . Van
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'
n en brengt een gevoeliga slag toe
Maar a1 r eageert dus met vee1 bedenkmge
aan bet prestige van ziJn sno bistische g astheer, die op de exPo in PariJ's verzuimd heeft bet Pavilloen de LEspr'~tNouveau to beki'ken'
J
'lets van de nieuwe mternat ionale gedachte n had u daar nou J'uist kunnen zien meneer, . . . , bet idee biJvoorbeeld, dat doe l en constructie de
vorm van een gebruiksvoorwerP moet bepalen Kunt u dat bij~ ook maar
. . Neemt u die stoel
een van de voorwerP enm uw kamer aanwi'za
J n11
waarop u zit eens :
Thomas werd een beetje nijdig . `Maar dat is een ontwerp van J . Crouwel, meneer!' riep hij, `een van onze beste kunstenaars :
`Juist meneer, vandaar,' zei Van Maarle, ook wat gepikeerd, `er zijn
intussen al simpele stoelen uit stalen buizen . De machine wordt de
nieuwe vormgever, heeft Van Doesburg gezegd . Machinaal en in
massa to maken komen de dingen tot een eigen, logische vorm . In
nieuwe goedkopere materialen : staal en glas . Dat zijn werkelijk
moderne en rationele normen meneer :
Het duizelde Thomas . Hij zat versuft en stamelde wat vragen . Machines? En bet individuele handwerk dan? De persoonlijke expressie? De
dingen als kunst? De eigen smaak? De prachtige houtsoorten? (A joy
for ever .) Wat had logica met kunst van doen? En hoezo goedkope
materialen. `Is dat een communist, die Doesburg?' vroeg bij ten slotte
vijandig .
Van Maarle vatte de overwegingen van Thomas samen als verouderde
vooroordelen . `Individu is een manco,' citeerde bij en geleidelijk zwakten Thomas' protesten of tot boos gepruttel . Hij zat met zijn kop in
zijn hand gesteund . Hij haatte de triomfantelijk rationele machineestheet tegenover hem .
Terwijl de ander nog sprak zweeg Thomas mokkend . Was heel Parijs
niets? Moest men zich nu opeens op Duitsland richten, dat gedevalueerd land dat de oorlog dom gewaagd en dom verloren had? Klonk Bauhaus beter dan Pavilion d'un Collectionneur?
`Ik zal u wat literatuur toesturen, zei Van Maarle ten slotte genadig,
`als tegenwicht voor uw Wendingen : Thomas knikte .'
Thomas geeft zich gedwee gewonnen . Zijn Franse paviljoen moet bet veld ruimen voor bet Duitse Bauhaus . Maar zijn vriendin Carla blijkt na haar terugkeer uit Duitsland allerminst gecharmeerd van de stalen bureaulamp van
Gispen en andere attributen waarmee hij zijn interieur heeft gemoderniseerd en besluit voorlopig met Thomas to breken .
Er is nog een derde factor die Thomas' angst veroorzaakt : een man uit bet
door hem gehate yolk, die hem schijnbaar opwacht voor zijn huffs om met
hem `af to rekenen' . De paranoYde angst die hem sindsdien blijft achtervolgen, blijkt op een hersenschim to berusten . Thomas komt ten slotte met
zichzelf in het refine door evenwicht to scheppen in zijn interieur tussen
modern passe (kubisme, art deco) en zakelijk-modern (in de zin van constructivisme en functionalistisch ontwerp) . En misschien overwint hij op Bergsoniaanse wijze wel bet vermeende dualisme van materie en geest door zijn

vriendin Carla weer op to bellen, nadat hiJ ' bet besluit heeft genomen een
radio aan to schaffen

Art deco en literatuur
We laten Thomas en ziJ'n partner voor wat ze ziJ'n om terug to keren naar ons
uitgangspunt • bet verband tussen art deco en literatuur. Waarom is de keuze
gevalien op dit overigens ook los van de Probleemstelling iJzersterke verhaal?
Daa ~'
oor zijn drie goede redenen to noemen
Art deco dient bier, ten eerste niet slechts als ach tordoek van de handehn g
ofgeschiedenis, die evengoed in andere tiJ'dsomstandigheden had kunnen
Plaatsvinden Het gaat niet om een couleur locale die naar beli even kan worden
ingevu ld met wat decoratieve elementon an de gebruikehke
f
die
J P araernaha
bet `eigntiJ'dse'
e
karakter of de `sfeer' moeten bePalen oo a1 zijn z edit
in
verhaal ruimschoots aanwezigNee, Thomas' favoriete stiJ'1ri chtmg s Pee 1t de
hoo drol biJ' wiJ'ze van geliefde van wie hoewe1 verraden > bet moeihJ"k i s
afscheid to nemen en maakt als zodanig deel uit van bet plot
.H et verhaal van
de Franse escapade kan in dit verband als een nevenintriga worden
bescbouwd
Verder is `Thomas en de schePPende evolutie', naar mil'n weten, bet enige
verhaal in de Nederlandse literatuur waarin art deco in verband wordt
gebracht met filosofieBiJ' uitstek ver anderhJke fenomenen a1s mode, trend,
levensstil'1 en tiJ'dgeest worden door de schril'ver geerPresenteerd als ui tmgen
van de schePPende evolutie en bet elan vital Bovendian schP
e tHofz een contrapunt van de levenslust waarmee de gay twent ies nieuwe expressievormenm
'
beeldende kunst, muziek, daps, toneel en film verwe1 komden de doods angst die Thomas op bet boogtoPunt van ziJ'n eufori e overvalt 8 Zo krig
J t zijn
vitalistisch elan een existentialistiscbe dimensie die de ebgranzing en van de
intriga wiJ'sgerig overscbriJ'dt Overigens is Thomas a11 esbehalve de creati eve
PersoonliJ'kbeid die Bergsons evolution creatrice Postuleert HiJ ' is louter een
`trendvolger', maar beboort als zodanig tot een caregorie die onmisbaar is als
sociale basis en sociaal-PsYcbologiscbe voedingsbodem waaroP avantgardeverschiJ'nselen gediJ'en
Laten we ten slotte in concreto nagaan welke referenties aan art deco bet
verhaal op diverse gebieden bevat Hiervoor was al sPrake van bet tiJ'dschrift
Wendin9en, in i9i8 oPgericht door de architect H ThWiJ'develdt Het blad dat
bestond tot i9 2, was de sPreekbuis van de Amsterdamse school die d e oPvattingen van H .P . Berlaga voortzette Berlaga steee de naar bet G esamt unstwer,
waarin de arcbitectuur een gelukkig buweliJ'k gesloten had met de beel ende
kunsten in toegaPaste zip De Amsterdamse school legde wat minder nadruk
op de belderbeid van bet ontwerP en wat meer op ecoratie en individuele
exPressie Een gebouw is als bet ware een soulPtuur, met ingenieuze metselverbanden dieP v oegwerk verticale accenten > Paraboo1- en atrPziumvore
men, gofv ende linen
en
boekiga
versPripgingen,
zoals
biJ'
bet
ScbeePvaarJ
thuis aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam . De toegaPaste kunsten
kregen ruim baan • smeedwerk beelden reliefs in bout en steep, glas-in-
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Affiche door Cassandra (Adolphe Mouron), circa 1929

lood . Typerend is ook de orientatie op exotische inspiratiebronnen, waarbij
IVederlands Indie met zijn tropische houtsoorten, javaanse batikmotieven en
Sumatraanse architectuur een voorname rol speelde . Wendingen sprong letterlijk in bet oog door een opvallende typografische vormgeving en besteedde
veel aandacht aan allerlei aspecten van art deco : architectuur uiteraard,
maar ook interieurs : wandbekleding, meubels, keramiek, tapijten enzovoort .
Naar de bouwkunst wordt voorts verwezen in de persoon van J . Crouwel jr .,
niet alleen de architect van bet hoofdpostkantoor to Utrecht, maar ook een
vooraanstaand ontwerper. De podiumkunsten weerklinken in de jazz, Gersh-

win Darius Milhaud en het gezelschaP van Wiener & Doucet, terwiJ'1 ragtime,
o xtrot en Charleston hun biJ'draga leveren aan bet sPreekwoordeliJ'ke `gebrul'
f
van de Twenties De film komt er enigszins bekaaid vanaf met de actrice Pola
Negri , hetgeen ruimschoots vergoed words door de Prominente aanwezigheid van de varieteartieste Josephine
Baker. 0 bet v1 ak van kledlng
' ziJn
kokerrok mouwloze hemdJ'urk en Pothoed de zogenaamde cloche van ontwerper Paul Poiret beeldbepalend, gecomp1 eteerd met seeraden
'
van z11ver
Paul-Smile Brandt email en edele gesteenten Tot slot moeten P1ei sterplaatsen als de bar Le Ba u sur le Toit genoemd worden en trelnen
'
als de Etoil e
du Nord de toenmaliga ThalYs, die door ziJ' n stro0ml1J"n1' ng grote bekendheld
genoot, niet in de laatste Plaats dankziJ' een befasm d affiche van Cassandre
Samenvattend kom ik tot de slotsom dat interieurs k1eding en sleraden, vervoermiddelen > muziek daps toneel variete en film wiJ'zen op bet felt dat
bet iJ ' art deco en de waardering ervan in hoofdzaa ging om een 1evensst1ll .
Deze levensstiJ'1 was, door bet Pril'skaartJ' e at araan h1ng,
'
asv
nan e11Jk
alleen weggelegd voor de ril'ken, maar werd later gekoPleer ten behoeve van
de groeiende middenklasse en viel ten slotte ton Prooi aan massaProductle
en vervlakkingIn de tussentiJ'd bebben functionalisme, z akeli'kheid
en
J
`Nieuwe Beelding' - De StiJ'1- vaste voet aan de grond gekrege n Het i s de ver
dienste van F .B . Hotz de schittering van baar berfst oPnieuw tot 1even to hebben gebracht

Noten
1 Maarten't Hart, De man met hetglas . OverF.B. Hotz . De Kler, Leiden 200 , p .

- 4 • Hotz sPeelde
na de oorlog trombone in diverse ensembles .
Z `De komst van de airflow', in : F .B . Hotz, Proefspel en andere verhalen . De ArbeidersPers A msterdam 1980, p. 210-214 . De Airflow is het opzienbarend gestroomlil'nde nieuwe model van het
automerk Chrysler, dat overigens pas in 19 4 werd gelanceerd (en voortleeft in de huidige PT
Cruiser van hetzelfde merk) . De Chrysler Building in New York is de icoon van de art decoarchitectuur. `Een laatste oordeel', in : F .B . Hotz, Ernstvuurwerk . Verhalen . De Arbeiderspers,
Amsterdam 1978, p . 90-111 .
Hotz, Proefspel, p.18 -209 .
4 `De nieuwe dingen die nu z'n huffs sierden - meubels en gebruiksvoorwerpen - waren misschien was uitbundig, maar op dat elan was hij trots . Sinds de vrede van Versailles kregen
ongeziene vormen en expressieve kleuren hun kans . Individuele voorkeur en goede
moderne smack kon blijken, er was ruim keus . Thomas had voor z'n herinrichting de beste
zaken bezocht voor werk van gerenommeerde ontwerpende kunstenaars . Bij Metz kocht hij
een palissander bureau en bij Pander was lichte stukken voor z'n eetvertrek . Maar de hoofdschotel van z'n inrichting bestond uit eiken en coromandelhouten fauteuils, stoelen en

S

tafel, voor hem ontworpen door architect j . Crouwel . Het waren zware handwerkmeubels,
het hour deels zwart geimpregneerd en met scharlakenrood leder bekleed . Er waren biJ'passende houtsneden en wandbespanningen .' (Hotz, Proefspel, p .184)
Hotz, Proefspel, p.186-187 .

G Hotz, Ernstvuurwerk, p .112-1 9 .
7 Hotz, Ernstvuurwerk, p . 205-206 .
8 `Levensdrift is doodsdrift', zo stelde Carry van Bruggen in Prometheus, een wijsgerige studie
uit 1919 . Daarmee bedoelde zij dat de wil zich to onderscheiden, dodelijk is voor de wil tot
voortbestaan ; deze laatste kan zich slechts verwezenlijken in de groep, door het individuele
to offeren aan de collectiviteit.
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aaiueus uoscnri
Leiding (i9 o-i9 i)
Het `Algemeen Tweemaandelijksch Tijdschrift' Leiding verscheen slechts twee
jaar, in i9 o en 19 2 . Het stond onder redactie van de dichter, essayist en
journalist P .N . van Eyck (1887-1954), de historicus, dichter en part-time politicus F .C . Cerretson (1884-1958) en de historicus en journalist P. Geyl
(1887-i9GG) . Leiding werd uitgegeven bij Uitgeverij C .A . Mees to Santpoort,
waar Mea Verwey (1892-1978) met haar toenmalige echtgenoot C .A . Mees
(1894-1978) de scepter zwaaide . Mea Verwey was de dochter van de dichter
Albert Verwey, de leermeester van de generatie waartoe de drie redactieleden
hoorden . Het grootste deel van haar fonds ontleende ze aan dit netwerk .
De redactieleden waren vooraanstaande figuren in bet culturele leven van
Nederland na de Eerste Wereldoorlog en probeerden met bun tijdschrift bet
literaire klimaat een nieuwe impuls to geven, mede om bet primaat van de
door hen verafschuwde De Gids to doorbreken . De redactieleden - vooral Gerretson en Geyl - hadden bovendien een meer dan gemiddelde belangstelling
voor de verhouding tussen Nederland en Vlaanderen, en wilden met bet tijdschrift ook in dat opzicht een politieke rol spelen . Uit de correspondentie tussen de redactieleden is of to leiden hoe de ideeen voor een Groot-Nederlands
tijdschrift steeds vastere vormen aannemen .' Dit resulteerde in i9 o in de
oprichting van Leiding . Hoewel dit tijdschrift op bet eerste gezicht aan alle
voorwaarden voldeed om een succes to worden, hield bet al na de tweede
jaargang, eind i9 i, op to bestaan . Hoe valt deze `wiegendood' to verklaren?

Beginselverklaring
Het initiatief voor dit ti'dschrift lag bil ' de redacteuren, die al sinds 1925
onderling corresPondeerden over bet gebrek aan een vernieuwend maatschappeli)'k-literair orgaan Zi)' waren van mening dat door de drang nasr vernieuwing de literaire kritiek was ofgezakt tot bet niveau van PrsoonliJ"
e
ke
smack In de inleiding op de eerste aflevering van Le id i n9 citeerde de redactie
de historicus ohan Huizinga, die van 1916 tot en met 19 2 redacteur van De
Girls was : `De geesteli)'ke stofwisseling van onze tijd vergnt
u ni et meer can
een P erio ie om actie te iezen en to lai en' , De Lei in9re ache was een
an ere mening toega aan In bun ogen mi ste juist in eze tild de jeugd een
til' schri t dat 1eiding ga Voor Van EYc sPeelda hovendien mee dat hil"'m
mei 1925 na een ernstig conflict door De Girls ofgedan t was a1s oe
P"ziechroniq ueur 2 Albert VerweY schreef over de ambities van de r edactie van Lei ding asn
Van EYck • ` . . .J'ullie allen willen de leiding nemen WeInu, be 1iJ" d dat eerhl k
en open door l'ullie tiJ'dschrift "De Leidi9"
n
to noeman' In bet eer ste nummer
van Leidin9 zet de redactie de doelstellingen van bet Groot-Nederlandse tiJ'dschrift uiteen in een uitgebreide beginselverklarin g .
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(z P .N, van EYck Letterkundig Museum] (R) F.C . Cerretson Letterkundig Museum

Het is [ . . .] onze grondstelling [ . . .] dat bet Nederlandse Volk in zijn over twee
Staten verdeeld-zij n op bet oogenblik slechts een verminkt yolk, onze NoordNederlandse natie, voorzoover zij in die toestand een natie mag heeten, een
verminkte natie is [ . . .] Zij [Leiding ] is in de eerste plaats : zelf-opvoeding van
bet Nederlandsche Volk, Noord en Zuid, enerzijds tot dat nationale eenheidsgevoel, dat de voorwaarde zelfs van een gemeenschappelijk Nederlandsch
cultuurleven is. . .
Het programma van Leiding steunde de Croot-Nederlandse beweging, die
streefde naar de (culturele) hereniging van Nederland en Vlaanderen op
grond van een gemeenschappelijke (Dietsche) taal . • Het ideaal was dus in de
eerste plaats gebaseerd op taalnationalisme . Ceyl verwoordde dit als volgt :
`Onder de Nederlandse slam versta ik alle volken en volksgroepen voor wie
bet Nederlands de moedertaal is'.' De beweging erkende de Belgische staat
niet, omdat die gezien werd als een Engelse creatie .

Redactie

Pieter Geyl was een belangrijke voorvechter van de Croot-Nederlandse beweging en onder zij n invloed kreeg bet vraagstuk een prominente plaats binnen
Leiding . Ceyl was destijds als hoogleraar in de Nederlandse studien en

(L) P . Geyl,1958, foto M . Domisse Letterkundig Museum]

(R) J . Huizinga ]Letterkundig Museum

geschiedenis verbonden aan bet University College in Londen . Zijn intensieve briefwisseling met Gerretson handelt voor bet grootste deel over de
emancipatie van Vlaanderen en de Nederlands-Belgische politieke verhoudingen.
Gerretson was in Leiding verantwoordelijk voor de onderwerpen Nederlandse binnenlandse politiek en de koloniale kwestie . Hoewel hij als dichter
roem genoot onder bet pseudoniem Geerten Gossaert, werd hij teveel opgeslokt door zijn Utrechtse hoogleraarschap in de etnologie en geschiedenis
van Nederlands-Indie om zich als dichter to manifesteren . Zijn vriendschap
met Van Eyck kwam voort uit de bewondering die zij als dichters voor elkaar
koesterden.
Van Eyck eiste de verantwoordelijkheid voor poezie op .` In Leiding wilde hij
zijn door zijn conflict met De Cids gefnuikte ambities als poeziecriticus waarmaken . Net als zijn vroegere schoolvriend Ceyl woonde Van Eyck in Londen .
In 1920 was hij Geyl daar opgevolgd als correspondent van de Nieuwe Rotterdamse Courant .

Leiding

en de Croot-Nederlandse gedachte

Toen de tijdschriftplannen in de zomer van 1929 vaste vorm hadden aangenomen, wendde de redactie zich in eerste instantie tot uitgeverij Erven F. Bohn
to Haarlem . Het lukte echter niet deze uitgeverij voor Leiding to interesseren .
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Albert VerweY en P .N, van EYck in de tuin van Van EYcks huffs aan de Hertelaan 12 to Wassenaar Letterkundig
Museum]

Vervolgens werd uitgeverij C .A .J. van Dishoeck, die een aantal bundels van
Van Eyck had uitgegeven en een bijzondere band met Vlaanderen had, benaderd. Aanvankelij k was deze uitgeverij geinteresseerd in bet periodiek en
werden er calculaties en afspraken gemaakt over de redactie, productie en
kosten . Daags voor de aankondiging van Leiding zag Van Dishoeck plotseling
of van de uitgave . Hij vreesde dat zijn boekenafzet aan de Belgische regering
to lijden zou hebben onder bet Groot-Nederlandse karakter van Leiding .' Het
is mogelijk dat de politieke gevoeligheid rondom bet Groot-Nederlandse
gedachtegoed en de vrees voor het verlies van de Belgische markt eveneens
een doorslaggevende rol speelden bij de weigering door uitgeverij Bohn .
Van Eyck stelde daarop voor naar de kleine uitgeverij C .A . Mees to gaan .
Het jonge koppel dat de uitgeverij leidde, zou bet tijdschrift de juiste impuls
kunnen geven . Van Eyck was namelij k goed bekend met Albert Verwey en
diens dochter Mea . Desondanks had hij Leiding toch liever bij Van Dishoeck
gezien . Aan Gerretson schreef hij op 2 September 1929 : `A1 is bet dan vervelend, dat wij beginnen moeten met van uitgever to veranderen, en naar een
uitgever to gaan, die in ieder geval niet zoo gesitueerd is in de wereld van uitgevers en boekhandelaars als Van Dishoeck nu eenmaal is' . Uiteindelijk
schreef hij Mees op oktober 1929 een brief waarin hij de ideeen voor Leiding
uiteenzette en meteen vroeg om een vergoeding van de productiekosten wanneer de uitgeverij met hen in zee zou gaan .

Uitgeverij C .A . Mees
Mea Verwey was de tweede dochter van Albert Verwey en Kitty van Vloten .
Tijdens haar studententijd in Leiden leerde zij, via bet literaire dispuut
Sodalicium Literis Sacrum, Conno Mees kennen, met wie zij trouwde in i9i8 .

(L) Nine van der Schaaf [Letterkundig Museum] . ( R) F.C . Cerretson [Letterkundig Museum]

Een J'aar later gaven ziJ' samen, in kleine oPlage, een Poeziebundel
"
uit van
Nine van der Schaaf, een goede bekende van Albert Verwe Y a n destiJds een
medewerkster aan diens tiJ' dschrift De Bewe9in9 • Vervogens
1
werd er een
dichtbundel van Mea VerweY zelf in eigen beheer uitgegeven Toen bleek dat
deze `bibliofiele' uitgaven succes hadden, volgde in 1921 de officiele oPrichting van Uitgeveril' C .A . Mees 8 Het belangril•k ste voor het J'onge koPPel was
'1 . . .]
biJ' aanbieding verkoPen, maar een fonds"kweken" Boeken uitgeyen en oPleggen - zolders vol vaak - die hun waarde behouden en was~'an
geregeld een aantal gevraagd wordt Met behu1p van zo ' n fonds kon een sera
euze uitgaveriJ• de slaPPe tiJ•d doorkomen en later eventueel oPnieuw op grote
schaal aanPakken' 9 Dat stond to lezen in h et voorwoord van de fondscatalogus die werd uitgageven ter gelegenheid van het tienJ'arig Jubi 1eum van de
uitgeveril' • 0P deze Plaats erkenden de uitgevers - waarschiJ'nliJ'k biJ' Penne
van Mea VerweY - dat `de uitgeveriJ• in een slechte tiJ'd is oPgericht zonder
eniga steun van belanghebbenden en zonder noemenswaardig kapitaal''°
Hoewel de uitgeveril' de naam van haar man droeg, was bet Mea VerweY die
er de meeste energie in stak . Toen Conno Mees in 19 4 Maleis ging doceren
aan de Universiteit van Utrecht nam Mea VerweY de uitgeveriJ ' van hem
over Zo werd ze als directrice van de NV UitgeveriJ' v/h C .A . Mees een van de
eerste vrouweliJ' a uitgavers van Nederland .
.11

Het fonds
Het fonds van Uitgeverij C .A . Mees bestond voornamelijk uit literaire teksten, waarbij de uiterlijke verzorging bet hoogwaardige karakter van de
inhoud moest onderstrepen . De fondsvorming had veel to danken aan Mea
Verweys uitgebreide netwerk van familieleden en kennissen uit haar studie-
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Albert Verwey met zijn gezin,15 mei 19 5 Letterkundig Museum

tijd to Leiden . Terugkijkend op de begindagen van de uitgeverij erkende zij
dat haar vaders besluit om zijn klaarliggende dichtbundel bij haar uit to
geven de uitgeverij de benodigde status verschafte in letterkundig Nederland ." Vanaf 1922 bracht Albert Verwey al zijn werk onder bij Mees . Met dertien werken was hij de auteur die de grootste bijdrage leverde aan het fonds .
Bovendien kon Mea Verwey ook profiteren van bet omvangrijke netwerk dat
haar vader had opgebouwd door zijn werkzaamheden als dichter, criticus,
tijdschriftredacteur en hoogleraar Nederlandse letterkunde in Leiden . Als
een van de Tachtigers, maar vooral ook als redacteur van toonaangevende
tijdschriften als De Nieuwe Cids,llveemaandelyksch Tijdschri ft en De Beweging
oefende hij veel invloed uit op de jongere generatie . In 1890 verdween hij uit
de redactie van De Nieuwe Gids, om met Lodewij k van Deyssel in 1895 bet T'weemaandelijkschTijdschrift (later DexxeEeuw) to redigeren . Na zijn breuk met Van
Deyssel richtte hij vervolgens zijn eigen tijdschrift DeBeweging (i9o5-i9io) op,
waarin veel jonge dichters debuteerden . Verweys netwerk bleek essentieel to
zijn voor Mees, en in bet bijzonder de kring rond De Beweging zou belangrijk
blijken voor Leiding .
De uitgeefster persoonlijk droeg ook bij aan bet fonds . Naast haar aan haar
grootvader gewijd proefschrift De betekenis van Johannes van Vloten . Een bibliografie
met inleiding (1928) publiceerde zij twee andere werken bij haar uitgeverij : de
dichtbundel Colfslag (1921, herdrukt in i9 o) en onder bet pseudoniem M .E .A .
een jeugdboek, Degeschiedenis van een kraai (192 ) . Daarnaast publiceerde zij als
Gerda van Beveren de dichtbundel Stem van het hart (ig 4)
Een van de grote namen in bet fonds was Aart van der Leeuw . Mees gaf
voornamelijk zijn poezie uit, maar liep zijn meesterwerken Ik en mijn speelman
(1927) en De kleine Rudolf (i9 o) mis . Hoewel Ik en mijn speelman in eerste instantie

Aart van der Leeuw Letterkundig Museum]

was aangeboden aan uitgeveril' Mees , was Conno Mees bang geweest dat dit
boek lezers zou afschrikken omdat bet begin van de roman zich afsPeelt m
een bordeel Van der Leeuws belangriJ' ke Prozawerken verschenen daar om biJ
NiJ'gh & Van Ditmar in Rotterdam, 1
Naast Le d n9 g ofUit geveriJ' C .A . Mees verschillan de andere tiJ dschrifton
uit > zoals De Natuur Tjdschri t voor Ervarin9sopoed
v
uncle Onza K ndere n
i n9en
en De Dietsche Cedachte . Ze deden dit enerzil' ds omdat ziJj 'belangstelling voor de
inhoud hadden' anderziJ'ds om `de bedriJ'fskosten to verminderen' 14 Dit 1aatste aspect - economisch rendement - was in bun ogen belangriJ'k • De Periodieken garandeerden vaste inkomsten en tiJ'dschriften hadden eveneens bet
voordeel van vooruitbetaling en van kosteloos adverteren . `Niet alleen kan
men in eigen tiJ'dschriften doorloPend eigen boeken aankondigen maar
men kan ook ruiladvertenties aangaan met andere maandbladen' aldus Mea
Verwe Yin hasr Cata19s
o u van
u'taven 1 9z1-> 9 > De winst die met de ti 'dschriften werd gmaakt,
e
k on worden g emvesteerd in de uitgave van goedverzorgde letterkundiga werken, wat de echte Passie van Mea VerweY was
i
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De oprichting van Leiding
Ondanks bet politieke karakter van Leiding werd er veel over literatuur en poezie gepubliceerd ; bet culturele leven werd volgens de inleiding in de eerste
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aflevering ge zien als `een bekroning van bet volksleven'De Nederlandse taal
was immers bet wezenskenmerk van de versniPPrde
e Nederl andse natie Het
belangriJ'kste on derwerP van Le d n9 - de o nderhnge verbondenheid vsn literatuur en maatschaPPiJ' - biedt dus een verklaring voor de oPname in bet fonds
van Mees Op
0 9 oktober 99 werd et contract voor a uitgav e getekend, Van
E c Gerretson G e l en UitgeveriJ' C .A . Mees lega n vast dat Lei~'n9 vanaf i5
J'anuari i9 o tweemaandeliJ'ks zou verschiJ'nan voor een Priode
e
van v "fJ'as
r 15
iJ
De uitgeveriJ' hield dus een k1eine slag o m de arm e n bouwde een tiJdslima et
in die mogelil'k verband houdt met Mea VerweYs vrees voor Gerretson s
uiterst rechtse sYmPathieen '6 Gerretson was biJ' allerlei niet altiJ'd even frisse
Vlaamse activiteiten betrokken en legde in Nederland contact met verschillende naar fascisme neigende of voluit fascistische kringe n - zelfs met de
Algemeene Nederlandsche Fascistenband " Geyl
Y daarentogan bestreed de
ofglil'ding van bet Vl
as ms nat
- oi na li
sme aarn uiterst rechts en richtte zich o P
de culturele eenheid tussen Nederland en Vlasnderen •" Van EYck d r oeg bet
Groof-Nederlands g edac htegoed eveneens een warm hart toe en werd door
GY1
e getYPeerd a1s `een izuver vertegnwoor
e
igr
e van bet Vlaanderent
- YPe ' 19
De Groot-Nederlandse doe1stelling van Le~
id'n9 zou i n e ogen van Mea Verwye wel eens een fascistische smet op de u i tgeveriJ kunnan werpen , maar
Van EYck ontkende dat Gerretson door fascistischa neigm
'gen gedreven werd
en verwees haar exPliciet naar de beginselverklaring • Hil' herinnerde haar
aan haar eigen Groot-Nederlandse oPv actingn,
e die warcn aa ngewakkerd
door haar vader en de kring rond De Bewe9in9 2° Mea VerweYs Groot-Nederlandse sympathieen kwamen in de eerste plaats voort uit taalnationalism e .
aren later schraofze in een briefaan een briofaan A LoosJes - hoofdredacteur van De D'etsche Gedachte ` een anti-Be1gisch en ui terst rechis tiJdschrift'
dat eveneens door Mees wer uit ageven - 2' dat ze er niets van m oet hebben
en dat ze bang was `dat miJ'n Groot-NederlanderschaP voo r Mussertianisme
zal aangezien worden' 22 Haar angst om met de Nss geassociaerd to worden is
zo groot dat ze afstand neemt van hasr Groot- Nederlandse oPvattmgen
LiePen we nu vreseliJ'k warm voor bet Groot- N ederla n dse ideaa1 dan
zouden wiJ' persoonliJ'k
J die kosten en ook de schade die bet uiteve
gn
an een sterk Partil'dig blad onze neutrale uiteveril'
toebrangt i gaar ne
g
voor onze rekening nemen, maar . ., wil' ziJ'n bet met de mhoud maar
zeer ten dele eens 0P den duur is een `zaak' niet g erechtid,
g een blad
uit to geven waarop niet veri'en d wordt en waaroP 00 op ander e
wiJ'ze niet zo veel eer to bahal en is .
i

y

i

y

~

Politiek en letterkundige kritiek namen een grote plaats in binnen Leiding . Er
verscheen weinig oorspronkelijk literair werk in bet tijdschrift . In de eerste
jaargang besloeg de literaire kritiek meer dan de helft van bet tijdschrift, in
de tweede jaargang was dit iets minder . Van Eyck leverde in beide jaargangen
bijna een kwart van alle bijdragen en was de voornaamste auteur van Leiding .
Hoewel bet de doelstelling van Leiding was om nieuwe talenten aan bet
woord to laten, blijkt uit de feitelijke bijdragen dat de redactie sterk steunde
op auteurs uit de stal van de uitgeverij . Dit gold voor bijna een derde van de
auteurs in Leiding : Ceyl, J .J . de Stoppelaar, J .W. Thierry, Is .P. de Vooys en Eli-
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Spanningen binnen de redactie
Hoewel de redactieleden al jarenlang bevriend waren, vormde die vriendschap geen garantie voor eensgezindheid : ieder van hen was behept met een
zeer sterke overtuiging van eigen kunnen en met een overheersende individualistische instelling . Dit zorgde dikwijls voor onderlinge irritatie en
oponthoud bij de totstandkoming van het tijdschrift .
De bemiddelde Gerretson verschafte het startkapitaal voor Leiding en wilde
verder `van alle redactionele werkzaamheden ontheven [ . . .] blijven', zoals hij
op zo augustus i9z9 aan Van Eyck liet weten ." Hij liet de redactie aan Ceyl en
Van Eyck over, die beiden in Londen woonden . Desalniettemin sputterde hij
tegen toen Leiding volgens hem to veel een Beweging-karakter kreeg . Van Eyck
schreef op i februari i9 o hierover aan Mea Verwey : `Gerretson betaalt en dus
moeten Ceyl en ik niet dingen tegen zijn zin schrijven in Leiding' . Cerretsons
inhoudelijke bijdrage aan het tijdschrift bleef gering, tot verdriet van zijn
mederedacteuren . Ceyl schreef hem hierover op i9 juni 1929 : `Je geringe
medewerking tot dusver is vermoedelijk voor veel lezers en zeker voor je
mederedacteuren de grootste teleurstelling van het tijdschrift'.
De bijdragen die Genetson leverde, arriveerden altijd to last, wat zelfs tot
gevolg had dat Leiding meerdere malen niet op tijd kon verschijnen ." Van Eyck
schreef Mea Verwey op i5 juli i9 o over Cerretson : `Aan hem kan men niets
toevertrouwen' en op 9 mei van het jaar daarop : `redactioneel is hij al eveneens een grote lastpost' . Ceyl speelde de rol van bemiddelaar: `hou op met dat
eeuwige gekanker tegen Van Eyck', schreef hij Cerretson op Zz maart i9 i .
Een mogelijke reden voor het geringe aantal bijdragen van Gerretson is zijn
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gebrek aan vertrouwen in het slagen van het tijdschrift . Eind januari i9 o
berichtte hij Ceyl hierover : `Veel toekomst zie ik in het geval niet. Wij hebben
Been groep achter ons'. Uit deze uitspraak blijkt hoe wispelturig Cerretson zich
gedroeg, hij had immers kort hiervoor geld geinvesteerd in het tijdschrift .
Met name Van Eyck had grote moeite met het onberekenbare gedrag van Cerretson . Andersom kon Gerretson de artikelen van de hand van Van Eyck in Leiding bepaald niet waarderen . Geyl was degene die beide mannen to vriend
hield, en menigmaal de gemoederen probeerde to sussen .

Spanningen tussen redactie en uitgever
In het contract tussen de redactie van Leiding en de uitgeverij was vastgelegd
dat de uitgeverij zich uitsluitend zou bemoeien met het redigeren en persklaar maken van het tijdschrift. Inhoudelijke bemoeienis werd niet gewaardeerd : `Er is mij op het hart gedrukt mij niet in redactionele aangelegenheden to mengen!' klaagde Mea Verwey ." Van Eyck ontmoedigde haar toen zij
een suggestie deed : `Mea, Mea, wat ik je nog eens op het hart bind is, je niet
met zuivere redactiezaken in to laten', schreef hij haar op i5 december i9 o .
Van Eyck wilde dat ze alleen met hem correspondeerde over Leiding, zodat problemen tussen de uitgever en de andere redactieleden konden worden voorkomen . Hoewel Mea Verwey zich verder niet met inhoudelijke zaken
bemoeide, schreven zij en Van Eyck elkaar bijna dagelijks . Deze correspondentie had naast een zakelijk ook een persoonlijk karakter. Van Eyck deed
zijn uiterste best om de contacten tussen redactie en uitgever in goede banen
to leiden. Daar had hij zijn handen vol aan, want al voor het verschijnen van
het eerste nummer ontstonden er spanningen . Met name de uitlatingen van
Gerretson dwongen Van Eyck tot tactisch manoeuvreren . Een van de vele
voorbeelden betreft Gerretsons reactie op het gedicht `De ware staat' van
Albert Verwey, dat direct na de beginselverklaring werd afgedrukt . Zoals hij
Ceyl midden januari i9 o liet weten, had Cerretson aan de uitgeefster als
zijn mening gegeven dat "`De ware" slaat op de voorrede als een tang op een
varken'." Hierop schreef Van Eyck haar sussend op ii januari dat Cerretson
`erg impulsief' is en wel vaker `spijtige en zonderlinge dingen' zegt .
Maar ondanks de vriendschappelijke relatie was Van Eyck zelf ook niet
altijd even gelukkig met Uitgeverij C .A . Mees . In het eerste nummer ontdekte hij veel fouten en daarom eiste hij in een brief van zi januari i9 o dat
hij in het vervolg zelf de proeven zou mogen corrigeren . Conno Mees droeg
uitsluitend de financiele verantwoordelijkheid voor Leiding, waardoor al het
praktische werk op de schouders van zij n vrouw drukte, met het gevolg dat er
slordigheden in slopen . Zij gaf dit zelf toe : `[ . . .] ik moet dingen doen waar ik
Been verstand van heb, [ . . .J maak fouten [ . ..J', schreef ze Van Eyck op i8 maart
i9 i . Van Eyck had zich hierover een maand eerder tegenover haar beklaagd :
`Ik geloof dat de uitgevers op de meest consequente wijze zulke werkzaamheden als het zenden van proeven verrichten moeten, tenzij de redacteur zegt
dat het niet nodig is' . Van Eyck nam Mea Verwey wel veel uit handen en
schreef achteraf, op februari 19 2, aan haar : `Je behoeft zeker nooit to den-

DE GEMEENSCHAP - N OV .-DEC .N R 19 1 - 7E JRG
ken, dat ik van je toewijding niet aldoor doordrongen geweest ben, al heb ik
deels door eigen karakter, deels ook om die grote impulsiefheid, die je zelf
toegeeft, veel naar mij toegetrokken dat anders de uitgever gedaan had' . Vermoedelijk kan dit vooral gelezen worden als een verwijt aan bet adres van
Conno Mees die al bet werk aan zijn echtgenote overliet.

De publieke ontvangst
Begin jaren dertig, een eeuw nadat Belgie zelfstandig was geworden, was de
Groot-Nederlandse gedachte erg actueel . Er bestonden in Nederland enkele
tijdschriften die zich nadrukkelijk mede op Vlaanderen richtten, zoals Croot
Nederland dat in 190 was opgericht door Louis Couperus, de criticus W .G . van
Nouhuys en Cyriel Buysse en aanvankelijk de ondertitel `Letterkundig maandschrift voor den Nederlandschen stam' voerde, of het rooms-katholieke jongerenbiad De Gemeenschap dat in 1925 was beginnen to verschij nen. Er waren
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bovendien verschillende uitgevers die zich bij hun fondsvorming sterk maakten voor de Groot-Nederlandse gedachte, zoals Van Dishoeck en de in 19 2
overleden Leo Simons van de Wereldbibliotheek . Mees voegde zich met Leiding
op deze bestaande markt . In die zin is van vernieuwing geen sprake . A1 deze
tijdschriften leken op elkaar : ze brachten een mix van literaire, culturele,
politieke en historische artikelen . Hoewel Mees zich bewust zal zijn geweest
van de concurrentie, zal hij loch heil hebben gezien in Leiding vanwege bet
aanzien dal de redactie genoot . Van Eyck verzekerde Mea Verwey op zi januari
i9 o dal de uitgave van Leiding bet krediet van de uitgeverij zou verhogen en
dal bet goede auteurs zou trekken .
Achteraf bezien hebben Van Eyck en de uitgeverij de aantrekkingskracht
van Leiding op j ongeren overschat . De redactieleden - alien veertigers behoorden inmiddels tot een oudere generatie en heeft bet tijdschrift opgezet buiten deze jongeren om . Leiding voldeed kennelijk niet aan de wensen
van jongeren . Zij bleken geen behoefte to hebben aan `leiding' van een
oudere generatie en wilden zelf het geestelij ke leven vernieuwen.
Het tijdschrift Forum, day in i9 i werd opgericht had een aanzienlijk jongere redactie . Menno ter Braak (i9o2-i94o) en E, du Perron (1899-i94o) sloten
beter aan bij de jeugd en hadden beduidend meer success ook De Cemeenschap
had redacteuren van de leeftijd van Ter Braak en Du Perron, of jonger. De
komst van Forum in november i9 i gaf Mea Verwey de vrees in dal dit tijdschrift `weer een aderlating voor Leiding zou betekenen', zoals ze zG oktober
van day jaar aan Van Eyck schreef. Conno Mees leek zijn vertrouwen in Leiding
nog vroeger to hebben verloren . Gerretson meldde eind januari i9 o aan Geyl
day Mees hem had verteld day de beginselverklaring geen goede indruk had
achtergelaten ." Gerretson kreeg zelf ook negatieve reacties `Ik boor over Leiding niet zooveel goeds ; 't is to zwaar, to hard en to dik [ . . .] onze maag verdraagt al die zware kost niet meer : ik heb zelf gisteren gepoogd bet nummer
to lezen, maar heusch, ik kon niet tot begrip doordringen [ . . .]', liet hij in
dezelfde brief aan Ceyl weten . Vooral de moeizaam geschreven bijdragen van
Van Eyck oogsten veel kritiek . Mea Verwey schreef Gerretson dal haar vader
met Van Eycks redactioneel beleid niet zo erg ingenomen was en dal hij zijn
besprekingen onleesbaar vond ." Cerretson schreef Ceyl hierover in zijn al
eerder geciteerde brief van eind januari : `Van Eyck blijkt me minder populair
onder de jongeren dan ik gedacht had' en `Niet een maar velen hebben mij
gezegd : [ . . .] laat hem [Van Eyck] vooral niet to veel schrijven' . Hieruit valt of
to leiden dal Van Eyck tegen dezelfde problemen aanliep als eerder bij De Cids,
maar ditmaal kon de redactie hem niet lozen, aangezien hij de meest productieve redacteur van bet driemanschap was .

Financiele en persoonlijke moeilijkheden
De financiele gang van zaken rondom Leiding was van begin of aan een bron
van zorg . De economische crisis maakte dat bet aantal abonnees achterbleef
bij de verwachtingen . Mees toonde zich teleurgesteld toen er na bet verschijnen van bet eerste nummer nog slechts honderd abonnees waren,en eens to
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meer toen dit aantal in de daarop volgende periode nauwelijks toenam .'° Met
een oplage van 500 betekende dit een verlies, zoals Van Eyck al op ii juli 1929
aan Conno Mees had voorgerekend . Eind i9 i verslechterde de situatie zelfs
zo ernstig dat Van Eyck de uitgeverij adviseerde om Leiding stop to zetten .
Ceen van de redactieleden kon of wilde in financieel opzicht jets bijdragen,
ook Gerretson niet. Somber gestemd door de economische depressie durfde
Van Eyck er niet op to vertrouwen dat de situatie zou verbeteren, zoals hij
eind oktober i9 i aan Mea Verwey schreef. Zij reageerde door hem erop to
wijzen dat ook de andere tijdschriften in het fonds, inclusief de Dietsche
Cedachte, Uij tientallen tegelijk abonnees verloren . Celijksoortige tijdschriften van andere uitgeverijen, zoals CrootNederland, bleken evenmin to renderen ." Dit had tot gevolg dat Leiding na de tweede jaargang werd opgeheven .
Mea Verwey schreef op iG oktober i9 i berustend aan Van Eyck : `Wij hoeven
niet rouwig to zijn om het verlies van ettelijke niet-renderende tijdschriften ., .'. Geyl opperde op Zi november i9 i aan Gerretson vervolgens het idee
om na een jaar onderbreking opnieuw to beginnen bij `een andere en meer
actieve uitgever'. Hij weet de teloorgang van Leiding dus impliciet aan Uitgeverij C .A . Mees . In het laatste nummer werd een bericht aan de lezers opgenomen waarin de redactie beloofde dat Leiding na een onderbreking van een
jaar hervat zou worden . Het plan werd echter nooit gerealiseerd .
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Na de deconfiture van Leidin9 is er sPrake geweest van een eventuee1 samengaan van DeGemeenscha p en bet eveneens rooms-katholieke Roepin9 • Gerard
Knuvelder, een de van de voornaamste redacteuren van Roepin9 was net als de
redactieleden van Leiding een vurig aanhanger van de Groot-Nederlandse
gedachte , zodat aangenomen mag worden dat hiJ' de instigator van deze weinig v oor de band liggenda combinatie is geweest BiJ' hem sPeelden biJ' bet
streven van een nauwe band tussen Vlaanderen en Nederland vooral ook religieuze motieven een rol sPeelden De dichter an Engelman die toen al de
p had verlaten , was aveneens biJg
de fusiePg
om
'
re acta' van De Gemeensc a
tussen de drie tiJ'dschrifton betrokken, want hij had begin maart i9 g asn
Knuvelder geschreven • ` • • • w at denk l'iJ' s~
tr' t9 eheim van een fusia tusschen
Leiding, De GemeenschaP en RoePing, met deze redactie' Gerretson, GeY1
[Anton] v Duinkerken > Knuvelder> Engelman . . .Politiek words men bet
best eens - en God verlosse ons van de kleine sociale Politiek die thans biJ ' De
GemeenschaP schering en inslag is SchriJ'f maar eens was l'e denkt-en let
niet to eenzJi'di9 op de Katholieken in bet nieuwe Nederland' Ook dit plan is
nooit gerealiseerd
De financiele afwikkeling met Gerretson hil' was Mees nog 5oo schuldi g
zorgde nog voor de nodiga Problemen Gerretson zat financieel aan de grond
e n uitem eli'
~ moest G e Y iJs rmg an om Gerretsons schuld asn Mees af to
betalen
Hoe kort bet til dschrift ook bestaan had, de P rikelen
e
eisten in fYsie k
oPzicht bun tol •. Mea Varwe Yschreef Van EYck op 26 novetuber i9 o dat Gerretson overwerkt was Van Eyck had een maagzweer, en uit een brief van Van
EYck aan Mea VerweY van februari i9 2 is of to leiden dat ziJ' longProblemen
had • 4 Ironisch schreef Mea Verwey op 5februari 19 2 aan Van Eyck dat volgens haar GeY1 `de eniga normale van bet stel' was
2

De snelle ondergang
Voor de snelle ondergang van Leiding zijn meerdere oorzaken aan to wijzen . De
directe aanleidingwaren de financiele moeilijkheden . Uitgeverij C .A . Mees
is er niet in geslaagd bet tijdschrift winstgevend to maken . De economische
crisis van begin jaren dertig maakte bet erg moeilijk om een tijdschrift op to
starten, zoals blijkt uit bet feit dat vrijwel alle tijdschriften van Uitgeverij
C .A . Mees ten onder gingen in deze periode . Een beginnende uitgeverij als
Mees beschikte nog niet over de financiele reserves die bet bij andere uitgeverijen mogelijk maakte om niet-rendabele tijdschriften op de markt to houden .
Bovendien hadden de jongeren, die de uitgever en de redactie als voornaamste doelgroep zagen, to weinig financiele draagkracht als gevolg van de
economische crisis . De timing van Leiding was extra ongelukkig, omdat er een
groot aantal Groot-Nederlandse tijdschriften op de markt was, die stuk voor
stuk al voor de crisis op een vaste aanhang konden rekenen. Mogelijk was de
markt verzadigd . Deze economische verklaring volstaat echter slechts ten
dele, want bet tijdschrift Forum dat kort na Leiding werd opgericht, kon bet

vier jaar volhouden en stopte toen door redactionele perikelen en niet vanwege het geringe debiet.
In tegenstelling tot de redactie van Leiding bestond de Forum-redactie uit jongeren. De redactieleden van Leiding waren de veertig gepasseerd en spraken de
taal van de jeugd niet. Inhoudelijk werden met name de bijdragen van Van
Eyck als te zwaar en onleesbaar afgedaan, zelfs door zijn mederedacteuren
Geyl en Gerretson. Aangenomen mag worden dat deze zware kost ook niet
populair was bij het beoogde lezerspubliek. Van Eyck had weliswaar met
enkele van hen contact, zoals met de dichters H. Marsman en Hendrik de
Vries, maar die zagen hem meer als wijze raadsman dan als gelijke. Mede
daarom lukte het Leiding niet nieuw talent aan te trekken en moest het vooral
uit het eigen verouderde netwerk putten: de kring rond Albert Verwey en De
Beweging en het daaraan gekoppelde fonds van CA. Mees. Leiding heeft Mees
dus niet veel opgeleverd: niet op financieel gebied en evenmin op het gebied
van nieuw talent.
De spanningen die bestonden binnen de redactie, maar ook tussen de
redactie en de uitgever, maakten iedere aflevering tot een zware bevalling.
De communicatie tussen Londen, Santpoort en Utrecht verliep vaak moeizaam. De redactie yond de uitgeverij niet actief genoeg, en zou na de stopzetting het liefst verder willen bij een andere uitgeverij. De oorzaak hiervan was
dat Conno Mees, afgezien van financii.He zaken, zich niet bemoeide met Leiding. Toen het tijdschrift na korte tijd niet bleek te renderen, liet hij al het
werk aan zijn vrouw over, die tobde met haar gezondheid, en het duidelijk
niet aankon. Bovendien lag haar hart niet bij tijdschriften, die zij zag als
middel om de bedrijfskosten te verminderen, maar bij het uitgeven van
hoogstaande literatuur in mooie uitgaven.
Zowel de uitgeverij als de redactie kan gedeeltelijk verantwoordelijk
gesteld worden voor de wiegendood van Leiding. De redactie had aUe inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het tijdschrift op zich genomen, maar
slaagde er niet in om jongeren te bereiken en faalde in het aantrekken van
jong talent. De redactie zelfwas verdeeld over de oorzaak van de snelle ondergang. Van Eyck meende dat deze was gelegen in de economische crisis. Gerretson weet de ondergang aan het gemis van een achterban en Geyl kwam tot
de conclusie dat de uitgeverij niet actief genoeg was geweest. AUe beweringen tezamen vormen de verklaring voor de sneUe ondergang van Leiding.
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In zln
i biJ dage
r
`Sw ane en `Het woud' StiJ' n Streuveis op bet tonee1 an in de
opera' in ZL 5/4 schriJ'ft Stijn Vanclooster op P• 8o noot , dat i in Dog
Struvels`I an den weg a 1leen' i994aan Swane een woord b eb gewiJ . Swan e
is een bewerking door Emmanuel de Bom van `Het woud' bet vierde en laatste verhaal dat Stijn Streuvels oPnam in ziJ'n bundel Zomerland i9oo Dat `Het
woud' aanvankeliJ'k `De gesnekkerde Christus' beet zoals Vanclooster vermeldt had de lezer al kunnen vinden op p . 214 van miJ'n biografie En was
Vanclooster een heel aandachtiga lezer geweest, dan had hiJ' bovendien kunnen zien dat ik - toegegeven • zonder vermelding van de titel `Swane' - twee
b1adziJ'den hebgewiJ'd aan de muzikale omzetting van bet verhaal P• 284285) . MiJ
"n slotassage
a ldaar luidt •. `De eenvoudige Vlaamse houtsniJ'der, ddie
P
door de vrouw Swane betover wor t werd met veel zin voor drama op bet
tonee1 grachtDe
eb
Partituur zelf bezat een schat asn s Ymfonische vondsten .
In 19 had de Fransschri)'vende Vlaming en dramaturg M ichel de Gheldero de
voor comPonist Maurice Schoemaker nog een sterk verkorte Franse vertalin g
gmaakt
e
van De Boms theaterbewerking van i9 2 7'
Hedwig SPeliers

ERRATUM

In ZL 5/4 is op p • 65 , 7de regel van onderen bi) ' de weergave van de brief door
Stijn Streuvels aan Herman de Man van 0 oktober 1945 een transcriPtiefout
bliJ'ven staan In Plaats van `angst en ontreddering' moet worden gelezen :
`angst en ontroering' .
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Notities bij de literatuur van Congo en Nederlands-Indie
rond 1900 en i93o

In 1985 ging Lieve Joris per schip, de Fabiolaville, naar Zaire, het huidige
Congo, op zoek naar het verleden van haar heeroom . Hij was ooit missionaris
in de toenmalige Belgische kolonie .' Ze schreef er een boek over : Terug naar
Kongo (1987) . Het afscheidsmaal van de heeroom worth in de openingszinnen
als volgt beschreven : `Hij zou missionaris worden, wat passend gevierd werd
met een Feestdisch van Tomatten Soep, Ossenbraad met Princessen en Congobootjes .
Zijn baard liet hij groeien, dat zou hem in Kongo van pas komen, want zwarten keken op naar mannen met lange baarden omdat de hunne altijd kroesden' . Ze maakt een reis door Congo en vervlecht bet toenmalige heden van
Mobutu met bet verleden van haar heeroom .
Ook Hella Haasse schreef een roman, Sleuteloog (zooz), die bet koloniale verleden oproept. De hoofdpersoon bepaalt daarin haar positie ten aanzien van
de toenmalige kolonie waar ze vroeger misschien anders tegenaan keek . Het
betreft bier twee manieren om de koloniale erfenis to verwerken. Twee
manieren om de houding ten aanzien van bet koloniale verleden to bepalen .

Congolees Paar Pierre en A1Phonsine (Elisabethville 28 J'uli 1933), Foto ; LodewiJ'k Mortelmans AMVC- Letterenhuis
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Bekroning of belediging?
Visies op de zegeningen van bet koloniale systeem kunnen uiteraard botsen,
afhankelijk van bet gekozen perspectief . Dat er tegelijkertijd twee totaal verschillende interpretaties van eenzelfde tijd mogelijk zijn illustreren de volgende citaten, uitgesproken bij de onafhankelijkheidsverklaring van Congo
in 1960 door Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, en koning Boudewijn van Belgie .
Koning Boudewijn nam als eerste bet woord : `Toen Leopold II zijn grote
werk begon, dat vandaag zijn bekroning vindt, heeft hij zich aan U niet
gepresenteerd als veroveraar maar als brenger van de beschaving . [ . . .] De
Kongo werd begiftigd met spoorwegen, wegen, scheep- en luchtvaartverbindingen [ . . .] Onze medische voorzieningen hebben U bevrijd van tal van verwoestende ziekten . Vele goed uitgeruste ziekenhuizen zijn gesticht. De landbouw is verbeterd en gemoderniseerd . Crote steden zijn gebouwd. De
levensomstandigheden en de hygiene zijn verbeterd . Missie- en staatsscholen hebben op grote schaal onderwij s gebracht' .
Daarna sprak premier Lumumba : `Wij hebben de spot, de beledigingen en
de slagen moeten ondergaan, 's morgens, 's middags en's avonds omdat wij
negers waren . Wij hebben meegemaakt dat onder wettelijke voorwendsels
onze gronden werden gestolen . Wij hadden wetten die anders waren voor
blanken dan voor zwarten : aangenaam voor de eersten, wreed en onmenselijk voor de laatsten . Wij hebben meegemaakt dat de blanken in schitterende
huizen woonden en de zwarten in krotten . Dat een zwarte niet werd toegelaten in de bioscopen, noch in de restaurants, noch in de zogenaamde Europese winkels . Onder dit alles, mijn broeders, hebben wij vreselijk geleden
[ . . .] maar dit alles is nu voorbij'.' Hier klinkt een heel ander geluid, een visie
op eenzelfde tijd vanuit een tegengesteld perspectief. Zo men wil : een koloniale versus een postkoloniale visie .
Hoe stond bet met de Indische literatuur en de Congoliteratuur? In hoeverre is ofwel de visie van Boudewijn, ofwel de visie van Lumumba terug to
vinden in die koloniale letterkunde? Zijn deze koloniale literaturen iiberhaupt met elkaar to vergelijken? Maar ook : hoe werd bet leven in de kolonie

voorgesteld en hoe werd de inheemse bevolking geportretteerd? Om char een
eerste indruk van to krijgen wil ik twee peilmomenten uit de geschiedenis
lichten : bet eerste rond 1900, het tweede in de jaren dertig .

1900 :

Nederlands-Indie

Rond 1900, wanneer de Kongo-vrijstaat nog een kolonie in wording is, heeft
Nederland al drie eeuwen betrekkingen met de Indische archipel . Eerst via
de voc, dan, vanaf bet begin van de negentiende eeuw, als kolonie . Er is
sprake van een Indische literatuur, die rond de eeuwwisseling zelfs een ongekende bloeiperiode doormaakt . De aanhoudende stroom romans laat een criticus van Nederland verzuchten : `Aan de Indische romans [ . . . ] komt geen
einde'.'

Koning BoudewiJ'n AMvc-Letterenhuis

De ene na de andere Indische roman rolt van de persen, met als hoogtepunt
in 1900 De stifle kracht van Louis Couperus . Ook daarvoor waren al beroemde
Indische boeken verschenen, zoals de Max Havelaar uit iBGo . En reisverhalen,
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zoals het scheepsjournaal van Bontekoe uit de zeventiende eeuw, dat in de
loop der tijden vele malen werd bewerkt.

[L] Louis Couperus [AMvc-Letterenhuis]· [R] Paspoort van Louis Couperus en Elisabeth Couperus-Baud, 1915 [Letterkun
dig Museum]

Na 1870 trokken er veel meer Nederlanders naar Indie dan daarvoor omdat de
kolonie vanaf dat moment werd opengesteld voor particulier initiatief. Het
Suezkanaal, dat in 1869 was geopend, zorgde er bovendien voor dat de kolonie
veel sneller bereikt kon worden dan voorheen: een reis naar de Oost, niet
meer per zeilschip, maar per stoomboot, duurde nog maar zes weken. Tot
dan was dat minstens drie maanden, waarbij de gevaarlijke Kaap de Goede
Hoop gerond moest worden. Er kwamen steeds meer vrouwen uit Europa
naar de kolonie, wat het karakter van de koloniale samenleving veranderde.
Woonden er in 1870 nog maar 49.000 Nederlanders of Europeanen in de Oost,
in 1900 waren dat er 90.000.4
Indische romans hadden volgens de literaire kritiek onder meer als taak
het thuisfront te informeren over de toestanden in de tropen. In de Indische
romans rond 1900 stond de Europese, dat wil zeggen de overwegend blanke
koloniale, maatschappij centraal. Doorgaans speelden materialistische en
losbandige blanke hoofdpersonen de hoofdrol. Meestal waren het bestuursambtenaren of planters die uiteindelijk ten onder gingen in de kolonie. De
inheemse bevolking vervulde in deze boeken slechts een bijrol, als exotisch
behang. Ais person eel , als tuinman of njai, 'huishoudster', dat wil zeggen als
bijslaap van de man. Naar aanleiding van de roman Fatum van Stefanotus
schrijft een criticus hoofdschuddend: 'Het is mogelijk, dat de zinnelijke
begeerten en hartstochten zich in de tropen weliger en mach tiger ontwikke-

len dan in onze koele gewesten • maar dat de Indische heeren en dames [ . . .]
zoo algemeen bezeten zouden ziJ'n door den duivel der zinneliJ'kheid als hier
worth voorgesteld, valt moeiliJ'k aan to nemen' s De literatuurkritiek in het
Preutse moederland zag dit snort losbandigheid alleen door de vingers omdat
het nu eenmaal Indische romans waren Zo dienden deze pikante romans
wellicht als erotisch hogedrukventiel in de overwegend kuise vaderlandse
letteren • In de romans was veel aandacht voor exotische troPenPracht en
Indische mYstiek Regelmatig werd in de ziJ'liJ'n van de Indische letteren o0k
kritie geuit op het koloniale sYsteem 6
Verandering van literaire modes in het moederland worden door de Id
n ische romans weersPieg eld Wat de vorm betreft waren er rond io0
grofwe
9
g
gezegd twee oPties • ofwel waren de romans idealistisch ofwel naturalistisch .
In de idealistische romans zorgde een ouderwetse verteller als gi ds voor een
duideliJ'ke moraal, de tekening van de personages was zwart-wit en er was
sPra a van een happy ending • In de oaturalistische rom ans werd geProbeerd
het leven op een wetenschaPPeliJ'ke obJ'ectieva manier te beschriJ'ven, uitgasn van het i ee at e mens was a Pas1 door a omst milieu
eu en itJsge
wricht • Een happYendin9 ontbrak, meestal liePen deze romans slecht of En de
verteller trok zich terng achter de personages . Een aantal van deze teksten
words nog steeds gelezen , zoals De stille kracht van CouPeras en de romans van

PA . Daum [Letterkundig Museum]
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P.A . Daum (ook bekend onder zijn pseudoniem Maurits), die allebei in een
naturalistisch kader to plaatsen zijn .

Bittertjes en tintelende schepsels
In de romans van Daum gaan Hollanders in de kolonie langzaam maar zeker
ten onder, zij bet op vrij frivole wijze . Er wordt veel gedronken in zijn boeken : de `bittertjes' in de societeit gaan erin als water . Dat geldt bijvoorbeeld
voor `H . van Brake!, Ingenieur s.o .w.', de blanke hoofdpersoon in de gelijknamige roman uit 1890 . Hij raakt aan de drank, verliest zijn kapitaal en zijn
positie en moet zich aan bet eind van de roman tevreden stellen met een laag
baantje als opzichter, mandoer . Dat valt hem overigens niet al to zwaar . De
drank helpt hem de dag door : `Uit een flesje dat hij in een zak van zijn kabaja
droeg, nam hij een flinke teug, kurkte bet weer en smakte met de lippen :
mandoer! ook goed, herhaalde hij en keek naar 't werk' .
De inheemse vrouw is vaak een verleidster . Maar zodra een blanke vrouw
opduikt in bet !even van haar `toean' moet ze wijken en wordt ze teruggestuurd naar de dessa . Zo verwekt Van Heemsbergen, de mannelijke hoofdpersoon in Degodin die wacht (1903) van Augusta de Wit, een kind bij een
inheemse huishoudster die hem met haar golvende lichaam heeft verleid .
`Nu begon zij to dansen, zeer langzaam en zonder de voeten to bewegen, haar
Blank lijf latende deinen in slangegolvingen. Zij hield bet hoofd zeer rechtop
en de oogleden gesloten als in slaap . Maar met een droom-zachte beweging

javaanse schone rond i88o Uit Rob NieuwenhuYs . Baren en oud9asten. Tempo doeloe-een verzonken wereld . Querido, Amsterdam 198 :

lies ziJ' ze flu oPengaan en zag naar de Plek in de galeriJ' waar van Heemsbergen zat . . . . Van die seconde of vermocht hil' nieis an ders meer to ze
i' n. ZiJ
strekte de armen uit en bewoog de handen op en neer, op en neer, alsof zij
wenkte, van zich of en naar zich toe ; [ . . .] Elke beweging van dat tintelende
schepsel, dat hem met haar zwarte oogen vasthield, werd hij gewaar als had
hij ze met zijn eigen lijf en leden gemaakt:' Van Heemsbergen neemt haar
mee naar huffs en hoewel hij meer aan een one night stand had gedacht, blijft ze
bij hem . `Hij had haar willen terugzenden naar haar dessa, dien eersten ochtend ; maar zij was bitter Uegonnen to schreien :' Haar ouders zouden haar
met meer terug willen, zo zegt ze . Maar de roman suggereert dat ook de
materiele welstand die het leven met een blanke inhoudt, haar aantrekt .
Daums Nummern (1893) wijkt of van de meeste Indische romans . In die
roman speelt een inheemse huishoudster, opnieuw als minnares, namelijk
de hoofdrol : `Er ging een deur open, en om den hoek keek een mooi donker
kopje met een overvloed van dartele krulletjes op het voorhoofd, schitterende
zwarte oogen, en een vroolijk lachende mond met parelwitte tanden' .' De
donkere schone wordt, zoals vaker gebeurt met inheemse personages, verderop in het verhaal vergeleken met een dier. En uiteindelijk ontpopt ze zich
ook als een gemene gifmengster . Nummer ii is een dodelijke gifpil .'°
De Indische literatuur rond 1900 laat dus een grote groep teksten zien, en
heeft dan al een eigen traditie, die van de Indische roman . Net als Daum
beschrijft Couperus in zijn roman de neergang van de blanke in de Oost . Hij
hoort er niet thuis . Ook bij hem speelt het inheemse huispersoneel een rol
op de achtergrond en komen hier en daar stereotiepe vergelijkingen van Javann met dieren voor . De Javaanse adel daarentegen krijgt Uij Couperus een
glansrol . De aan drank en gokspel verslaafde regent van Ngadjiwa worth in
Destille kracht geportretteerd als een voorname en decadente figuur . In zijn
ondergang torent hij, als een orientaalse held, hoog uit boven de blanken .

Kongo-Vrij staat
Hoe geheel anders was het gesteld met de V1aamse Congohteratuur ron d
1900 . Die moest op dat moment flog helemaal van de gron d komen wat zorgt
voor een spannende wisselwerking tussen de kolonie en de literatuur . D e eerste literaire teksten bieden interessante aanknPing
o
'
sPunten Om to beg mnen wat historische data ." In de Kongo-VriJ'staat woonde rond de vorige
eeuwwissehflg slechts een handvol Belgen en zeker niet alleen V1amingen .
Het waren vooral zakenlui en ondernemers van vela
1 nationahtelten daarnaast missionarissen • 1 2 De Kongo-VriJ'staat was nog maar korto tiJd Belgisch
ezit a tans ei enliJ a' 11een het Privet
' ezi van onmg Leo Po1 II . Vana
ziJjn troonsbestiJgin'
had
Leo
o1d
II
belangstelhng
geh ad voor ofonia1 e
g
P
exPansie, waarbiJ' Nederlands-Indie" en het wi nstgeven e Cultuurstel sel hem
als voorbeeld voor ogen stonden AanvankeliJ'k zag de Be1gische r egermg
mess in koloniale exPansie en daarom kreeg LeoPold II biJj de verdeling van
Afrika tiJ'dens het BarliJ'nse congres in i88 5 Congo a 1 s Privea
' Prsoon tot ziJn
beschikking . Eerder had hiJ ' zich oPgesteld als een filantrooP die Afrika wilde
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civiliseren . Maar de vrijstaat werd een exploitatiemaatschappij en bet was de
bedoeling dat de opbrengst tot bet uiterste zou worden doorgedreven . In bet
moederland Belgie zorgde de nieuwe `kolonie' voor veranderingen . Leopold II
gebruikte een deel van de Congo-gelden om de Belgische hoofdstad to verfraaien . In de indrukwekkende kassen in Laken, gebouwd naar bet voorbeeld
van de Kew Gardens in London, kon men de tropische natuur bewonderen .

Bananen eten in Congo, circa 1930 ; foto : LodewiJ'k Mortelmans [AMvc-Letterenhuis]

Aan bet begin van de eeuw werden de monumentale gebouwen van bet
'Congo-Museum' geoPend in Tervuren, als een uitvloeisel van de wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel De gigantische triomfboog in bet )•ubelPark
van de Cinuantemire,
die rond i9o5 voltooid werd, straalde imPerialistisch
q
zelf bewustziJ' n uit 13
De toestand in Congo op dat moment was minder florissant Weliswaar
werd er drukgehande1d, e n was de sPorlil•n
o
inmiddels aangelegd, maar
daarbiJ we rd de Congolese evofmg uitgebuit en onder ru t Zoa s Adam
Hochscit in ziJ'n uitvoeri a sto ie uit 1998 aat zien •: mensen wer en
ereigg es lagen, ver rac t, vermin t en vermoor 14 In die perio a was
s Pra e van excessief eweld en vielen er mi J oenen o en De evof ing werd
in de J'aren 1880-19 20
2o teru ebracht van 20 tot io mill'oen 0verigens niet
alleen door moordPartiJ' en maar ook door ziektes Pas in 1908 werd de KongovriJ'staat daadwerkeliJ'k-noodgedwongen omdat de wanPraktiJ'ken internationaal zwaar werden bekritiseerd - aan de staat Belgie overgedragen . Mark
Twain bekritiseerde de vorst in ziJ'n satirische King Leopold'ssoliloquYII uit 190 5 .
In Nederlands-Indie was op hetzelfde moment overigens eveneens sPrake
van axcessen, waa rbiJ• de bevo1king op sYstematische wiJ•z e werd uitgebuit in

het bijzonder op de rubberplantages in Deli. Een alarmerende brochure De
miijoenen van Deli uit 1902 van J. van den Brand verdween in de doofpot. Pas
jaren later werd aandacht besteed aan de wantoestanden in de zogenoemde
Rhemrev-affaire. Sinds de eeuwwisseling kwam echter in Nederland de
'ethische' politiek op gang die kritisch was tegenover het gevoerde beleid en
gericht was op verheffing van de 'inlander'. Ook in Belgie bestonden er uitgesproken kritische idee en over de kolonie. Buysse drijft in zijn debuutwerk uit
1885 al de spot met de koloniale onderneming. En August Vermeylen liet in
zijn belangrijke opstel in Van Nu en Straks 'Kritiek der Vlaamsche beweging' uit
1896 een tegengeluid horen. Men bespreekt de overname van de Kongo-Vrijstaat en bekreunt zich daarbij vooral om het feit of de wetten en berichten
aangaande de kolonie in twee talen worden opgesteld, zo stelt hij maar: '[ ... ]
men heeft niet onderzocht of daarachter soms geen geldknoeiboel stak, men
heeft zich niet eens afgevraagd of alle koloniale politiek, trots een leugenachtig uithangbord, geen aanstootelijke schanddaad onzer "beschaving" is'."

Reis naar de maan
Toch verscheen er rond 1900 een aantal interessante romans over de KongoVrijstaat, die op veel verschillende groepen en nationaliteiten een enorme
aantrekkingskracht uitoefenden. Niet alleen omdat er in de vrije handelsstaat veel geld te verdienen viel, maar ook omdat de ontdekking en vervolgens opdeling van Afrika een uiterst spannende affaire was in het laatste
kwart van de negentiende eeuw, te vergelijken met de reis naar de maan
ongeveer een eeuw later. Men wist weinig af van het nieuwe continent, maar
was weI uiterst benieuwd naar dit nieuwe onbekende werelddeel. Vooral
donker Afrika met het gigantische Congo in het midden, een land dat bijna
80 keer zo groot was als Belgie, trok de aandacht. Congo was voor de European en een onbekend gebied dat als het ware op eigen, dus Europese, wijze kon
worden'ingekleurd'.
Zowel reisverhalen als literaire teksten speelden een belangrijke rol in die
beeldvorming. Naast reisverslagen van ontdekkingsreizigers als Stanley verschenen er ook veel missieverhalen. Literaire werken van Belgische bodem
waren te verdelen in een Frans- en Nederlandstalige literatuur. Daarnaast
trokken 'buitenlandse' romans de aandacht, zoals Joseph Conrads wereldberoemde Heart of darkness, een roman die gesitueerd is in Congo. Het boek verscheen in 1899 eerst in het tijdschrift Blackwood's Magazine en later, in 1902, in
boekvorm. De hoofdpersoon Marlow heeft een passie voor Congo. Ais kind is
hij al gefascineerd door de 'witte plekken' op de kaart van Afrika. Later is het
geen witte plek meer. 'Het was een oord van duisternis geworden. Maar er
was daar een ri vier in het bi j zonder, een on tzagwekkend grote ri vier, die j e
op de kaart kon zien die leek op een reusachtige ontrolde slang, met zijn kop
in de zee, zijn lijf ontspannen in een bocht uitgestrekt over een enorme landvlakte en zijn staart verloren in de diepten van het land. [... ] De slang had me
[Marlow] in zijn ban:"

fEN
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Het boek is inmiddels op zeer verschillende manieren geinterpreteerd : onder
meer met behulp van Freud, Jung, de mythologie en bet postkolonialisme .
Francis Ford Coppola zorgde in 1979 voor een specifieke Vietnam-inkleuring
in zijn verfilming Apocalypse Now, met een excentrieke Marion Brando in de
rol van de bruut Kurtz . Maar er blijken ook veel feitelijke gegevens in de
roman verwerkt die verwezen naar de toenmalige realiteit in Congo . Kurtz,
de figuur waar bet personage Marlow naar op zoek is in bet hart van Congo, is
bijvoorbeeld gemodelleerd naar de zakenman Leon Rom, die, net als in de
roman, zijn huffs had omgeven door een hek met mensenschedels erop . E .D .
Morel begon mede naar aanleiding van deze roman een internationale campagne tegen de excessen in Congo . Met succes . De Vrijstaat werd afgeschaft
in 1908 . Congo werd een Belgische kolonie .
Ook een sombere Nederlandse roman, Tropenwee van Couperus-biograaf
Henri van Booven uit 1904, een boek dat zeer vaak herdrukt zou worden,
bevat echo's van Conrads roman ." Zowel de wandaden als bet moordende tropische klimaat spelen een rol . Het boek beschrijft de ellende van een blanke
man in Congo als een moderne hellevaart . Het grootste deel van de tijd heeft
hij hoge koorts en brengt hij hallucinerend door . In de woorden van Luc Renders : `Tropenwee is een aanklacht tegen de verdoezeling van de ellende, de
ziekten, de hebzucht, de onmenselijkheid en vooral van de dodelijke slachtoffers die de ontginning van de tropen met zich mee brengt' ." De blanke
brengt alleen hebzucht mee, de tropen leveren de blanke slechts ziekte en
dood . Kortom de blanke hoort daar niet. Interessant is dat deze roman wat dit
betreft gelijkenis toont met De stille kracht : ook in Couperus' roman klinkt
door dat de Europeaan niet thuishoort in de kolonie, op de `zielsvreemde
grond'." In Tropenwee worden, net als bij Conrad, bier en daar stereotypen
gebruikt : de zwarte boy steelt en zwarten worden regelmatig als beesten afgeschilderd. Maar minstens zo zwaar is de kritiek op de blanke aanwezigheid in
de Congo . De blanke is uiterst grof, denkt alleen aan seks en geld en laat zijn
medemensen creperen of ze nou zwart zijn of blank, zoals de hoofdfiguur zelf
kan ervaren . Het Hollandse handelshuis wordt zeer negatief beschreven .
Interessant is dat de nieuwe, internationale Congoliteratuur laat zien hoe de
actualiteit in romans wordt verwerkt, hoe een nieuwe koloniale literatuur
tot stand komt en sours balanceert op de grens van reisverhaal en roman .

Reisverhalen: apen, panters en `moorkens'
Bij de zogenaamde `ontdekking' van Midden-Afrika speelden drie ontdekkingsreizigers een belangrijke rol : Livingstone, Stanley en Brazza . Voor
Congo was vooral Henry Morton Stanley belangrijk . Hij maakte een reis door
Congo en toonde in 1877 aan dat de rivier de Congo een uitstekende toegangsweg vormde tot Centraal-Afrika . Stanley was niet de enige die CentraalAfrika bereisde . Een andere vroege Vlaamse reiziger was bijvoorbeeld de
onderzoeker Arnold Maes die zijn ervaringen boekstaafde in 1879 in zijn Reis
naarMidden-Afrika, uitgegeven bij bet katholieke Davidsfonds . Maar Maes
overleed op jonge leeftijd en werd uiteindelijk Lang niet zo bekend als Stanley .
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Henri Morton Stanley met zelf ontworpen troPenhoed

Diens laatste reizen, die steeds meer bet karakter kregen van militaire expedities, ondernam Stanley in opdracht van koning Leopold II . Stanley legde
zijn reisverhalen onder meer vast in drie kloeke delen, die zeer geliefd waren
bij een breed puUliek en al snel in veel talen, ook in bet Nederlands, werden
vertaald .'°
Het basisbeeld van Afrika werd in de eerste plaats gevormd door de reisboeken van Stanley . Daarin schetst hij Congo als een spannend land met een
weerbarstige natuur, bevolkt door gevaarlijke wilde beesten en barbaarse
menseneters, die volgens hem eigenlijk nog gevaarlijker zijn dan de wilde
beesten . Dit beeld zal voortdurend blijven terugkeren, ook veel later bijvoorbeeld in een verhaal van Richard Minne `De neef uit Congo' . Aan de vooravond van bet bezoek van bun neef Triphon uit Congo droomt de familie
Knuyt van Afrika : `In den nacht die zijn komst vooraf ging, werd de woning
der familie Knuyt door allerlei vreemde wezens bezocht . Apen, panters en
olifanten liepen op bet bed van Meneer Prosper rond. "Schiet Triphon!" riep
hij, en een krokodil viel uit een kokosboom . Madam Knuyt sprong ervan

recht. "Ik droomde dat er wel honderd moorkens aan zijn vest hingen en hem
niet lieten vertrekken", hijgde ze'." Het idee van menseneterij komt ook voor
bij bun nichtje Pia, die voortdurend zieltjes wil redden van heidenen . Vooral
de `moorkens' [de zwarten] vormen een punt van zorg : `Als de moorkens groot
geworden zijn lasteren ze en eten elkander op', zo meent ze ."
Vervolgens was een belangrijke rol weggelegd voor missionarissen, die al
snel naar Afrika trokken, de zwarten wilden bekeren en beschaven en een
informerende rol speelden in bet thuisland . Wie zich orienteert op dit onderwerp, stuit rond 1900, maar ook later, op een grote hoeveelheid boeken over
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Congo, geschreven door paters voor bet thuisland . Veel Franse werken, maar
ook Vlaamse met titels als : Tweejaren in Congoland of Veertien jaar in Congo .
Leopold II zag de koloniale literatuur als propaganda-materiaal . De boeken
van de paters pasten daar goed in - ze waren leesbaar geschreven en hadden
vaak een verhalend karakter . Over de wandaden leest men zelden . Van Antwerpen naarStanley-Pool : reisindrukken van Pieter de Mey krijgt in 1900 een positieve recensie van Pieter Danco in bet katholieke Dietsche Warandeen Belfort .Het
boek beschrij ft onder meer de voltooiing in 1898 van de aanleg van de grote
spoorweg door de wildernis : `Het staat aan iedereen nog in bet geheugen hoe
de "Albertville" nu twee jaar geleden, als in een triomftocht naar Congo trok
om er een der heerlijkste werken dezer eeuw to gaan bekronen . Immers, was
bet niet een reuzenwerk, de voleinding van dien ijzeren weg, die bet hart van
Afrika openlei voor beschaving en verzedelijking en den weg baande voor't
geloof en zijne moedige soldaten, die al de hindernissen uit den weg ruimde
die zich tegen bet indringen van onze broeders in 't land der zwarten verhieven?' . Heel Europa had gezanten gestuurd ter ere van bet grote werk `der
kleine Belgen', zo schrijft de criticus .
De boeken van paters bevatten vaak spannende verhalen over bet onbekende land en in bet bijzonder de zwarte bevolking en waren bestemd voor
een groot publiek . Pater Garmijns' Veertienjaren in den Congo vermeldt dat er in
1888 acht priesters naar Congo waren vertrokken . Dat werden er steeds meer .
De paters vormen een interessante groep, omdat ze vaak, anders dan de
zakenlieden en ingenieurs, geinteresseerd waren in de inheemse bevolking
zelf. Zij zagen er de noodzaak van in de inheemse taal to leren en de gebruiken
to leren kennen, al was bet maar om bet geloof beter to kunnen overdragen .
In zijn inleiding bij Veertien jaren in den Congo uit 1904 schrijft Jules Garmijn
dat hij niet kan zwijgen over dit `Congovolk' omdat hij bet `geern' ziet en
iedereen daarmee kennis wil laten maken . Het boek is opgesteld in vraag en
antwoorden . Het bevat vragen als : `Wat eten de negers?' Maar Carmijn geeft
ook antwoord op de vraag : 'Is 't waar dat de negers wilde zijn, die door een levend konijn
bijten, en geene woorden spreken gelijk menschen, maargeschreeuwen uitsmijten gelijk de
beesten?' ." In zijn antwoord probeert Garmijn een vooroordeel to ontzenuwen : `Antes . Zoo leeren de kluchtspelers op de kermissen maar zij dolen,
want ik, die met de negers 14 jaar geleefd heb, heU zulke dingen nooit tegengekomen . [ . . .] De zwarte, zij weten bet ook dat de witte van Europa hen belachelijk maken en voor dieren uitgeven ; zij zien de Zwarte op vele printen als
apen verbeeld'. Ook wijst Garmijn op bet vermogen van de zwarten verhalen
to vertellen `meer nog dan de witte, en zij kunnen bet beter ook' .2` Carmijns
blik is dus vrij positief. Hij stelt vooroordelen over de zwarte bevolking aan de
kaak .
Pater Constant de Deken illustreert in Tweejaren in Congoland hoe enthousiast
bet thuisfront is over de verhalen nit Congo en hoe graag men alles wil horen
van de terugkerende reiziger . `[ . . . ] wat is bet eene vervelende zaak vrienden
to hebben! [ . . . ] nu dat ik half gebraden van Congo terugkom, gunt men mij
amper een paar maanden om adem to halen ; men sluit mij tusschen de vier
muren eener kamer op, en, willens of onwillens, moet ik alle dagen een blad
of tien Uekladden ; [ . . . ] :'s Het boek bevat allerlei wetenswaardigheden en is
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in een losse, leesbare stijl geschreven. Niet altijd is De Deken overigens even
subtiel over de zwarte bevolking. De geur van sinaasappels heeft zijn voordeel, zo meent hij 'wanneer men omringd is door vuile, stinkende negers'."
En op de markt is het volgens hem 'een geraas en lawijd, dat onze belgische
mosselwijven zelf er doof van zouden worden'.
27

Zwarte prinsen
Niet aIleen reisverhalen en informerende boeken van paters kleuren het
beeld van Afrika. Al snel komen er ook sporen van het boeiende en mysterieuze land terecht in de eigen Belgische literatuur. Aan het eind van de
negentiende eeuw verschijnt er een Franstalig toneelstuk over de slavenhandel dat een intemationale literaire prijs krijgt. Het wordt al snel vertaald in
het Nederlands. Ook in het Nederlands wordt er een schoorvoetend begin
gemaakt met Congoliteratuur. pieter Danco publiceert in 1896 bijvoorbeeld
een tradi tioneel blank liefdesverhaal, Oak een ideaal, tegen een tropisch Congolees decor, compleet met scenes over de aanleg van de spoorweg en over de
pogingen van de blanke vrouw des huizes om het zwarte dienstmeisje te
bekeren. Net als in de meeste Indische literatuur speelt de inheemse bevolking vooral een rol als tropisch behang. Bij een opstand wordt een zwarte bijvoorbeeld zonder pardon en zonder omhaal van woorden gedood.
Interessanter is het verhaal van Cyriel Buysse 'Zwarte kost' uit 1898. Al eerder had hij in zijn debuut uit188s, Verslagen over den Gemeenteraad van Nevele, de
belangstelling voor de beschaving van de Congo op de hak genomen. AIleen
eigenbelang telde. 'Zwarte kost' speelt niet in Afrika, maar levert interessante sporen op van de kolonie in een Vlaams dorpje, Akspoele, en laat in
kort bestek zien hoe men toen in Vlaanderen over Congo en haar inwoners
dacht. De exotische elementen worden geleverd door het bezoek van enkele
zwarten aan het dorp, veel wilde verhalen over Congo, enkele brieven uit de
vrijstaat en een kist vol (compromitterende) spuIlen. De wat megalomane
maar toch niet antipathieke hoofdpersoon Fortune Massijn wil opvallen in
zijn dorp Akspoele door te showen met exotische en kleurig aangeklede
zwarte prinsen uit 'Congoland' die in een naburig klooster onderwijs volgen.
De dorpsbewoners weten niet wat ze zien en zijn verbijsterd. Ze herkennen
de klerk van de notaris, Massijn. 'Maar of de twee anderen mensen of dieren
waren, dat konden de stomverbaasde dorpelingen nog niet bevestigen.' De
beschrijving richt zich op de exotische uitdossing van de zwarte prinsen:
'Beiden droegen een zwartfluwelen pak, met korte broek en koperen knopen
op het wambuis; beiden hadden lange rode kousen aan, en op het hoofd een
zonderlinge rode pet, met zwarte, schuins afhangende kwast'. Van hun
gezichten schrikken de dorpsgenoten nog het meest: 'Doch wat volstrekt op
niets menselijks meer leek was hun gezicht: een glimmend-zwarte, monsterlelijke tronie met vervaarlijke ogen en vingerdikke lippen; en hun handen: afschuwelijke handen, zwart, lang en mager gelijk beestenklauwen.
Een soort van zwarte, dicht-kroezende wol bedekte hun slapen; en door hun
28
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oorlellen staken overgrote koperen ringen, woest schitterend in de ochtendzonneglans'.29
Massijn paradeert met zijn jonge prinsen door de straat, stelt ze aan jan en
alleman voor als zijn beste vrienden, maar als er bijna een volksoproer ontstaat en hij door een spottende menigte wordt achtervolgd, houdt hij daarmee op. Hij is beledigd door het botte gedrag van zijn dorpsgenoten en suggereert dat de Afrikanen de Belgen ongetwijfeld beter zouden ontvangen in
hun eigen land. Vanaf dat moment ziet men hem nauwelijks nog op straat,
maar verdiept hij zich in Congolese reisverhalen, onder meer van Stanley.
Later besluit hij, wellicht in een vlaag van verstandsverbijstering, om zelf
naar Congo te gaan, opnieuw om indruk te maken op zijn dorpsgenoten.
Vanaf dat moment doen de meest wilde verhalen over Congo onder de dorpsgenoten de ronde. Men vreest dat hij door de zon zo zwart zal worden als de
Congolese prinsen. Een oud vrouwtje vraagt dorpsgenoot Blink of Massijns
ziel ookzo zwartzal worden als die van de negers 'en ofhij, na zijn dood,
evenals zij, eeuwigdurend in de hel zou branden. - Neen, antwoordde Blink,
- maar het is erg te vermoeden dat hij zeer spoedig mensenvlees zalleren
eten'.'o Massijn trekt de aandacht door zich alvast in zijn prachtige tropenuniform te hullen. Een lezing door een Congoganger stelt de gemeenteleden
teleur: hij is bepaald niet exotisch, praat plat-Brussels, is niet zwart, en
draagt ook geen mooi uniform. Bovendien shockeert hij de mensen omdat hij
praat over de veelwijverij in Afrika.
Bij zijn vertrek naar Congo laat Massijn een verloofde achter, die bang is
dat hij in het verre Congo een andere vrouw zal nemen. Hij zweert haar dat
het niet zo is, (toch zeker geen zwarte kost), en schrijft na zijn vertrek wat
brieven aan de achterblijvers. Eerst zonder veel details, later wordt dat beter,
tot hij na enige tijd aan een van de dorpsgenoten ontgoocheld schrijft: 'dat
alles in dit land lang niet zoo rozekleurig is als zij in Belgie weI denken, en
dat er hier weI heel veelleelijke en triestige dingen gebeuren, die niet zouden mogen zijn. En, het is zoo: de Europeanen, die hier zoo gezegd komen
om de wilde volken te beschaven, hebben doorgaans de grootste schuld daaraan'." Wanneer hij al na korte tijd overlijdt wordt een kist met zijn bezittingen naar Belgie gestuurd. De treurende verloofde maakt ontroerd de koffer
open en verwacht iets moois. Hoe anders is de inhoud: de portefeuille bevat
een plukje zwart kroeshaar en een fotootje van een lachende zwarte dame
met blote borsten.
'Verbaasd, de open portefeuille in de hand, bleefFietje een ogenblik roerloos, als begreep zij niet wat het was, die zonderlinge voorwerpen aanstaren.
De fotografie stelde voor een jonge negerin, naakt tot aan de lendenen, de
kort-krullende haren dichtgeplant, het brons aangezicht blinkend, lachend
met een strelende glimlach van ogen en tanden. De haren leken sprekend op
die van het lokje; onderaan het portret, door Fortunes hand geschreven,
stonden deze woorden: MIJN LIEVE KHAMISSI:" Ook Baptist had zich dus te
goed gedaan aan de 'zwarte kost' en was ten onder gegaan in Congo.
In kort bestek levert Buysse in zijn novelle aIle elementen die in de Congoliteratuur een rol zouden gaan spelen, maar hij maakt ze al direct belachelijk

Cyriel Buysse AMvc-Letterenhuis]

door ze vooral to presenteren vanuit de beperkte blik van de bevolking van
Akspoele . Zwarten die vergeleken worden met dieren, de donkere verleidster
(die veel later bij Jef Ceeraerts zal terugkeren), de ondergang van de blanke in
de kolonie, de doldwaze verhalen over de kolonie met een hoog brood] e-aap-
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gehalte maar oo een uiteindeliJ'k serieus g1uid
e
ten aanzi en van het ko1oni
ale avontuur • De Vlamingen ziJjn waarschiJ'nliJ'k minder beschasfd dan de
Congolezen, zo vermoedt MassiJ'n en zo suggereert de beschriJ'ving van de
woest reagerende dorPsgenoten op de verlegen en beleefde zwarte Prinsen
en in ziJ' n briefvermeldt hiJ' - zonder details - dat er verschrikkeliJ'ka dine
g n
gebeuren in Congo die de schuld ziJjn van de EuroPeanen
De oogst Congoliteratuur rond 1900 is dus meertalig, internationaal en wat
de Vlaamse boeken betreft niet strikt literair ." Het verhaal van Buysse vormt
daarop een uitzondering, al speelt bet niet in de kolonie . In al deze werken
worden zwarten of inheemsen stereotiep beschreven, als eng, wreed en dom .
Vaak worden ze vergeleken met dieren en of aspecten van de natuur . Ze zijn
bruin als modder en lijken op apen . Bedienden stelen . Niet alleen in de Congoromans, ook bij Couperus keert dit terug, op een iets andere manier . De
Indo-europese verleider Addy in De stille kracht is `een mooi wild dier', de ver-

Soesoehoenan van Soerakarta, Pakoe Boewono X en resident De vogel in 1897 Uit Rob NieuwenhuYs, Baren en oud9asten

meende Indo-europese bastaard van de hoofdpersoon heeft gemene `loerogen' en de Javaanse 'meld' Oerip ligt `als een beest' op haar matje . Hoewel de
inheemse bevolking in veel koloniale romans denigrerend worth geportretteerd, betekent dit niet dat de koloniale situatie wordt goedgekeurd . In veel
werken is juist sprake van kritiek op de koloniale situatie, zowel in Congoromans als in de Indische literatuur . Vaak worden stereotiepe beschrijvingen
gebruikt in teksten met een geheel andere, postkoloniale - dat wil zeggen
cultuurkritische - boodschap .

De jaren dertig
We gaan naar de jaren dertig . Dan is de Congoliteratuur Uehoorlijk op gang
gekomen en bet aantal Vlamingen in de kolonie sterk toegenomen . Ook de
Indische literatuur draait nog op voile toeren . Twee Nederlands-Indische
romans uit die tijd van Madelon Szekely-Lulofs : Rubber (i93i) en Koelie (i93z),
laten zich goed vergelijken met twee Congoromans :

Moeder ik

sterf'(i937) van

bestuursambtenaar Rene Poortmans en Het zwarte leven van Mabumba (1935) van
pater Adolf Verreet ." Rubber en Moeder ik ster beschrij ven eenzelfde systeem

f

van uitbuiting van de gekoloniseerde bevolking, bij Poortmans in de Congo-

lese mijnen en bij Lulofs op de rubberplantages op Sumatra in NederlandsIndie . De andere twee romans hebben een inheemse hoofdpersoon, lets wat
minder vaak lijkt voor to komen, zowel in de Indische letterkunde als in de
Congoliteratuur.
De roman van Rene Poortmans, een auteur die Verthe vergelijkt met Multatuli, gaat in grote lijnen als volgt : Fred Monsen is als idealistisch bestuursambtenaar naar de Congo gekomen vol beschavingsidealen - hij wil de zwarte
ontwikkelen-maar merkt al snel na zijn aankomst dat hij, mede om die
reden, als een groentje gezien wordt. Zijn vraag aan een paar zwarte sjouwers
of het werk zwaar is, levert een wantrouwende blik op . Ook de blanken kijken
daardoor op hem neer : 'een blanke Uemoeit zich met geen zwarte'.'s Alles in
de kolonie stelt hem teleur . Hij verwacht een groot havenstation to zien met
aankomende en vertrekkende treinen, maar ziet slechts een aftands station
met een gammele locomotief met aanhangwagen die slechts een keer in de
zeven uur rijdt. De natuur is niet boeiend (urenlang ziet hij hetzelfde) . De
neger wordt afgeranseld, anders luistert hij niet, zo leert hij van zijn medebestuurder Frank . Frank heeft ook drie zwarte vrouwen die om beurten bij
hem slapen. Fred Monsen houdt zich wat meer op de vlakte, al gaat hij op
den duur of en toe ook over tot bet `ranselen' .
A1 spoedig blijkt dat bet gouvernement corrupt is en meewerkt aan de ronselpraktijken om voldoende zwarte arbeidskrachten to leveren aan de mijnbouwmaatschappijen. Een obscuur type, Willy, treedt op als ronselaar . Hele
stammen sterven uit omdat de mannen in de mijnbouw ten onder gaan,
maar daar worth niets aan gedaan . Integendeel : bepaalde taken worden door
de gouverneur zelf verdoezeld . Monsen vindt bet afschuwelijk, maar hij verzet zich er niet echt tegen . Wel probeert hij de inlandse stamhoofden to respecteren en voelt hij zich of en toe melancholiek, zoals to lezen valt. Zijn
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vrouw, die hij later uit bet moederland laat komen, en die aanvankelijk idealistisch is, wordt al snel harder dan hij . Uiteindelijk gaat zij eerder terugook gebroken .

De roman eindigt in een orgie met veel drank waarbij Frank en Willy zich
verlustigen aan vrouwen . Willy heeft tot walging van Monsen een meisje van
acht jaar rondlopen . De volgende dag vraagt Monsen vervroegd verlof aan .
Het wordt hem onmiddellijk verleend wegens geleverde diensten. Het Uoek

eindigt als volgt : `de Congo is een dier . Het vreet alle krachten aan' . De titel,

Moederiksterf,

verwijst naar bet lied dat een zwarte zingt die gevangen is gezet

omdat hij iets verkeerds had gedaan . Het is ook een metafoor voor de hele

zwarte bevolking die zo niet meer kan leven (zo onmenselijk) en ook letterlijk
uitsterft doordat alle mannen naar de mijnen moeten .

Aanvankelijk wil de hoofdfiguur zich inzetten voor de zwarte (als ideaal),
maar uiteindelijk laat hij bet afweten . Hij kan niets beginnen in zijn eentje .

Louis CouPerus biJ' het Tobameer op Sumatra, 1921 Letterkundig Museum

Ook in deze roman wordt gebruik gemaakt van stereotiepe beschrijvingen .
De naaktheid van de inheemse bevolking worth benadrukt, de zwarten worden vergeleken met dieren, ze zijn lui en wreed, vallen samen met de natuur,
en worden gezien als kinderen : `Als een aap, in potsierlijke haast, klom de
nikker van de wagen, en verdween kakelend met de beide anderen in 't bosch
[ . . . ] ' . 36 Maar ook de blanken worden als liederlijk beschreven . Het koloniale
avontuur wordt voorgesteld als een verschrikking .
Rubber. Roman uit Deli, de immens populaire roman van Szekely-Lulofs - het
boek werd zeer vaak herdrukt en in vele talen vertaald - veroorzaakte een
schandaal bij zijn verschijning . Niet alleen omdat de roman beschrijft hoe de
rubberplantages werden geexploiteerd door tienduizenden geronselde contractarUeiders (koelies), maar vooral door de tekening van het verloederde
plantersleven in de jaren twintig . Centraal staat het leven van het plantersechtpaar Frank en Marian op Sumatra in de tijd dat de rubber enorme bedragen oplevert. Marian is de eerste blanke vrouw op de plantage, de andere
planters leven er met hun huishoudsters - lees hun inheemse vrouwen . Het
is hard werken, voor Marian is het een moeilijke tijd alleen in de rimboe .
Wel wordt er veel geld verdiend . De rubberprijzen blijven stijgen en dat leidt
tot enorme braspartijen in de Europese club, waar Frank en Marian overigens
niet zo van houden . Na zo'n orgie wordt beschreven hoe het personeel de
rommel opruimt . In een van de hoeken ligt een damesbroekje . Na de beurskrach kelderen de rubberprijzen en vallen er massaontslagen . Ook Frank
vliegt emit . Ze moeten terug naar Europa .
Inheemse figuren worden doorgaans voorgesteld als traag, ze worden vergeleken met dieren (hebben apenhanden) of voorgesteld als oermens . Een
van de contractarbeiders steekt Ben blanke neer, hij werd `matagelap' :
wreedheid is troef. Dit wrede gedrag wordt gekoppeld aan het oerinstinct van
de zwarte (waarbij de Ulanke mens beheerst en Ueschaafd, in plaats van
instinctmatig en irrationeel zou zijn) . De roman staat vol van koloniale en
racistische `conventies van representatie', zoals Maaike Meijer laat zien ."
Toch Uevat de roman ook kritische geluiden ten aanzien van het systeem .
Koelie kan als Ben vervolg gezien worden op Rubber . Staat in Rubber de Europese maatschappij centraal, in Koelie wordt de schijnwerper gericht op de
contractkoelies die uitgebuit worden . Net als Koelie heeft Het zwarte leven van
Mabumba Ben inheemse hoofdpersoon . De laatste roman is gericht op de missie en aan het Bind van de roman zijn de belangrijkste personages bekeerd tot
het katholicisme . Hetzwarte leven van Mabumba is volgens O .J .L . de Munck `misschien wel de mooiste oorspronkelijke negerroman uit onze Zuidnederlandse
letteren' .'°
De jonge verloofde van Mabumba wordt opgegeten door Ben krokodil .
Omdat er geen andere huwbare meisjes in zijn dorp zijn, stemt de familie
van Mabumba uiteindelijk in met Ben huwelijk met Efonga, de dochter van
hun aartsvijand, de chef van Ben andere stam, de Gwelu . Er wordt Ben
enorme bruidsschat geeist die voortdurend aangevuld moet worden, anders
vertrekt de braid weer naar haar vader. Ze krijgen Ben kind waar MaUumba
zielsveel van houdt - daar moet overigens weer flunk voor betaald worden maar Efonga verlaat hem en gaat met Ben scheepsboy in Kinshasa wonen .
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Mabumba voedt bet kind op, neemt geen andere vrouw, maar blij ft geloven
in Efonga's terugkeer . Als dat eindelijk gebeurt, is zij doodziek . Ze heeft een
`schandlijke kwaal', een geslachtsziekte waarschijnlijk, en sterft . Dan is alle
Teed weer geleden . Na haar dood in bet missieziekenhuis blijft zijn zoon op
school bij de paters . Karel Mabumba - hij is gedoopt en heeft een nieuwe
naam - hertrouwt en beleeft nog een gelukkige nude dag .
Mabumba is een sympathieke man die zeer inlevend en met respect worth
beschreven, al bevat de roman wel passages waarin over de hoofden van de
personages been van alles wordt uitgelegd over `de neger' (bijvoorbeeld of hij
bet woord liefde wel of niet kent) . In de Nederlands-Indische roman Koelie is
de toon geheel anders . Szekely-Lulofs beschrijft bet leven van een contractkoelie die zich niet kan verzetten tegen zijn lot . De vertelwijze is bevoogdend
en sours neerbuigend . De koelie wordt als een simpele ziel voorgesteld . Hier
heeft de roman een geheel ander effect : de koelie, de `ander', wordt regelmatig als uiterst dour en simpel geportretteerd en natuurlijk met behulp van
een aantal strategieen als `ander' geportretteerd (als dier bijvoorbeeld) .

Moordende warmte en dierlijke bronst
De kolonien duiken ook op in romans van Gerard Walschap en Ferdinand Bordewijk uit die tijd . In Walschaps roman Celibaat uit 1934 komen aan de zijlijn
wat Congogangers voor, een vader, zijn tweede vrouw en twee zonen . Ze
gedragen zich als een ruw volkje . `Hij noemt de vier nieuwelingen maar kortweg de Kongolezen, omdat ze hem alle vier to driest zijn' ." In bet bijzonder
de vader gaat nogal tekeer, bijvoorbeeld wanneer hij een scene schopt aan
tafel en zijn vrouw uitscheldt, waarop zijn zonen zeggen : `Het is misschien
heel interessant een heel regiment negers uit to schelden maar bier in
Europa worden dames gerespecteerd : `° De vrouw is licht ontvlambaar : `In
Kongo heeft zij de exaltatie gekend, als men zich overgeeft aan de moordende
warmte en de onbeheerste verbeelding bet bloed zwaar maakt van een dierlijke bronst'." Tropen worden niet alleen geassocieerd met grof gedrag, maar
ook met lichtzinnigheid en passie . Later zou Walschap nog een echte Congoroman schrij ven, Oproer in Congo (1953)
In Bordewijks Rood paleis uit i93G figureert een koloniaal, zwarte Tijs, een
vreemde vogel, die drinkt, grove taal gebruikt en voornamelijk achter de

vrouwen aan wil . Hij is een parvenu en hoerenloper, iemand met wie bet overigens goed afloopt. Zijn jeugdvriend, een zwak fin de siecle-type zegt in
1913 : `Jij bent Indie . [ . . .] Ik ben Europa . Ik ben moe'.`Z Terwijl de jeugdvriend
aan bet front sneuvelt, rijdt de Indieganger aan bet eind van de roman parmantig rond in een grote auto, vol nieuwe plannen om zijn rijkdom to vergroten .
Hoewel de kolonien, waaraan bier wordt gerefereerd, verschillen - bet gaat
immers om Belgisch-Kongo en Nederlands-Indie - tonen de figuren overeenkomsten . In beide gevallen gaat bet om outcasts, buitenstaanders, grove
types met zinnelijke neigingen die niettemin toch heel wa¢ meer voor elkaar
krijgen dan de Europese hoofdpersonen in deze romans .

Tot slot
Vergelijking tussen de literaturen laat ondanks de verschillen in tijd en
plaats van handeling diverse overeenkomsten zien . Tropengangers zijn vaak
ruw en materialistisch . Inheemse vrouwen zijn verleidsters die via seks uit
zijn op statusverbetering, zoals ook later nog zou blijken uit de spraakmakende Cangreen-romans van jef Geeraerts uit de jaren zestig . De hoofdpersoon
in de eerste bladzijden van Cangreen I Black Venus (1968) worth bijvoorbeeld uit
zijn slaap gehouden door een zwarte schone van `net dertien'. Ook blijkt uit
beide literaturen rond 1900, al is er in de Vlaamse literatuur dan nog maar
sprake van een aarzelend begin, dat wie naar de tropen gaat ten onder zal
gaan - door het klimaat, door ziekte of door vrouwen . Later lij kt de beeldvorming van tropengangers to veranderen . In de genoemde romans van Walschap en Bordewijk worden ze juist geportretteerd als ondernemende personages tegenover versuikerde Europese slapjanussen .
Door beide literaturen loopt een kritische ader . Buysse lijkt het hele koloniale avontuur of to keuren, net als Couperus dat doet rond 1900 . De roman
Moeder ik ster fen de romans van Szekely-Lulofs klagen de wantoestanden aan
die in de kolonie heersen, waarbij de koloniale bevolking wordt uitgebuit .
Het zogenaamde beschavingsidee wordt totaal onderuitgehaald door Poortmans .
Er zijn ook aardige verschillen to zien tussen de literaturen, niet alleen wat
historische timing betreft, maar ook in accenten . Interessant is dat via de
Congoliteratuur rond 1900 de geboorte van een internationale koloniale letterkunde zichtUaar wordt op bet grensvlak van reisverhaal en literatuur, die
op verschillende manieren wordt ingezet, als propaganda, als exotisch decor,
maar ook als kritisch tegengeluid, terwijl de literaire situatie in NederlandsIndie op dat moment minder spectaculair is : de literatuur stroomt in die
jaren langs lijnen van geleidelijkheid verder . Een ander verschil is dat de
Congoliteratuur, die een veel kortere traditie heeft, onder meer in de werken
van paters veel meer aandacht lijkt to besteden aan de zwarte bevolking, niet
als onderdeel van een Ulanke koloniale maatschappij, maar als zelfstandige
romanfiguren, waarbij bet wel vaak gaat om bekeerde zielen . Er lijkt sprake
van een meer antropologisch gerichte blik met meer aandacht voor inheemse
gebruiken en verhalen . De bloei van deze missieliteratuur zegt natuurlijk
ook iets over de verwevenheid van literatuur en katholicisme in
Vlaanderen, •'
Deze katholieke bemoeienis is niet merkbaar in de Nederlands-Indische
literatuur aanwezig . Het Nederlandse gouvernement was zeker vanaf de
negentiende eeuw fel gekant tegen de missie en zending op Java, een overwegend islamitisch eiland, omdat ze vreesden dat religieuze leiders dan onrust
onder de bevolking zouden creeren en daardoor de `rust van bet schoone en
rijke Java, de voorname hulpbron van onze Indische financien' verstoord zou
kunnen worden ." In de literatuur blijft bet accent liggen op de blanke koloniale maatschappij . Daarnaast ontwikkelt zich een literatuur van de
inheemse bevolking, in de vorm van `Indo'-literatuur (Boeka, Victor Ido),
auteurs van `gemengde' afkomst die een onderklasse vormde in de Indisch-
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Nederlandse standenmaatschappij, maar ook door de inheemse bevolking
zelf (Noto Soeroto, Soewarsih Djojopoespito, Soetan Sjahrir) wat in Congo
niet het geval was .
Wat de representatie betreft zijn er veel overeenkomsten . In beide literaturen wordt gebruik gemaakt van stereotypen. De werken die alleen de
inheemse bevolking beschrijven, zoals Koelie en Het zwarte leven van Mabumba,
ademen echter een andere sfeer . Respect voor de zwarte bij Mabumba, misschien ook omdat hij katholiek geworden is, versus afstand tot de domme
koelie van Szekely-Lulofs . Om tenxg to komen op de afwijkende blik van Boudewijn en Lumumba : beide stemmen zijn to herkennen in beide literaturen .
De stem van Boudewijn overheerst, zowel in de Indische als in de Congoliteratuur, maar vanaf bet begin is er sours ook een kritische tegenstem hoorbaar, hoe zacht ook . Een mengvorm in wisselende samenstelling die nader
onderzoek verdient.
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DeTijdspiegel 1899 III, p . 428-429 .

Opvallend was verder dat er, anders dan in de letterkunde in bet moederland, in de Indische
literatuur meestal geen sprake was van woordkunst .
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9 P.A . Daum, Verzamelde romans III . Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1997, p. 217 . Meer over
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ook H .L . Wesseling, Europa's koloniale eeuw. Bert Bakker, Amsterdam 2003 .
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Vlaamse tktieen reisverhalen . In : Cahier/ Studie 4-51987, Centre d'etude et de documentation
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In Willem Elsschots Brieven (1993) staan twee brieven aan Jan Vercammen . Ze
dateren beide van 1953 toen Vercammen secretaris was van de Vereniging van
Vlaamse Letterkundigen . Elsschot reageerde daarmee op een uitnodiging
van gravin Helene d'Hespel voor een van de kunstweekends in haar kasteel to
Beernem . De originelen bevinden zich in bet archief van Jan Vercammen, dat
bet AMVC-Letterenhuis in i99G verwierf . In dat archief bevindt zich nog interessant Elsschot-materiaal maar dat was destijds voor de bezorger van Elsschots correspondentie, Vic van de Reijt, niet allemaal toegankelijk . Vercammen had de meeste brieven zorgvuldig in vieren gevouwen, netjes per
jaar verpakt en samengebonden met een touwtje . Het was toen onmogelijk
om die vele duizenden brieven open to plooien om uit to zoeken of Willem
Elsschot nog meer brieven gewisseld had met Vercammen .
Ondertussen is bet Vercammen-archief wel volledig gerangschikt en doken
nog twee brieven van Willem Elsschot op . Het ene is een kaartje aan Vercammen als redacteur van bet tijdschrift DeTijdstroom, vooral leuk omdat bet volledig handgeschreven is . Inhoudelijk stelt bet niet zoveel voor :

Antwerpen, 24 Aug . 1932
Geachte Heer Vercammen,
1k bezit geen enkele foto van mij en kan er u dus Been zenden . Voor
recensie van Lijmen zal die, hoop ik, niet onontbeerlijk zijn .
Beste groeten,
A . De Bidder
(Willem Elsschot) 1

Kaartje (recto en verso zijde) van
Willem Elsschot aan Jan Vercammen,
24 augustus 1932 [AMVC-Letterenhuis]
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De andere brief is getypt en gaat over een nooit verschenen schooluitgave van
een werk van Elsschot . Vercammens brief, waarop die van Elsschot een antwoord is, is niet bekend . Wel bevindt er zich een dossiertje Van Kampen in
het Vercammenarchief dat een verhelderend licht werpt op een passus uit
een brief van Uitgeverij van Kampen ears Elsschot van 4 mei 1954, waarin zij
zeer verwonderd zijn dat hij Been bezwaar heeft tegen een schooluitgave van
Kaas door Uitgeverij Ontwikkeling . `Gezien de gang van zaken enige tijd geleden, toen wij sets dergelijks wilden ondernemen, reeds ver gevorderd waren,
maar U er toch niet voor voelde, kunnen wij moeilijk aannemen dat Ontwikkeling een juiste kijk op de zaak heeft''
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He Heer Jan Verca~nmen
Jaoobijnesselatraat 15
Srugge
Geachte Heex en V'riend,

Ik heb inderdaac3 aan V .Bampen de toslating pegeven zulk esn
sehaaluitgave to publlcserea .Dat is dug in orde,
lelk boek het raeeet geaah3kt is hangt een bestje of van
de ouderdom van de studenten,0ok kunnen zekere uitdrlzkkingen
of godsdirrietige ovarwagingen In,aoige van mien boeken
de verkoog in de weg gtaan,Allss bid elkasr genornen echijnt AAAB mif
de beate leans to hebben,Ik befit er geen enkel exeraplsar Yan,maRr
dat beaorgt San Kampen u we1 .ETu mast ik bier aan toevoegen dat
voor een pear Karen twee Luikse profes~aren van KSaas een gran~rnstioa
uitge~even hebben voor de atuciantsn van de hogere klaasen .
Set wsrkje houdt de volleclige teket van xaaa 3s en na seder
hoofdetuk warden een reeks vragen gesteld wa .arop de lsexlingen
'noetea bexijaen dat zip de tekst begrepeb hebbea .Ac Ieerlingen
in kvestie zijn ~lalem,
Ik begrij p dat bet niet in uw be3oeling ligt iota derge1ike
to doers . U en Van iCampen raoeten Saar weten wit de beate vorea is .
Van B, lean n is dese met raad bi~etaan ondat hid eooral de
verkoop op bet oog aal hebbea .
In de hoop dat u er ~eaig plezier zult in hebben teken ik
met bartelijke groeten,

Uiv toegenegen,

Brief van Willem Elsschot aan Jan Vercammen, 18 maart 1951 AMvc-Letterenhuis

Begin i95i vraagt Uitgeverij Van Kampen zich of `of het niet dienstig zou zijn,
voor de Belgische scholen, wanneer werk van Willem Elsschot als schooluitgave in de handel gebracht werd' . Directeur Bob van Kampen contacteert
hiervoor Jan Vercammen die hij `op dit gebied zeer ter zake kundig' acht en
vraagt hem of hij een dergelij ke uitgave zou willen verzorgen en welke titel
hem hiervoor het beste lijkt.' Jan Vercammen is een gewaardeerd dichter, die
redactiesecretaris was geweest van De Tijdstroom en redacteur van De Cemeenschap . Belangrijk was ook dat hij pedagoog was en hoofdinspecteur van het
Lager Onderwijs . In een volgende brief geeft hij wat meer uitleg want Van
Kampen heeft zich eerder nooit op schooluitgaven toegelegd . Maar hij vindt
dat klassiek geworden Uoeken op school moeten worden ingevoerd . `Van
boekhandelaarszijde in Vlaanderen vernamen wij, dat er waarschijnlijk ook
wel behoefte zou bestaan aan een werk van Elsschot voor dit doe! . [ . . .] Dus
deze Elsschot-uitgave zou, indien dat volgens U nodig is, geannoteerd worden, ingenaaid verkrijgUaar zijn en, naast de Uestaande uitgave, voor scholieren verschijnen : ` Vercammen contacteert daarop Elsschot zelf en vraagt
zijn mening . Elsschot antwoordde :
Antwerpen, i8 Maart 1951
Ceachte Heer en Vriend,
Ik heb inderdaad aan V. Kampen de toelating gegeven zulk een schooluitgave to publiceren . Dat is dus in orde .
Welk boek het meest geschikt is hangt een Ueetje of van de ouderdom
van de studenten . Ook kunnen zekere uitdrukkingen de godsdienstige
overwegingen in sommige van mijn boeken de verkoop in de weg
staan . Alles Uij elkaar genomen schijnt xAAS mij de Ueste kans to hebben . Ik bezit er geen enkel exemplaar van, maar dat Uezorgt Van Kampen u wel . Nu moet ik hier aan toevoegen dat voor een paar jaren twee
Luikse professoren van Kaas een grammatica uitgegeven hebben voor
de studenten van de hogere klassen .' Het werkje houdt de volledige
tekst van Kaas in en na ieder hoofdstuk worden een reeks vragen
gesteld waarop de leerlingen moeten bewijzen dat zij de tekst begrepen hebben . De leerlingen in kwestie zijn Walen .
Ik begrijp dat het niet in uw bedoeling ligt iets dergelijks to doen . U en
Van Kampen moeten maar weten wat de beste vorm is . Van K . kan u in
deze met raad bijstaan omdat hij vooral de verkoop op het oog zal hebben .
In de hoop dat u er enig plezier zult in hebben teken ik met hartelijke
groeten,
Uw toegenegen,
A . De Bidder
Ook Bob van Kampen vindt Kaas de beste keuze en stuurt Vercammen op io
april een presentexemplaar . Op dinsdag 5 juni komt hij 's avonds bij Vercammen in Brugge op bezoek om over de schooluitgave to praten .` Die raadt hem
aan om z'n licht ook eens op to steken bij Julien Kuypers . `De heer Kuypers
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meende wel, dat een dergelijke editie raison zou hebben, hoewel hij mij
niets kon beloven en mijn verwachtingen niet hoog gespannen moesten
zijn', laat Bob van Kampen weten op 14 augustus . Maar hij wil de schooluitgave toch maken . De oplage zou 1 .500 stuks bedragen en de verkoopprijs 35
Belgische frank . `Verder wilde ik het honorarium tussen U en Willem Elsschot zo verdelen, dat U 4% royaltie per verkocht exemplaar ontvangt . [ . . .]
Zoudt U thans zo goed willen zijn de kopij klaar to maken, opdat wij met zetten een aanvang kunnen maken?''
Twee maanden later wordt de hele zaak afgeblazen : `Hoewel indertijd Willem Elsschot zich accoord verklaarde met een schooluitgave van zijn xnAs
(anders hadden wij ons vanzelfsprekend niet tot U gewend), berichtte hij ons
zojuist, dat hij van een dergelijke uitgave afziet . Wij nemen aan, dat U dit
reeds vernam, maar volledigheidshalve berichten wij U dit nog even'.°
In 1955 verschijnt bij uitgeveij Ontwikkeling alsnog een schooluitgave van
Kaas, met annotaties van Frans J .B . Janssens, de leraar Nederlands van Elsschots kleinzoon Fons .'
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Kaartl'e van Willem Elsschot aan Frans J .B . Janssens met ziljn fiat voor Publicatie, 20 aPril 1955 CAMvc-Letterenhuis
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Voorstudies van het hoofd van Willem Elsschot voor bet groot ElsschotPortret van Frans Melcherts (1942)
AMVC-Letterenhuis
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De recensie van LiJ'men verscheen in bet artikel `Nederlands Proza . Verhalend Proza', in ; De
TJi'dstroom z (1932), nr .12 (sePtember), p . 551-552 . Vercammen bespreekt van p . 546 tot 558
acht romans met telkens een Portret van de schriJ'ver . Alleen Josine Reuling en Willem Elsschot ziJ'n niet afgebeeld .
Willem Elsschot, Brieven (red . Vic van de ReiJ't) . Querido, Amsterdam 1993, p. 874 .
P .N . Van KamPen / Bob van KamPen aan Jan Vercammen, 26 februari 1951 . Alle bier geciteerde corresPondentie bevindt zich in bet AMVC-Letterenhuis .
P .N . Van Kampen / Bob van Kampen aan Jan Vercammen, 8 maart 1951 .
Wellicht gaat bet bier om Fran~ois Closset en Mathieu Rutten . ZiJ' gaven in Luik Nederlandse literatuur en tekstverklaring aan resPectievelil'k de RiJ'ksuniversiteit en de Rijksnormaalschool . Clossets vrouw Angele Manteau had tussen 1944 en 1947 in licentie de vierde
druk van Kaas uitgageven in een oPlaga van 4970 exemPlaren . Zie Willem Elsschot, Kaas .
Atheneum-Polak & Van CenneP, Amsterdam 2003, p .140-142) .
P.N . Van KamPen / Bob van KamPen aan Jan Vercammen, 30 mei en 4 J'uni 1951 .
P.N . Van KamPen / Bob van Kampen aan Jan Vercammen,14 augustus 1951 .
P.N . Van KamPen / Bob van KamPen aan Jan Vercammen, to december 1951 .
Willem Elsschot ; Kaas, met aantekeningen van Frans J .B . Janssens . Ontwikkeling, AntwerPen 1955 (= Bibliotbeek van Vlaamse Letteren nr . 2) .
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`de V. B1.-affaire is mislukt, en wel door de zotte manieren
van Engelman'
Eind i93o was de dichter en criticus Jan Engelman na een heftige ruzie uit de
redactie van bet mede door hem opgerichte tijdschrift De Cemeenschap gezet.
De Cemeenschap was bet tijdschrift van de modernistische vleugel binnen de
rooms-katholieke jongeren, die in tegenstelling tot bestaande roomse tijdschriften literatuur een gelijkwaardige plaats naast bet geloof wilden geven .
Januari 1934 zou Engelman weer als redacteur terugkeren . Kort daarvoor was
hij over een redacteurschap in onderhandeling geweest met bet niet aan een
zuil gebonden literaire tijdschrift De Vrije Bladen, dat aanvankelijk de spreekbuis was van de jongere generatie waartoe ook de groep rond De Cemeenschap
behoorde . Die onderhandelingen bleek hij echter vooral als springplank voor
zijn rentree bij De Cemeenschap to benutten.
In de tussenliggende periode was er binnen de redactie van De Cemeenschap
heel wat voorgevallen . De latent aanwezige richtingenstrijd tussen de redacteuren, die eind i93o had geleid tot Engelmans vertrek, kwam in de loop van
1933 tot uitbarsting . De redactie van destijds had aanzienlijke wijzigingen
ondergaan, waardoor de balans ten faveure van Engelman was doorgeslagen .'
Eind 1933 zouden Henk Kuitenbrouwer en zijn broer Louis (die onder bet

Jan Engelman, circa 1930 Letterkundig Museum
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pseudoniem Albert Kuyle door bet leven ging) de redactie van De Cemeenschap
verlaten na een `coup d'etat' van Van Duinkerken (zoals Engelman dat in
november 1933 in een brief aan Victor van Vriesland noemde) . Hun vertrek
maakte de weg vrij voor Engelmans comeback . De gebroeders Kuitenbrouwer
begonnen daarop in 1934 bet concurrerende tijdschrift De Nieuwe Cemeenschap .'
Van Duinkerken had zich na zij n komst in 1929 in de redactie van De Cemeenschap al snel tot de ongekroonde hoofdredacteur ontwikkeld . Hij had die positie niet alleen veroverd door zijn programmatische bijdragen in bet tijdschrift zelf, maar ook door geruchtmakende essaybundels waarin hij de
verdediging van zijn opvattingen op zich nam, zoals Hedendaagse ketterijen
(1929) en Katholiek verzet (1932) . Hij ijverde in de loop van 1933 voor de terugkeer
van Engelman . Hij Uracht daarbij onder meer bet argument in stelling dat
Engelman anders redacteur zou worden van De Vrije Bladen . Engelman was in
1927 gedebuteerd met bet kleine bundeltje Het roosvenster en bad in 1930 zijn
naam gevestigd met Sine nomine . In de jaren daarop publiceerde hij onder
meer de essayUundels Torso (i93i), Parnassus en empyreum (1931) en Tympanon .
Opstellen over kunst en gewijde kunst (1933) . In 1934 zou zijn epochale bundel Tuin
van Eros en anderegedichten verschijnen . Mede op grond van die publicaties, die
hem ook buiten rooms-katholieke kring een groot gezag verschaften, werd
hij door Van Duinkerken Ueschouwd als een natuurlijke bondgenoot in zijn
streven De Gemeenschap om to vormen, zodat bet zich meer dan voorheen in
intellectueel opzicht kon meten met een tijdschrift als Forum .
De rechts-radicale Kuitenbrouwers - Engelmans voornaamste tegenstrevers'-zorgden geregeld voor conflicten met de roomse kerkelijke en politieke elite . `[ . . . ] God verlosse ons van de kleine sociale politiek die thans bij De
Cemeenschap schering en inslag is', verzuchtte Engelman begin maart 1932 . `
Van Duinkerken vond bet provocerende gedrag van Kuyle en zijn Uroer vaak
contraproductief en meende in literair en politiek opzicht een grotere
invloed to kunnen uitoefenen door harmonieuze verhoudingen tussen de
verschillende katholieke instituties na to streven .
Het opnieuw inkapselen van Engelman in de redactie van De Gemeenschap
verliep niet zonder slag of stoot . Niet binnen de redactie, waar de gebroeders
Kuitenbrouwer zich in allerlei bochten wrongen om aan Engelmans terugkeer to ontkomen . Maar ook niet van de kant van Engelman zelf, die zijn
mogelijk redacteurschap van De Vrije Bladen als hefboom gebruikte om zijn
eigen herintrede in de redactie van De Cemeenschap en vooral de gelijktijdige
verbanning van met name Kuyle of to dwingen .
Engelman speelde bet spel slim, maar in zijn kielzog vielen heel wat slachtoffers . De gebroeders Kuitenbrouwer natuurlijk, die bij De Cemeenschap bun
conge kregen, maar ook Constant van Wessem en Victor E . van Vriesland, de
zittende redacteuren van De Vrije Bladen, en Koos Schregardus en Tine van
Klooster, de beide directrices van uitgeverij De Spieghel, die de reorganisatie
van hun tijdschrift in het water zagen vallen . Verder de redactie van het katholieke literaire jongerentijdschrift Het Venster die hij op enig moment deed
geloven dat hij met hen in zee wilde gaan . En allicht ook Gerard Knuvelder,

Anton van Duinkerken, jaren dertig [Letterkundig Museum]
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Eerdere fusieplannen
Engelman was al veel eerder met fusies en overspelige verhoudingen bezig
geweest. In juni 1926, ternauwernood anderhalf jaar na de oprichting van De
Cemeenschap, vatte hij het plan op een nieuw tijdschrift op to richten samen
met H . Marsman (die net daarvoor de redactie van De Vrije Bladen had verlaten)
en Gerard Bruning .s Mede door het overlijden van Bruning is dit plan nooit
van de grond gekomen .

JAN ENGELMAN OP DE WIP TUSSEN DE VRIJE BLADEN EN DE GEMEENSCHAP

41

Vier jaar later, nog ten tijde van Engelmans redacteurschap van De Gemeenschap, was er sprake van een fusie tussen De Cemeenschap en Roeping, een fusie
die voornamelijk leek ingegeven door economische motieven, want in literair opzicht spoorden de twee tijdschriften niet . De verhoudingen binnen De
Gemeenschap waren toen nog zo dat van de kant van De Cemeenschap de gezamenlijke redactie zou worden bemand door Van Duinkerken, Engelman,
Henk Kuitenbrouwer, Kuyle en Albert Helman . Deze fusie is niet doorgegaan .
Kort daarop werd Engelman uit de redactie van De Cemeenschap gezet. Desalniettemin nam Engelman in maart i93z opnieuw het initiatief tot een fusiepoging, nu tussen De Gemeenschap, Roeping en bet onchristelijke Leiding .` Zou
een fusie tussen De Cemeenschap en Roeping al wat merkwaardig geweest zijn,
die met Leiding was helemaal weinig voor de hand liggend, gezien een eerder
conflict tussen De Cemeenschap en Leiding .' De redactie van deze nieuwe combinatie zou bestaan uit F .C . Gerretson en P. Ceyl namens Leiding, Van Duinkerken als enige van de zittende Cemeenschap-redacteuren, Knuvelder namens
Roeping en Engelman . Wat de status van diens voorstel was, is duister . Hij
maakte toen immers geen deel meer uit van de redactie van De Cemeenschap .
Correspondentie over dit merkwaardige plan tussen Engelman en Van Duinkerken is niet bewaard gebleven . In elk geval werd ook deze fusie niet verwerkelijkt .
Misschien als gevolg van deze mislukte fusie had Engelman bij Knuvelder
de verwachting gewekt dat hij wel redacteur van Roeping zou willen worden .'
In oktober i93z zou de jonge dichter Louis de Bourbon worden gevraagd char
redacteur to worden . Deze was van begin i93i tot juli 1932 redacteur van bet
Nijmeegse literaire jongerentijdschrift Het Venster geweest en werd door
Engelman en anderen gezien als vertegenwoordiger van een zogenaamde
`generatie van '30' . De uitgever A .A .M . Stols schreef op 25 oktober aan De
Bourbon : `wanneer je werkelijk met Engelman "Roeping" onder handen zult
nemen kan er iets zeer goeds, vooral tegen de Cemeenschap in, van worden'.'
Knuvelder had op io oktober aan Engelman geschreven : `ik reken er nu vast
op, dat jij me niet teleurstelt. Het begin van jouw fusieplan raakt zo tevens verwerkelikt!' . Desondanks werd Engelman geen redacteur . De Bourbon echter
zou tot en met augustus 1933 redacteur van Roeping zijn, om vervolgens door
Engelman to worden betrokken bij diens tijdschriftplannen .'°

Het literaire landschap
Ondanks Engelmans mislukte plannen, of misschien juist daardoor, ambieerde hij midden 1933 een leidende positie binnen de Nederlandse tijdschriftenwereld ." Die was nogal divers en steunde op een stevige verzuiling . Engelman was - met misschien Marsman - een van de weinigen die tamelij k
moeiteloos tussen de verschillende ideologische en religieuze gezindten pendelden .
De Vnje Bladen verscheen vanaf i93i als telkens aan bet werk van een schrijver gewijd cahier en had door die verschijningsvorm veel van zijn actualiteit

verloren . Het hoopte door bet aantrekken van Engelman als redacteur zijn
plaats tussen de toonaangevende tijdschriften to heroveren en weer een rol
to gaan spelen in bet intellectuele debat . Aan bet sours op hoge toon gevoerde
debat binnen bet tijdschriftenveld werd maar door een beknopt aantal tijdschriften deelgenomen . De rooms-katholieke zuil werd behalve door De
Gemeenschap (opgericht in 1925) bediend door bet drie jaar oudere Roeping . Er
waren voorts Opwaartsche Wegen (1923) en Dirk Costers De Stem (i92i), die respectievelijk de protestantse en de humanistische zuil vertegenwoordigden,
bet oude en eerbiedwaardige liberale tij dschrift De Gids, en de niet aan een
zuil gebonden tijdschriften CrootNederland, waar begin 1933 de tot de Forumkring behorende j . Creshoff als redacteur was aangetreden, en Forum (i93z)
met Menno ter Braak en E, du Perron als meest uitgesproken vertegenwoordigers . Forum en De Stem stonden in veel opzichten vaak diametraal tegenover
elkaar, Forum en De Gemeenschap eveneens . Vooral tussen Ter Braak en Van

J . Creshoff (midden) met de redactie van Forum, v .l .n .r . Everard Bouws, Maurice Roelants, E . du Perron en Menno ter Braak,
Brussel,193i Letterkundig Museum

Duinkerken bestond grote animositeit ." De aanleiding tot bet conflict dat
eind i93o geleid had tot bet gedwongen vertrek van Engelman uit de redactie
van De Gemeenschap lag in bet verlengde van deze vijandschap : de redactie van
De Gemeenschap had Engelman verboden namens haar met Ter Braak to polemiseren over een schimpstuk in De Vrije Bladen waarin Ter Braak de verhouding van De Gemeenschap tot bet rooms-katholicisme belachelijk had gemaakt ;
ze vond dat bet prerogatief van Van Duinkerken."
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Contacten met Anton van Duinkerken
Met Van Duinkerken was Engelman sinds zij n vertrek bij De Gemeenschap niettemin in nauw contact gebleven . Ook volgde Engelman vanuit zijn schuttersputje in De Nieuwe Eeuw nauwlettend het tijdschrift dat hij destijds mee had
opgericht door in zijn rubriek `Op de Kandelaar' de inhoud van het tijdschrift
keer op keer streng tegen het licht to houden . Dat laatste vaak tot grote
woede van de Kuitenbrouwers en sours tot irritatie van Van Duinkerken, die
vond dat Engelman aartsvijand Forum bij de verdeling van zijn publicitaire
aandacht bevoordeelde ten opzichte van De Cemeenschap . Keer op keer wees hij
Engelman in correspondentie en in artikelen op diens veronderstelde plicht
zijn geloofsgenoten onvoorwaardelijk to steunen in plaats van hen kritisch to
bejegenen .
Op io juni 1933 bepleitte Engelman bij Van Duinkerken een door hem

gewenste concentratie van de verschillende tijdschriften : `Ik heb je eenigen
tijd geleden al eens voorstellen doen toekomen, our een algeheele vereeniging to bewerkstelligen van wat nog steeds "jongeren" zijn . Dat zou het eenige middel zijn our de beweging niet verder to doen verwateren . je bent er niet
op in gegaan' . Hoewel Engelman bet bier ruimer formuleerde, is uit de reac-

tie van Van Duinkerken of to leiden dat hij bet toch vooral over rooms-katholieke tijdschriften had . Van Duinkerken wees Engelmans voorstel drie dagen
later af.

Het poezietijdschrift Helilton
Maar En ge lman had meer iJ'zers in het vuur. 0P 14 J'uni 1933 - op ongeveer
hetzelfde tiJdstiP dus da t hiJ' Van Duinkerken Polste over een concentratie
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bod s ame n met de dichteres Clar aE gg ink bet Poe"zietiJ' dschrift Helikon onder
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groeien1. Gee f de redactie van "Helikon" in handen van mil' en mevrouw
Eggink . . . . We kunnen heel wat goede auteurs mee kriJ' gen voor geregelde
medewerkmg en we bemoeien o ns niet met a1 de ruzies die aan de hand ziJ'n
Geen Polemiek dus gee nmmengmg m de zaken van Coster Ter Braak , du
PerronA nt h oe
ni Donker Ku Ye1 vDumke rken e .t.Q . Alleen hteratuur [ . . .]'.
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Engelman als evenwichtskunstenaar
Drie maanden na zijn poging Helikon to enteren schreef Engelman aan De
Bourbon : `Helikon zal denkelijk uitsterven, Het Venster dito . 15 Mijn pogingen om de R . K . jongeren nog eens allemaal bij elkaar to brengen zijn mislukt, zoodat we Roeping en De Gemeenschap dus, als een grootheid, buiten
beschouwing moeten laten' .

z] Jan Engelman, circa 1930 [Letterkundig Museum] . ]R] Louis de Bourbon, circa 1934 Letterkundig Museum]

Het mislukte samengaan tussen De Gemeenschap en Roeping, de evenmin
geslaagde fusie tussen De Cemeenschap, Roeping en Leiding, de stukgelopen
poging tot concentratie van alle roomse literaire tijdschriften, en de
gestrande overname van Helikon, dat alles was kinderspel vergeleken bij de
grote operatie waarbij Engelman vervolgens betrokken raakte .
Vanaf juli 1933 werd hij enige tijd als spil beschouwd van een reorganisatie
van De Vrije Bladen, waarbij op enig moment ook Forum en Het Uenster een rol
speelden . Middenin de onderhandelingen over De Vrije Bladen bereidde Van
Duinkerken zijn `staatsgreep' bij De Gemeenschap voor . Daardoor moest Engelman kiezen . Binnen bet bestek van een half jaar zorgde Engelman voor
onrust bij de redacties en uitgevers van De Vrije Bladen, Forum, Het Venster en De
Cemeenschap . En passant raakte hij nog betrokken bij wat Vlaamse woelingen .

Reanimatie van De VryeBladen
Hoewel Engelman vooral als essayist regelmatig aan De Vrije Bladen meewerkte, was hij nooit betrokken geweest bij eerdere reorganisaties van dat
tijdschrift. Als gevolg van een zo'n hervorming verscheen het tijdschrift met
ingang van i93i in cahiervorm . De Vrije Bladen, dat in 1924 was opgericht als
opvolger van bet verlopen jongerentijdschrift Het Getij, stond op dit moment
onder redactie van Van Vriesland en Van Wessem ." Eind i93z had Van Wessem aan Engelman gevraagd redacteur to worden : `De Vrije Bladen gaan met
januari weer een jaargang in . Wij hebben echter onzen Vlaamschen redacteur afgeschaft, om verschillende redenen ." Van Vriesland wou toch graag
met zijn drieen zijn'. Van Vriesland had begin november inderdaad een driemanschap bepleit, maar had daarbij wel meer namen dan die van Engelman
genoemd, zoals Anthonie Donker, de Amsterdamse beeldhouwer Hildo Krop
en de kunstcriticus A .M . Hammacher .
Van Wessems verzoek leidde op dat moment niet tot een merkbare reactie
van de kant van Engelman . Op 15 juli 1933 schreef Engelman echter aan Van
Wessem : `[ . . .] Dan een voorstel : spreek met mij eens over bet herstel van de
Vr . Bladen in den ouden vorm, maar zonder polemisch gekanker . Ik wil
redacteur worden, Klaartje Eggink (Bloem) ook . We hebben connecties
genoeg en bet zou een tegenwicht voor "Forum" kunnen zijn - ook een onderscheid met de humanitairen van De Stem en De Gemeenschap . Het eenige
wat ik wil is schoonheid . Bovendien is er een kans, dat ik de groep (of de
meesten er uit) van "Het Venster" meekrijg' . Het zijn grotendeels dezelfde
argumenten als waarmee hij een maand eerder Stols had proberen to bewegen de redactie van Helikon aan Eggink en hemzelf toe to vertrouwen . In hoeverre Engelman Eggink van zijn nieuwe plan op de hoogte hield, is onduidelijk, want op Zi oktober 1933 schreef zij aan hem : `Van de wederopstanding
van de Vrije Bladen hoorde ik van Jacques [Bloem]' .
Eind augustus informeerde Engelman nog maar eens bij Van Wessem naar
diens reactie . `Er komt behoefte aan een blad, dat tusschen "De Gemeenschap" en "Forum" in staat', beweerde hij bij die gelegenheid . De koers die
Engelman bier voor De Vrije Bladen uitzette, zou snel verlegd worden . Forum
bleek toch niet zo'n gevaar to vormen, want Ter Braak werd op een gegeven
moment betrokken bij de reorganisatie van De Vrije Bladen, en ook De Gemeenschap viel kennelijk mee, want alle manoeuvres van Engelman eindigden erin
dat hij weer redacteur van dat laatste tij dschrift werd . Zover was het eind
augustus 1933 echter nog niet . Zijn plannen met De Vrije Bladen waren volop in
ontwikkeling toen Forum in beeld kwam .

Moeilijkheden bij Forum
Bij Forum had Maurice Roelants, op dat moment de enige Vlaamse redacteur,
in September 1933 na tal van redactionele onenigheden een reorganisatiepoging ondernomen . Op 7 september schreef Ter Braak aanvankelijk nog aan
Roelants dat hij veel voelde voor een `federatie' . Die federatie sloeg op een to
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scheiden Vlaamse en Nederlandse redactie van Forum . Daar zou bet begin 1934
ook op uitdraaien .'° Maar na een bijeenkomst van Ter Braak, Roelants en
Doeke Zijlstra - de directeur van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar waar Forum
verscheen - over dit voorstel op Zo september, schreef hij `in laatste instantie' toch niet voor Roelants' plan to zijn ." Ter Braak koos er op dit moment
liever voor bet tijdschrift dan maar op to heffen, omdat bet oorspronkelijke
uitgangspunt dreigde to verwateren . Zover zou bet niet komen. Forum bleef zo
goed en kwaad als bet ging onder voortdurend intern gerommel nog twee
jaar voortbestaan, maar eerst liet Ter Braak zich nog in met de reorganisatie
van De VrijeBladen .'°
Begin oktober lichtte Van Wessem Ter Braak in over de plannen met De Vrije
Bladen en Het Venster." Hij had inmiddels vernomen van de moeilij kheden bij
Forum en dacht handig gebruik van de situatie to kunnen maken . Marsman
had eind September al aan Engelman geschreven : `Het is nu zeker dat Forum
verdwijnt. Hang bet nog maar niet aan de groote journalistieke kink, zou ik
zeggen, maar als je bet noodig hebt bij je bespreking met van W . [essem] dan
geloof ik niet dat char veel bezwaar tegen is, nu bet vast staat. [ . . .] Dus : probeer bet nog eens' . En Van Vriesland, die weet had van de veranderingen die
bij Forum op til waren doordat hij in de markt was voor een eventueel redacteurschap, = ' had op 3 oktober wat besmuikt aan Engelman laten weten : `Wat
je oppert ten aanzien van de Vrije Bl . is interessant, en zeker bet overwegen
waard . [ . . .] Het is dubbel van belang in verband met een kwestie van Forum,
waar ik me nog niet over mag uitlaten'.

Engelman als `dictator'
Engelmans voorstel in juli 1933 aan Van Wessem was De Vrije Bladen `in den
ouden vorm' to herstellen, dat wil zeggen als maandblad en niet langer in de
vorm van telkens aan een onderwerp gewijde cahiers . Clara Eggink verdween
stilzwijgend min of meer buiten beeld . Er is in die tijd veel mondeling afgehandeld, zodat de gang van zaken niet in detail is to reconstrueren .
Ter Braak kon Du Perron op 4 oktober melden dat er een redactie zou komen
met Engelman als redactiesecretaris en verder bestaande uit De Bourbon, hemzelf, Van Vriesland, Van Wessem en eventueel Marsman." Eerder had Engelman ingezet op zijn alleenheerschappij, slechts gesteund door een redactieraad . Van Vriesland en Ter Braak pasten daar echter voor, omdat zij zich `nog to
jong voor een puur decoratieve rol' voelden . `Het lijkt mij thans meer dan ooit
een uitstekend plan, er geschiedt nu een concentratie als er in ons land niet
veel voor komt, wij moeten nu alle kleine persoonlijke bezwaartjes tegen
dezen en genen eens op zij zetten, de hoofdzaak is een behoorlijk tijdschrift
der jongeren met zijn alien to maken', bezwoer Van Wessem Engelman op 5
oktober . Enkele weken later schreef Ter Braak aan Du Perron : `Over De V. Bl .
is al gedonder, terwijl er nog niets is . Jan Engelman schijnt een dictatuur to
willen, waarvoor ik natuurlijk niets voel'. Weer twee dagen later, op 25 oktober,
had Ter Braak er helemaal genoeg van en trok hij zich terug, `vooral, omdat E .
van deze combinatie een snort particuliere zaak van hemzelf wilde maken' .'°
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Brief Constant van Wessem aan Jan Engelman, 5 oktober 1933 [Letterkundig Museum

Het voorstel voor een meerkoppige redactie met Engelman als secretari s
kreeg op 8 oktober de instemming van uitgeveril ' De SPieghel Engelman lies
de gedachte aan een eenhoofdiga leiding echter niet varen en drong dr i e
a gn
e later il ' Van Wessem op enigszins dreign
e e toon asn • '[
•] is G re
.

ac-

teuren niet erg veel? - Indien de coPie moet rondgaan liJ'kt het mil ' heelemaal
niet om to doen en zie ik voor miJ ' liever van deelname of Ook Marsman vindt
zulk een toestand ongewenscht .

. . .BegriJ'p me goed • ik wensch geen dicta-

torschaP, maar een soepele en snelle werking van het redactieapparaat . . . .
Ons tiJ'dschrift behoeft geen"Periodique d'oPinion" to ziJ'n - dat geeft maar
ruzie - maar moet een "Sammlung" worden ' 0P io november kreeg Engel-

man alsnog ziJ'n zin Aan Van Wessem schreef hiJ ' die dag •• `Onder goedkeurmg va n "De SPieghel" en van Van Vriesland, en tevens omdat dit de eeni9e

manier is om de reeds zeer ongeduldiga Nil'megenaren alsnog mee to kriJ'gen
. . . , verschil'nen "De Vril'e Bladen" thans onder redactie van miJ ' , "in geregelde same nwerking" met een adviseerende groeP van medewerkers waartoe behooren • Van Vriesland V Wessem Marsman De Bourbon Buning,
misschien Bloem en een Jo ng Protestant' 25 De namen ziJ'n bekend alleen
J

.W .F. Werumeus Buning e n B1oem doken nu ineens op. De komst van Bunin g
26

m de nieuwe redactia van DeVrJ ieBladen stuitte op bezwaren van Van Wessem •
de oste
1 1 va n Bloem is ee n wat ambiva1entoZi'n ex-echt enote was heel in
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bet begin door Engelman als redacteur voorgesteld, maar Bloem zelf kwam
uit de lucht vallen . Op 8 november 1933 had Bloem aan Engelman geschreven : `Ik moet je nog even spreken over de v. B . [ . . .]' . De vraag is of dat alleen
over zijn mogelijke redacteurschap ging . De wat bet inleveren van kopij
betreft weinig betrouwbare Bloem had nauwelijks redactionele ervaring .
Clara Eggink weet echter to melden dat Bloem overwoog directeur van een to
stichten filiaal van uitgeverij De Spieghel in Antwerpen to worden, in welke
hoedanigheid hij mede verantwoordelijk zou worden voor de exploitatie van
De Vrije Bladen in Vlaanderen." Dat verklaart misschien de belangstelling die
hij tegenover Engelman toonde .

Concentratie in Vlaanderen
Inmiddels was Roelants naar eigen zeggen in Vlaanderen bezig met een `concentratie'." Dat was weer iets anders dan de 'federatie' waarmee hij in september Ter Braak aan boord was gekomen . Na een gesprek met de toevallig in
Brussel aanwezige Marsman en met Raymond Herreman en Karel Leroux
schreef Roelants op 30 oktober aan Ter Braak : `Wij, in Vlaanderen, hebben
over concentreeren gesproken . Gij zijt in Holland bet zelfde gaan doen . Ik
vereenvoudig tot bet uiterste : maak in Holland een redactie van Engelman
(?), Van Vriesland (?) en u (?) . Centraliseer char omheen al wie gij noodig acht
uit Forum, De Vrije Bladen e .c . Wij sturen bier op aan om een centralisatie to
maken van "medewerkers", die vertrouwen in een redactie van Marnix Gijsen, Walschap, Roelants (een van de twee eventueel nog to vervangen door
een uitgesproken vrijzinnige (Lode Zielens (?), Brulez (?))' ." Welke Vlaamse
tijdschriften bij deze concentratie betrokken zouden zijn, is onduidelijk .
Waarschijnlijk liet Roelants, zoals wel vaker, met veel bombarie en poeha
een luchtballon op, die, nauwelijks de aardbodem ontstegen, meteen al op
een flodderige manier leegliep .'°
Aan Ter Braak schreef Roelants op 30 oktober 1933 ook dat Marsman hem
gevraagd had met Engelman in contact to treden `en to zien of er met de
mogelijke concentratieplannen in Holland en de Vlaamsche iets kan worden
gedaan'."
Op 2 november 1933 nam Roelants inderdaad contact op met Engelman . Hij
wees op 'bet mogelijk en waarschijnlijk opheffen van Forum', vertelde dat hij
van Marsman over Engelmans plannen had gehoord, onthulde zijn eigen
plan voor een nieuw tijdschrift en nodigde Engelman uit tot een vorm van
samenwerking to komen : `Eenmaal deze twee redacties met voldoende medewerkers omringd, gaan we een Hollandsch Vlaamsche federatie aan : Zij n
eerdere opzet voor Forum met twee gescheiden deelredacties hevelde hij moeiteloos over naar zijn nieuwe voorstel . Dezelfde dag stuurde Roelants zijn
brief aan Engelman in kopie aan Forum-uitgever Zijlstra ." Engelman stemde
per omgaande met Roelants' voorstel in, maar wees bij die gelegenheid
nadrukkelijk op bet belang van De Spieghel (hij wilde daarom de naam De
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Jan Engelman met onbekende vrouw, midden l'aren dertig [Letterkundig Museum

VrijeBladen handhaven voor bet nieuwe tijdschrift) . Ook toonde hij zich
bevreesd voor bet uit de boot vallen van de jongeren rond Het Venster .
Enkele dagen daarna voerde Roelants in Antwerpen overleg met onder
anderen Zijlstra en De Spieghel . De Spieghel had Binds 1929 een samenwerkingsverband met de Vlaamse uitgever Korneel Coossens . De firma had de
alleenvertegenwoordiging voor Vlaanderen van de Nederlandse uitgevers Van

Loghum Slaterus en Zijlstra's Nijgh & Van Ditmar . De Spieghel leek dus uitstekend geoutilleerd om bet nieuwe Vlaams-Nederlandse blad to distribueren ." Zij lstra echter, die wat betreft de opheffing van Forum nog een slag om
de arm had gehouden, was gezien zijn eerdere ervaringen met Goossens wellicht een gewaarschuwd man." Na bet overleg in Antwerpen schreef Roelants aan Engelman : `Om rekening to houden met uw wensch heb ik een
poging gedaan om niet alleen een schrijversconcentratie to verwezenlijken,
maar ook een uitgeversconcentratie, in casu De Spieghel en Nijgh en Van Ditmar . Die uitgeversconcentratie blijkt nog moeilijker to verwezenlijken dan
de andere'. Kort daarop besloot Zijlstra definitief dat Forum zou blijven
bestaan en alleen, zonder De Spieghel, verder to gaan . Op io november 1933
sprak Engelman in Rotterdam met zowel Zijlstra als Van Vriesland ; aan Ter
Braak schreef hij die dag : "De Vrije Bladen" gaan nu zeer waarschijnlik in
zee onder mijn redactie, "in geregelde samenwerking met een adviseerende
groep van medewerkers" [ . . .]' . Een dag eerder had Ter Braak- die zelf al drie
weken tevoren zijn handen van de Vrije Bladen-herleving had afgetrokken aan Du Perron laten weten : `de V. Bl .-affaire is mislukt, en wel door de zotte
manieren van Engelman [ . . .] ' . 35
Engelman was dus weer terug bij de situatie van begin oktober . Op die
tiende november was hij tegenover Van Wessem aanzienlijk minder zeker
van zijn zaak . `Als ik nu niet snel kan werken laat ik de zaak heelemaal liggen', schreef Engelman hem .

`Een behoorlijke kans' voor Het Uenster
0ndanks bet wegvallen van NiJ'gh & Van Ditmar en de Forum-inbreng w itde D e
SPieghel vaart achter de reorganisatie van De VrJije Bladen zetten 0P 7 november 1933 had SPieghel-directrice Tine van Klooster aan Engelman geschreven
`WiJ' gelooven daarom ook niet, dat de redactioneele uitbreiding van De VriJ j e
Bladen door een en aner emvloed behoeft to woren, . , , Wat ons etreft
wiJ' stellen meer belang in de medewerking van de door U genoemde NiJ•meegsche groeP en zouden daarom gcarne van U vernemen hoever U met Uw
nadere besPrekingen bent gevorderd •• • • De tiJ•d dripgt en J•a mmer zou bet
ziJjn, wanneer een in dit verband onbelangriJ•ke verPlaatsing van Forum naar
V1asnderen . . .vertraging in onze plannen zou brengen' Het binnenhalen
van de groeP rond Het Vensterbood Engelman de mogeliJ'kheid ziJjn zin wat
betreft ziJjn alleenheerschaPPil' biJj DeVrJijeBladen door to zetten Aan Van Wessem zou hil ' , zoals gezegd, op io november daarover schriJ•ven dat `dit de eeni9 e
manier is om de reeds zeer ongeduldiga Nil•megenaren alsnog mee to kriJ'gen'
Inmiddels waren er in de pers berichten over de mogelijke veranderingen in
de tijdschriftenwereld verschenen . Naar aanleiding van een bericht in De
Maasbode over bet mogelij k verdwij nen van Het Venster en De Vrije Bladen en de
eventuele oprichting van een nieuw tijdschrift onder redactie van de voormalige en huidige Venster-redacteuren De Bourbon, Alex Campaert en Paul Vlemminx had Engelman eind September 1933 contact opgenomen met De Bour-
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bon . Hij liet hem weten : `Voor mij was het geval in zooverre onaangenaam,
wijl ik in bespreking was met de Vrije Bladen over een reorganisatie . Er was
daaromtrent niets vastgesteld . [ . . .] Waarom zouden we de plannen niet combineeren? [ .. . ] Ik kan niet spreken voor de redacteuren van de Vrij e Bladen nu nog niet . Maar de volgende week confereer ik met hen . Dit geloof ik echter wel to mogen zeggen, dat er in een tijdschrift dat van v .Wessem en mij misschien ook van v . Vriesland en Clara Eggink uitgaat-een heel behoorlijke
kans voor "zelfverwerkelijking" zal zijn voor menschen als de Bourbon, Campaert, Vlemminx' . Hij zag nog steeds heil in `een onpolitieke en onpolemische Parnassus [ . . .], die een eigen taak vervult tusschen De Gemeenschap en
Forum in' . Engelman had haast en drong aan . Enkele dagen later schreef hij
opnieuw aan De Bourbon en waarschuwde hem voor to groot optimisme bij
het stichten van nieuw eigen jongerentijdschrift : `Daarnaast moet je het volgende overwegen (en ik spreek nu nog niet over andere dingen, die in de tijdschriftenwereld op til zijn, en waarover ik niet spreken mag-ik smeed het
ijzer terwijl het heet is) : [ . . .] De Vrije Bladen bestaat nog en zal waarschijnlijk
ook blijven bestaan, in welken vorm dan ook . [ . . .] Ik wil behouden wat daar
bestaat en het zoo mogelijk versterken . Uitbreiden met de medewerking van
wat jij noemt "de generatie i93o" - ook enkele Protestanten en Vlamingen',"
Een andere manier zag Engelman niet om zijn plannen to verwezenlijken .
Wel maakte hij slues van de gelegenheid gebruik om nogmaals zijn alleenheerschappij to bepleiten . De Bourbon en zijn bentgenoten vonden Van Wessem, Van Vriesland enzovoorts vieux jeu, maar hadden wel vertrouwen in
Engelman . Die schreef daarom ook aan De Bourbon, zich verschuilend achter
Marsman die volgens hem het idee had geopperd : `Als ik jouw fiat heb [ . . .] wil
ik aan de Vr . Bladen dit voorstellen : Engelman wordt redacteur, heel alleen .
Maar er is een raad van redactie, bestaande uit : b .v . Van Vriesland, Van Wessem, De Bourbon . Of: Van Wessem, Marsman, De Bourbon'; troostend
voegde hij er aan toe : `Die raad van redactie moet geen sinecure zijn, maar de
wenschen en verlangens van de diverse richtingen tot uiting brengen' .
Op 7 november, de dag dat Tine van Klooster bij Engelman had aangedrongen contact op to nemen met de Nijmeegse groep, lichtte Engelman De Bourbon in over de situatie . Stilzwijgend werd De Bourbon gedegradeerd van de
`raad van redactie' tot `een adviseer ende groeP van medewerkers' • `De tild"
schriften-kwestie is hoogst ingewikkeld geweest, ik heb gepraat, gereisd en
getelefoneerd als een commies-voyageur . [ . . .] "Forum" blijft denkelijk bestaan,
met een Vlaamsche helft . "De Vrije Bladen" gaan echter zeker door, onder
mijn redactie, "in geregelde samenwerking met een adviseerendegroep van
medewerkers" [ . . .] . Er moet alle nadruk op gelegd worden, dat we hier een
concentratietijdschrift hebben van zooveel mogelijk alle jongeren, uit diverse
richtingen - aansluitend aan de traditie der "goede poezie", zal ik maar zeggen : Bij dezelfde gelegenheid meldde Engelman `een heel raren brief' van
Man Arnet, een pas afgetreden redacteur van Het Venster en dus een voormalige collega van De Bourbon, to hebben gekregen : `Hij schijnt van plan "Het
Venster" to reorganiseeren . [ . . .] Nu we van wal steken is het gewenscht, dat
alien in Nijmegen en in Brabant mee doen . Kan jij daar niet voor zorgen?' .
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Begin brief Jan Engelman aan Louis de Bourbon, io november 1933 [Letterkundig Museum]
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Man Arnet was vanaf de eerste aflevering tot en met februari 1933 redacteur
van Het Venster geweest . Sinds die datum maakte hij geen deel meer uit van de
redactie ." Wat had Arnet dan wel aan Engelman geschreven? Hij had zich er
eind oktober 1933 bij Engelman over verbaasd dat deze De Bourbon als vertegenwoordiger van de Nijmeegse jongeren beschouwde : `gij weet toch dat hij
langeren tijd roepingredacteur dan vensterredacteur is geweest, en mentaal
veel meer bij jullie generatie hoort dan bij de onze?' .'° Verder vroeg hij zich
af: `waarom geeft gij de voorkeur aan een dergelijk zinneloos samenraapsel
van literaire bonzen als gij in die redactie [van De Vrije Bladen, vF] wilt samenbrengen?' en stelde voor : `laat uw heillooze experiment in de steek en help
mij om een blad to vormen, dat in werkelijkheid de titel "algemeen litterair
maandblad" verdient'. Engelmans repliek is niet bewaard gebleven, maar
half november was Arnet bijgedraaid en dupliceerde hij : `inderdaad zooals
gij het thans formuleert, hebben uw plannen mijn volledige instemming .
dit is [ . . .] wat wij vroeger met het venster wilden bereiken, en, wat ik gaarne
en met bitterheid toegeef, wat ons allerminst gelukt is [ . . .] . wordt het nu zoo,
dat gij inderdaad alleen-redacteur van de vrije Uladen zoudt worden, dan heb
ik er volkomen vrede mee, en offer ik met waren vreugde het venster op voor
zoover dat mij betreft tenminste' . De zaak leek in kannen en kruiken . Maar
er was buiten Van Duinkerken gerekend .

Van Duinkerkens reorganisatievoorstel voor De

Cemeenschap

Ook Van Duinkerken lonkte inmiddels naar Het Venster . Bij De Cemeenschap
hadden ze natuurlijk met argusogen de berichtgeving in de pers over Het Venster en De VrijeBladen gevolgd . En omdat Engelman en Van Duinkerken elkaar
bijna dagelijks zagen op de redactie van het dagblad DeTijd is het niet heel
gewaagd to veronderstellen dat zij op de hoogte waren van hun Ueider verrichtingen op het tijdschriftenfront .
Half november stuurde Van Duinkerken aan zijn mederedacteuren van De
Gemeenschap een reorganisatievoorstel . Tijdens de kort daarvoor gehouden
redactievergadering had hij op zich genomen `de mogelijkheden to overwegen eener geestelijke vernieuwing van ons maandblad'. Hij stelde ingrijpende veranderingen voor om dat doel to bereiken .
De negen jaren dat het tijdschrift inmiddels bestond, hadden volgens Van
Duinkerken `de levenskracht der z .g . "Jongeren-beweging" onder de Nederlandsche katholieken' bewezen, maar hij was toch bang voor `een verdwijnen, een langzaam verloopen, zelfs een vervangen-worden van het bestaande
maandblad'. Als reden voor zijn vrees gaf hij onder meer dat er in de voorbije
jaren `een aantal katholieke letterkundigen met onmiskenbaar talent' hun
medewerking had gestaakt of ook elders was gaan publiceren," dat de polemiek de boventoon dreigde to voeren en bovendien `te vaak den indruk
wekte, in dienst to staan eener persoonlijke animositeit' en dat de beginselstrijd van De Gemeenschap was verworden `tot een krakeel over concrete gevallen van geringe vertegenwoordigende beteekenis' . Hij wilde deze elementen
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Begin reorganisatievoorstel van Anton van Duinkerken voor
bruikleen Letterkundig Museum]

De Gemeenschap, 15

november 1933 [collectie Bernard Asselbergs,
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dan ook neutraliseren door bij voorbeeld de `terugwinning' van medewerkers
(`desnoods met opoffering van huidige redactie-leden') en de controle over
polemiek, die uitsluitend nog in dienst mocht staan van bet gemeenschappelijk ideaal . Maar ook door vaster aansluiting met de schrijvers, die aan bet
woord kwamen in "Het Venster": Met dat laatste doorkruiste hij Engelmans
plannen, maar of die dat erg vond, is de vraag, want bet terugwinnen van
medewerkers c .q. de gelijktijdige `opoffering' van redactieleden was een nauwelijks verbloemde uitnodiging aan zijn adres terug to keren in de moederschoot van De Cemeenschap . Van Duinkerkens concrete voorstel aan de redactie
van De Cemeenschap was Engelman en De Bourbon in bun midden op to
nemen . Hij dreigde daarbij op to stappen als de redactie zijn voorstellen niet
aanvaardde . Voorts drong hij aan op een spoedige beslissing, omdat
`genoemde dichters bet plan hebben opgevat, de redactie to gaan voeren van
bet maandblad "De Vrije Bladen" . Een dergelijke overstap van twee roomskatholieke schrij vers naar de tegenpartij leverde volgens Van Duinkerken bet
bewijs `dat de vaderlandsche katholieke schrijvers niet bij machte zijn, in
welbegrepen samenwerking bun taak to vervullen' . Hij maakte er dus, ook
voor Engelman en De Bourbon, een gewetenszaak van .
Henk Kuitenbrouwer en zij n broer Albert Kuyle zagen de bui hangen en
wilden om to vermij den dat Engelman als redacteur zou terugkeren - ze
stemden genadiglij k in met een medewerkerschap - eventueel Kuyle als
redacteur opofferen . Maar Van Duinkerken hield voet bij stuk en kreeg bet
bestuur van de Stichting De Gemeenschap achter zich, waarmee zijn coup
geslaagd was : de Kuitenbrouwers emit, Engelman erin .
Op ii november kon Engelman triomfantelijk aan De Bourbon de uitkomst
melden. Van Vriesland lichtte hij op dezelfde dag in : `Er heeft zich Ben onverwachte wending voorgedaan, die alles verandert . . . Van Duinkerken is eindelik opgetreden tegen Kuyle c .s ., zijn coup d'etat is gelukt, en vanaf i Januari
zij n Kuyle en zij n broer geen redacteuren van "De Gemeenschap" - maar
bestaat de redactie uit v .D . , Engelman, Coolen, van Oosten en De Bourbon .
Er komt Ben heel nieuwe richting in de Cemeenschap . Dit is zoo onverwacht,
maar ook zoo exceptioneel, dat ik mij niet mag onttrekken aan mijn plicht
hieraan mee to werken, hoezeer bet mij spijt voor de Vr . Bladen en "de Spieghel".
Op 7 december 1933 deed Engelman ook aan Marsman zijn verhaal, benadrukkend dat de Kuitenbrouwers na Ben ultimatum van Van Duinkerken De
Cemeenschap waren uitgezet. Ook had Van Duinkerken volgens Engelman
geeist dat De Bourbon en hij in januari in de redactie zouden moeten worden
opgenomen, `of die meerderheid trok weg en begon met ons voor zich-zelf' .
Engelman koos in zijn euforie voor Ben eigen, enigszins aangepaste versie
van de waarheid : bet vertrek van de Kuitenbrouwers was weliswaar Ben
gevolg van Van Duinkerkens plan, maar was door hem niet als eis geformuleerd ; en ook Engelmans opmerking over bet `voor zich-zelf' beginnen van
Ben deel van de Cemeenschap-redactie wordt door niets ondersteund .

Teleurstelling bij de uitgever van De Vrye Bladen
Bij bet maken van zijn keuze tussen De Vrije Bladen en De Cemeenschap had
Engelman zo to lezen niet Lang hoeven nadenken . Maar hij had zich wel
gecommitteerd aan De Spieghel, de uitgever van De Vrije Blaclen, die nog van
niets wist en zich pas langzamerhand realiseerde dat hun plan in duigen was
gevallen.
Nadat duidelijk was geworden dat Forum zou blijven bestaan, had De Spieghel zich in een brief van 8 november aan Engelman nog bezorgd getoond
over bet lot van De Vrije Bladen . De uitgeverij draaide zich in allerlei bochten
om de zaak toch maar weer vlot to trekken. Aan Engelman vroegen ze bij de
beoogde leden van de redactieraad to informeren of die nu nog hun toezeg-
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UitgeversbedrijfDe Spieghel aan Jan Engelman, 25 november i9[Letterkundig Museum]

ging handhaafden. Nog schreven ze over Engelmans rol na het afhaken van
Nijgh & Van Ditmar : `Destemeer waardeeren wij Uw houding in dit geval
F . . .]' . Nog wel . Maar nadat het De Spieghel indirect duidelijk was geworden
dat Engelman voor een hernieuwd redactielidmaatschap van De Cemeenschap
opteerde en hen liet zitten, schreef de uitgeverij hem op 25 november : `Het
uitblijven van de ons binnen enkele dagen toegezegde kopij voor een nieuwe
circulaire voor de Vrije Bladen, deed ons reeds vermoeden, dat de een of
andere oorzaak een wijziging in Uw plannen had gebracht . En ofschoon wij
Uw afspraak met ons niet als voorloopig kunnen beschouwen - immers
schreven wij op ii November op Uw verzoek aan den beer van Wessem, dat U
vanaf dat oogenUlik als redactie-secretaris zoudt optreden - en daarom Uw
besluit ook niet ten voile kunnen Uillijken, begrijpen wij heel goed, dat door
de manipulaties van "De Gemeenschap" het zwaartepunt van een nieuwe
literaire groepeering voor U verlegd is' . Maar echt mild waren de dames van
De Spieghel niet gestemd, want nadat begin 1934 de gebroeders Kuitenbrouwer geinformeerd hadden hoe nu de onderhandelingen met Engelman destijds waren verlopen om zo to kunnen beoordelen of Van Duinkerken had
gelogen toen hij had beweerd dat Engelman naar De Vrije Bladen dreigde over to
lopen, deelden ze de Kuitenbrouwers mee dat Engelman in hun ogen 'bet
redacteurschap van De Vrije Bladen als springplank gebruikt had' .

Springplank
`Dit praevaleerde voor mij natuurlijk', had Engelman begin december aan
Marsman geschreven toen hij hem van de ontwikkelingen bij De Cemeenschap
en zijn hernieuwde redacteurschap bij dat tijdschrift op de hoogte bracht,
`ieder begreep dat ik hiervoor "De Vrije Bladen" moest opgeven, gezien het
verleden'. Bij dat `ieder' hoorden in elk geval niet de dames van De Spieghel .
Van Wessem en Van Vriesland zullen eveneens lichtelijk beteuterd zijn achtergebleven .
Alle rumoer, alle herrie, alle drukte, alle ophef leidde tot wat minimale
redactionele verschuivingen binnen bet tijdschriftenveld, zonder dat de status-quo wezenlijk werd aangetast : het meest spectaculaire gevolg was nog
dat de gebroeders Kuitenbrouwer De Nieuwe Cemeenschap oprichtten,`° maar De
Vrije Bladen gingen in 1934 gewoon verder, met dezelfde redactie en Uij
dezelfde uitgever ;" de redactie van Forum werd (zoals boven al Ueschreven is)
uitgebreid en het tijdschrift zou nog een tweetal jaren voortbestaan ; bet
leven van Het Venster werd, zij bet kort, gerekt ;`= bij Helikon en Roeping traden
geen noemenswaardige veranderingen op . Engelman had echter zijn doel
bereikt. Hij was weer opgenomen in de redactie van De Cemeenschap . Hij had
de hem aangeboden leidersrol Uij DeVrije Bladen inderdaad als `springplank'
gebruikt.
Was bet manoeuvreren van Engelman met betrekking tot Forum, De Vrije Bladen, Het Venster en De Cemeenschap nu superieure krijgsmanskunst, jezuitische
gluiperigheid of wereldvreemde naiveteit? Je kunt bewondering hebben voor
zijn balanceerkunst, maar wie minder welwillend is, kan zijn handelwijze
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DE GEMEENSCHAP
MAANDBLAD ONDER REDACTIE VAN: MR. LOUIS
DE BOURBON, ANTOON COOLEN, ANTON VAN D UINKERKEN, JAN ENGELMAN EN A. J. D. VAN OOSTEN

VERANTWOORDING
De Gemeenschap wijzigde haar redactie, niet haar
program. Alleen in de wijze, waarop dit program wordt
uitgewerkt, zal men wellicht verandering kunnen
bemerken. Het maandblad blijft strijden tegen de
puriteinsche levens-vrees, v66r de katholieke levensaanvaarding, tegen het moordende negativisme, v66r de
reconstructie der samenleving in katholieken zin, tegen
de vaagheid v66r het dogma, tegen het steriele schrijverskrakeel, v66r de schoonheid. Dien strijd zal zij voeren
door den lezer het werk voor te leggen van kunstenaars
en critici, die wenschen mede te arbeiden aan de
verlevendiging van het idealisme, den werkelijksheidszin
en den goeden smaak onder onze landgenooten.
REDACTIE

'verantwoording' in De Gemeenschap, januari 1934
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tijdens de laatste helft van 1933 ook aanmerken als weinig recht door zee,
zowel ten opzichte van De Vrije Bladen als van De Cemeenschap . Op 28 September
1933 had Engelman De Bourbon op het hart gedrukt nog eens goed na to denken over diens plannen voor een nieuw tijdschrift : `Het staat in ieder geval
vast, dat er in centraal Nederland met ingang van Januari verschuivingen en
veranderingen in het tijdschriftwezen zullen geschieden . [ . . .] Ik zou er veel
voor voelen met j ullie mee to doen . Maar ook als ik dat doe, voorzie ik een
mislukking - en mijn arbeid vergeefsch . Omdat die andere plannen toch doorgaan'. Net als veel anderen zal De Bourbon verrast hebben opgekeken van de
wending die de 'andere plannen' namen .
Engelmans optreden is een goed voorbeeld van de manier waarop sommige
schrijvers macht nastreefden in het literaire systeem . Als dichter en criticus
stond hij in de frontlinie, niet alleen bij roomse periodieken als DeTija en De
Nieuwe Eeuw, maar ook bij tal van andere, niet-katholieke tijdschriften . Toch
deinsde hij terug voor de beslissende stap . Hij had aanvankelijk bij Stols' poezietijdschrift Helikon en later bij De Vrije Blnden ingezet op een leidende rol .
Stols reageerde niet op zijn sollicitatie, maar redactie en uitgever van De Vrije
Bladen waren Engelman in bijna alles tegemoetgekomen . Toen puntje bij
paaltje kwam, ging Engelman niet met De Vrije Bladen in zee, sloot hij zich niet
aan bij de jongeren rond Het Venster, maar nam hij genoegen met een ondergeschikte positie in de slagschaduw van Van Duinkerken . Uiteindelijk
toonde hij zich dus to bunzig de stap naar de grote-mensen-wereld to wagen
en koos hij ervoor terug to keren in het lauwwarme bad van de rooms-katholieke zuil .

Noten
1

2

3
4
5
6
7

Op het moment dat Engelman vertrok, bestond de redactie uit Anton van Duinkerken, Chris
de Graaff, Albert Helman, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle en C . Vos . De Graaff en Helman verlieten eind 1931 de redactie, Vos in april 1932 . Begin 1932 kwam A .J .D . van Oosten in
de redactie, begin 1933 Antoon Coolen . Eind 1933 bestond de redactie dus uit Coolen, Van
Duinkerken, Kuitenbrouwer, Kuyle en Van Oosten .
Zie voor het conflict binnen de redactie van De Gemeenschap dat leidde tot de terugkeer van
Engelman en het vertrek van de Kuitenbrouwers : Sjoerd van Faassen & Salma Chen (red .),
Roomse ruzie . De splitsing tussen De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap . Letterkundi g
Museum, Den Haag / Vantilt, Nijmegen 2007 (ter perse) . Een aantal van de in dit artikel
gereleveerde documenten is in extenso in die komende uitgave ofgedrukt ; overiga geciteerde documenten ziljn, tenziJ' exPliciet anders vermeld, afkomstig uit de collectie van het
Letterkundig Museum .
Zie voor een beknopte schets van de togenstellingen tussen KuYle en Engelman : Frans Ruiter & Wilbert Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 . De ArbeidersPers,
Amsterdam 1996, p . 250-254
Gerard Knuvelder, Onachterhaalbre ti'd
in literatuur . Malmberg, Den Bosch
J . Vi'fti9J'aar9rasduinen
J
[1974], p . 85-86 . Knuvelder vergist zich daar in de datum .
Jan Engelman, `Gerard Bruning', in : Geschenk 1933. Herinnerin9en aan Nederlandsche schriJ'fsters en
schrijvers [ . . .] . Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, [Amsterdam
1933], p.168 .
Leidin9 was na een bestaan van twee J'aar eind 1931 gesneuveld . De redactie had bestaan uit
P .N, van EYck, F .C . Gerretson en P. GeY1 .
Zie voor dit conflict waarbiJ ' van de kant van Leidin9 met name de fel antiPasPse Van EYck een
rol speelde : S .A .J, van Faassen, `De GemeenschaP, "De Broom van Nolens" en de gevolgen',

8
9
10

11

12
13
14
15

16

17

18

19
20
21

in : sic 4 (1989), nr .1 - 2, p . 77-78 ; P, van Hees & G . Puchinger (red .), Briefwisseling Gerretson-Van
Eyck . Bosch & Keuning, Baarn 1984, p . 422 .
Brief Gerard Knuvelder aan Louis de Bourbon, 6 oktober 1932 .
Nanske Wilholt, Voor alles artiste. UitgeverStols en hot literaire leven in hot interbellum . Walburg Pers,
Zutphen 2001, p.125 .
De andere redactieleden waren : Knuvelder, M . Molenaar M .S .C . , Wies Moons en de eveneons nieuw gearriveerde R . van Santo o . P . , die in radicale rooms-katholieke
studentenkringen in Amsterdam en Nijmegen als eon geesteliJ'k leider word beschouwd .
Zie ook Edwin Lucas, `Kruisvaarder en kunstenaar . Jan Engelman en de literaire til'dschriften,
1930-1934', in : Liesbeth Feikema, Roman Koot en Edwin Lucas (red .), 0p9ezan9 en vlees belust .
Over leven, work en stay van Jan Engelman . Kwadraat, Utrecht 2000, P.169-194, die zich voor hot J'aar
1933 heeft kunnen baseren op eon concePtversie van Van Faassen/Chen, Roomse ruzie .
Ewoud Kieft, Het plagiaat . De polemiek tussen Menno ter Brook en Anton van Duinkerken . Vantilt, NiJ'megen 2006 .
Gemakshalve verwijs ik daarvoor naar de inleiding op Van Faassen/Chen, Roomse ruzie on de
in die uitgave als biJ'lagen oPgenomen oorsPronkeliJ'ke teksten van doze Polemiek .
Donkey redigeerde hot louter aan literaire kritiek gewiJ'de Critisch Bulletin, hot ook afzonderliJ'k verschiJ'nende biJ'blad van De Stem .
Helikon, dat onder redactie van A .A .M . Stols stond, zou worden voortgezet . In 1935 word de
dichteres Jo Landheer mederedacteur ; Stols zou zich hot J'aar daaroP geheel uit de redactie
terugtrekken .
Van Wessem, die optrad als redactiesecretaris was al vanaf hot begin redacteur, Van Vriesland Binds 1932 . De tweede jaargang was destil'ds verschenen onder redactie van H . Marsman en Roel Houwink, die daarmee de leiding van de literaire J'ongeren ambieerden . Hun
streven mislukte en zij trokken zich na eon jaar al terng . Marsman zou in 1929-1930
opnieuw eon poging wagon bet tijdschrift naar zijn hand to zetten en weer mislukte dit .
Ook bij de oprichting van Forum eind 1931 was or sprake geweest van eon reorganisatie van De
Vrije Bladen . Zie Willem Mooijman (red .), Forum. Brieven, citaten, dokumenten en kniPsels . Letterkundig Museum, 's-Gravenhage 1969, p . 33-36 & TrudY Sas, `Forum on De VriJj e Bladen', in :
SIC 4 (1989), nr . 4, p. 4-20 .
In 1932 was Gerard Walschap redacteur van De VriJje Bladen geweest ; uit oPmerkingen van Van
Wessem valt of to leiden dat ziJjn vertrek niet geheel vriJ'willig is geweest . Eerder, in 1928,
had Maurice Roelants gedurende eon J'aar die post bekleed . Ook had ValentiJ'n van UYtvanck
in 1931 gedurende enige tijd de leiding van eon rubriek over beeldende kunst gehad .
Mooijman, Forum, p.193-199 . Du Perron zou eind 1933 vertrekken . De Vlaamse redactie zou
vanaf 1934 naast Roelants bestaan uit Raymond Herreman, Gerard WalschaP en Marnix Gil'son, die na de opheffing van Forum in 1935 redactielid zou worden van De Gemeenschap . Naast
Ter Braak word de Nederlandse redactie gevormd door S . VestdiJ'k en Van Vriesland .
Correspondentie bewaard in bet AMVC-Letterenhuis, sign . R 5845 B z, omslag Forum
(September-november 1933) .
Mooijman, Forum, p .193-197,198-199 .
Menno ter Braak & E . du Perron, Briefwisseling 1930-1940, I I . G .A . van Oorschot, Amsterdam
1964, p .179 .

Ter Braak/Du Perron, Briefwisseling, II, p .154 .
Ook voorafgaande aan de oprichting van Forum in 1931 was Ter Braak in beeld geweest als
redacteur van DeVrijeBladen . Zie Sas, `Forum en De Vrilj e Bladen'.
24 Ter Braak/Du Perron, Briefwisseling, II, p .195-196,198 .
25 Wie Engelman op bet oog had is onduideliJ'k . Wellicht doelde hiJ' op de Protestantse Gerrit
Kamphuis, die enige tijd redacteur van Het Venster was . Een andere mogelil'kheid is Roel
Houwink, die eerder in 1925 en 1926 redacteur van De VriJj e Bladen was geweest on die in 1931
redacteur was geworden van Opwaartsche Wegen, Christelijk letterkundi9tJi'dschrift, bet tiJjdschrift
van de zgn, Jong-Protestanten . Eon van de weinige medewerkers die 0pwaartsche We9en en De
Vrije Bladen in doze tijd gemeen hadden, was Jan H . Eekhout. De voormaliga Jong-Protestinten A .J .D, van Oosten en Gabriel Smit hadden weliswaar regelmatig aan DeVrijeBladen
meeJ
gewerkt, maar waren tot bet rooms-katholicisme overgagaan on behoorden nu tot de medeworkers van De Gemeenschap, waar Van Oosten in 1932 zelfs redacteur was geworden .
26 Buning was, met uitzondering van de tweede J'aargang, van 1925 tot en met 1928 Van Wessems collega in de redactie van De Vrije Bladen geweest.
22
23
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27

Clara Eggink, Leven met J.C . Bloom . Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1977, p, in113 . Zie voor eerdere uitgeversambities van Bloom : Sjoerd van Faassen, `Een uitgeverij voor
de groeP rond hot tiJ'dschrift De Beweging : "WiJ' hebben een massa bomen bier, maar geen
Bosch", in : JaarboekLetterkundigMuseum 6 (1997), p . 26-27 .

28

In ziljn herinneringen aan Forum gaf Roelants een wel erg beknotte versie van de gebeurtenissen . HiJ ' beweerde dat hiJ' er vanaf bet begin op uit was geweest Forum to reorganiseren .
Hil' maakte geen melding van bet feit dat hiJ' ook nog enige tijd streefde naar een Vlaamse
`concentratie', welk conglomeraat vervolgens gezamenlijk zou optrekken met De Vrije Bladen .
Zie `Requiem voor Doeke Zil'lstra', in : F . Bordewil'k e .a ., s auteurs over hun uitgever. Nijgh & Van
Ditmar, 's- Gravenhaga [1962] , p . 70-71 ; Roman van hot tijdschri ft Forum o fLes liaisons dangereuses .
NiJg' h &Van Ditmar, 's-Gravenhage 1965], p. 39 - 40.

29

Met Herreman, Leroux en Richard Minne had Roelants destiJ'ds de redactie van bet tiJ'dschrift 't FonteintJ'e (1921-1924) gevormd . GiJ'sen, WalschaP en Roelants versegenwoordigden
de rooms-katholieke zuil, Zielens de socialistische, Raymond Brulez, Herreman en Leroux
de vriJ'zinnige . In Roelants' gesPrek met Marsman was van Vlaamse zil'de ook nog de kandidatuur van Urbain van de Voorde aan de orde geweest . Van de Voorde behoorde tot de kring
van De Stem, dat biJ' dit concentratiePlan overigens geen rol speelde .

30

Enkele J'aren eerder was er sPrake geweest van bet combineren van Critisch Bulletin met eon
nog op to richten Vlaams-Nederlands `letterkundig nieuwsblad' . Ook bij die tot mislukken
gedoemde Plannen had Roelants zich een sleutelrol aangemeten . Zie Sjoerd van Faassen &
Johan Vanhecke, " Een snort Nederlandsche Nouvelles Litteraires" . Mislukte pogingen tot eon
Vlaams-Nederlands "letterkundig nieuwsblad" (1930-1931)', in : ZL, Literair-historisch tijdschrift3

31

(2003-2004), nr . 4, p. 30 - 53

Ter Braak zond eon dag later Roelants' brief door aan VrijeBladen-redacteur Van Vriesland,
met bet verzoek die op ziJjn beurt door to sturen aan Engelman .

32

Doorslagen van de geciteerde brieven van Roelants aan Zijlstra en de hierna geciteerde brief
van Engelman aan Roelants bevinden zich in de collectie van AMVC-Letterenhuis, sign . R
5845 B 2, omslag Forum (sePsomber-november 1933)

33

Inga de Wilde, Uit9 everi'J De Spie9hel . Over de uit9 eefsters Tine van Klooster en Koos Schregardus . Bark-

34

Van Faassen/Vanhecke, 'Eon snort Nederlandsche Nouvelles Litteraires' .

35
36

huffs, Eelde 2005, p . 28-29 .

Ter Braak/Du Perron, Briefwisseling, II, p . 216 .
Begin november noemde De SPieghel togenover Engelman in dat verband de naam van Filip
de Pillecijn .

37

De redactie van Het Venster bestond oorspronkelijk uit De Bourbon, Arnet, Jan Gin on Huub

van der Grinten . 0P dit moment voerden Van der Grinten, Paul Vlemminx on de niet-katholiek Gerrit Kamphuis de redactie .

38

De Bourbon was in 1908 geboren, Arnet in 1910 .

39

Zelf zou Van Duinkerken ironisch genoeg begin 1934 naast zijn redacteurschap van De
Gemeenschap ook dat van De Gids accepteren . In januari 1936 zouden Engelman on hij bovendien lid worden van de redactieraad van Dietsche Warande en Belfort .

40 De Nieuwe Gemeenschap raakte als snel in fascistisch vaarwater on zou eind 1936 door ruzie ten
onder gaan. KuYle nam daaroP halverwege 1937 hot initiatief tot hot eveneens fascistisch
georienteerde til'dschrift DeBundel, Nationaal cultureel maandblad, dat slechts anderhalf jaar
zou bestaan .
41

In 1935 veranderde De Vrije Bladen van uitgever on nam de Hilversumse firms Rozenbeek on
Venemans eniga tiJ'd bet tiJ'dschrift onder ziJjn hoede . De redactie word toen uitgebreid met
Ben Stroman on Johan van der Woude ; de cahiervorm bleef gehandhaafd .

42

Eind september 1933 was hot voorlopig laatste nummer van Het Venster verschenen ; de eerstvolgende reguliere aflevering zou pas in maart 1934 verschiJ'nen . Na opnieuw eon interval
van zes maanden zette HetVenster van september tot december 1934 de verschijning onder
ongewiJ'zigde redactie voort . Vanaf september 1935 verscheen hot ten slotte in Groningen
met eon geheel gewil'zigde redactie tot begin 1936 .

Met dank aan Pauline Bloemsma, Salma Chen, Egbert van Faassen, Arno Kuipers en Yves
T'Sjoen.

Hans

Renders

LFVan oe
Hey ieaewustiiin
BIOGFRaF

Waarom de biografie Been roman is

Wat is er to zeggen over de theorievorming met betrekking tot de Nederlandstalige biografie? Niet veel, afgemeten aan bet aantal publicaties - recensies
niet meegerekend - dat over de biografie verschij nt. Sinds een jaar of twintig
is Nederland gezegend met een fikse toename aan nieuwe biografieen, er is
een Biografie Bulletin uitgegeven onder auspicien van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde en biografieen krijgen meer aandacht dan ooit .
Tegelijkertijd kan vastgesteld worden dat een reflectie op al die biografieen
achterwege is gebleven . De in Nederland veelgeprezen Engelse en Franse biografietraditie wordt geschraagd door een stroom aan nieuwe secundaire literatuur . Nederlandse biografen grijpen nog altijd terug op Johan Huizinga,
Jan Romein of Sem Dresden . Alsof bun boeken reacties waren op Nederlandstalige biografieen . Het zou mooi zij n om Nederland met Engeland en Frankrijk to vergelijken . Maar afgezien van een paar verdienstelijke aanzetten is in
Nederland helemaal Been sprake van expliciete theorievorming . Geenszins
wil ik Jan Romein, Sem Dresden of Jan Fontijn to kort doen, zij hebben serieuze theoretische beschouwingen geschreven .' Maar een cultuur zoals in
Engeland en Frankrijk waar met de regelmaat van de klok biografische studies verschijnen zoals recent de bundel Mapping Lives onder redactie van Peter
France en William St Clair, BodyParts van Hermione Lee, AHigherForm ofCannibalism?Adventures in theArt and Politics ofBiography van Carl Rollyson of Le pari Biographique ; Lcrire une vie van Fran~ois Dosse, kennen wij niet .'
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Wim Hazeu

GerritAchterberg
Een biogra#ie ~

t

In 1998 heb ik beweerd dat in Nederland lange tijd geen biografieen-traditie
bestond wegens bet ontbreken van theorievorming op dit gebied .' Vier jaar
later viel Elsbeth Etty, in een artikel in NRC Handelsblad, me daarin bij en
voegde daaraan toe dat er Binds bet verschijnen van de met een theoretisch
commentaar begeleide biografie van Annie Romein-Verschoor van Angenies
Brandenburg in 1988 een hausse aan wetenschappelijk verantwoorde biografieen is verschenen .' Ik zou die hausse willen laten beginnen met Wam de
Moors biografie van J . van Oudshoorn uit 1982, als deel i van de serie Open
Domein van De Arbeiderspers . Het doet aan de constatering niets af . Maar
van een rijke biografische cultuur, een traditie zo u wilt, kan pas gesproken
worden als er reactie komt .
Biografen lijken zich steeds meer bewust to zijn van bet belang van de
methodologische keuze . En ook al wordt er flunk op biografieen gereageerd in
de dag- en weekbladpers, op de biografische methode hoor je maar weinig
weerklank . De biografen hebben de laatste twintig jaar een voorzet gedaan,
bet wordt tijd daarop to reageren .
Willem Otterspeer en Michael Zeeman hebben wel eens een knuppel in bet
hoenderhoek gegooid . Otterspeer heeft op provocerende toon beweerd dat
bet genre biografie niets kan toevoegen aan de geschiedwetenschap en dat
biografen eerder literaire auteurs moeten willen zijn dan wetenschapper .`
Zeeman schreef in 1998 in bet tijdschrift Feit o-Fictie dat de recente Nederlandse biografieen rampzalig slecht zijn wegens gebrek aan `een zinnig volwassen discours' over bet wezen van de biografie en bet uit de weg gaan van
methodologische vragen, historische evaluaties, verbinding met andere
figuren, vergelijking, reflectie over de aard van de selectie en de herkomst
van de gedemonstreerde invalshoek .`
Een beetje gelijk had Zeeman wel . Er worden weliswaar stellingen betrokken maar van een discours is nauwelijks sprake . Het is een teken aan de
wand dat biografen zelden naar elkaar verwijzen wanneer bet over hun
methode gaat.

Aspectn
~vun de ~iterc r
~~
bogafe

In Mapping Lives staat een inspirerend artikel van de Australische onderzoeker
James Walter waarin hij pleit voor reflectie op theorie en methode in bio-

grafische teksten . Dat is nodig, zo zegt Walter, om bet Uiografisch onderzoek
op een hoger plan to brengen . Daar hebben we meer aan dan steeds maar
weer op congressen en symposia biografen aan bet woord to laten die vertel-

len hoe spannend bet was om bun boek to schrijven . Methodologische problemen worden aan bet licht geUracht door to luisteren naar wat biografen in
theoretische beschouwingen over bun werk zeggen .'
Laten we daarmee dan maar beginnen . Dat is nodig om de bescheiden bio-

grafische traditie van weerwoord to voorzien, die traditie die nu om en om de
twintig jaar bestaat . Want een cultuur zonder weerwoord dommelt in .
Ik ben eenvoudigweg nagegaan wat Nederlandse biografen zelf in bun biografieen gezegd hebben over bun werkwijze . Ik bedoel dan niet hoe ze een
langgezochte getuige hebben opgespoord of welke problemen ze hadden om

in een bepaald archief to komen . Ook de vraag of de noten per pagina of per
hoofdstuk genummerd moeten worden, laat ik weg . Nee, ik heb van een aantal Nederlandstalige biografieen geinventariseerd wat de biografen in bun

voorwoorden, inleidingen, naschriften en flapteksten - ik noem dat in navolging van Cerard Cenette parateksten-beweren dat niet direct betrekking
heeft op de door hen beschreven protagonist maar eerder op bun methode .
Met andere woorden : welke opmerkingen met een suggestie van algemene
geldigheid vinden Uiografen van belang . Ik ontvouw bier dus geen nieuwe

theorieen, zelfs geen nude, maar ik leg u een paar observaties voor op basis
van meta-uitspraken die de mannen en vrouwen uit de praktijk, de Uiografen
dus, hebben gedaan ter begeleiding van bun biografie .

Vanzelfsprekend zijn niet alle Nederlandstalige biografieen in dit onder-

zoek betrokken, laat staan dat ik ze allemaal gelezen of herlezen heb . Ook wil
ik bier de discussie laten rusten die over menig boek gevoerd kan worden : is

bet wel een biografie . Zelfs wil ik niet verhelen dat de parateksten die ik gelezen heb geen afspiegeling zijn van de biografie . Verder Beef ik onmiddellijk
toe dat acteurs, dominees, sporthelden en natuurwetenschappers onderver-
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togenwoordigd ziJjn En is niet op voorhand ervan uitgagaan dat in biografieen die verschenen voor halverwege de J'aren tachtig geen zinniga observaties over methode kunnen staan

AmUities
Richard Holmes heeft en ele aan avelfingen gedaan voor biografen •
i Eert de biografi e als een levend t exPrimenteel
e
en mukidisoiPlinair genre .
2 Bgeert
e
niat uw uurman de romancier . In bet huffs van de non-fictie zij n
evenveel kamers ais in dat van de fictfie
3 Erken dat de biografie op ziljn best is als de menseliJ'kheid in bet licht wordt
gezet in al ziJjn contradicties .
4 Wees J'e ervan bewust dat de biografie boven de roddel moet staan de biograaf dient zich to verantwoorden voor de historische rechtvaardigheid en
het menseliJ'ke begri P •
s Feiten ziJjn nodig voor bet buitenkantverhaal, dat alleen nodig is om de binnen ant to onthullen om de waarhei d begriJPJ
eli' to maken .
Wat zijn de ambities van Nederlandse biografen? Welk type biografie streven
ze naar eigen zeggen na?
Wim Hazeu schrijft in zijn Achterbergbiografie : `Met bet oog op toekomstige biografieen over Achterberg kon ik niet nalaten om bet zwaarste accent
op feiten en gebeurtenissen to leggen' . Michel van de Plas over zijn Bomansbiografie : `Deze levensbeschrijving is in eerste aanleg ontstaan uit de diepgevoelde behoefte, de man beter to leren kennen die mij zijn vriend noemde en
die mij tegelijkertijd nooit echt wilde laten zien wie hij was . [ . . . ] Wat mij
gedurig terugbracht naar bet opsporen van de feiten was de toenemende
overtuiging dat hij begrepen wilde worden in zijn onderhuidse levensstroom, dat hij heimelijk hunkerde naar bet afluisteren van zijn ziel . [ . . .]
Daarnaast heb ik vooral de feiten voor zichzelf willen doen spreken, en bet

Michel van der Plas
God fried
Het levee van
de jonge Bomans

f

aoao~

aan de lezer willen overlaten ze to interPreteren Tot een PsYchologisch Portret voelde ik miJ' niet geroePen' Hier is dus sPr ake van de zog e naamde feitenbiografie de feiten van de protagonist welseverstaan .
Jan van der Vegt daarentegen in ziJ'n Hans Andr eusbiografie legt de nadruk
op de vermeende biografische feiten in bet literaire werk : 'Voor de lezer van
ziJ'n werk doen die anekdotes in ziJ'n gedichten zich voor al s brokstukken
van een autobiografie Dat fragmentarische levensverhasl van bet schrlJ"vende ik kan men de schaduwbiografie van H ans Andreus noemen . . . . ] ZiJn
levensverhaal is daardoor [vernietigen van autobiografisch materias1 een
kaart vol witte vle ken die hiJ ' mar endeels zeif heeft aangebracht om er eelden uit de schaduwbigrafie
o
to kun eenmtekenen En Je zou van Rudi van
Dantzig kunnen zeggn
e dat hiJ' in zil" n bigrafi
o
e van Willem Arondeus de fei'ten van de biograsfcentrasl stelt I h eb gePr obeerd m e een aantal situ at 'i es
uit Arondeus' levee eigen to maken ik h eb een aantal emofionele omstandigheden ingevuld en de vriJ'heid gn
e omen om de Personen die een Periode
met Arondeus "meeleefden" enig relief to geven' .
Reinold Vugs, de biograaf van BordewiJ'k, formuleert bet weer anders masr
hoort wel in dezelfde caregorie thuis als Van Dantzig .: 'Het i s de opdracht van
een auteur van een schriJ'versbiografie de verhouding tussen feit en ficti e to
beschriJ'ven, en daarmee op zoek to gaan naar de aard van bet Protes van literaire transformatie . MiJ'n boek is een verslag van deze zoektocht' .
Frederic Bastes in ziJ'n CouPerusbiografie dekt zich op
o dit punt
nt in
m `BiJ
: " C ouPerus an men er dan niet ombeen vriJ'wea
l ' 1 bet wer biJ e iogtafie to
betrekken • • • •H et resultant zal ziJ'n dat wiJ' minder met een biografie dan
met een kroniek van een schriJ'versleven to maken hebben Dat is jets an ders .
UitgangsPunt is geweest bet verzamelen van zoveel mogeliJ'k feiten' bet
chronologiscb rangschikken daarvan • bet tracbten die feiten met bet literaire werk in overeenstemming to breng~
en • bet trekken van conc1usi es ,
maar dit laatste met vele restricties omdat de lezer die
t
en
g evo1grekking
beter zelf zal kunnen maken BiJ ' een werkeliJ'ke biografie zoals die van Wolfgang Hildesbeimer over Mozart - een aantal discutabele kwaliteiten daarvan
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maar in bet midden gelaten - zal de schrijver zij n eigen interpretatie
voorop stellen' .
Dan zijn er de biografen die de ambitie hebben hun held als een representant van een groep veer to zetten, zoals Joost Divendal en Henriette Lakmaker die over hun biografie van Emmy Belifante spreken als een `uitsnede uit
de vrouwen-, pers-, joodse en Haagse geschiedenis' . En Jan Willem Stutje
over Paul de Groot : `Op zoek naar de individualiteit van De Groot hoopte ik
meer inzicht to krijgen in bet stalinisme, bet politieke systeem waaraan hij
in Nederland in belangrijke mate vorm gaf' . Of zoals Elsbeth Etty in haar biografie van Henriette Roland Holst zegt : 'Ik stond dus voor de taak Henriette
Roland Hoist to ontmythologiseren, in de betekenis van vermenselijken'. Van
Barbara Tuchman neemt ze over dat biografie `a prism of history' is, `dat bet
universele in het paniculiere omvat'.
De verantwoording van elke biografie schuilt, denk ik, in de vraag in hoeverre inzicht in bet leven meer begrip verschaft over bet werk . Vanuit die
opvatting zijn er de biografen die in elk geval in bun inleiding suggereren dat
er geen reden is voor een biografie, maar eerder behoefte bestaat aan een
monografie van een bepaald thema . Elisabeth van Blankenstein over haar
grootvader M . van Blankenstein geeft blijk van die opvatting : `Het leek mij
dat een wetenschappelijke biografie van een vooraanstaand journalist uit die
periode een goede "onderzoeksmethode" zou zijn, omdat daarin ongetwijfeld
ook belangwekkende ontwikkelingen in de j ournalistiek aan de dag zouden
treden . [ . . . ] Anderzijds mocht niet gebeuren dat ik uit vrees voor een hagiograaf versleten to worden, juist krampachtig zou gaan zoeken naar situaties
waaruit hij minder gunstig naar voren kwam . Het is niet mijn bedoeling
geweest to pogen een compleet beeld to geven van de mens Van Blankenstein .
Het ging mij voornamelijk om zijn functioneren als journalist en de betekenis daarvan voor de Nederlandse maatschappij . Op deze wijze kon ik er naar
streven mijn onderzoek zakelijk to houden' .
Een categorie die ik bier wil onderscheiden is die van de biografie met de
ambitie om een leven to modelleren naar een visie . Leon Hanssen in zijn
flu
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samenvatting van zij n tweedelige biografie van Ter Braak, nadat hij de eerste
editie niet van een verantwoording wilde voorzien onder het argument `Als je
gaat uitleggen hoe je to werk bent gegaan, is dat zoiets als een sigaret roken
in een haringstal . De methode moet uit de uitvoering blijken' .' In de samenvatting van zijn biografie geeft hij die verantwoording we! : `Daarom [omdat
Ter Braak een denker was] wordt Ter Braaks leven in deze biografie beschreven vanuit het principe van de creatieve destructie' . Maar ook Hans Werkman over J .K, van Eerbeek heeft een opdracht : `Dit boek is een poging tot
reconstructie van een heel !even . [ . . . ] Deze biografie wil aantonen hoe
onrechtvaardig het was, ook in het licht van de karakteristieken van Ter
Braak en Rijnsdorp, dat Van Eerbeek na de Tweede Wereldoorlog werd bijgeschreven in het vergeetboek . Ik heb zijn naam daarin willen doorstrepen'. En
W.S . Huberts over zijn George Kettmannbiografie : `De onderhavige studie
tracht dit isolement op to heffen - niet uit sympathie of mededogen met Kettmann of zijn werk, maar omdat het doodzwijgen van de nationaal-socialistische letterkunde een groot gevaar in zich bergt'.
Typologie

Richard Holmes, toch vaak aangehaald als voorbeeld voor de literaire biograaf, heeft aan de vooravond van zij n Huizingalezing in 1997 in NRC Handelsblaa (i4 november 1997) zijn werkwijze in drie fases onderverdeeld :
• het verzamelen van materiaal, het bureauwerk
• het veldwerk, op pad, plekken bezoeken, mensen interviewen
• het schrijfwerk, the dreamwork
Zegt de werkwijze van de biograaf iets over het type biografie dat hij schrijft?
Vanzelfsprekend, alleen is het de vraag of hij zich daarvan bewust is . Jacques
Presser in elk geval we! . Hij begint zijn biografie van Napoleon met een citaat
van Stendhal : `La preface d'un livre historique en est une partie necessaire ;
elle satisfait a cette question : Quel est cet homme qui vient me faire des
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recits?' . Het antwoord op deze vraag (Wie is de man die me dit verhaal vertelt?) geeft tevens een antwoord op de vraag : Wat voor snort biografie is dit?
Presser schreef zijn boek tijdens de bezetting, beter, omdat hij in een bezet
land leefde : `Levend in een periode van persoonlijke dictaturen, opgenomen
in een maatschappelijke ontwikkeling, die op vele plaatsen geleid heeft tot
bet opstellen van een individu als leider, staatshoofd, staatsfetisj, kwam de
schrijver op de gedachte, een persoonlijke dictatuur uit bet verleden to
onderzoeken in haar ontstaan . [ . . . ] Door die opzettelijke evenwijdigheid
krijgt, evenals bij Plutarchus, de eerste vita een heel ander relief dan in een
zelfstandige Uiografie' . Voila, Presser als geengageerd historicus wil via bet
verleden iets over zijn eigen tijd vertellen .
Wam de Moor in zijn Van Oudshoornbiografie zegt in de geest van `de
angelsaksische biografie' to hebben gewerkt en maakt een duidelijke keuze :
`De grote lijn van deze biografie van Van Oudshoorn wordt bepaald door de
gebeurtenissen in bet leven van de schrijver . Tot die gebeurtenissen reken ik
op de eerste plaats de verschijning van zijn werken'. De Moor onderscheidt in
navolging van James Clifford in From puzzles to portraits vij f vormen van biografie .'° De objectieve, de wetenschappelijk-historische, de artistiek-wetenschappelijke, de narratieve en de fictionele biografie . De Moor kiest voor de
artistiek-wetenschappelijke . Deze zelftypering klinkt niet slecht, maar als
De Moor nu eens voor `de wetenschappelijk-historische' vorm had geopteerd
zou niemand daarin enige tegenspraak met zijn biografie hebben gezien .
Een aparte categorie, waar bet gaat om typologie, is die waar bet type biografie bepaald wordt door de wensen van de gebiografeerde . Het dreamwork
komt in deze categorie dus niet van de biograaf . Peter de Ruiter over zijn
Hammacherbiografie : `Dit boek is niet een biografie van bet snort waarin bet
beschrijven van een persoonlijk leven, met periodes van voorspoed en tegenslag, centraal staat . Het gaat voornamelijk over Hammachers werkzame
leven . [ . . . ] Een afspraak tussen ons beiden is geweest dat ik geen gegevens
uit de prive-sfeer zou verwerken' . Het is dus een `werkbiografie' geworden .

Hier heeft Oscar Wilde dus geen gelijk met zijn adagium : `Elke grote geest
heeft zijn discipelen, maar bet is altijd Judas die zijn biografie schrijft' .
Judith Schuyf geeft in haar verantwoording van haar biografische studie
over de Groningse schandknaap Tieman Hofman Ulij k van ideologische vooringenomenheid : `Tiemon Hofman verdient een eigen biografie, niet omdat hij
bijzondere prestaties leverde, maar omdat hij de enige persoon is die erkend is
door de Nederlandse staat als vervolgde op grond van zijn homoseksualiteit' .
Ge Vaartjes kiest een tegenovergesteld standpunt. Hij geeft de feiten over
Herman de Man en de lezer moet daar bet verhaal zelf bij bedenken : `Ik hoop
met deze biografie dat beeld zoals bet bij velen leeft - de eenvoudige verteller
van knusse verhalen-te verdiepen door hem ook to laten zien in zijn andere
hoedanigheden . [ . . . ] Dat materiaal heb ik dusdanig liewerkt dat de lezer, zo
hoop ik, in staat is ook zelf een beeld van De Man to creeren' .
Schuyf en Vaartjes lijken zich aan to sluiten bij Thomas Carlyle, die vond
dat bet schrijven van een biografie boven alles een daad van sympathie moet
zijn . En dat niet iedere biografie daaraan voldoet, vindt Cermaine Greer . Volgens haar zijn biografen verkrachters die beschreven personen opofferen aan
bun hang naar literaire onderdrukking . Creer bedoelde met deze uitval dat bet
geen pas geeft om schrijvers in bun maatschappelijk leven to interpreteren
en to confronteren met verhalen en situaties uit bun literaire werk . Precies
dus wat Jan van der Vegt in zijn biografie van Hans Andreus wel deed : bet
fragmentarische levensverhaal van bet schrijvende ik als de schaduwbiografie beschouwen en dat verhaal aanvullen door middel van historisch onderzoek . Volgens sommigen wordt dit een schrijversbiografie genoemd. Het
materiaal van de schrijver - de taal - is identiek aan bet materiaal van de biograaf. Maar als Nabokov over Gogol schrijft, of Carmiggelt over Elsschot
worth dat ook wel schrijversbiografie genoemd .
Kees Snoek poneert zijn biografie van Du Perron nadrukkelijk als schrijversbiografie, maar met argumenten die zo breed zijn dat elk type biografie
onder zijn verantwoording to rangschikken valt : `Deze biografie is ook
nadrukkelijk een schrijversbiografie, dat wil zeggen een biografie waarin
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leven en werk zoveel mogelijk in relatie tot elkaar worden behandeld . [ . . .]
Het gaat dan niet alleen om de psychoanalyse (waar Dresden zich tegen verzette), maar ook om sociale, historische en culturele aspecten' .
In de historiografie van de theorievorming van de biografie in Nederland
zij n behalve de hierboven genoemde ook nog twee andere uitgaven verschenen : Aspecten van de literaire biografie uit i99o en twee jaar later gevolgd door
Aspecten van de historische biografie . Ik wil bier niets afdoen aan de veelal verstandige bijdragen in deze bundel . Maar toch bevestigt deze twin-uitgave een
groot misverstand, namelijk dat niet alle biografieen gebaseerd zijn op historisch onderzoek . Wordt deze serie nu voortgezet met delen onder de titel
Aspecten van de biologische biografie, Aspecten van de journalistieke biografie . En hoe
staat bet met de natuurwetenschappelijke biografie?
Bronnen
De hele wereld is een bron, maar bet is toch bet programma van de biograaf
dat bepaalt of een bron bruikbaar is .
Harry van Wijnen geeft een treffende illustratie van die stelling in zijn biografie van de Rotterdamse fabrikant D .C . van Beuningen, Crootvorst aan de
Maas, die aanvankelijk aangekondigd werd onder de titel Roo fridder aan de
Maas : `Speculaties over wat Van Beuningen zou zijn overkomen als de overheid zijn transacties met de Duitsers niet door de vingers had gezien, heb ik
laten rusten, omdat justitie strafrechtelijk niet in actie is gekomen'. Dat lijkt
me niet to getuigen van een eigen visie . Hoe anders is dat met Angenies
Brandenburg . Zoals blijkt uit bet genoemde artikel van Elsbeth Etty, waarin
een saillant verhaal staat van wat bet effect kan zijn van een methodologische keuze, evenals de verantwoording daarvan . In haar memoires Omzien in
verwondering bekende Annie Romein dat ze ooit uit haat een moord op een
bond heeft gepleegd, op de geliefde bond van de vrouw bij wie ze in de hongerwinter van 1944 in huffs woonde en die haar to eten ga£ Omdat bet door
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Annie gehate beest ook to eten kreeg, liet ze hem een spuitje geven . Dit verhaal komt niet in de biografie van Angenies Brandenburg voor . De reden
daarvoor is duidelijk : ze koos ervoor de autobiografie niet to gebruiken omdat
ze had gemerkt dat die vol leugens stond . Het verhaal over de bond heeft ze
kennelijk nergens anders bevestigd gekregen . Ze heeft het weggelaten uit
haar vooraf gekozen uitgangspunt de memoires niet als bron to gebruiken.
Mineke Bosch daarentegen schrijft in haar inleiding van de biografie van
Aletta Jacobs, sprekend over de `waarachtigheid' van de bronnen : `Woorden
als "waarschijnlijk", "wellicht", "vermoedelijk" en formules als "het is aannemelijk dat" behoren tot de standaarduitrusting van iedere biograaf' . Is dat
zo? Volgens Hermione Lee in elk geval niet . Zij haalt een criticus aan die zegt
dat als een biograaf schrij ft `I think' er dan bedoeld wordt `I don't know' .

Verantwoording
Opmerkingen over methode worden doorgaans achteraf gemaakt . Ze dienen
niet als uitgangspunt, wel bij Angenies Brandenburg, zoals uit het verhaal
over de hond blijkt. Wam de Moor heeft zijn biografie `artistiek-wetenschappelijk' genoemd nadat het boek geschreven was en hij het nodig vond er een
etiket op to plakken .
Nederlandse biografen houden er niet van om to psychologiseren . Maar
wat is dat precies : psychologiseren? Het vergt een apart onderzoek om biografen to inventariseren die `psychologiseren' verwarren met `interpreteren' . De
biograaf van Jan Arends zegt ergens dat hij zich verre houdt van psychologiseren en schrijft vervolgens een biografie waarin hij zijn protagonist zelfs
gedachten en dialogen in de mond legt . Maken we van `psychologiseren' iets
in de geest van `verbeeldingskracht gebruiken', literaire verbeeldingskracht
liefst, dan blijkt er minder weerstand to bestaan .
Johan Huizinga polemiseerde met zijn neef Menno ter Braak om het genre
Vie Romancee to bekritiseren . In de jaren twintig maar vooral in de jaren dertig
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van de voriga eeuw is dat een hele dis cussia geweest . Vergeten schriJvers al o
Otten en Constant van Wessem hebben daar d riftig aan meegedaan ." De Vie
Romancee toen en `schriJ'ven m et hteraire middelen togenwoordg
' worden
i
ingezet als argumentt voor vernieuwmg van de biografie Het is een beledi
ing van historici zoa1s Huizm
'ga Kossmann of Wessehng om to den en dat
alleen literaite auteurs goed kunnen schriJven .
VerPlaatsen we die discussi e over de geroman tiseerde biografte n aar de
huidige ti]'d, da n b1iJ"kt die zeer actueeI ta zijn z onder dat ar lets aan toegevoegd wordt behal ve dat de term Vie Romancee nu taboe is, torwiJ1 meni g
biograaf niet beter gevleid kan worden dan met een recensie van zijn boek
waarin staat dat zijn biografie de trekken van een roman heeft Het zelf
bedenken van gagevens zonder dat dit in bet verh aal duidehJk wordt m' relatie tot de biografie beet nu `literaire verbeeldingskr acht MaarPsYchologi
`
seren'? Nee daarbiJ' trekt de Nederlan dse biograaf een vies gezich t •' Z WaarscbiJ'nliJ'k omdat hiJ' daarbiJ' asn de Vie Romancees van H edwgi' Courts Mahler
en aanverwanten denkt Of aan Woody Allen en zijn ziehge shrink-verha1en
en dat elke dro0m over een dood pacrd staat voor • `angst voor zwangerscha P'
Paul van der Steep - de Calsbiograaf - schrilft De tiJd voor Ca1 s entree m
de Tweede Kam erm 1948 en de ]aren na zijn aftr eden als minister-president
in 1966 horen net al ss een aantal Pri ve- bes1ommermgen onlosmakehkJ bi J
ziJ'n levensverhaal al is bet alleen a1 omdat ze ook bet denken en han delen
van de hoofdp ersoonm de vo1le schi]n werPers van de Pubhciteit mee he1Pn
e
verklaren' En ook bier de geruststelhng dat Cals' psyche ni et ontrafeld
wordt `De vakkennis van de geschiedschri]ver schiet daarvoor tekort Bovendien is een overl eden hoofdPersoon oo k geen pre voor een suc cesvolle theraPeutische sessie', z egt Van er Steep .
Herman Langeveld schriJ'ft in ziJ'n CohJnbiografie • `Di t boe 1's '1n vriJ
" sterke
mate een o itie a io ra ie ewor en , Een aan ui m die vo ens Van er
Steep `niet eugt Over Cals zegt hil" • ` Dit is een iogra ie van een P oht i' cus',
Langeveld geeft asn dat hiJ een Pohtieke biograft e' heeft gesc hr even, nlet
helemaal uit vriJ' e eus, maar biJ gebrek aan documentati e over bet Privele'

yen van Colijn. 'Met het overwegend politi eke karakter van deze biografie
hangt ook samen de terughoudendheid die ik heb betracht bij het psychologisch duiden van handelingen en opvattingen van Colijn.'
Jan de Bas verantwoordt zijn biografie van de wielrenner Cees Erkelens
door de plaats van sport in onze maatschappij te duiden: 'Aandacht voor de
historische aspecten van "de belangrijkste bijzaak in het leven", zoals sport
ook weI wordt genoemd, vergroot het inzicht in het verleden van onze vrijetijdsbesteding. Tevens biedt de sportgeschiedenis een vernieuwend perspectief op het vertrouwde uit de algemene geschiedenis; in veel gevallen zal
dit een vergroting van het historisch besef tot gevolg hebben'. Dat zo'n argumentatie ook tot oppervlakkige onzin kan leiden, illustreert de schrijver,
journalist en verzetsman Emile van der wilk in zijn biografie van Ed. de
Neve: 'Het boek over een avontuurlijke man in de twintigste eeuw, een grimmige eeuw waarin voor avonturiers eigenlijk geen plaats meer is. Hij nam
intens deel aan de gebeurtenissen in deze eeuw. Een beschrijving van zijn
leven is daarom ook een beschrijving van een stuk historie'.
Jacques Bosmans over Carl Romme wil in zijn biografie een beeld geven dat
kritisch is 'en meer begrijpend dan beoordelend'. Hij werkt vanuit de
'gekende werkelijkheid': 'Anders gezegd, hij zal de rol van de psyche in die
geleefde werkelijkheid bij voorkeur aIleen dan in de beeldvorming betrekken
voor zover die rol kan worden gekend vanuit de beschikbare documentatie.'
Dat de lezer niet in de verleiding komt te denken dat Bosmans de psycholoog
wil uithangen!
De Amerikaanse president Calvin Coolidge stond wantrouwend tegenover
alles dat zich aan zijn directe waarneming onttrok. Een vriend die met hem
een weide vol schapen passeerde, merkte op dat de schapen zo keurig geschoren waren, waarop Coolidge in volle ernst reageerde: 'Ja, tenminste aan de
kant die wij kunnen zien'. De anekdote is ooit beschreven door de psycholoog
A.M.J. Chorus als voorbeeld van extreme wantrouwigheid. Maar je kunt ook
de vraag stellen: zou Coolidge een goede biograaf zijn geweest? Het antwoord
op die vraag is afhankelijk van de biograaf aan wie je haar voorlegt. Ja, zal de
een zeggen, Coolidge wilde alle feiten verzamelen voordat hij tot een conclusie kwam. Nee, zegt de ander, het ontbrak de president aan fantasie om het
geheel te beoordelen op basis van een gedeeltelijke observatie. Sommigen
zouden dat laatste verbeeldingskracht noemen. De psycholoog A.D. de Groot,
noemde dat wetenschap bedrijven op basis van toetsing door partitie, om
daarna de eigen conclusies te toetsen aan de andere kant van het schaap, zal
ik maar zeggen.
13

Tenslotte
Er valt nog weinig te concluderen. Mijn opmerkingen moeten slechts begrepen worden als een aanzet en een pleidooi voor nader onderzoek. Het gepraat
over de biografie als een roman is de dood in de pot. In die hele discussie tussen kunstenaar of historic us worden twee dingen door elkaar gehaald: het
onderzoek (verzamel- en veldwerk) en de vorm (dreamwork) waarin dat
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onderzoek gegoten wordt. Alsof boeken van zogenaamde gewone historici
allemaal dezelfde vorm hebben . Over die vorm als geisoleerd verschijnsel valt
van alles to zeggen maar geldt dat niet voor elk cultuurhistorisch boek . Wie
de biograaf in de marge van een-beetje-kunstenaar drukt, bewijst lippendienst aan het misverstand dat je het bronnenonderzoek ter voorbereiding
van een biografie kunt vervangen door artisticiteit .
Richard Holmes, met zijn fases bureau-, veld en dreamwork, kan ons ook
leren dat het verschil met die gewone historicus echt niet zit in fase 3 . Er zijn
heus wel historici die hun verbeeldingskracht (dreamwork) gebruiken .
Herfstty derMiddeleeuwen voldoet aan deze fasen zonder dat iemand op het idee
komt deze evergreen een roman to noemen . De biograaf, de historicus en elke
non-fictieschrijver mag, nee moet, over verbeeldingskracht beschikken wil
hij kunnen `dromen in zijn bronnen', dat is het essentiele verschil met de
romancier . De biograaf is voor alles historicus, of zoals Holmes in zijn aanbevelingen zegt : `Begeert niet uw buurman de romancier . In het huffs van de
non-fictie zijn evenveel kamers als in dat van de fictie' . En vervolgens kun je
biografen scheiden in de zogenaamde bevers en vlinders, de bevers houden
de bronnen dicht bij de hand, de vlinders stellen zich wat onafhankelijker
van hun documentatie op ."
Sinds bet woord biografie voor bet eerst werd gebruikt in de Dictionaire de Trevoux uit 1721, wordt er gediscussieerd over hoe je de ideale biografie schrijft .
William Somerset Maugham heeft over die ambitie geschreven : `There are
three rules for writing biography', maar zo voegt hij er opgewekt aan toe :
gelukkig weet niemand welke dat zijn, i5
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De voorgeschiedenis van een Fries eenmanstijdschrift
De schrijver Anne Wadman heeft zich gedurende zijn gehele carriere bew0gen op het 9rensvlak
tussen de Nederlandse en de Friese literatuur. Desondanks is hij in Nederland als auteur niet
er9 bekend geworden, slechts enkele van zijn werken werden uit het Fries vertaald. Zijn faam
heeft vooral te maken met het feit dat hij enkele jaren redacteur was van het invloedrijke tijdschrift Podium en hij is (n09 altijd) vermaard als criticus van formaat. Sommigen noemen

hem zelfs een van de beste naoorl09se critici die Nederland heeft gekend. Wadman heeft
vooral een stempelgedrukt op de ontwikkelin9 van de naoorl09se Friese literatuur.
'Het doet mij erg veel genoegen, dat U mijn verhaal "De rode roos" in Maatstaf
wilt opnemen', zo schreef Anne Wadman (1919-1997) op 29 juli 1961 aanMaatstaf-hoofdredacteur Bert Bakker.' 'Ik heb een zwak voor dit verhaal, omdat
het voor mijn eigen gevoel (over zuiver literaire kwaliteiten spreek ik niet)
met m'n hele "ziel" geschreven is. Het is mijn eerste bellettristisch probeersel in het Nederlands, misschien is er aan de woordkeus nog weI iets te verbeteren, dat kunt U dan gerust doen, ik zie het aan de drukproef weI:
Wadmans verhaal kwam terecht in de negende jaargang van Maatstaf, tussen het werk van auteurs als de jonge Jan Wolkers, de toenmalige literatuurpaus Victor van Vriesland, de wat oudere simon Vestdijk en Gerrit Achterberg.2 Het verhaal, zoals het grootste deel van Wadmans proza geschreven
vanuit een personaal vertelstandpunt met hij-focalisatie, beschrijft de eerste
erotische ervaring van een schooljongen met aIle onhandigheid, verwarring
en schaamte die daarmee gepaard gaat.
De knappe boerendochter Frearkje gaat op school door voor het vriendinnetje van de stoere Okke. Okke is niet alleen veel stoerder dan de hoofdpersoon,
hij heeft ook meer seksuele ervaring. Samen met zijn vrienden valt hij Frearkje soms lastig. Frearkje lijkt daarvan niet gediend te zijn, maar verzet zich

Anne Wadman [Letterkundig Museums
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Anne Wadman aan Bert Bakker, 29 juli 1961 [Letterkundig Museum

ook niet echt . De hoofdpersoon krijgt medelijden met bet meisje nadat zij
hem eens royaal haar boterhammen heeft aangeboden . Ze verdient beter,
besluit hij, en hij zint op een manier haar dat kenbaar to maken . Een
afspraakje is de eerste stap . Tijdens een fietstochtje met Frearkje denkt de
hoofdpersoon koortsachtig na hoe hij Frearkje kan vertellen dat zij bet bij

hem veel beter zou hebben dan bij Okke . Maar hoe moet het gesprek op Okke
gebracht worden? Het gesprek verloopt moeizaam . `Ik ben een Bode piemel',

denkt de hoofdpersoon gefrustreerd . Frearkje neemt ondertussen bet initiatief van de tobbende jongen over . Die verliest, overweldigd door de nieuwe
sensatie, alle zelfbeheersing :

Hij zweefde in een extase, hij liet alle gewroet en geknoei, zijn hele
misselijke kleine wereldje onder zich, hij was vrij, hij was hoog en
absoluut, hij was meester . [ . . .] Hij kon zijn hand niet thuishouden,
alles sloeg in zijn binnenste, hij werd allemachtig sterk, zijn hand

tE
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Bert Bakker, foto An Tydeman Letterkundig Museum

Bleed omhoog, onder haar rok, de warmte tegemoet, en in haar
broekje en ergens zong in hem dat betoverende lied : een meisje wilde
niet weten, dat zij een rode roos bezat. ., hij voelde haar weerstand
winnen, maar hij voelde ook de warme huid, een bosje haar, een
warm, vochtig, week plekje . . . van voren gespleten, van binnen vurig
rood. ., zijn vingers tastten en gleden, op wild avontuur wild wild en
toen had hij de slag al ontvangen, pats tegen zijn rechterwang, bet
deed meer pijn dan pijn doet .'
In Friesland werd direct opgemerkt dat Wadman, tegen zijn gewoonte in, een
verhaal in een Nederlandstalig forum had gepubliceerd . `Het zou niet nodig
zijn om dit geval bier verder to noemen [ . . .] als bet niet zo vreemd was, dat
Wadmans product niet in DeTsjerne [Friestalig literair tijdschrift, i94G-i9G8,
Jc] maar in een hollands blad is verschenen . DeTsjerne redactie had toch
hoogstwaarschijnlijk dolblij moeten zijn eindelijk eens een echt hoogstaand
stuk to mogen publiceren . [ . . . ] Met al zijn nukken heeft Wadman tot nog toe
nooit zijn moedertaal verloochend, als hij oorspronkelijk werk uitga£ Heeft
hij zich nu dan van bet vaderland afgekeerd?" Dat schreef Marten Ferwerda
in bet tijdschrift van de Fries-nationale jongeren, Frysldn Oerein (`Friesland
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Achter de school vond je een met onkruid begroeid en oneffen
sportveld, waar de gymnastiekmeester als het goed weer was
zijn korfbalpalen in de hoagte hees en dat aan de achterkant
werd afgesloten door een brede strook hoog opschietend geboomte, overwegend wilgen met opvullingett van braamstrkiken. Bij noordenwind snoof je hier de sterke, prikkelende
geur op van de koffiebranderij in de nabijgelegen fabriek . En
ook hadden hier die eigenaardige jongensrituelen plaats die
men, raadselachtig genoeg, burgemeestermaken noemde, redeloze uitbarstingen van een massale, primitief-barbaarse seksualiteit, een sacre du printemps die een ganse bende tot bezetenheid bracht om een van hen aan to tasten in zijn intiemste
dingen . Hij had het zelf nooit ondervonden, hij paste wel op,
daarvoor stond hij trouwens ook to zeer buiten de jongensgemcenschap, mogclijk vertrouwden ze hem niet en dachten ze
dat hij met het verhaal naar de bovenmeester of naar de politie zou lopen . Zij kozen Never diegenen onder de makkers die
de zaak met zouden verraden, omdat ze zelf niet zuiver op
de graat waren . Je hoefde ook niet veel op je geweten to hebben our to worden uitverkoren, het gebeurde sours zomaar,
een paar keer in het jaar misschien, waarschijnlijk vooral in
het voorjaar, en het scheen ook Been litteken in de ziel achter
to laten, daar had hij tenminste nooit jets van gemerkt . Het
was alleen een wreed, sadistisch vermaak, een vernedering
die crin bestond jets bloot to leggen dat bedekthoordeteblijven, en zo was het weer vergeten, het zoenoffer was gebracht
en de wereld keerde tot normale properties terug . Hij had er
dus buiten gestaan, zoals hij meestal buiten de dingen stond,
het angstzweet brak hem ook al uit, als hij er maar aan dacht
dat het hemzelf zou kunnen treffen, hij droomde sours, dat hij
vocht met een begerige, geile troep die hem overviel en overmande en hem vernederde met dat ontblotingsritueel . Eenmaal, teen het een jongen betrof die hij niet graag mocht, was
hij meegehold met de troep, maar op een afstand, jets van die
406
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verbijsterende woede maakte zich ook van hem meester, maar
hij holde op een afstand en toen bet slachtoffer in een massa
grijpende jongenslichamen verward tussen de braamstruiken
neerzeeg om het machteloos to ondergaan, had hij zich omgedraaid, hij durf de niet kijken, er was ook eigenlijk niets to
zien. Hij had er geen afschuw van, maar hij trilde op zijn
benen en hij bleef op een zodanige afstand dat, ingeval de
bende in een onverhoedse koerswijziging, ziende dat ook hi}
meedeed, hij die er volgens zijn reputatie van braaf jongetje
Been recht op had, op hem mocht aanvallen, hij ze voor kon
blijven tot binnen bet veilige schoolhek. Maar dat gebeurde
niet . Nooit gebeurde he; dat zij him aanrandden . Voelden
ze intuitief, da.t ze zoiets alleen konden doen met diegenen
die er tegen konden, stoere, stevige knapen die zo steil konden
bluffers over „er op liggen", die zo voortvarend en onfeilbaar
waren in het seksuele vocabulaire?
Een keer was de bliksem heel dicht bij hem ingeslagen, omdat ze een jongen burgemeestermaakten met wie hij jet of wat
bevriend was . Het gebeurde - zoals meestal - in de middagpauze', als ze bij goed weer bun boterhammen achter de school
moesten opeten en niet in bet lokaal mochten, de school was
dan op slot . Het betrof Tsjip, zijn vriend, een dorpsgenoot,
eentje aan wie hij alleen al om die vriendschap verplichtingen
had en die de zwakke verbinding vormde tussen hem en die
ruwe, luidruchtige schooljongenswereld . Een geheide vriendschap was het niet, maar in de tijd dat bet gebeurde leek bet
wel wat, gaf bet hem het gevoel dat hij er ook bij hoorde .
Wat Tsjip gedaan of misdaan had, was niet helemaal duidelijk, maar het had to makers met Freerkje, ze moesten haar
anders behandelen, jets van dien aard had Tsjip gezegd . En
Okke, manskerel, boom van een vent in zijn manchester lange
broek, destijds nog bet voorrecht van de alleroudste hoogsteklassers, had de meeste genegenheid voor Freerk je, had „het",
naar men zei, bet vaakst met Freerkje „gedaan" . Okke stond
op en gaf bet wachtwoord : burgemeestermaken . De hele
troep schoot overeind en een ogenblik keek hij in de doodsbange, goedaardige blauwe kalveroogjes van Tsjip, toen
kneep die er behendig tussenuit . Was hij gewoon blijven
staan, dan was er vrij zeker niets gebeurd, zij warm to dicht
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overeind') . Ferwerda ging er dus automatisch van uit dat Wadman zijn werk
in een Friestalig tijdschrift zou publiceren . Hij wist waarschijnlijk niet dat
Wadman `De rode roos' (oorspronkelijk een Friestalig verhaal onder de titel
`De reade roas') niet kon publiceren in het Friesland van eind jaren vijftig,
begin jaren zestig . Daarom begon hij zijn eigen tijdschrift, bet eenmanstijdschrift DeTeannew8dder (`De Tenentrapper') . Het verhaal van de moeizame
puUlicatie van `De reade roas' - door Wadman zelf tot vervelens toe verteld verduidelijkt hoe bet Friese literaire klimaat begin jaren zestig emit zag en
hoe Wadman daarin Ben eenling-positie innam, Ben situatie die door zijn
eenmanstijdschrift alleen maar versterkt zou worden .
Wadman schreef `De reade roas' in 1957 . Hij was in die tijd bezig met de
voorbereidingen voor Ben verhalenbundel met veelal nude verhalen, geschreven tussen 1937 en 1953 en eerder gepubliceerd in DeTsjerne, bet Ulad waarvan
Wadman van i94G tot 1953 redactielid was . Aan dat oude werk wilde Wadman
`De reade roas' nu graag toevoegen . Het aan Wadmans tweede vrouw, de
schrijfster Hylkje Goinga, opgedragen Yn 'e Lytse Loege kwam in 1959 uit bij
drukkerij Laverman, in Ben serie van de Fryske Bibleteek . Over `De reade roas'
schreef Ben van de verzamelaars hem : `Het is Ben heel goed verhaal, dat wel
realistisch is, maar niet pornografisch omdat bet bier zo bij uitstek gaat om
de "ziel" van de hoofdpersoon en zijn reactie op de wereld om hem been .
Maar publicatie via de Fr . Bibleteek durven wij toch niet aan, want heel veel
mensen zouden er aanstoot aan kunnen nemen en bet op de bibleteek verhalen (zo zijn de Friezen)'.' Hoewel de contactpersonen van de Fryske Bibleteek
bet werk niet op morele gronden wilden afkeuren, waren ze bang dat bun
lezers dat wel zouden doen .
Welke podia bleven er nu nog over? In de eerste plaats was er natuurlijk De
Tsjerne . DeTsjerne-redactie was nauwelijks veranderd sinds Wadman in 1953
gefrustreerd afscheid van bet blad had genomen . Oudgedienden Fedde Schurer, Douwe Tamminga en Eeltsje Boates Folkertsma, oude rotten in bet yak,
waren in 1960 nog steeds redactielid . In dit gezelschap van oude heren waren
Freark Dam (1920) en Durk van der Ploeg (i93o) met bun veertig en dertig jaar
relatief jong . Wadman heeft naar eigen zeggen niet expliciet gevraagd of zijn
verhaal in DeTsjerne geplaatst zou kunnen worden . Daarin plaatste hij in juni
1960 wel Ben voorpublicatie van zijn in hetzelfde jaar to verschijnen roman
Hoe moet dat nu, Marijke?, `De forlerne dochter' (`De verloren dochter') . DeTsjerne
was in 1960, net als in 1953, Ben blad dat Uij geen van de afzonderlijke zuilen
hoorde ; bet stond open voor de meest uiteenlopende bijdragen . Tegelijkertijd (en daarmee schijnbaar in tegenspraak) was bet erg traditioneel door bet
stempel dat de oudere redacteuren op bet blad drukten .` Het is duidelijk dat
Wadman niet had hoeven vragen of `De reade roas' kon worden opgenomen .
Lolle Nauta, die in veel opzichten Wadmans gelijkgezinde was, merkte in
dezelfde tijd al op dat de redactie alleen experimenteel werk opnam als er
`geen vieze woorden in staan, d .w .z, woorden die met bet geslachtelijke verkeer en met de anale zones van het menselijk bestaan verband houden'.'
Publicatie van bet experimentele verhaal `De reade roas' in DeTsjerne was in
1960 onmogelijk . Het is verder de vraag in hoeverre Wadman publicatie in De
Tsjerne werkelijk heeft overwogen . Hij was namelijk niet onverdeeld positief
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Anne Wadman aan Cerrit Borgers, ii aPril 1961 Letterkundig Museum]
over bet tijdschrift . Voor de microfoon van de Regionale Omroep Noord had
Wadman al in i95G verteld hoe DeTsjerne volgens hem steeds meer een bloemlezingkarakter kreeg :
Zo gaat zich een zekere onverschilligheid van bet blad meester maken,
onverschilligheid ten opzichte van de weg, die de Friese literatuur
heeft to volgen, onverschilligheid ten opzichte van de vraag waar men
de dingen vandaan heeft als ze maar goed zijn . [ . . . ] Deze methode van
leven en laten leven moge sympathiek lijken, bet is maar de vraag, of
bet litteraire leven er bij gebaat is . Litterair leven toch veronderstelt
uiteraard strijd tussen richtingen, generaties en personen .°
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De Tsjerne speelde volgens Wadman weliswaar een centrale rol in bet culturele
leven in Friesland, maar Lang zou dat niet meer kunnen duren .
DeTsjerne-redactie werd vanaf 1954 beconcurreerd door de jonge redacteuren
van bet experimentele tij dschrift Ouatrebras . Zij zetten zich fel of tegen De
Tsjerne, maar werden op bun beurt ook niet altijd serieus genomen . Hoeveel
Wadman in 1957 ook op DeTsjerne en op haar redactie aan to merken had, heil
verwachtte hij evenmin van de redactie van Quatrebras, waarover hij in dat
jaar kort maar krachtig was : `Te weinig talent, to weinig houding, to weinig
wezen'.' `Het is een beetje triest', zo stelde Nauta in 1961, `als men tot de conclusie moet komen, dat bet verschil tussen beide literaire tijdschriften
hierop neerkomt en men moet ontdekken dat de lust waarmee dergelijke
woorden in Ouatrebras geloosd worden evenredig is aan de onlust waarmee zij
in De Tsjerne worden geweerd' .'° Ook Nauta merkte op - hij deed dat vijf jaar
na Wadman en frappant genoeg voor dezelfde radiomicrofoon - dat er geen
polemiek werd gevoerd in de Friese literaire bladen :
Het ontbreken [ . . .] [van de activiteit van polemisch instinct] in De
Tsjerne hangt samen met de burgerlijkheid van dit tijdschrift, [ . . .], de
angst om to tornen aan de vooroordelen van de traditionele Friese
lezer . De afwezigheid hiervan in Quatrebras hangt samen met bet feit,
dat dit tij dschrift zich nog steeds orienteert op de Nederlandse experimentelen, een richting, die zo langzamerhand is doodgebloed ."
DeTsjerne en O_uatrebras waren de belangrijkste literaire bladen in bet Friesland
van eind jaren vijftig, begin jaren zestig . Naast die twee bladen had Wadman
zijn `De reade roas' nog kunnen sturen naar It Heiteldn . Dat tijdschrift - geen
exclusief literair tij dschrift, maar een snort familieweekblad - stond echter
in Wadmans optiek helemaal onder aan de literaire ladder . De kans dat hij
zijn verhaal daarin heeft willen publiceren is niet bijster groot . Sinds 1954
bestond bovendien de mogelijkheid om korte verhalen en poezie in to sturen
voor de Rely Jorritsmaprijs . Aurelius Hotze Theodorus Jorritsma (i9o5-1952)
was een nude bekende van Wadman, die tijdens zijn redacteurschap van De
Tsjerne regelmatig en vaak ook tevergeefs geprobeerd had zijn poezie aan dat
blad to slijten . Jorritsma was afkomstig uit een rijke familie, leefde als bohemien en stierf kinderloos . Voor zijn dood belegde hij zijn geld in een fonds
dat bestemd was voor een literaire prijsvraag om de Friese literatuur to bevorderen ." De naar hem vernoemde prijs was niet de eerste prijsvraag waarvoor
Jorritsma geld beschikbaar stelde . Wadman was als Tsjerne-redacteur reeds
betrokken geweest bij prij svragen waarvoor geld van Rely jorritsma werd
gebruikt. Daardoor had hij al een goede indruk van hoe Jorritsma's testament
in elkaar zou steken. Vanuit de Kanaalstrjitte in Sneek stuurde Wadman
reeds in 1954 een verontruste brief aan bet toenmalige bestuur van Stifting
De Fryske Bibleteek over de Rely Jorritsmaprijs, die dat jaar voor bet eerst
werd uitgeschreven :
Uit de kranten heb ik vernomen, dat bet Testament van Rely Jorritsma
door bet Bestuur van de Fryske Bibleteek zodanig wordt uitgelegd, dat
diegenen die voor de prijsvragen werk opsturen, zich verplichten bun
werk in It Heiteldn to laten opnemen als de redactie van dat blad dat

wenst, Als Fries schrijver meen ik verplicht to zijn U op bet volgende to
wijzen. In de eerste plaats meen ik to weten, dat de tekst van bet
bedoelde testament die kwestie openlaat, in zoverre dat aan bet
Bestuur van de Bibleteek wordt overgelaten de publicatie to regelen,
wat inhoudt, dat bet Bestuur bet volste recht heeft, de inzenders in
bun publicatie vrij to laten . In de tweede plaats meen ik, dat de Fryske
Bibleteek als taak heeft de bloei van de Fryske literatuur in bet algemeen to bevorderen, en niet in bet bijzonder die van bet een of andere
tijdschrift. [ . . .] Als deze wensen, in bet bijzonder de publicatievrijheid inzake de prijsvragen, niet worden ingewilligd, moet ik tot mijn
spijt verklaren dat ik als Fries schrijver niet aan de Rely Jorritsmaprijsvragen kan meedoen, hoe aantrekkelijk die financieel gezien ook
mogen ziJjn •"

Anne Wadman en HylkJ'e Coinga Collectie Tresoar, Leeuwarden ]

Ondanks deze stellige woorden zou Wadman in 1959 toch aan de bewuste
prijsvraag meedoen . Waarom? `Heel simpel,' zo schreef hij hierover drie jaar
later, `ik kon dat verhaal verder nergens kwijt. De enige manier om dit verhaal behalve een buroladebestaan ook een Joel to geven (+ de erkenning + een
paar ioo gulden) was de R .J .-prijsvraag'." In zijn autobiografie Mel Abraham
fustkje beschrijft Wadman hoe hij `De reade roas' liet lezen aan zijn goede
vriend Douwe Tamminga en aan de wat traditionelere en zeer christelijke
Eeltsje Boates Folkertsma ." `Gruwelijk en immoreel' vond Folkertsma bet de
jury van de Rely 1orritsmaprijs op to zadelen met `De reade roas' . Eerder dan
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dat bet Wadman ervan weerhield, moedigde bet hem aan zijn verhaal in 1959
in to sturen . Maar bekroning bleef uit, Wadman kreeg zijn verhaal in mei
1960 teruggestuurd en `De reade roas' zou ongepubliceerd blijven ." Dat beviel
Wadman niet . Hij had immers al vaker problemen gehad zijn werk kwijt to
raken . Sterker flog, bet dreigde een terugkerend probleem in zijn schrijverschap to worden . Om to voorkomen dat `de reade roas' op de plank zou moeten blijven liggen, bedacht Wadman zoals gezegd een creatieve oplossing : hij
riep zijn eigen tijdschrift in bet leven . `De reade roas' kwam in bet openingsnummer dat in maart 1961 verscheen, een klein half jaar vbor de Nederlandstalige versie in bet septembernummer van Maatstuf .
Maar daarmee was bet verhaal nog niet afgelopen . Nadat Wadman bet eerste nummer van zijn tijdschrift de wereld in had gezonden en nadat hij in de
zomer van 1961 - op initiatief van, en na bemiddeling door zijn boezemvriend
Gerrit Borgers (i9i7-1987)- contact had opgenomen met Bert Bakker over
puUlicatie in Maatstaf deed Wadman een vervelende ontdekking ." Op een
feestje sprak hij een lid van de Rely-jury die zijn verhaal had afgekeurd . Wadman schreef daarover zelf :
De beer Gerben Brouwer, die na in een grijs verleden een keer een
snort van dichtbundeltje to hebben gemaakt, daaraan bet recht ontleent om voortaan overal met zijn zelfvoldane neus vooraan to staan,
op feesten en drinkpartijen, op bruiloften en recepties, op conferenties en forums, in commissies en jury's, sprak mij in april van dit jaar,
direct na bet uitkomen van de eerste Teannewddder, op een feestelijke
gelegenheid aan, met een gezicht van wij-zijn-altijd-zulke-goedematen-geweest-en-u-begrijpt-mij-wel . Hij zei : `wat was dat een steengoed verhaal van u . In vertrouwen gezegd : bet kwam in de Rely jorritsma-prijsvraag ver bovenaan'. '°
Wadman was hevig verontwaardigd dat de jury zich door andere dan literaire
motieven had laten leiden . Tegelijk hadden de gebeurtenissen Wadman niet
zb hoeven verrassen, hij had immers jaren daarvoor een dergelijk conflict al
voor mogelijk gehouden . Waarom was hij dan nu, in bet najaar van 1961, toch
teleurgesteld over de gang van zaken? Daarvoor zijn meerdere redenen aan to
voeren .
In de eerste plaats was er vanaf 1954, bet jaar van Wadmans brief aan de
Fryske Bibleteek, tot 1961 blijkbaar weinig veranderd in literair Friesland .
Toegegeven, in 1954 dacht Wadman dat Ouatrebras geen Lang bestaan gegund
zou zijn, terwijl dat blad in 1959 en 1961 nog wel degelijk meedraaide . Wadman nam de nieuwe generatie jongeren in 1961 echter nog steeds niet serieus . Hij was daarin niet de enige . In bet centrum van de literaire carrousel
draaiden DeTsjerne en de Fryske Bibleteek nog op voile toeren mee, en die constatering (die eens to meer Meek uit afkeuring van Uepaalde elementen uit
`De reade roas') zal Wadman niet vrolijk hebben gestemd . Hij wist inmiddels
zeker dat Rely-inzendingen op literaire en morele motieven beoordeeld werden . Kort na Cerben Brouwers ontboezeming werd Wadman namelijk
gevraagd voor de jury van de Rely-prijs ." Hij wilde die uitnodiging graag aannemen, op voorwaarde dat hij als jurylid geen rekening hoefde to houden
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met de smaak van De Fryske Bibleteek. Rienstra antwoordde daarop dat de
jury eenmaal een verhaal niet had bekroond vanwege andere dan zuiver literaire motieven . `Dat verhaal was : De rode roos, inzender bij U bekend :'° Wadman is om deze reden nooit jurylid geweest voor de Rely-prijs ." Ten slotte zal
het Wadman zijn tegengevallen dat bij de afkeuring van zijn verhaal ook persoonlijke verhoudingen een rol hadden gespeeld ."
Nauta gaf al in 1957 een rake typering van Wadman :
Wadman zijn front is smal, want hij presteert het om geheel op eigen
kracht to vechten zonder deel uit to maken van een literaire clan,
waarin zo menig dichter zich na verloop van tijd zo aangenaam
begeeft. Of het mogelijk is zich op zo weinig ruimte staande to blijven
en steeds weer bereid to zijn de dupe to worden, of het mogelijk is to
blijven staan zonder het front in een vooroordeel over to laten gaan,
alleen de toekomst kan dat aantonen . Wie strijdt, moet bereid zijn het
gevecht to verliezen ."
Hans Renders typeerde de drijfveren van redacteuren van eenmanstijdschriften als volgt : `Er zijn schrijvers die het gezeur met redacteuren beu zijn en
daarom bass over eigen schrijfsels willen worden . Een eigen winkeltje hebben, zonder bemoeienis van buitenaf, dat lijkt hun drijfveer . Dergelijke eenmanstijdschriften vertonen de mentaliteit van de kleine middenstander . Een
eenmansredactie wil in haar eentje de wereld wel eens op de hoogte stellen
van wat haar dwars zit' . = ` Was het niet onmogelijk, dan zou men denken dat
Renders hier speciaal Wadman op het oog had, net als toen hij iets eerder
schreef: `Zelden wordt de vijand vernietigd, maar bijna altijd loopt de eenman schade op' ." Datzelfde was namelijk het gevolg van Wadmans Teannew&dder. Van dat blad zouden in totaal acht nummers verschijnen, vier nummers
per jaargang . In zijn tijdschrift zou Wadman de strijd aangaan met de culturele elite in Friesland, die voornamelijk bestond uit vooroorlogse schrijvers
zoals Fedde Schurer, Douwe Tamminga en Eeltsje Boates Folkertsma . Het
waren de schrijvers van de generatie die herhaaldelijk riep dat een volgende
generatie het werk zou moeten overnemen, maar die, toen dat dreigde to
gebeuren, weigerde haar plek in het centrum van de macht op to geven . Wadman trok niet alleen ten strijde tegen degenen die een verhaal als'De rode
roos' afkeurden, zijn vrienden moesten er eveneens aan geloven, en hij
spaarde ook zichzelf niet. Zijn toon zou aanvankelijk vooral ironisch zijn,
later meer cynisch . Het middel bleek erger dan de kwaal ; in plaats van de
gewenste effecten had DeTeannewddder vooral ongewenste bijwerkingen . Door
zijn eenmanstijdschrift werd Wadmans positie als Einzelganger versterkt,
kreeg hij ruzie met zijn vrienden en viel hij ten proof aan sombere gedachten
over zijn eigen schrijverschap . Het blad was de uiting van het isolement
waarin Wadman als schrijver terecht was gekomen en waarvan hij zich tijdens het tijdschriftavontuur steeds pijnlijker bewust werd . Zijn zoektocht
naar (zelf)bevestiging zou geen bevredigend resultaat opleveren . De overstap
naar bet Nederlandse literaire veld lag voor hem hoe langer hoe meer voor
hand . Van bet stempel Fries schrijver zou Wadman zich echter niet meer los
kunnen maken.
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Literaire censuur in West-Vlaanderen
In i95i werd de Arkprijs van het Vrije Woord in het leven geroepen omdat de
Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen geweigerd had om de Provinciale Prijs voor Letterkunde toe to kennen aan Marnix Cijsen voor zijn
roman Het boek van Joachim van Babylon, zoals voorgesteld was door de j ury . Toch
was het niet de eerste keer dat een Bestendige Deputatie de beslissing van
een jury naast zich neerlegde . In West-Vlaanderen werd de vijfjaarlijkse
prijs, ter waarde van 5 .00o Belgische frank, in 1929 en 1939 niet uitgereikt,
maar vervangen door aanmoedigingspremies .' In 1934 wend zelfs vooraf
gesteld dat enkel aanmoedigingspremies zouden gegeven worden, omdat er
slechts 3 .z5o frank beschikbaar was . Uitzonderlijk werd bovendien een leeftijdsgrens van 35 jaar vastgelegd . Daarnaast moesten de laureaten in WestVlaanderen geboren zijn of er minstens vijf jaar wonen . Alleen nog niet
bekroonde werken die in de voorafgaandelijke vijf jaren verschenen waren,
konden tot i5 juli 1934 ingezonden worden . De jury bestond uit Stijn Streuvels, Frank Baur, hoogleraar aan de Universiteit van Gent, en J . Provost,
leraar aan het Atheneum to Brugge .~
De jury beslist om het bedrag to verdelen over drie auteurs . i .i5o frank gaat
naar Marcel Matthijs voor Herfst (i93o) . Karel jonckheere en Gaston Duribreux krijgen beiden een aanmoedigingspremie van i .ooo frank, de eerste
voor zijn poeziedebuut Proefvlucht (1933), de tweede voor zijn prozadebuut
Karoen in't aanschijn van de zee en het handschrift van het verhaal Derina . Op i9

Karel Jonckheere rond 1929-30 [AMvc-Letterenhuis]
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december 1934 brengt een bevriend ambtenaar Karel Jonckheere met een vertrouwelij ke brief op de hoogte . `Officieel nieuws volgt aanstaande week',
schrijft hij, maar op 27 december laat hij weten dat de Bestendige Deputatie
bet nieuws nog niet bekrachtigd heeft . `Indien ik u niets laat weten vobr i
januari, 't is dat de bekrachtiging intrad : Twee dagen later verzoekt de briefschrijver jonckheere `enkele minuten [ . . . J to zien, morgen, voor bet Stadstheater, to Oostende omstreeks 7 i uur s avonds'.'
Wat de man to vertellen had, kunnen we vermoeden, want de Bestendige
Deputatie heeft op 28 december besloten niet in to gaan op bet voorstel van
de jury .' Op 5 januari krijgt Jonckheere een officieel bericht van gouverneur
Hendrik Baels, met diens gestempelde handtekening, `dat, na image genomen to hebben van de ingezonden handschriften, de Bestendige Deputatie
bet geraadzaam heeft gevonden Been premien toe to kennen' .
De twee andere laureaten hebben wellicht dezelfde brief gekregen, want
Stijn Streuvels schrijft drie dagen later aan Marcel Matthijs, dat hij `van die
beslissing niets of weet - bet is bet eerste woord dat ik er over to vernemen
krijg . Ik vraag dus inlichtingen over die `beslissing' aan de bestendige deputatie, en bet zal van de motivering hunner beslissing afhangen of ik bun
mijn ontslag als voorzitter van die jury en als lid van die kunstcommisie [sic]
inzend, of niet'.`
S

Streuvels krijgt snel antwoord . `De bestendige Afvaardiging is bet met U eens
over bet "kunstgehalte", maar neemt andere standpunten in, voor dewelke
geen letterkundige bevoegdheid vereist is, maar die bij openbare besturen,
zorg moetende dragen voor volkswelzijn en volksverhefPing, dienen in aanmerking
genomen to worden ; daarom heeft zij gemeend gene kunst to moeten aanmoedigen wier uitslagen betwistbaar zijn op dit gebied :
Streuvels is razend en giet bet antwoord in een artikel voor DeStanclaard,
waar bet op a januari verschijnt onder de titel `Het geestelijk manna in de
Provincie West-Vlaanderen' .' Streuvels vindt dat hij zijn collega's en zichzelf
moet verantwoorden tegenover de inzenders, en dat ook de kunstenaars
moeten weten `dat hunne kunst bet volkswelzijn en de volksverheffing tot
richtsnoer hebben moet. Dit werd bun niet medegedeeld, maar ik meen bet
to moeten doen in plaats van de heren der s ..a .' . Streuvels merkt op dat de
provincie op deze manier flunk bespaart op bet budget van Schone Kunsten en
voor de toekomst bezuinigt op de onkosten van een jury, want die hebben ze
toch niet meer nodig . Ten slotte vraagt hij zich af : `Welke sommen worden er
besteed aan prijskampen voor hengsten, mercies, stieren, koeien, geiten,
konijnen, hanen en hennen? . .. en of men daar ook dezelfden stelregel zal
toepassen als bij de kunst?' .
Andere kranten citeren gretig uit de tekst van Streuvels . Op 17 januari
komt de zaak aan bod in Het Laatste Nieuws en in Vooruit, op ZG januari in De
Schelde . Boekuil Raymond Herreman stelt voor de helden van de Bestendige
Deputatie een borstbeeld to geven in bet Museum van Letterkunde . `Bij
nader onderzoek is de geheele zaak toch niet ongelooflij k ; alles is normaal .
Die heeren weten waar bun belang ligt . Hoeveel kiezers minder kan dat
bedragen? En dan nog, met een premie zijn literatoren toch niet uit to koo-

ST'YN • STREUVELS

ingoyghem den 8 Jaari,'35

Waarde 1-leer Matthys,
1k kan U eerlijk verzekeren dat 1k van die beslissing niet
af weet - het is het eerste woord dot ik er over te vernernen
krijg .
1k vraag dus iri1 ohti agen over die besli ssing*t :an de be-

teadige deputtie,en het zal rann de motveering hunner oeslissing afnangei of 1k hun mien ontslag als voorzitter van

die jury en als lid van die kunsteonimisie lnzend, of riiet .
H
Nadat 1k
held gekreen heb over dat geraadzaam yin
olD eene
r nales toe to kexmen,zal 1k IJ medecieelen vat "wig"
als iroorste]l van bekrooning hebben in& ;ediend .

Stijn Streuvels aan Marcel Matthijs, 8 januari i

[AMvc-Letterenhuis]
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De letterkundige Pr e1 mie~s ~~~
van West-Vlaanderen
EEN PROTEST VAN STUN STRELJVELS
NAAR AANLEIDI iG VAN SET
BESLTJIT DEB BESTENDIGE
AFVAABDIGZNG

voegdheld vereiseht Is, near welke door

opeiibare beeturen die zorg moeten, dra .
gen voor volkswclzljn en volkeverheffing
Glenn in aanmerking genomet to war
Stiln Streuvels heeft een brief opetr den ; dears nt heeft ell gemeend goon
bear gemaakt near aanielding vast let kunat to moefgn aanmoedlgen wier nitbesluit der bestendige ai'vaardtgfrig vast alagen betwlstbaar zijot op dit gabled .
West-Vlaendoren, betreffende de letterkundige premier .
pxgA*k,
Voor hit
~nnc yu d

sti jot

Streuvels teekent daarbi j aatx

dat de jury due a depravant a of oozeue'71Jh w .-1~ heart ii(Iron lwkrtnnarf

I.a Deputation Permanence

arbitre de is muralit~ et
caesura li#t~ralre

Le ridicule ne cue plus, et
e'est bien dommage. . .
Ecouter clone eette histoire .
Ii existe -- on l'ignore trop
-- on contours litteraire pour
eerivains West-Flamands. Cheque annee plusieurs ouvrages
sons couronnds. Un prix de 5000
fr. eat accorde, des primes d'un
total de 3500 Zr. cant dim
buy es. Four 1934, l'import des
prix fut adult, tout compris,
3.350 fr. Inelinons-noun devant
les Gores necessites du moment .
Le jury, compose de Frank
Lateur (Styn Streuvels), Prof .
Frank Baur, de i'Universite
de Gand, et Dr . Pruvast, de
1'Athenee de Bruges decide qu'il
convenait de recompense( lea
auteurs solvents : Marcel Mat-

tion .
Que lea podsies de K. Jonckheere, dtaient ' asset sensuelles mats non, immorales ' ;
mail qu'on y trouvait un vera,
dont la traduction est a pen
prds : a Nous me sommes pas
Glen et no n'avons pas besoin
de dieux z. Ce ver dens to
fruit avalt a pdniblement im
pressione a le censeur. . . c pi)nli)k getroffen ! ».
Que daps le roman a Derma y
de G . Duribreux apparalt unc
phrase faisant allusion a. ., note
premiere nuit de noses ! ! !
Que l'ouvrage de M . Matthys
ne contient rien de reprehensible ! ! ! et qu'il sera rein.
Et voiltt !
Kous ignorons tout de la pex-

lodien

Moltaluli e80

WesI-V1aming ware . . .
HIJ ZOU NIET IN AANMERKING
lCOtAEM YOOR EEN LETTERKUWpIG
PREMIETJE . . .
ALQUS ZiJPlE EX-EXELLENTI£ GAELS
WiJ hebben bier reeds herhaaldelijk geschreven over hit letterkundig incidentje,
dat zich heeft voorgedaan in de gezegende
contrijen West-Viaanderen. De jury had een
driQtal jonge mermen voorgesteld voor een
letterkundig premietje van och arme
fr . 1 .350,- en twee van fr 1 .000,-. Maar
de heeren bestendige afgevaardigden, wiilende een hlijk geven van hun bestendige
inteliigentie en schranderheid en van hun
bestendig moraliteitsgevoel, besioten dit
West-Vlaamschen letterkundig manta niet
hit to reiken . Toen door den laude grog
die treurige mare, zooals de grootvader van
minister Hezidrik De Man over Conscience
tong, is er een run geweest near de werken
van die pornograt'ische schrijvers . Veleu wi3 o .a. - kenden rust noch duur zonder
dat wij moisten wie zij u - aren . Welnu, zij
ziJn Marcel Maths, Karel Jonekheere,
C3aston Duribreux, de middelste zijnde een
dichter, de twee anderen romanciers . . . De
iPVte steex noe meer in hit Vlaamsche land,

pen ; wet voordeel heeft men er den bij? Als ze moedig waren zouden daze

heren gezegd hebben : "Kijk eens, wij hebben geen geld genoeg voor de processies, banketten, de nieuwe vlaggen, de ondersteuning van hat paardenras, en kunnen omen schat dus niet verspeelen aan literatureluur!"''

Aangemoedigd door de steun in de pers, besluiten de gedupeerden zelf in
actie to komen. Jonckheere nodigt Marcel Matthijs uit in Oostende om

semen met Duribreux rond de tafel to gaan zitten : `Nu de bladen zich op hat
gavel van den L . Wedstrijd van W.VI geworpen hebben, ken hat tijd worden

dat wij [ . . .J eens elkaars indruk trachten op to vangen . [ .]
. .natuurlijk hebben
wij niet geschreven om aangemoedigd to worden, doch een ding staat vast :
de heeren juryleden zijn gloeiend kwaad en vragen eerbied van onbevoegden
voor bun beslissing'. Het is niet de bedoeling `om een complot to smeden,

noch om een premie tegaan a fschooien, doch om uit daze "verwarde zaak" klaarheid
en openhartigheid tegenover ons werk to puren' . Matthijs, die zijn twee
medelaureaten niet persoonlijk kent, is verhinderd, maar daarom niet minder strijdvaardig : `de reactie in de pers is maar pas begonnen . En ik zorg er
wel voor dat er voile licht in hit boeltje komt' .'
Jonckheere en Duribreux, die goede vrienden zijn, trekken alvast met z'n
tweeen ten strijde en nemen contact op met enkele provincieraadsleden en
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Telegram van Hendrik Baels aan Karel jonckheere, i maart 1935 AMvc-Letterenhuis

literaire collega's De voorzitter van de P r ovincieraad
i
Alfred Ronse > doet of
ziJ'n news bloedt en beweert zelfs dat `de jury [ . . .]beshst heeft ditJaar geen
PriJ'zen toe to kennen De Bestendiga ofvaardigm
i' h biJ daze
'g [ . . .] heeft zc
beslissing neargalegd' .'° Toch raadt hiJ' onckheere en Duribreux aan een
korte audientie aan to vragen biJ' de gouverneur . In een brief doen ze een
beroeP op gouverneur Hendrik Baels `als Gouwheer, aal s Oostendenaar en als
letterkundige' die hen prompt uitnodigt." Ze bereiden hun argumentatie
schrifteliJ'k voor en dienen zich op v riJ'dag i f ebruari om 3 uur 'm de nami ddag
aan in Brugga Het verhaal dat onckheere veertig l'aar na de fea'ten 'm hat
derde deal van ziJ'n memoires Waarp1 ant 1m~n~ ezel ophangt is enig sms
z ver1 2 "'
1eur door de vervagende hermnermge n . HiJ zlet hen nog met z 'n rieen
wachton asn a voet van de Halletorenm B rugga en citeert Marcel MatthiJs
terwiJ'l hat buiten iJ'f staat at Matthi's
J niet aanwezig was .
Wat er tiJ'dens dat onderhoud gezegd is, valt tameliJ' k goed to reconstrueran Het blad met de vooraf oPgestelde argumenton i s bewaard alsook een
brief van onckheere aan Marcel MatthiJ's en een van Duribreux aan StiJn
Streuvels over hat onderhoud 13 Het be1angriJ" kste document ' s eve n el he t
hierna volgende verslag, dat onckheere onmiddelliJ'k na de fea' ten m dial oogvorm uitschreef. De tekst is wellicht een gecondenseerde versie van h et
1
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Begin van Jonckheeres verslag van het onderhoud biJ ' gouverneur Baels [AMvc-Letterenhuis]

gesprek maar hij geeft wel een goed beeld van de houding van de toenmalige
katholieke overheid tegenover een groepje jonge, aanstormende schrijvers .
Gehoor bij den Couverneur to Brugge op i Februari 1935 to 15 uur
i . Met den Gouverneur den h . Baels alleen
• Waarvoor is bet Heeren?
• In verband met lett[erkundige] . Wedstrijd
• Het is eigenlijk een wanhopig geval, heeren . Het is een buitengewoon voorrecht voor U in verband met deze zaak to worden ontvangen . De B[estendige] D[eputatie] komt gewoonlijk nooit weer op
een beslissing . Maar de samenkomst is to 16 .30 uur . De h . Matthijs
heeft ook een audientie gevraagd .
We hadden echter gaarne enkele woorden tot de Oostendenaar
gesproken .
D . Mijn boek handelt over de zee . Ce hebt bet misschien gelezen .
B . Neen, maar men heeft me enkele bizonderheden over bet kaaileven
getoond .
D . Ik heb een aanbod gekregen van een Nederl . Firma, die bet boek
opnieuw zou uitgeven, moest een bekroning, een officieele, bet
werk als publiciteit dienen .
J. Het antwoord van de B[estendige] D[eputatie] heeft ons ten zeerste
verwonderd, h[eer] G[ouverneur], char bet een publiek geheim is,
dat wij de bekroonden zijn .
B . Hooja! moest Douwes Dekker in dezen wedstrijd medegedongen
hebben, hij zou ook niet bekroond zijn geweest . Wat hem toch niet
belet heeft Multatuli to zijn geworden . Ik schat hem ten minste zeer

hoog . Uw werk heeft dus ook geen bekroning nodig om zijn weg to
.
maken Het hangt hoegenaamd niet van den Pril's of

•

Tot iG •3 o uur dus

i . Met Gouverneur & den h . Vandenberghe"
J. Verwonderd brief. Str . B & Pr . Zij n beproefde Katholieken. Waren
overtuigd dat B[estendige] D[eputatie] bet oordeel van de jury zou
bekrachtigen . Geld staat op begrooting en moet of mag dus uitbetaald worden .
Hoogere Commissie Volksopleiding heeft ten andere verslag Jury

goedgekeurd .
Kunnen niet aannemen dat ons werk tegen volkswelzijn en volksverheffing was .
i . Ikzelf: poezie slechts gelezen door betrekkelijk klein aantal menschen. Zie niet in dat zelfs de inhoud tegen v[olkswelzijn] & v[olksverheffing] is
z . Wat werk h . Duribreux betreft . . . .
D . Mijn werk berust op Kath[olieke] grondslag, maar geschreven volgens de werkelijkheid van h[et] leven .
B . Zijt gij bet die Herfst hebt geschreven?
D . Nee, Matthijs . Ik schreef Karoen & Derina .

B . Ik, die nochtans zeer breed ben in gedachten, moet bekennen dat
bet fragment over den ien huwelijksnacht to Brussel zeer gewaagd
1S .

D . Ik ken dit fragment van buiten, h[eer] G[ouverneur] . Het luidt als
volgt : (zie Derina)
B . Die `wonde' is, die nogal gewaagd klinkt.
D . Dat is toch maar een figuur, meneer de C[ouverneur] .
B . Misschien, maar dan een gevaarlijke figuur . Mag ik de zaak overlaten aan den h . Vandenberghe, vz van de B[estendige} A[fvaardiging}
en die zich speciaal met de zaak bezig heeft gehouden .

V. Wat dh . G [ouverneur] over dat voorzitterschap zegt is niet helemaal

waar . Hij is vz . Maar bet is waar, ik heb de zaak ingeleid .
i . Jury heeft u werkelijk bekroond . Ik wil openhartig spreken, zelfs al
zeg ik zaken, die niet openbaar zijn geweten . De jury is misschien to
ver gegaan, door den uitslag to puUliceren, maar daarover wil ik bet
nu niet heUben .
z . De jury heeft een lett[erkundige] verantw[oordelijkheid] . Wij, de
B[estendige] D[eputatie], die om een gansche Provincie to waken, en
dus ook op zedelijk gebied . De jury hadden we verwittigd, dat de
B[estendige] D[eputatie] nog altijd bet laatste woord to zeggen
heeft .
3 . De bekroonde werken werden aan 3leden der B[estendige] D[eputatie] ter lezing gegeven . Ik heb de poezie genomen, twee anderen, die
ik niet wil noemen, en die den gewonen lezer vertegenw[oordigen]
hebben bet werk van D[uribreux] & M[atthijs] gelezen .
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4Met veel aandacht heb ik verzen gelezen Vind )' e buitongewoon .
Moet bekennen dat ze werkeliJ'ke hooga lest erkundige waarde hebben • niet to modern ; zeer schoone passages : bezoek aan de Moeder
o a en Conflict
J • Wat staat er eigenlil'k in mil'n werk tegen de PriJ's
V• U werk is eigenliJ'k zoo niet Ik ben PiJ'nliJ'k getroffen gaworden door
die godskwestie
Dat heeft o .a . P Kiroul ook gezeid Maar dat is een filosofische
oPvatting .
• Uw werk, h Duribreux heb ik dus niet gelezen ook dat van
M atthiJ's niet •
D vertelt wat er in K[amen] & D erina staat
Het is zeer PiJ' nliJ' voor miJ, als Kath ohe zoo eooreeld to worden
V• Sommige zaken ziljn door iedereen gekend en moeten niet gzei
e d
w orden
D • Ik vind het togisch dat een K atholiek schriJ'ver ook sPeciale onderwerPen aangaat Een K atholiek mensch zoowel als een ander, >
heeft dezelfde thema's to beleven In de boeken vindt een K atholiek mensch gewoonliJ'k geen raad Ik heb over die zaken moeten
beschriJ'ven, zonder Prikkel Het is verkeerd een boek to oordeelen
naar een fragment, dat steeds in zi'n
J kader hoeft to staan .
• Dat is waar . Het sPiJ't me dat ik uw boek niet gelezen heb .
J • M i)'nheer van den B erghe , elk van ons wit zich achteruit trekken, wanneer hiJ ' door ziljn werk zou beletten e ander en bekroon d
to zien
• Daarover mag ik helaas niet beslissen
We hadden eens moeten samenkomen vooraleer dat ongelukki g
besluit werd genomen Een woord is sours maar een woord, en wanneer de geest niet gewiJ'zigd wordt, dan is er allicht een vergliJ'
e k to
treffen
Let wel M Van den Berghe, wiJ' vragen het geld van onze bekroni n g
met .
V. Het mag toch niet meer uitbetaald worden . Het is ingeschreven op
de rekening'34 •
J . Wij hebben het reeds aan alien gevraagd
a . Been geld?
b . jaloersheid van niet bekroonden?
V. Neen, alleen de zedelijke kant komt in aanmerking . Wat niet betekent dat ik uw werk zou zedeloos vinden .
J. Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld?
• Dat wordt op de volgende rekening geschreven . Dat is bezuiniging,
dat valt weg .
J . Wij zijn jonge schrijvers en kunnen nu misschien een uitgever vinden, een aanmoediging . De h . Duribreux zal daardoor misschien
zijn contract met de u[itgever] Tieme [?] niet kunnen sluiten .
V Wat zoudt ge eigenlijk willen dat ik doe?

J . Dat men ons een brief sture met het Uesluit van de jury . De B[estendige] D[eputatie] moet ter wille van haar verantwoordelijkheid in
deze zaak niet genoemd worden .
V. Of een mededeling naar de dagUladen sturen?
DJ . Ook goed, als we maar een bewijs hebben .
V. Alleen kan ik er niet over beslissen, maar toekomende vrijdag zal ik
het voorstellen aan de B[estendige] D[eputatie] Dit is echter geen
belofte dat het zal doorgaan .
J . Vermits gij invloed hadt m . Vandenberghe van de vorige beslissing,
zult gij er ook wel hebben van deze .
J .D . Dank u zeer . Zeer spijtig dat we deze gemoedelijkheid niet hebben
gekend van de beslissing .
Het wordt dus afwachten tot 8 februari wat de stappen van Jozef Van den
Berghe opleveren . Die dag vallen er bij Jonckheere twee berichten binnen
over de zaak . Het eerste is een telegram : `Moogt nieuw verhoor bij Gouverneur aanvragen' . 15 Dat doen ze uiteraard onmiddellijk, met een brief op io
februari . Het andere is een kaartje van Marcel Matthij s, die ondertussen wat
op eigen houtje gehandeld heeft en daardoor serieus gedemoraliseerd is . `Ik
geloof, dat de zaak hopeloos verloren is . De Bestendige Deputatie heeft, als
gevolg van mijn schrijven aan den Gouverneur, over ons geval nogmaals
beraadslaagd, beraadslaging die ten onzen nadeele is uitgevallen . Nu komt
er nog een protest vanwege het bestuur der vereeniging van Vl . Letterkundigen. •' s Jonckheere probeert hem wat op to beuren met een verslag van hun
bezoek aan de gouverneur ." Hij raadt hem aan nog enkele dagen geduld to
oefenen .
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Marcel Matthijs aan Karel Jonckheere, 14 februari 1935 [AMvc-Letterenhuis]
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De verslagenheid van Matthijs is het gevolg van een briefje van Baels van 7
februari, waarin die zegt dat het provinciaal college niet op zij n beslissing
kan terugkeren .'° Dat briefje is op zich voldoende bewijs dat Jonckheere en
Duribreux gewoon aan het lijntje gehouden worden . Matthijs heeft ook nooit
een onderhoud bij de gouverneur aangevraagd . Op zondag 17 februari komen
ze met z'n drieen samen in Oostende, waar ze verdere stappen bespreken ."
Ook de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, die op iG februari vergadert in de Vlaamsche Club in Brussel, buigt zich over de `niet-uitkering van
de letterkundige premien van de provincie West-Vlaanderen . [Voorzitter F .V.
Toussaint van Boelaere] leest brieven voor van de hh . Matthijs, Streuvels en
Baur en een ontwerp van protest aan de Couverneur . De vergadering is van
mening dit protest korter en scherper to maken en liefst onder vorm van
motie, en deze dan to publiceeren' .'°
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F.V . Toussaint van Boelaere aan Karel Jonckheere, 27 maart 1935 AMvc-Letterenhuis

Ondertussen wacht Jonckheere vruchteloos op een reactie van de gouverneur .
Wel komt er nog een telegram van jozef Van den Berghe met de cryptische
mededeling `Deel vrijdag telegram mede gouverneur' . In De Duinengalm van ii
februari verschijnt zelfs bet bericht dat de prijzen nu toch uitgereikt sullen
worden . Maar dat is slechts een foute conclusie van een journalist op basis
van de aangekondigde nieuwe audientie bij de gouverneur .
Op 25 februari heeft Jonckheere nog steeds geen antwoord gekregen en
dringt nog eens aan bij Van den Berghe . Hij herhaalt dat hij `aan journalisten
en provinciale raadsleden geweigerd had inlichtingen to verstrekken [ . . .] in
de vaste overtuiging, dat de Bestendige Deputatie zooniet op haar beslissing
zou terugkomen, toch ten minste bet verslag van de heeren Lateur, Baur en

[ z] Marcel Matthi ~j s rond 1933 [AMvc-Letterenhuis] . [R] Caston Duribreux [AMvc-Letterenhuis ]

Provost zoo kenbaar maken'. =' Hij bevestigt evenwel zijn geloof in Van den

Berghe en vraagt wanneer zij antwoord mogen verwachten .
Een dag later is Jonckheere toevallig in Brugge en verneemt er dat de
Bestendige Deputatie afgelopen vrijdag besloten heeft de beslissing to handhaven . De griffier die op de vergadering aanwezig was, raadt Jonckheere aan
Jozef Van den Berghe toestemming to vragen om het juryverslag to publiceren, of de jury toe to laten de namen van de laureaten kenbaar to maken .
Aangezien zijn brief nog niet verstuurd is, voegt jonckheere zijn nieuwe
informatie in postscriptum toe en hij Uesluit dat als het alleen hem aanging
hij `de dagen [zoo] laten glijden ; het gaat echter om nog twee andere vrienden en ten minste twee uitgevers, die de "bekroning" als voorwaarde voor de
uitgave stellen . Wat niet zeer vriendelijk, doch zeer commercieel is ; hun
hooding tegenover de absolute waarde van ons werk, daargelaten' ."
De brief lijkt succes to hebben, want op i maart krijgt Jonckheere een telegram van gouverneur Baels : `kan u in verhoor ontvangen dezen namiddag
vijf cur'. Marcel Matthijs kan op die korte termijn niet bereikt worden, zodat
Jonckheere en Duribreux weer samen naar het provinciehuis trekken . Het
resultaat is een ontwerp voor een brief aan de voorzitter van de jury waarin ze
hem, met instemming van de Bestendige Deputatie, verzoeken `om de beslissing van de heeren juryleden mede to deelen' ." Die brief zoo de gouverneur
dan aan de Bestendige Deputatie ter goedkeuring voorleggen .
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Karel Jonckheere aan Jozef van den Berghe, 25 februari 1935 [AMvc-Letterenhuis]

Pas drie weken later horen Jonckheere en Duribreux weer jets van Baels . In
een omslag, afgestempeld op 19 maart i93G, vinden ze hun briefontwerp voor
de juryvoorzitter terug, met de linkerbovenhoek Bruit geknipt . In bet begeleidend schrijven van de gouverneur staat : `Ik heU dezen brief, waarop ik bij
onachtzaamheid eene opmerking schreef, aan de Bestendige Afvaardiging
onderworpen en zend hem Ued . terug met kennisgeving van de volgende
beslissing : De Bestendige Afvaardiging handhaaft hare zienswijze van nietprimeeren en aanziet bet als verkieslijk geen verder gevolg aan deze zaak to
geven'.'•
Nu ontbindt Jonckheere al zijn duivels en schrijft Ben artikel in de Cazetvan
Oostende, dat hij daarna rondstuurt aan verschillende vrienden . 35 Meteen
maakt hij ook de namen van de laureaten bekend .26 Cer Schmook feliciteert
hem : `Het komt mij voor, dat de onderscheiding in deze omstandigheden
veel beter zal inwerken dan Ben officieele!' ." Marcel Matthij s vindt bet Ben
zeer goed artikeltje en vraagt Ben drietal overdrukken . `Ik plaats bet in verscheidene weekbladen . In elk geval schrijf ik eene novelle getiteld "Een Gouverneurken' :"' Raymond Brulez schrijft Ben artikel voor De CroeneAmsterdammer . Voor de Franstaligen verschijnt Ben stukje van L . Calene in Lei"
Lode Zielens schrijft als Brabo in De Volksgazet : `De ingezonden poezie was
over bet algemeen nogal zinnelijk, maar niet onzedig . De censor werd echter
"pijnlijk" getroffen door dit zinnetje : "Wij zijn geen god en hoeven ook geen
goden!" Wat bet geval nog pijnlijker maakte was, dat de dichter god zonder

[z] Marcel MatthiJjs voor ziJjn bibliotheek, io januari 1939 [AMVC-Letterenhuis]
[AMVC-Letterenhuis]

• [ R]

Karel Jonckheere met snorretje in 1933

hoofdletter had geschreven' .'° Of die laatste uitspraak authentiek is of een
verzinsel van Jonckheere of Zielens zelf, blijft voorlopig onopgehelderd . Het
staat in ieder geval niet in bet hiervoor uitgeschreven verslag .
De strategie van Hendrik Baels en de zijnen blijkt echter to werken : de hele
zaak is oud nieuws geworden . Raymond Herreman belooft er nog wel eens op
terug to komen, maar merkt op dat hij er al over geschreven heeft in Vooruit
en LePeuple ." En F .V. Toussaint van Boelaere vraagt : `Weet gij dat ook de Vereeniging voor Letterkundigen een scherp protest heeft laten hooren? In elk
geval lijkt bet "ginder" een achterlijke boel to zijn - na zoovele jaren strijd
voor gezondere opvattingen' ." Wanneer Marnix Cijsen de gebeurtenissen
verwerkt in zijn bespreking van Jonckheeres nieuwe bundel Het witte Zeil is
bet al oktober ."
De kwestie verdween zachtjes in de nevelen van de literatuurgeschiedenis
en zou nog slechts enkele malen opgerakeld worden . Maar de profetie van
Baels is uitgekomen : ook zonder de prij s hebben de heren bet gemaakt . Sterker nog : ze hebben op termijn alle drie de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen gekregen . Marcel Matthijs en Karel Jonckheere in 1939 en Gaston Duribreux in i95i voor de roman met de in deze context wat ironische titel De zure
druiven .
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Noten
Frans Heymans, Het goud van de Vlaamse letteren . Snoeck-DucaJ'u, Cent 2001, p . iii .
Cestencilde verordening van bet provinciebestuur West-Vlaanderen (P 934/D) .
De briefjes van de ambtenaar (wiens handtekening niet to ontciJ'feren vie!) aan Karel Jonckheere worden bewaard in een dossier over de Provincials Pril'zen in bet Archief Jonckheere
dat bewaard words in bet AMVC-Letterenhuis .
4 Luc ScheP ens, Kroniek van Sti'n
J Streuvels . Orion, Brugga 1971, p . 96 .
5 Hendrik Baels aan Karel Jonckheere, 5 J'anuari 1935 . Hendrik Baels (1878-1951) was van 1933
tot 1940 gouverneur van West-Vlaanderen.
Alle in dit artikel geciteerde correspondentie words bewaard in bet AMVC-Letterenhuis .
6 Stijn Streuvels aan Marcel Matthijs, 8 l'anuari 1935 .
7 Ceciteerd uit Uit lust-met-de-penne ( red . Luc Schepens), Orion, Brugga 1982, P .133 -135 .
8 Boekuil [Raymond Herreman , `West-Vlaanderen en de kunst', in : Vooruit,17 J'anuari 1935 .
9 Marcel MatthiJjs aan Karel Jonckheere,19 J'anuari 1935 .
10 Alfred Ronse aan Caston Duribreux, 23 J'anuari 1935 . Alfred Ronse (1876-1962) was vanaf 1932
tot aan zijn dood voorzitter van de provincieraad . HiJ' was sevens burgemeester van Cistel
(1933-1962) en de auteur van een boek over windmolens .
11 Klad van de brief van Karel Jonckheere en Caston Duribreux aan de Couverneur van WestVlaanderen, 25 J'anuari 1935
12 Karel Jonckheere, Waarplant ik miJ'n ezel? . Manteau, Brussel 1974, p. 94-96 .
13 Marcel MatthiJj s aan Karel Jonckheere, 8 februari 1935 ; Caston Duribreux aan StiJ'n Streuvels, 8 maart 1936 .
14 Joseph van den Bergbe (1878-1973), lid van de Bestendiga DePutatie (1921-1940) belast met
Cultuur .
15 Kare! Jonckheere aan Marcel MatthiJ's,11 februari 1935 .
16 Marcel MatthiJjs aan Karel Jonckheere, 8 februari 1935 .
17 Wellicbt doer hij dat nu pas, vanwege de onduidelijke situatie biJ' de gouverneur .
18 Provinciaa! Bestuur van West-Vlaanderen (ondertekend door Hendrik Baels) aan Marcel
Matthijs, 7 februari 1935 .
19 Marcel MatthiJjs aan Karel Jonckheere, 8 februari 1935 .
20 Notulen van de Vereeniging van Letterkundigen,1931-1936 . (AMVC-Letterenhuis) .
21 Karel Jonckheere aan Jozef Van den Berghe, 25 februari 1935
22 Karel Jonckheere aan Jozef Van den Berghe, 25 februari 1935 .
23 Briefontwerp Karel Jonckheere en Caston Duribreux aan de Juryvoorzitter , 2 maart 1935 .
24 Hendrik Baels aan Karel Jonckheere, l8 maart 1935
25 [Kare! Jonckheere] , `Het geknoei in den letterkundigen wedstriJ'd voor West-Vlaanderen',
in : Cazet van Oostende, 22 maart 1935 .
26 Jonckheere en Duribreux hebben er altiJ'd voor geiJ'verd zo weinig mogeliJ'k details over de
prijs vrij to geven . Alleen bet Nieuwsblad van Brugge en Ommeland had op z februari 1935 de
namen gegeven naar aanleiding van bet protest van Streuvels . De auteur van bet anonieme
artikel was H . Vriejynck en hij had de informatie waarschil'njil'k van Marcel MatthiJjs . Het
artikel met de auteursnaam in potlood bijgeschreven bevindt zich in MatthiJjs' archief .
27 Cer Schmook aan Karel Jonckheere, [eind maart 1935
28 Marcel MatthiJjs aan Karel Jonckheere, 26 maart 1935 . De tekst words onder meer overgenomen in Nieuwsblad voor Bru99a en Omli99ends, 6 aPri1193S, De Noordzee, 7 a Pril 1935, De Wekker.
Liberaal Weekblad, 7 aP ril 1935 en in De Vri'heid
. Liberaal Weekblad voor Midden- en Zuid-West-VlaandeJ
ren,13 aPril 1935 .
29 L . Calene, `La Deputation Permanents arbitre de la moralize et censure litteraire', in : Le
Carillon. Journal de la Cote, to aPril 1935
30 Brabo Lode Zielens , `Indien Multatuli een West-Vlaming ware . . .', in : De Volks9 azet, 2 aPril
1935
31 Raymond Herreman aan Karel Jonckheere, 26 maart 1935 . VermoedeliJ'k heeft hiJ' er niet
meer over gesproken .
32 F .V. Toussaint van Boelaere aan Karel Jonckheere, 27 maart 1935 .
33 De bespreking van Het Witte Zeil verschiJ'nt in `Kroniek der Poezie' in : De Standaard,12 oktober
1935 en in DeMorgenpost,17 oktober 1935
1

2
3

RECENT VERSCHENEN

Marius Bloemzaad, Mannen van Sliedrecht. K . Norel, schryver. Een biografi scheschets

(Vereniging Herman de Man, Oudewater, Nog Niet-reeks nr, i3, 3z blz ., ISSN
o9z9-i97o) .

Stefan Brij s, Korrels in Cods grote zandbak. Schrijvers van Turnhout (De Warande,

Turnhout, i42 blz, tssN 90-8o75z-3z-o) .

Rosemarie Buikema & Lies Wesseling, Het heilige huffs. Degotieke vertelling in de

Nederlandse literatuur (Amsterdam University Press, ii8 blz ., issx 90 - 5356 - 94$ - °) •
Agnes Caers, SeuphoretAliceNahon (De Blauwe Reiger/Archipel Editions, Brussel/Antwerpen, 9G blz ., issN 90-80507-74-i) .
Gillis ) . Dorleijn (red . ), New trends in modern Dutch literature (Peeters, Leuven, i58
blz ., issN 9o-4i9-1756-3) .
Piet Driest & Diederik Jansen, Flaubert in Nederland ~87o-zoos (Autres Directions,
Amsterdam, SGblz ., issx 9o - 8o9G8i -5~3) •
Marcel van der Heijden, Brabantse letteren . Letterkunde als spiegel van culturele emantipatie in Noord-Brabant ~79G-± i97o . Met bloemlezing (Noord-Brabants Cenootschap/Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg, 27o blz ., tssrr 907oG4i-79-8) .
Arnold Heumakers . Anthony Mertens & Peter van Zonneveld (red. ), Een nieuwer fi rmament . Hella S . Haasse in tekst en context (Querido, Amsterdam, X23 blz . ,
issrr 9o-ii4-G756-9) .
J . Heymans, Herfstlied. OverCherryDuyns (Thomas Rap, Amsterdam, 3i7 blz .,
issN 9o - 6Go5-571 - 3) •
orls anssen s,Da wee elende ezel Over Vlaamse identiteit en Nederlandse poezie 18 93~9 z5 Vantilt~ Ni'
J me
g~en3 o4blz •~ I S B N 9o- 775o 3- 55 -2 .

Martien J .G . de Jong, Tussen Everzwijn en Fidel Castro. Het Ik en Nu van Hugo Claus
(Aspekt, Soesterberg, 93 blz ., issN 9o-59ii-z75-X) .

Ewoud Kieft, Het plagiaat. De polemiek tussen Menno terBraak en Anton van Duinkerken
(Vantilt, Nijmegen, 4i5 blz ., issx 9o-75G97-9G-i) .
Willem Maas (ed . ), Als het moet, alleen tegen de geheel wereld'. De briefwisseling tussen
E, du Perron en Jacques Cans X933-~93G (Stichting Neerlandistiek vu, Amsterdam
Nodus Publikationen, Munster, ii3blz ., issrr 9o-7z3G5-9o-9) .

iii

L Missinne & H Vandevoorde (red.), Gerard Wais chap, Regionalist o Europeer(19221940) Garant, Antwerpen, 194 blz • , ISBN 9 0-44 1-201 7 -2
Bert van Raemdonck, Allemaal zeep aan onzezolen . Kroniek van het Nieuw Vlaams tijdschri ft (1 946- 950) (ANtvc-Letterenhuis, Antwerpen, 416 blz ., issN 9o-7G78-5o9-0) .
Ewoud Sanders, Een onbekende bekende : Nono [= J.B . Uges] (De Buitenkant,
Amsterdam, iiblz .) .
Yves T'SJ'oen, Een beeld van p oezie Poeziebeleid in Vlaanderen Garant, AntwerPen
55 blZ • , ISBN 90-441-2047-9) .
Ce Vaartjes, Beeld van DeMan . Herman deMan (1898-194G) een leven in foto's (Uitgeverij Bert Post, Nieuwkoop, 32 + 141 b lz . in cassette)
Eric-Jan Weterings, Deurwaarder van de vriendschap . Wim HoraAdema (1 9i4-1998)
(Aksant, Amsterdam, 183 blz ., ISBN 90-5260-225-5) .
Peter van Zonneveld, Door de straten derSleutelstad . Een literaire wandeling door het
LeidenvanPietPaaltjens(Bas Lubberhuizen,Amsterdam , 9Gblz .,tssx9o5937o-5G-z) .

Afgesloten 30 december 2006

PERSONALIA

Jacqueline Be! (Den Haag, 1958) doceert moderne Nederlandse letterkunde
(183o-heden) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam . Ze promoveerde in 1993
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schrijft ze deel zes van de Ceschiedenis van de Nederlandse literatuur (i9oo-945) die
onder auspicien van de Taalunie worth uitgegeven .
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Museum . Hij puUliceerde eerder onder meer over de relatie van Gerard Walschap respectievelijk Marnix Gijsen tot De Gemeenschap, over de reorganisatie
van Groot Nederland in 1935 en over een mogelijk redacteurschap van S . Vestdijk
bij De Stem . Samen met Johan Vanhecke schreef hij over een mislukt plan om
begin jaren dertig een Vlaams-Nederlandse versie van bet Franse tijdschrift
Nouvelles Litteraires op to richten . Met Maaike Kramer bereidt hij in de reeks
Achter bet Boek een uitgave voor van de correspondentie tussen Jan Engelman en H . Marsman .
Hans Renders Aarle-Rixte1 1957) is directeur van bet Biografie Instituut van
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De Koloniale Biografie
op 29 en 30 maart 2007 organiseert het Biografie Instituut in samenwerking met het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en het Instituut voor Gesehiedenis
van de Universiteit Leiden, een tweedaags congres over de (post)koloniale biografie .
Tijdens dit congres staan biografieen-in-wording van vooraanstaande personen uit de
Nederiandse (post)koloniale geschiedenis centraal . Dc aandacht voor het persoonlijke
van een mensenleven biedt een aantrekkelijk perspectief voor de reconstructie van de
bijzondere invloed en impact die individuen op de geschiedenis hebben gehad .
Vertegenwoordigers van een aantal sociaal-maatschappelijke groepen zullen tijdens dit
congres in het licht worden gezet . Zo zal aandacht worden gesehonken aan `ideaaltypen'
als de strijder, de verheffer, de literator, de adviseur, de politicos, de denker, de held,
de ontdekkingsreiziger, de activist, de militair, de homo universalis, de dichter en de
internationalist . Cruciaal is de vraag of deze individuen representatiefkunnen worden
geacht voor hun geestverwanten, hun generatie en de socio-economische groep waaruit zij
voortkomen . De voordrachten worden in een breder kader geplaatst door ze to verbinden
met de nationale heldencultuur van Indonesie en de state of the art van de biografische
traditie in Indonesie, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Aanmelden
De kosten van deelname bedragen € 20 voor twee dagen (studenten € 10),
of € 12,50 per dag, inclusief lunch op de eerste dag en een drankje na op beide dagen.
Aanmelden kan door overmaking van het bedrag op rekeningnummer 978593197
t.n .v. Biografie Instituut, m .v.v. de dag(en) waarop a komt .
Dc gratis brochure kunt u aanvragen door to mailen naar infobiografieinstituut .n1, of
digitaal to downloaden op de website www.biografieinstituut .n l.

Slauerhoffs grote liefde
Briefwisseling tusscn J . Slauerhoff en Ilelcen ilille Ris Lanilers
Bezoitcl en ine1eid door %Viiii Ilazeti

; ;

Vimraai~

'

.++~kk~

'°t ~ bsF~x rr~t ~o,,~'

H ote?4.1

t

Roomse ruze

use

en
e NIewe Gemeenhe

nN )78 9 775 744

peprbacL
17

9g

~ flppen

24 cm

ca .
rjk effluetreerd . deck kk:ur

prjs cc . C

Zacht Lawijd is een uitgave van de Stichting ZL
in samenwerking met het Amvc-Letterenhuis Antwerpen,
en her Letterkundig Museum Den Haag .
vu : Geert Swaenepoel - Salm Salmstraat 13 • B-2320 lloogstraten

r

~

~`

cy

k

Iiterair-historisch tijdschrift

∎ w

Wreed lief - Over Paul van Ostaijen en de Prinses van Ji-Ji
Een gouden handdruk voor Du Perron
De houdbaarheid van een polemist
Enkele notities over Max Elskamp
J .L . Gregory

Het romantisch dichterschap van Nic van Bruggen

IK t'I.OOT BEN ZACHT I.AWIID
OP EEN GESPLETEN B6AERE :
HE'!' WAS EEN SCHONE TUD .
MIJN HART KAN NIET BEDAREN .
RICHARD MINNE

Afbeelding omslag : De jonge Marguerite van der Veken (rechts op de foto) . geflankeerd door haar schoolvriendin Frieda de
Meulenuester (links), de latere echtgenote van Rene Victor .

InHOUDB3'

4 wreeDileF

Over Paul van Ostaijen en de Prinses van Ji •
Kris Humbeeck

22 EH
aPOFFOD
eG000OD HHOOFUKVOOFOU
Kader Abdolah

28 De HOUDBaaFHOID VO
aeeo PoLefflist

E, du Perron en de literaire kritiek na 1945
Mathijs Sanders

50 EOKL
ee notifies over May asKap
m
Leen Huet

60

DE MLEIME 6AIMIIL

;I .L aresor~
Sander Bink

1vao teeos
MOP Net Steers
16 oe Hei[GiHG

Nic van Bruggen en de cultus van een romantisch dichterschap
Yves T'Sjoen

I UI

IB6eBG IBf86Mi009

1 03

Persoaaiia

I 05

ciuFio

Kris Humbeeck
∎

WFOD

Over Paul van Ostaijen en de Prinses van Ji-Ji
Het was 1915, de zomer liep op zijn eind en bet leek erop dat een nieuwe lente
in Vlaanderen nog heel Lang op zich zou laten wachten . Een jaar eerder was
Antwerpen gedurende een paar dagen ongenadig gebombardeerd, daarop
hadden de Duitsers de havenstad ingenomen en sindsdien leefde deze onder
vijandelijke bezetting . Bovenop de Belgische wetten waren Duitse geboden
en verboden gekomen, die de bewegingsvrijheid van de burger nog meer aan
banden legden . Het regende verordeningen en alleen 's nachts scheen men in
de ogenschijnlijk bijna tot stilstand gekomen `metropool' nog to kunnen ontsnappen aan bet grauwe bestaan. Sommigen zochten soelaas voor de eentonigheid van bun leven en bet gebrek aan dynamiek in tingeltangels, varietetheaters en music-halls .
Men stelle zich voor : bet is al laat, een nachtwaker doet fluitend zijn ronde
en door de Dambruggestraat, gelegen tussen bet stationskwartier en de wijk
Sint-Amandus, kuieren twee vrienden, Fik en Pol . Vanuit de salon van een
verder onopvallend burgerhuis bereiken hen pianoklanken . Niets is voorzeker
meer geschikt om bet interieur van de middenklasse to stofferen dan een
piano, bet instrument bij uitstek om de indruk van materieel welslagen, bet
sprookje van klein geluk en de illusie van veiligheid en geborgenheid in familiale kring to versterken . De piano? `Zij wil enkel inniger doen worden/ Het
salet waar zij leeft' .' Aldus de dichter, in een nuchtere stemming . Maar dit is
toch anders . De discrete klanken ontsnappen uit de salon, ze warrelen als
kersenbloesems door de dommelende straat en wekken in bun aanstekelijke
lichtheid iets heel ouds en vertrouwds tot leven in de buurtbewoners en toevallige passanten . Op schier magische wijze creeren ze een gevoel van intimiteit en verbondenheid, een gevoel van gemeenschap kortom dat zich, terwij 1
in de verte een verscheurende oorlog woedt, over de hele stad lijkt to ver-

De jonge Marguerite van der Veken (rechts op de foto) , geflankeerd door haar schoolvriendin Frieda de Meulemeester (links), de latere echtgenote van Rene Victor.
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5

spreiden . Als de voorbode van een nieuwe lente, terwijl bet eigenlijk eerst
nog winter moet worden .
Een paar keer doet zich dit wonder voor totdat bun nieuwsgierigheid Fik en
Pol teveel worth . De jongemannen bellen aan en zo maken ze kennis met
Charlotte en Marguerite van der Veken, de oudste dochters van de aannemer
in decoratiewerken Caspard Louis van der Veken .
Tweeentwintig jaar was de blonde Charlotte op dat moment, ze had de Eerste Prijs Piano aan bet Antwerps Conservatorium behaald . Haar twee jaar
jongere zus Marguerite, roepnaam Crete, was muzikaal misschien even
begaafd maar duidelij k minder gedisciplineerd . Op piano sloeg ze doorgaans
de moeilijkere stukken over, aldus voortdurend `nieuwe' composities bedenkend teneinde een schijn van virtuositeit op to kunnen houden . Door haar
charmes kwam ze char nog vaak mee weg ook . Niet dat Crete een oogverblindende natuurlijke schoonheid was . Ze had mooie bruine ogen, die stout naar
bet leven keken . Maar voor bet overige viel deze donkerharige de oppervlakkige beschouwer vermoedelijk niet meteen op door haar bevallige trekken .
Doch zoveel improvisatietalent en heerlijke nonchalance : Fik viel als een
Ulok voor haar!
Fik heette in bet burgerlijke leven Rene Victor en was al meer dan vier jaar
bevriend met Pol . De j ongemannen hadden elkaar leren kennen op bet
Koninklijk Atheneum van bun geboortestad Antwerpen, waar ze beiden
actief waren in de Vlaamsche Bond, de plaatselijke afdeling van de vereniging Jong Vlaanderen, die onder andere ijverde voor een striktere toepassing
van de taalwetten in bet Rijksonderwijs . Met een interval van een halfjaar
gaven achtereenvolgens Pol en Fik de brui aan de school en begin 1914 bevonden ze zich weer dagelijks in elkaars gezelschap, als `voorlopige klerken' verbonden aan bet tweede bureau van bet Antwerpse stadhuis . Behalve door een
onstuimig flamingantisme werd bun vriendschap geschraagd door bun
gedeelde belangstelling voor, in bet bijzonder, de Franse literatuur . Thans
werd die vriendschap op de proef gesteld . Want Crete van der Veken verkoos
Pol boven Fik, en Pol nam zijn uitverkorenheid bloedserieus . Alsof er meer
op bet spel stond dan alleen maar zijn persoonlijke geluk .
De toen negentienjarige Pol, volgens bet bevolkingsregister Paul was een
nakomertje uit bet kleinburgergezin Van Ostaijen, dat door de ondernemingszin van zijn vader, aanvankelijk een eenvoudige loodgieter, en door
diens geslaagde speculaties in vastgoed flunk vooruit was gekomen in bet
leven . Tegenover bet financiele en maatschappelijke succes van Hendrik Pieter van Ostaijen stond echter de dood die drie van zijn kinderen al kort na
bun geboorte was komen halen en twee anderen nog voor bun dertigste had
weggerukt. Pol, veertien toen zijn geliefde broer Pieter-Floris aan the
Uezweek, was ervan doordrongen geraakt dat bet aardse bestaan eindig was .
Uit dat inzicht was een behoefte gegroeid aan meer dan wat met bet blote oog
waargenomen kon worden : iets diepers, een extra zijnsdimensie of ideele
werkelijkheid . Het ware geluk oftewel de eros, zo ging de jongen al heel snel
geloven, was gelegen in de aanschouwing van die hogere werkelijkheid . In
bet licht van deze metafysische aspiraties moet zijn vaders streven naar bezit
en wereldse status Pol al even ridicuul als futiel hebben geleken. Afkerig van

bet erotisch immobilisme dat in zijn ogen de bourgeois typeerde, eiste de
recalcitrante jongen bet recht op om, geheel op eigen kracht, bet leven in
zijn dynamische veelzijdigheid to exploreren, tot in zijn diepste kern, teneinde er ten voile, zowel lichamelijk als geestelijk, bevrediging uit to kunnen
putten . De kerk, zijn vader en de Belgische bourgeoismaatschappij stonden
dat mystiek getinte verlangen naar bet Andere in de weg . En nu was ook de
bezetting hem nog komen hinderen in zijn bewegingsvrijheid . Om to kunnen ontsnappen aan zijn vaders eendimensionale verlangen vooruit to

(L) Pol en Fik, 1915 . 'Mijn vriend en ik, wij hebben beiden/ een weg genomen, gans verscheiden'. (Music-Hall,
'Verzen voor de Prinses van Ji-Ji') . (R) Marguerite van der Veken, omstreeks 1915 : '1k leef nu enkele voor m'n
Lieve Vrouw,/ Die, toen ik heen was, van de vriendschappelike haard,/ Mil'n leven heeft oPgeklaard ;/ Dit leven
weze dan ook aan haar alleen gewijd' . (Music-Hall, 'Verzen voor de Prinses van Ji-Ji'

komen in bet leven alsmede aan zijn eigen routineuze klerkenbestaan,
stortte Pol zich in bet Antwerpse nachtleven . Maar ook bet betere entertainment, geestrijke dranken en cocaine konden hem niet de sensatie van een
nieuwe lente bezorgen . Zijn leven als nachtbraker bezorgde hem wel de
nodige kicks ; bet was een werkzaam antigif tegen de verveling, maar genereerde voorts hooguit een illusie van de eros die hij hoopte ooit to mogen ervaren . En toen was daar opeens Crete van der Veken, in wie Pol zijn eerste grote
kans op ware liefde en zuiver geluk moet hebben gezien . Vanaf het allereerste
begin van bun relatie gaapte er een kloof tussen de reele en de ideele Crete .
In zijn toenadering tot Crete werd Pol nauwelijks belemmerd door haar
vader, die toentertijd meestal in Heide-Kalmthout vertoefde . De decorateur
Louis van der Veken was een man met een passie voor schoonheid . Helemaal
in de ban van de Jugendstil had hij al voor zijn huwelijk studiereizen ondernomen naar Zwitserland, Frankrijk en Engeland . Sinds enige tijd waagde hij
zich ook aan de Kunst . Tot zijn grote genoegen bleek er een markt to zijn voor
zijn konterfeitsels, Scheldezichten maar ook impressies van de Kempische
heide in de trant van Adrien-Joseph Heymans en Isidore Meyers, kopstukken
van de al wat oudere Kalmthoutse school, en contemporaine landschapsartiesten als Henri Rul en Frans de Vadder . In 1907 was Cretes vader begonnen
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een buitenhuisje to bouwen in Kalmthout, aan de dan nog goeddeels braakliggende Kijkuitstraat in bet gehucht EIeide . Enigszins tot zijn eigen verbazing was dat bet begin geweest van enkele soortgelijke projecten en in luttele
tijd verhuurde hij een viertal villa's, voor bet merendeel aan artiesten . Al
voor de Duitse inval was hij ook begonnen zijn eigen definitieve verhuizing
naar Heide voor to bereiden ; er werd een stuk aan bet buitenverblijf bijgebouwd zodat bet kon dienen als permanente woning voor bet hele gezin .
Niettegenstaande zijn hang naar schoonheid en zijn contacten met kunstenaars was Louis van der Veken allerminst ongevoelig voor bet menselijk
opzicht en hij wenste zij n kinderen een aangenaam en comfortabel leven
toe, liefst gespeend van conflicten met bet gezag . Maar uit vrees hun creativiteit to fnuiken, gunde hij ze wel een voor bun milieu ongewoon grote vrijheid . Nu hij voor steeds langere periodes in Heide toefde, nam hij bet zelf
overigens niet meer zo nauw met bepaalde conventies . Tijdens bet decoreren
van zij n huffs had iemand hem met een kepernagel in een kop koffie zien roeren. En sours stapte hij, na enkele dagen `op den buiten', in bet Centraal Station op zijn klompen uit de trein en kletterde zo naar de Dambruggestraat,
tot afgrijzen van zijn elegante en modebewuste dochters . In de ogen van zijn
vrouw kon vader Van der Veken evenwel geen kwaad doen . Marie Schmitz
stamde uit een geslacht van schietspoelmakers, afkomstig uit bet Ruhrgebied . Ze was opgegroeid in Eeklo, in de betere burgerij . Maar toen ze eenmaal
voor Louis van der Veken had gekozen, deed ze afstand van bepaalde formaliteiten . Ze had haar eigenzinnige man onvoorwaardelij k lief, zelfs toen hij
een bijzondere vriendschap ging koesteren voor Carolien Bonroy, een suffragette die hij tijdens een operavoorstelling had ontmoet . Deze kunstvoelende
onderwijzeres liet Louis van der Veken knalrode dassen dragen our `zijn' sympathie met bet socialisme uit to dragen . Toen ze door haar minder progressieve vader, een schooldirecteur, de deur werd gewezen, kreeg la Bonroy meteen asiel in de Dambruggestraat. lets `platonisch' ontstond tussen haar en
haar beschermheer . Marie van der Veken liet betijen .
De kwart, zo noemden de kinderen Van der Veken hun nieuwe huisgenote,
zinspelend op haar gedrongen gestalte . Doorgaans in de taal van Voltaire
droeg de kwart bet hare bij tot bun opvoeding, ze stimuleerde hun mondigheid en confronteerde met name de meisjes met de noodzaak zich schrap to
zetten tegen het ingebakken paternalisme van de gezeten burgerij . Meer dan
haar neiging tot moraliseren en occasionele drammerigheid viel de garderobe van de suffragette bij de kinderen in de smaak . Als hun zelfverklaarde
gouvernante haar hielen had gelicht, prutste Jan van der Veken haar goed
gevulde kleerkast open en zijn oudere zussen paradeerden dan in zijden kousen en de chicste jurken door bet huffs . Vooral Grete schiep genoegen in zulke
verkleedpartijen . Ze was tuk op een beetje theater en legde daarbij een bijzondere voorkeur aan de dag voor de rol van Carmen, de fatale verleidster uit
de gelijknamige novelle van Prosper Merimee en de opera van Georges Bizet
(1875) . Uitgedost als een Spaanse zigeunerin, met vranke blik, uitdagende
decollete en bruine ogen waarin bet mysterie glansde, liet Grete niemand
onberoerd. Pol, een tweede Don Jose, deed alvast zijn uiterste best our aan de
passie to beantwoorden die zij in bet leven riep . Hij hulde zich in een parel-
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Marguerite van der Veken, als de zigeunerin Carmen ; `Uit de verse ik herken/'n Zeer vertrouwde stem/ Die
zingt, - door de regen, klamme klem, -/ Een liedl'e uit `Carmen', ( Music-Hall, `Verzen voor de Prinses van ji-ji' )

grijze macfarlane, als een Engelse lord, kocht dure pralines en maakte de
dame het hof zoals bet een dichter betaamt . Met veel poetische omhaal van

woorden dus .
Crete verleende haar bijna hoofse minnaar al snel genade, maar lang heeft
bun relatie niet geduurd en tot de fysieke consummatie van bun informele
verbintenis zou bet niet zijn gekomen . Hun verhouding berustte dan ook op
een bijna grotesk misverstand . Pol beschouwde zijn eerste grote liefde als de
Ene en Ware, via wie hij op zou kunnen klimmen tot bet allerhoogste . In
werkelijkheid echter was Crete nog een halve speelvogel, een levenslustig
`meisje' wier metamorfose in wereldse dame zich juist volop aan bet voltrekken was . Enige ervaring in eroticis bezat Pols vlam naar verluidt al ; rond haar
vijftiende zou ze tot verdriet van haar ouders en schande van de familie voor
korte tijd bet ouderlijk dak hebben verruild voor de riante woning van de
directeur van `Tietz', bet Antwerpse filiaal van de gelijknamige Duitse grootwarenhuisketen, dat gevestigd was aan de Meir . Na haar kleine escapade
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bleek Crete nog hongeriger to zijn geworden naar het leven, ze hunkerde
naar `ervaring' en was vastbesloten om nimmer in to leveren op haar verlangen naar soevereiniteit . Aan het laatste ontleende de jongedame overigens
een bijna vorstelijke air . Toch was ze verre van ongenaakbaar of afstandelijk .
Ze was integendeel joviaal en buitengewoon ruimhartig . Ze kon met iedereen
praten - evenals Van Ostaij en sprak ze naast Frans een behoorlijk ongekuist
Antwerps, dat in haar mond echter nooit plat klonk . Crete had stiji, en
daarom kon ze het zich permitteren zonder al to veel sociale inhibities door
het leven to gaan . Haar oudere zus vertelde graag hoe Crete, samen met haar
op stap in Brussel, op hoge hakken en en grande toilette, in een opwelling
besloot een oud `caracollenvrouwtje' to helpen haar stootkar een steile straat
op to duwen . Zo was deze zeer op haar onafhankelij kheid gestelde en sours
enigszins heerszuchtige vrouw ook : spontaan, medevoelend en met lak aan
bet gebruikelijke standsbesef. Geborneerdheid was haar minst prominente
karaktertrek . Ze stond open voor andere mensen en naar de wereld, maar van
die wereld wilde ze wel graag de spil zijn . Het tape-d-1' a il werd haar tweede
natuur. En ook in haar oprechte zorg voor de medemens stelde ze onbewust
steeds weer zichzelf centraal . Zonder bet zelf to beseffen, tintelend van energie, ging ze een spel spelen met wie haar to dicht naderde . Het laatste liep
voor mannen vaak slecht af .
In vergelijking met zijn frivole en temperamentvolle zus vond de achttienjarige Jan van der Veken, Gretes enige broer, de in grote gevoelens grossierende Pol van Ostaijen maar een triestige plant . Met wat waarschijnlijk minder vals pathos was dan doorleefd idealisme eiste dat dweperige ventje
zowaar wat de Schone in haar liefdeleven niemand ooit zou kunnen noch willen garanderen : absolute exclusiviteit . Zelf zo op zijn vrijheid gesteld, bleek
Pol zich in de liefde buitengewoon bezitterig op to stellen . Zijn latente onzekerheid en sluimerende jaloezie leidden al snel tot conflicten en toen na
enkele maanden een Pruisische zeeman opdook met wat meer praktische
ervaring inzake 1'amour dan Pol, was diens eerste avontuur voorgoed voorbij .
Behalve in zijn MacFarlane hulde de diep gekwetste dichter zich toen in zelfmedelijden, hij zwolg in bet gevoelen miskend en verraden to zijn en gedroeg
zich als een typische adolescent.
Veel van die sentimenten heeft Paul van Ostaijen verwerkt in zijn bundel
Music-Hall (i9iG), in de kleine cyclus die de titel `Verzen voor de Prinses van JiJi' meekreeg . `jiji', zo noemde Kari van der Veken haar meer dan vijftien jaar
oudere zus Crete, zoals ze overigens de nog eens twee jaar oudere Charlotte
had omgedoopt in Lala .' Behalve aan Cretes superieure houding, de vanzelfsprekendheid waarmee ze vaak alle aandacht opeiste en haar glamour afstralende publieke optreden refereerde de omschrijving `Prinses' wellicht ook
aan de Duitse dichteres Else Lasker-Schiilex, die in haar prozabundel Die
Nachte derTino von Bagdad (1907) een orientaalse droomwereld creeerde en zich
ten voile identificeerde met de koningsdochter uit de titel . In elk geval
figureerde ji-ji voor de dichter als een geidealiseerd wezen, haast een nieuwe
Beatrice . De uitdrukking `Nieuwe weg' in bet openingsgedicht van de cyclus
lijkt een allusie op de `vita nuova', bet hogere leven dat volgens Dante, conform de neoplatoonse opvatting, via uitzuivering van aardse schoonheidser-

varingen kan worden bereikt. Opvallend is voorts de nadruk die in Van Ostaijens 'lyrische ontboezeming' komt te liggen op de offerbereidheid van de minnaar. Die wil de banden met de oude wereld resoluut doorsnijden, met inbegrip van de betrekkingen met zijn oudste vriend. In het werkelike leven heette
die Fik, zo mogen we weI aannemen. Pols verlangen naar volstrekte intimiteit blijkt ge"inspireerd te worden door het geloof dat een dergelijke liefde als
een krachtige zon de herfstige buitenwereld op zou warmen, zoals eens vanuit een salon aan de Dambruggestraat wat pianomuziek de hele stad had
weten te verblijden:
Zo in d'innerlijke vreugde van een mens delen
Zij, die ver van hem staan, daar buiten;
Nog loopt een man, die moe gewerkt is,
Een straat door, dezelfde melodie te fluiten.
[... J

Wat ik nu ben, dat's enkel voor haar en mij;
Maar zij die in de mist buiten staan,
Zij luisteren toe, zoals gister in de straat,
Toen een piano klonk. Het was reeds laat,
Want de nachtwaker floot
Zijn schrille, eentoonge noot,
Die d' avond besloot.
3

Droomde Pol er soms van zichzelf, in amoureuze beslotenheid, ritueel ten
offer te brengen teneinde een collectieve regeneratie te bewerkstelligen?
Tegen een zo absolute en vooral sacrale opvatting van liefde blijkt Ji-Ji niet
be stand te zijn en de gelukzalige eenheid waarvan haar aanbidder droomt
wordt niet gerealiseerd. Maar eerder dan zich door deze mislukking te laten
ontmoedigen blijft de laatste, tegen aIle redelijkheid in, geloven in de komst
van een weergaloze lente, 'onbewust van koude wintersnood', zo luidt het zelfs:
'n Rijk mens ben ik en door de wijde wouden
Van m'n illuzies wandel ik en ik aanschouw de
Bloesemblaren; er is geen wind, er is geen regen
Die kan do en sterven zo'n immer jonge zonnezegen.
4

Dit is de idealist Van Ostaijen ten voeten uit, idealist niet aIleen in de platoonse zin van het woord maar ook in een meer aIledaagse betekenis.
Natuurlijk zal het nog weI een keer flink regenen voordat de lente aanbreekt.
Maar na 'elk groot verdriet/ VoIgt vaak een heel mooi lied'.' of het every cloud
has a silver Iinin9 uitvergroot tot levensprincipe! Kern van de zaak is dat de dichter nieuw leven gewaarwordt, in zichzelf en in de we reId om hem heen:
Ik ben zo blij, wijl hetleven
Mij ook gegeven
Heeft de korte angst van 't pijnlik wachten
Op de welbeminde. En dag op dag,
Die'k vroeger vlieden zag
In dor' eentonigheid, wordt tot'n schaterlach:
Zonnebundels van geluk.·
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Wat music-hall en drugs niet konden, heeft het erotische verlangen, door de
opschorting van onmiddellijke bevrediging, verwezenlijkt . Door een weinig
to lijden aan de liefde, weinig in vergelijking met het lijden waarin de mensheid is ondergedompeld, is het eentonig grijze oorlogsbestaan verdreven en
in de plaats ervan is een bijkans extatische blijdschap gekomen . Achteraf
bezien neemt Pol in de `Verzen voor de Prinses van ji-ji' een voorschot op het
humanitair-expressionisme van HetSienjaal .'
Lang duurt het mooie liedje echter niet . Na een tijd van heerlike ruzietjes en
nog heerliker weer goed maken, trekt de welbeminde zich uit zijn leven terug
als een volleerde dame sans merci . In een vers dat 30 november 1915 is gedagtekend, staat to lezen hoe Crete haar minnaar voor de deur laat staan, terwijl
uit het huffs ditmaal geen pianoklanken weerklinken maar een aria uit Carmen . Stijgen de woede en afgunst de dichter naar het hoofd? Ontsteekt hij in
drift? Borrelt er moordzucht in hem op, zoals destijds in Carmens afgewezen
minnaar Don Jose? Neen, de dichter hult zich in ironie . Ziet hem char staan,
Polleken, in de druipende regen, met in zijn jaszak `de pralines (ioo gram)'°zoals in het liedje van Jacques Brel : `Je vous ai apporte des bonbons' .
Ook het feit dat de Schone hem op afstand houdt, kan de dichter niet van zijn
idealisme-bedoeld is wederom het meer dagelijkse, niet het Platoonse
idealisme - genezen. Een dame van lichte zeden biedt de naar liefde smachtende poeet haar - `zeer flinke, zegt ze' - diensten aan, maar hij weigert .' In eroticis gaat hij voor het allerhoogste . En beter is het nog zich to wentelen in frustratie, dan de louter fysieke bevrediging to zoeken . In het eerste van drie van
begin december 1915 daterende verzen geeft Van Ostaijen die frustratie zelfs
een bijna masochistische bijklank . Hij lijkt iets to willen zeggen als : hier is
mijn hart, trap er maar eens flunk op, samen met je zoveel ervarener bink :
Mijn lief, mijn hart schenk ik je hier
Als 'n tennisbal ;
Je speelgenoot weze 'n fraai zeeofficier,
Die knap wezen zal
En in het spel bedreven .'°
Onduidelijk blijft vooralsnog of die zeeofficier dan al Erich von Lenski is, de
Duitse militair van adellij ke bloede met wie Crete zich na de dood van haar
vader, in 1916, zal verloven . Maar het staat buiten kijf dat de Prinses in tegenstelling tot de jonge Pol niets zag in onthouding . Na hun mislukte affaire zou
ze zich ontpoppen als een collectioneuse van formaat. Pol gaf de poetische verwerking van zijn eerste grote liefde ondertussen een plaats in de bundel
Music-Hall, waar de betreffende verzen mooi accordeerden met zijn eveneens
tot frustratie gedoemde verlangen naar gemeenschap met alle mensen . Zoals
eerder opgemerkt, preludeerden ze in hun aan de natuurlijke gang van de
seizoenen ontleende metaforiek, de daarbij aansluitende logica van ondergang en opstanding en hun bijwijlen hymnische toonzetting op HetSienjaal :
quit Music-Hall, `Verzen voor de Prinses van Ji-Ji']
Het is Herfst, en 't is mij of ik slechts kende
Het eerste stralen van een nieuwe Lente
In 'n tere, gele gloed ."

[uit HetSienjaal]
Dit is bet eerste van de lente in de havenstad :
I . . .]
Wind to zijn, to waaien in de boom,
in al de bomen . Geen enkele vertoont groen
en toch is geen enkele nog winterdood .
[ • •]
Nergens is er een detailbewijs van de nakende lente . Enkel de algemene adem ."
[uit Music-Hall]
Door de Herfst is Crete
Getreden, zonnige tred,
En weer,
Een tweede keer,
Dragen de bomen bloesems ."

Foto van ziJjn `nieuwe' zelf die Pol in deze outfit ook wel meneertJ'e 1830 genoemd, 0P 9 december 1915 zijn
vriend Fik schonk . 0p de achterkant de eerste versie van het gedicht `Aan m'n vriend Rene Victor', later opgenomen in Music-Hall .
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Bh lke ns ee n vers u it december 1915 Plaatste n ziJjn zuivere oPvatting over de
liefde alsmede ziJn Pogmgen om m de late harfst die liefde tot grote bloei to
b rengen de dichte r m de woorden van een anonieme vriend , `buiten bet normale,
1g ns hem het goede ' 14 Maar grenzen to ove rschriJ'den was nu eenmas 1 ziln `levenslot aldus de beha1ve door bet verlangen naar een nieuwe
1eme duidehJk door distmctiezucht gedreven P oeet • `Bi'J mi'n
J v rienden heb
ik steeds bet grootste verlangen gekend Om ee sc
n ohe nliefde in de nieuwe
Lente'. 15 En door dit ene fiasco laat de idealist zich niet knakken • `Laat ons
n 0oit achterwaarts kiJ ken ' . Van een voornemen om Carmen to vermoorden is
og steeds gee n sprake Met bet o0g op wat o0it komen zal, een eindeloze
zomer, geve n destructieve as ndriften geen pas 0p du s naar nieuwe kansen •
Elk ongeke n geluk
Dat zich biedt
In bet verschiet
Van elk nieuw pad,
Z ullen wJi' P1ukken
Als een niet ve rwachte zonnesc at 16
n

Vertrouwend op de verre toekomst pakt ook Pol de draad van bet leven weer
op . Hij maakt bet goed met Fik, die hij op 9 december 1915 een foto cadeau
doet van zijn ironische `nieuwe' zelf, een in oudmodische jas gehuld en van
een dito pelsen wintermuts voorzien Polleken . Nee, die nieuwe lente komt er
nog niet meteen aan . Op de achterkant van de foto heeft de gewezen minnaar
van ji-Ji een gedicht geschreven voor Fik, ter bekrachtiging van de `sterke,
hoge boom/ Van onze vriendschap,/ Groot en vroom ./ [ . . .] Een boom die niet
meer buigen zal of beven' ."
Omstreeks 1917 zou Pols eerste grote liefde zich verloven met de bovenvermelde Erich von Lenski, een marineofficier wiens schip aan de Liefkenshoek
gemeerd lag . 's Zondags, als bet weer bet even toeliet, kwamen Von Lenski
en zijn kameraden paardrijden op de Kalmthoutse Heide . Op een dag werden
ze door lieflijke pianoklanken naar de Kijkuitstraat gelokt, alwaar de meisjes
Van der Veken Binds de dood van bun vader met bun moeder en bun kleine
zusje resideerden, als Kalmthoutse sirenen . Mede op aandringen van Marie
van der Veken moeten de officieren en haar oudste dochters vanaf dan met
enige regelmaat samen hebben gemusiceerd . En van bet een kwam bet
ander . Het was een vorm van culturele collaboratie die niet goed viel in bet
dorp . Haar relatie met Von Lenski bleek intussen geen hinderpaal to zijn voor
Ji-Ji om, samen met juffer Lala, opgenomen to worden in de kring rond Paul
van Ostaijen, de intussen bij jongere artiesten wereldberoemd geworden en
bewonderde auteur van Music-Hall, de kenner van de avant-gardeschilderkunst en de felle activist . In 1917 probeerde Floris Jespers, in een aan Rik
Wouters' fauvisme verwante stijl, de Prinses van ji-ji vast to leggen op doek .
Bekend is voorts een foto van Ji-Ji, Pol en Floris Jespers in bet atelier van deze
laatste to Morsel Oude-Cod . Niet Lang nadat de ex-geliefden aldus vereeuwigd werden, moet Pol kennis hebben gemaakt met Emmeke Clement,
gescheiden moeder en mannequin, met wie hij een passionele relatie begon .
En dit keer werd de liefde wel geconsummeerd .

Floris JesPers De Prinses van 1i-Ji, ook bekend als Het 9apoederde meisJ'e -1917, [olieverf op doek, 99 x 79 cm . Begin
1925 kocht Pot het schilderil', samen met nog veertien werken, van zil'n vriend Floris . Later belandde het doek bij
Fik . Die hing het biJ' hem thuis in de gang, op een weinig oPvallende Plek . Dat moest zo van Frieda de Meulemeester, ziJ'n echtgenote . Naar verluidt was deze oude schoolvriendin van Ji-Ji geen klein beetl'e jaloers op dat
gePoederde wicht bil' wier beeltenis haar man nog altil'd zo'n wazige blik kreeg .
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Pol, de Prinses en Floris Jespers in het atelier van de laatste to Mortsel Oude Cod, omstreeks 1918 .

Evenals Pol en Emmeke week Grete van der Veken in oktober 1918 uit naar
Duitsland. Op aandringen van haar verloofde reisde ze naar Konigsberg,
waar ze werd opgevangen door haar toekomstige schoonfamilie . Maar ze kon
er naar eigen zeggen niet aarden ; de Pruisische stijfdeftigheid en de nog
bijna feodale mentaliteit van bet gewone yolk (pachters wierpen zich tijdens
haar wandelingen steevast ter aarde en zoenden als halve idioten de zoom
van haar modieuze jurk) strookten niet met haar ongedwongen levensstijl .
En in zo'n starre wereld zou ze natuurlijk ook nooit kunnen schitteren! De
prinses vluchtte . Na enige tijd rondgezworven to hebben, belandde ze in Berlijn, niet toevallig wellicht in de Joachim Friedrichstrasse, waar Pol en zijn
Emmeke toen net neergestreken waren .
Volgens Van Ostaijens toenmalige geliefde en bedgenote lag een onverwachte ontmoeting met Crete van der Veken ten grondslag aan de September
1919 gedateerde dialoog `Jus primae noctis', waarin de hoofdpersoon eerst op
straat, temidden van druk verkeer, en vervolgens blijkbaar in een of andere
Konditorei, bij bet nuttigen van koffie en gebak, redetwist met een oude
geliefde .'" Inzet van bet verbale duel is de vraag waarom 'bet' er jaren voordien niet van gekomen was en wie daar nu schuld aan had . `Hij : [ . . .] de
elementaire moed ontbreekt me om van mij de zeer mannelike typus van de
ontmaagder to maken' ." Zij : suggereert dat ze destijds niets liever had gewild
dan door Hem ontmaagd to worden . Zij : acht Hem schuldig aan een gebrek
aan daadkracht . De vraag of Zij werkelik maagd was in die dagen, is overigens
niet bet punt. 'Jus primae noctis' dolt op grotesk-scholastieke wijze met
filosofische opvattingen over realiteit en ideele werkelijkheid . Daarbij gaat
bet duidelijk om een ander idealisme dan Pol in bet najaar van 1915 parten
speelde in de liefde en als minnaar kennelijk in een al to passieve rol drong .
Als de activist ondertussen in eroticis iets heeft geleerd, dan is bet wel dat bet
ideele slechts via de fysieke ervaring bereikt kan worden . Zoals ook bet stre-

yen naar het hoge een grondige initiatie in bet allerlaagste veronderstelt en
bet zuivere misschien wel denkbaar doch onrealiseerbaar is zonder de bereidheid om zich eerst vuil to maken . Hij : `Enkel in krapulositeit ligt aristokratie,
nu. Ik frequenteer enkel havenmeiden . De rest heeft voor mij geen charme'.'°
Als de minnaar thans opnieuw verraden zou worden door zijn allerliefste en
vervolgens een hoertje tegen zou komen, tja dan . . . Maar daarom wil Hij nog
niet met zijn eerste geliefde even proberen wat destijds niet mogelijk bleek .
Zij : geeft de moed niet op. Zij : verwacht dat bet toch ooit nog zal gebeuren .
Zij : speelt bet bekende spelletje met de blaadjes van een bloem, toevallig een
margriet . Maar voor een zeldzame keer draait bet niet uit zoals deze kleine
manipulatrice bet graag wil : `Deze marguerite spreekt : zal hij bet doen, zal
hij bet niet doen, we!, niet, we!, niet, niet, we!, we!, w . . ./ Ach nu heb ik bet
slecht gemaakt' ." Onhandige Ji-Ji - sie hat es falsch gemacht . . .
En zo vermoordt Don Jose alsnog zijn geliefde en samen met haar, zoals bet
de groteskenschrijver betaamt, zijn eigen, al to romantische en wereldvreemde idealisme : met een overkill aan giftige woorden .
Lang moet de Prinses van Ji-1i bet in de Joachim Friedrichstrasse niet hebben uitgehouden, misschien wel omdat Pol voor haar geen plaats had in zij n
!even met Emmeke . Al snel verhuisde ze naar Koblenz, de tijdelijke verblijfplaats van haar oudste zuster, die er tijdens de bezetting eveneens Duitse
vriendjes op na had gehouden . Letterlijk om den brode gaf Lala er pianoles,
en tegen enkele marken zou Ji-Ji er in bet najaar van 1919 wat meer bemiddelde Duitsers invoeren in de Franse taal . Naar bun maatstaven leidden de

(L) Ji-Ji, vermoedelijk rond ign, ergens in Duitsland . `Hil' : . . . Je bent buitengewoon simPel . Heel net ook . Eerst
instinkt . En dan een bewijsvoering als in bet debetboekje van de goede huisvrouw' . (`Jus primae noctis' . (R De
Prinses en haar ballonvaarder, Robert van Huysse, in de vroege jaren twintig .
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dames er een ronduit ellendig leven, maar gelukkig konden ze nog altijd rekenen op hun charmes . Omstreeks 1920 maakte de onweerstaanbare Ji-Ji op een
welfareavond kennis met Robert van Huysse, een uit Roeselare afkomstige
officier die als ballonvaarder deel uitmaakte van bet Belgisch Rijnleger . Kort
daarop sloeg haar zus een Luikse officier aan de haak . Deze zou overlij den
voordat hij met Lala in de echt kon treden . Maar ji-Ji huwde in 1920 met haar
knappe vliegenier, van wie ze inmiddels een kind verwachtte . Van Huysse had
toen al een dochtertje, een souveniertje van een oorlogsvriendin . Ji-Ji erkende
zonder morren bet kind en bewees eens to meer dat ze een groot hart had . Met
haar echtgenoot vestigde ze zich to Brussel, waar ze een vrolij k leven leidde
tot Van Huysse in bet najaar van 1924 overleed bij een tragisch ballonongeluk .

(z)uffer
Lala (links op de foto) en JiJ'i (rechts), in les annees folles . . R) De Prinses in vol ornaat : `1k ben zo'n
J
arme boeteling/ En laat me graag de handen binden : Door J'e heerlike, oneerlike lack' . (Music-Hall, `Verzen voor
de Prinses van Ji-Ji')

Twee jaar later ging de Prinses een huwelijk aan met een andere militair, de
eenogige maj oor Nestor Lebrun, een Franstalige Antwerpenaar die een flunk
stuk ouder was dan zij . Ji-ji resideerde voortaan in een luxueuze woning aan
de Kardinaal Mercierlei to Berchem, Antwerpen, alwaar zij een kleine hofhouding begon . Daarin volgde ze bet voorbeeld van haar boezemvriendin
Juliette Adant, die via haar echtgenoot Arthur de Croodt, een vermaard histoloog en patholoog-anatomist, contact zocht, en vaak op de meest intieme
manier onderhield, met bekende kunstenaars, wetenschappers en politici,
van Frederik van Eeden en Rabindranath Tagore via Johan Huizinga tot
Camille Huysmans . Op een wat bescheidener schaal collectioneerde ook Ji-Ji
interessante mannen, ze steunde hun belangwekkende projecten maar deed

ook ten behoeve van arme drommels aan goede werken . Daarbij liet ze zich
doorgaans, en zelden discreet, bijstaan door een of andere kapitaalkrachtige
arrant. De eenogige majoor zag het niet, of wilde het niet zien . Hij was naar
eigen zeggen een `filosoof' : aan het idee van een gezin, en voorts op tijd en

stond een warme maaltijd, een goed glas wijn en een partijtje biljart met de
vrienden had hij op zijn leeftijd genoeg . Ook mocht hij graag beeldhouwen .

Zijn gade leek zich intussen to gaan specialiseren in Vlaamsche koppen . Ze
inviteerde Stan Leurs, medeoprichter van de Vlaamsche Toeristenbond (vTa)
en een eminent kunsthistoricus, in wie ze een ideale echtgenoot zag voor
haar zusje Karolina, dat ze na de dood van hun moeder, in 1927, onder haar

hoede had genomen . In 1934 zouden Leurs en de achttien jaar jongere `Kari'

Ji-Ji aan zee, eerste helft jaren twintig : `1k heb je al wat/ 1k bezat : Mil'n eniga schat,/ MiJ'n groot hart gageven, /
En wat heb jij den liefdedronken/Jongen/Die ik was, geschonken?' (Music-Hall, `Verzen voor de Prinses van Ji-Ji' )
trouwen . In de lente van datzelfde jaar beleefde ji-Ji een korte doch stormachtige romance met Joris van Severen, de zo keurig en gedisciplineerd ogende
leider van het Verdinaso . Een warme vriendschap onderhield ze verder met
Alfons, beter bekend onder zijn kloosternaam `Modest' van Assche, de abt
van de Sint-Pietersabdij to Steenbrugge, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog de vingers zou branden aan de collaboratie . Om hem uit de bak to krijgen wierp Ji-Ji begin 1945 al haar charmes in de strijd bij haar flamingantische vriend Herman Vos, Minister van Openbare Werken in het
kabinet-Pierlot. Dom Modest van Assche werd op vrije voeten gesteld maar
kwam, zwaar ziek intussen, na een dubieuze nieuwe aanklacht weer achter
de tralies terecht, alwaar hij eind oktober 1945 stierf.
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In die dagen ondernam Ji-Ji een wat halfhartige poging om zich van haar
eenogige majoor to laten scheiden . Uiteindelijk week ze in 1948 uit naar Brazilie, samen met haar toekomstige derde echtgenoot Charles Aulit, een
Franstalige Brusselaar en een voile neef van de Antwerpse stadsbibliothecaris en schrijver Emmanuel de Bom . In 1989 zou de Fatale Prinses, bijna 94, ver
van huffs voorgoed de ogen sluiten . Of Paul van Ostaijen zijn eerste grote
liefde na hun weerzien in Berlijn nog heeft ontmoet, is gissen . Theo van der
Veken, een neef van ji-Ji, acht dat zeker niet onwaarschijnlijk . Immers ook
na door haar to zijn gedumpt, bleven de meeste mannen de Prinses opzoeken ; weinigen genazen echt van Ji-Ji . Van minstens een minnaar, een
bekende magistraat, is met absolute zekerheid geweten dat hij om Crete de
hand aan zichzelf sloeg, niet alleen omdat ze hem het bankroet in gedreven
had, ten bate van een of andere goede zaak, natuurlijk, maar ook omdat hij
sindsdien voor haar een vent was zoals zovele . Heerlijke Ji-Ji! Zoals Pol op 3
december 1915 al had gedicht : `Elke fijne dolk, elke grief/ Is zoet verblijden/
Voor mij n wreed lief' ."

Noten
1 Paul van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i . Bert Bakker, Amsterdam 1979, p . 42 .
2 Misschien heet bet door Van Ostaijen aan 'Charlotte V .' opgedragen gedicht'Juffer Lola' uit
bet Verzameld werk. Poezie i, p. 73 in werkelijkheid dan ook'Juffer Lala' .
3 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p . 42-43
4 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p . 46 .
5 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p . 47.
6 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p . 49 .
7 Jean-Paul Den HaerYnck,'Op de duur plakt bet masker op bet vel . Ironie, woordkunst en
sPel in Van Ostail'ens dichtbundels Music-Hall en HetSienjaal', in : Geert Buelens & Erik SPinoY, De stem der Loreley. Over Paul van Ostaijen . Bert Bakker, Amsterdam 1996, P .103-1os .
8 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p . 51 .
9 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p . 52 .
10 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p . 55
11 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p . 48 .
12 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p .119 .
13 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p .37 .
14 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p . 57 .
15 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p .57 .
16 Van Ostaijen, Verzameld werk. Poezie i, p . 56 .
17 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p . 63 .
18 Zie Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen . Een documentatie . Bert Bakker, Amsterdam 1971, p . 234 .
19 Paul van Ostaijen, Verzameld werk . Proza i . Bert Bakker, Amsterdam 1979, P .185 .
20 Van Ostaijen, Verzameld werk. Proza i, p.181 .
21 Van Ostaijen, Verzameld werk . Proza i, p .187 .
22 Van Ostaijen, Verzameld werk . Poezie i, p. 55
Met dank aan Ernest van Buynder, Matthijs de Ridder en, geheel in het bijzonder, Theo van
der Veken, die op zo maart 2007, een belachelyk vroege lentedag, in de Kijkuitstraat to HeideKalmthout een levendig beelci voor me schetste van zijn tante Ji-)i, terwyl zich vanuit het open
raam van een belendende villa pianoklanken verspreidden over de hele buurt .
Het copyright van de foto's berust bij de Erven Marguerite van der Veken, Heide-Kalmthout .
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Inleiding bij de bijdrage van Kader Abdolah
De hier a fgedrukte tekst is gebaseerd op de lezing die de schrijver KaderAbdolah op i7januari
zoo? in Tilburg uitsprak tijdens het symposium 'Oordelen op maat? Een kwestie van vraag en
aanbod'. Ditjaarlijkse symposium, dat in het teken staat van jeugdliteratuur en -cultuur,

wordt rinds 1986 besloten met de uitreiking van de E . du Perronprijs. Deze prijs, een gezamen-

lijk initiatief van degemeenteTilburg en de Faculteit Communicatie o- Cultuur van de Univer-

siteit van Tilburg, wordt toegekend aan'mensen of instellingen die zich middels een actieve

bijdrage aan de cultuur verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van wederzijds
begrip en een goede verstandhouding tussen de in Nederland woonachtige bevolkingsgroepen'.

In de afgelopen twintig jaarzijn vooral schrijvers (van zowel autochtone als allochtone
ofkomst) bekroond, maar ook mensen uit de wereld van amusement, film en theater. Ditjaar
ging de prijs naarHakim en Karim Traidia . Voor het eerst in de geschiedenis van het sympo-

sium werd er ook speciale aandacht besteed aan de naamgever van de prijs . In een van de sessies waarvoor deelnemers zich konden opgeven werden Brie lezingen gewijd aan E . du Perron;
na de uitreiking debatteerden laureates van de prijs over de multiculturele samenleving en de
adualiteit van Du Perron .

Fen van de lezingen was van KaderAbdolah, de laureaat van het jaarzooo . Hij werd op 12
december X954 in Iran geboren als Hossein Sadjadi Chaemmaghami Frahani . Als student

natuurkunde was hij actief voor een ondergron dse linkse partij die streed tegen het regime van
de Sjah en later tegen dat van Khomeini . Hij schreef twee clandestiene verhalenbundels over
het leven onderKhomeini, voordat hij in X985 gedwongen was zijn land to ontvluchten . Zijn
schuilnaam is een eerbetoon aan twee studiegenoten en partijleden, Kader en Abdolah, die
door de overheid zijn geexecuteerd . In 1988 kwam hij terecht in een asielzoekerscentrum in

Apeldoorn, waarna hij een huffs in Zwolle kreeg toegewezen . Hij werkte daar in een natuurhistorisch museum en een conservenfabriek, terwijl hij zich in zyn vrije tyd verwoed het Neder-

lands trachtte eigen to maken . In 1993 debuteerde hij met de in zijn nieuwe taal geschreven verhalenbundel De adelaars, die bekroond werd met de debutantenprijs Het Couden Ezelsoor.

Zijn literaire carriere heeft zich hierna in stijgende lijn ontwikkeld : in 1997 verscheen zijn eerste roman, De reis van de lege flessen, gevolgd door Spijkerschrift in zooo, waarvoor

hij de E . du Perronprijs kreeg . Daarnaast schrijft hij rinds 1996 in de Volkskrunt de wekelijkse
column Mirza, wat in het Nederlands kroniekschrijver betekent . In 2003 verscheen zijn roman

Portretten en een oude droom en in Zoos de roman Het huffs van de moskee, waarin
via een familiegeschiedenis het drama van Iran wordt verteld, hoe een land dat een traditionele Islam kende, verandert door de opkomst en de machtsgreep van het fundamentalisme .

Kees Snoek

Kader Abdolah, foto Rop to Riet [Letterkundig Museum]
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Kader Abdolah

EOfl OOUDfl
eHaADDFUKVOOF
DU Perron
Het mooiste aan tijd is dat ze ons niet de gelegenheid geeft de dingen to zien
zoals ze waren . Tijd verandert alles . We zien alles anders dan bet ooit was . De
Tweede Wereldoorlog van nu is anders dan de Tweede Wereldoorlog van toen .
We zien nu overal de portretten van Hitler in de kranten staan . Een Duitse
filmmaker heeft een komedie over hem gemaakt : een waagstuk, want eigenlijk is er niets komisch aan Hitler . De tijd heeft bepaald dat Hitler vandaag op
deze manier geportretteerd zou moeten worden .
Eddy du Perron zegt ongeveer hetzelfde als hij in zijn boek Het land van herkomst over zijn ouders spreekt : `Ik zou bet verhaal van mijn ouders nu willen
geven, althans enige plekken uit hun leven van voor ik hen leerde kennen ; ik
ben alleen bang dat bet liegen onvermijdelijk wordy .
Dus de Du Perron die ik nu beschrijf kan gebaseerd zijn op leugens . Een
ware Du Perron Uestaat niet meer . Voor mij is Du Perron samengesteld uit
negen componenten : i . Indische jongen, z . Nederlander, 3 . schrijver, 4, tijdschriftmaker, criticus en strijdlustige geest, 5 . dichter en bohemien,
G, immigrant en kosmopoliet, 7 . de man die blijvend van zijn vrouw houdt,
8, brievenschrijver, 9, hij die sterft. In een van zijn silhouetten laat hij zijn
personage Heverle (Andre Malraux) zeggen : `Wat wij nu van onszelf denken
is al onjuist, maar wat wij denken van wat wij geweest zijn is zeker hoge fantasie'. Mij op deze waarheid baserend, steek ik van wal :
Charles Edgar du Perron werd in 1899 geboren als telg van een diepgewortelde koloniale familie in Indie . Multatuli was in 1820 geboren, de
romanfiguur Max Havelaar bestaat sinds 386o en Hella Haasse zag bet licht
in 1918 . Du Perron hoort in dit rijtje thuis . Indertijd lette men niet zo op
dikte of magerte . Toen de vader van Du Perron voor bet eerst de vrouw ont-

moette die zijn zoon zou baren, vond hij haar toch een beetje to dik . Maar
toen hij haar een tijdje later weer zag, was zij wat vermagerd en beantwoordde ze geheel aan zij n ideaal . Hij vroeg haar ten huwelij k .
Hoewel Du Perron Nederlandse ouders had, heeft hij Indische moedermelk
gedronken . Toen hij geboren werd, was zijn eigen moeder ziek en kon ze hem
geen borstvoeding geven . Zijn vader zond boodschappers uit over zijn landerijen op zoek naar een vrouw die zijn kind kon zogen . Maar Been vrouw bood
zich aan, uit angst voor hem . Pas toen de baby heel bleek zag en bijna verhongerd was, verscheen er een inlandse vrouw met geweldige borsten . En met die
Indische moedermelk kreeg Eddy du Perron ook Indie binnen . Later raakte
zijn geest doordrenkt van de Indische verhalen die zijn baboe hem vertelde .
Du Perron was zi toen hij samen met zijn ouders Indie verliet om voorgoed
in Europa to gaan wonen . Op die leeftijd dacht hij net zo koloniaal als zijn
feodale vader, die hem zoveel angst had ingeboezemd . Over de werkkamer
van zijn vader in Batavia schrijft hij het volgende : `In dit hol van de leeuw heb
ik mij later zelden gewaagd . [ . . .] Tegen de muur stond hier een hoge geweerkast, met 8, later ii geweren'. Maar er was een verschil met zijn vader : Eddy
du Perron had Indische moedermelk gedronken, Indische verhalen ingedronken en de mystiek van de straat overgenomen . Hij was nog in Indie toen
hij zijn eerste gedichten en artikelen schreef en een roman vertaalde . Eenmaal in Europa aangekomen, las hij Multatuli . Hij schrok ervan . Plotseling
voelde hij zich als een jongen die zijn les verkeerd geleerd had en opnieuw
moest beginnen . Hij nam de pen en besloot als jonge man de wereld to veranderen . Maar de vraag was of het leven hem de nodige kracht, het talent en de
kans zou geven om dit to doen .
Du Person

wist niet precies wat hij wilde . Ook wist hij niet wat hij was . Een
dichter? Een schrijver, een brievenschrijver, een criticus, een redacteur, een
romanschrijver? Of een lover? Hij was al die dingen tegelijk . Du Perron had
de gevoelige geest van een kunstenaar, hij kon goed schrijven en hij had
genoeg materiaal voor een paar grote boeken, maar hij had een probleem : hij
was niet in staat om een echte roman to componeren . Korte verhalen waren
geen probleem . Poezie kon hij maken. Kritiek kon hij schrijven . Brieven kon
hij onophoudelijk opstellen en hij had een grote mond, maar Lang zitten kon
hij niet. Vormgeven was niet aan hem besteed . Misschien kon hij daarom
nooit een huffs vinden, een vaste plek om to zitten . Zijn roman Het land van herkomst is een movie mislukking . Een stapel aan elkaar geplakte herinneringen, dagboekachtige notities, beschouwingen, kritieken en verdwaalde teksten . Hij had eigenlijk geen plannen om een boek to schrijven, maar omdat
hij het constant over Indie had en omdat hij zo mooi vertelde en omdat hij
het land zo levendig overbracht, werd hij door zijn vrienden bijna gedwongen om het to schrijven .
Hij is drie jaar bezig geweest met zijn roman, maar van tevoren wist hij niet
waar hij het over zou hebben . Hij schreef dit, hij schreef dat, hij schreef over
Indie, hij schreef over Nederland, over Parijs, over Brussel, maar hoe moest
hij nu al die dingen aan elkaar plakken om er een boek van to maken? Het
Indische deel was acceptabel, maar niemand was gelukkig met de episodes

EEN COUDEN HANDDRUK VOOR DU PERRON

25

van zijn verblijf in Europa . Hij knipte en plakte en hij praatte erover met zijn
tweede vrouw Bep en hij schreef brieven aan zijn collega's en vroeg hen om
hun mening . Als we nu de reacties van toen samenvatten, ontstaat het volgende beeld : 'Doe rustig man! Het wordt geen groot boek! Dus maak je er niet
zo druk over . Laten we het zo houden, zo uitgeven met alle gevolgen van dien' .
Het land van herkomst werd gepubliceerd en de critici wurgden Du Perron bijna .
Waar was hij goed in? Du Perron was goed in verliefd zijn. Hij zocht naar de
eeuwige liefde en hij vond Bep, zijn tweede vrouw, en hij was weg van haar .
Hij bleef langer in bed om naar haar to kijken en hij was bang, constant bang
om haar to verliezen . Hij hield zo veel van haar, dat het haar boos maakte .
Hij was zo onnodig ongerust dat hij haar zou verliezen, dat hij in bed kroop
om een gedicht over haar to maken .
Du Perron heeft prachtige gedichten over zijn vrouw geschreven :
Eens zal je weten hoeveel'k van je hou
en mij de rusteloosheid van nu vergeven,
het pijnigend wantrouwen dat een vrouw
als jij van mij houdt-en terug gedreven
naar wat immers veranderen moest, al zou
je ook dan nog zijn het brandpunt van mijn leven,
zoeken, vergeefs, naar wat, achtergebleven,
is weggestroomd, intens : naar jou, naar jou .
De liefde voor Bep bracht hem rust, en tegelijk onrust . In 1928 was hij met de
dienstmeid Simone getrouwd, maar het huwelijk hield slechts vier jaar
stand . Toen ontmoette hij in februari i93i Elisabeth de Roos, die zich Bep
noemde, en ruim een jaar later trouwden ze . Zij was de vrouw op wie hij
altijd had gewacht, zij werd de plek waar hij altijd naar had gezocht.
Met de komst van Bep ging hij meer gedichten schrijven, maar hij had
geen specifieke richtlij nen voor zij n dichtwerk en toonde geen ambitie op dat
gebied . Daarom is het moeilijk hem een dichter to noemen . Hij was meer een
brievenschrijver . In zijn brieven was hij het meest zichzelf, was hij authentiek . Daarvoor hoefde hij niet Lang to zitten en het materiaal vormgeven was
niet nodig . Er loopt een mooie rode draad door zijn brieven . Maar de tijden
waren veranderd en hij kreeg een afkeer van het schrijven van brieven aan
mensen die hem niet vertrouwd waren . Daarom bleef hij 's ochtends lekker
in bed zitten en schreef een brief aan zijn Bep die beneden in de keuken het
ontbijt klaarzette : `Ik heb vanmorgen in bed Lang en lucide liggen denken
aan al mijn schrijverij aan je . [ . . .] Als ik al deze regels aan een ander had
moeten schrijven, was ik er moe van, terwijl ik aan jou schrijf als ging het
vanzelf, alsof ik je hand in de mijne hield' .
Du Perron was in Brussel gaan wonen, op een afstand van Nederland . Neder-

land was to burgerlijk, to saai, en de gevestigde schrijvers en critici wilden
hem niet serieus nemen . Zijn imago was dat van een brutale jongen die alles
beter wish Soms ging hij voor enkele weken naar Parijs, maar char speelden
de intellectuelen op hoog niveau, dus er bleef weinig ruimte voor hem over .

Van Brussel hield hij niet . De stad had een struisvogelkarakter . Net geen
vogel, net Been kameel . Tussen 1933 en 1936 woonde Du Perron in Parijs . Het
was een woelige tijd. De stad had net een golf van Russische immigranten
zien komen die de communistische revolutie ontvlucht waren . Men verwachtte twee grote golven vluchtelingen uit Duitsland en Italie . De angst
voor het fascisme hing met de sigarettenrook in de lucht van de cafes . De
intellectuelen discussieerden heftig over de oprukkende Spaanse oorlog . Sommigen pakten een geweer om naar Spanje to gaan en tegen Franco to vechten .
Maar Du Perron nam zijn boek onder zijn arm en keerde terug naar de rust,
naar Indie . In zijn essaybundel De smalle mens had hij geschreven, dat de
Nieuwe Mens van de toekomst niets voor hem was en dat men niet ontkomt
aan ziJn wezen .
Eenmaal terug in Indie, werd hij met dezelfde harde waarheid geconfronteerd, die van de veranderende tijden en dat zijn plaats niet meer in Indie
was . Hij was een smal schrijver! Een smal immigrant! Een smal brievenmaker! Een smal dichter! Een smal vechter! Hij was bangig! Hij was half van
alles . Half Indier! Half Hollander! In een van zijn brieven schreef hij : `Als ik
in de trein zit en die rode grond terugzie, besef ik : `Hier hoor ik : Daar alleen
heb ik het gevoel van thuiskomen ; terwijl mijn huffs daar toch al Lang niet
meer staat' . Wandelend door de straten van zijn geboortestad, merkte hij dat
hij zijn geboorteland lief had en niet meer door de ogen van zijn vader keek .
Maar hij kon het leven niet naar zij n hand zetten, zelfs zij n Bep niet . Na drie
jaar nam hij opnieuw zijn boek onder zijn arm en ging hij naar Nederland .
In Nederland ging hij voor het venster staan en keek hij neer op de stille
straat, in de duisternis, waar niemand gaat . `Nee, het worth niets met Du
Perron,' zei hij in zichzel£ Hij zette zijn hoofd tegen de ruit : `Wanneer gaat
de lantaarn uit?' . De lantaarn ging uit op 14 mei i94o, toen hij veertig was .
Later pas gaf de tijd Du Perron een gouden handdruk . De tijd heeft zijn wisselvallige oeuvre verheven tot een boeiende nalatenschap . De tijd heeft zijn
woelige periode nauwkeurig ingelij st voor de literatuurgeschiedenis . Zo
blijft Du Perron een onmisbare schakel in de oudere Nederlandse literatuur .
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E, du Perron en de literaire kritiek na 1945
Hoewel zijn canonieke status is aangevochten en zijn oeuvre voor veel lezers
goeddeels is verzonken, blijft voor E, du Perron (1899-i94o) een hoofdrol weggelegd in bet verhaal over de Nederlandse literatuur van bet interbellum .
Cedurende bijna twee decennia beyond Du Perron zich als schrijver, criticus,
polemist, redacteur, vertaler en bemiddelaar voor towel collega-schrijvers
als uitgevers in bet centrum van literair Nederland .' Met zijn overlijden in
mei i94o kwam geen einde aan de invloed die hij uitoefende . De inmiddels
talrijke lezers van J .1. Voskuils sleutelroman Bij nader inzien uit 1962 weten hoe
sterk Du Perron de gedachten en gesprekken stuurde van jonge letterkundigen in de jaren veertig en vijftig . Het literaire repertoire van de studenten
Nederlands, lichting i94G-1947, die de roman bevolken is geheel gemodelleerd naar de voorkeuren en opinies van Du Perron en bet legendarische tij dschrift Forum . In een gesprek met Jan Fontijn noemde Voskuil zijn boek `de
omzetting van de ideeen van Forum in een nieuwe situatie' .'
De omzetting van ideeen in een nieuwe situatie - bet is een fraai beeld voor
de dynamiek van de literatuurkritiek . Dat Du Perron prominent aanwezig
was in de Nederlandse literatuur na i945 is bekend . Maar hoe functioneerde
hij in de debatten over literaire kritiek in de decennia na de oorlog? Door wie
werd hij op welke momenten gemobiliseerd als referentiepunt in discussies
over de aard en functie van literatuurkritiek? In deze beschouwing zal ik een
antwoord zoeken op deze vragen door Du Perrons aanwezigheid to traceren in
de naoorlogse journalistieke en academische literatuurkritiek . Door deze

sporen van Du Perron na to trekken kunnen enkele polemische momenten in
de ges chiedenis van deze kritiek worden verhelderd
De werkelijke jongeren
Op iG mei i93i presenteerde Du Perron aan Menno ter Braak een nieuwe versie
van zijn `krijgsplan' : hij zou een essay over Dirk Coster schrijven en zijn Cahiers
van een lezer herzien met het oog op publicatie in de essayreeks Standpunten en
getuigenissen van A .A .M . Stols .' Du Perron moedigde zijn vriend aan om na
Afscheid van domineesland en Man tegen man een derde `projectiel' voor deze reeks
samen to stellen in de hoop dat een j ongere generatie zou profiteren van de
polemische exercities . `Wij kennen dit alles nu sedert Lang, maar denk eens
aan de velen die het voor de eerste keer bijeen zien ; aan de jongeren vooral . Ik
bedoel nu : zij die ± io jaar zijn, io jaar jonger dus dan wij . Ik ben er zeker van
dat het meer uitwerking heeft dan wij over het algemeen aannemen ; de Costerlijke toon mindert trouwens duidelijk in het essayistisch proza' .`

E, du Perron in 1935, portretfoto door Roger Parry
Bezorgdheid over het uitblijven van `jongeren' dook al medio jaren dertig op
in brieven en beschouwingen van Du Perron en Ter Braak . In een bespreking
van het letterkundig jaarboek Kristal in 1935 constateerde Ter Braak het ontbreken van een jongere generatie schrijvers - jonger dan dertig jaar- die zich
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liet gelden . Het gaf hem `een hol gevoel in de rug, dit ontbreken van een
nieuw front met programma's en manifesten' .' Het zou nog maar enkele
jaren duren voordat de aanstaande veertigers met enige zekerheid iets van
een nieuwe generatie zagen ontstaan . Aangemoedigd door Du Perron zorgde
Jan Greshoff ervoor dat enkele jonge schrijvers hun werk konden publiceren
in Groot Nederland . De aflevering van december 1937 was helemaal gereserveerd
voor deze jonge lichting en bevatte teksten van onder anderen Adriaan van
der Veen, jacques Cans en Adriaan Morrien . Du Perron drong er bij Greshoff
op aan het nummer to voorzien van een buikbandje met de tekst `DE WERKELIJKE JONGEREN'.` Greshoff stimuleerde hen vervolgens om een eigen tijdschrift op to richten voor hun overvloedige literaire productie . Toen in januari
1939 het eerste nummer van Werk verscheen, kreeg dit Nederlands-Vlaamse
j ongerentij dschrift van Du Perron een warm onthaal . De `leegte in de rug' als
gevolg van `het ontbreken van `j ongsten" was nu weggenomen : 'er is een
nederlandse schrijvende jeugd, er zijn godlof andere jongeren dan die van
bijna veertig'.' Ook van de opvolger van Werk, het maandblad Criterium, waarvan
het eerste nummer Bind maart i94o verscheen onder redactie van Ed . Hoornik,
Cola Debrot en Han Hoekstra, verwachtte Du Person niets dan goeds .'
Uit Du Perrons signalementen, besprekingen en brieven blijkt welke `jongeren' hij zoal op het oog had : dichters en essayisten als Fred . Batten, Rudie
van Lier, Adriaan van der Veen, Henri Ett en Emiel van Moerkerken - door Du
Perron wel aangeduid als `de jongelingschap' en ruimhartig opgenomen in
zijn hoogst informele mentoraat .°Tot de jonge bewonderaars van Du Perron
uit de late jaren dertig moet zeker ook Henri Albert (Hans) Gomperts (i9i5i998) worden gerekend . Gomperts en Du Perron leerden elkaar eind november
1939 kennen via Ter Braak . Nog in december van dat jaar schreef Du Perron
een lovende recensie over Gomperts' dichtbundel Dingtaal .'° In een brief aan
Batten typeerde hij Gomperts als een sympathieke maar wat vermoeiende
debater. In de nabijheid van deze prater voelde hij zich oud : `Ik moet met hem
op een voet zien to komen waarop praten met elkaar niet noodwendig een
debat hoeft to worden'." Eind april i94o luidde het in een brief aan Beb Vuyk :
`Op het oogenblik zijn volgens ons (d .w.z . groep ter Braak-du Perron etc .) de
meest `interessante' onder de echte jongeren : M . Vasalis [ . . .], Hans Gomperts, Adriaan van der Veen . Maar alles kan natuurlijk spaak loopen en over
drie jaar zie je misschien heele andere' ." Na de oorlog zou vooral Comperts Du
Perron als gezagsargument gaan inzetten in het debat over literaire kritiek .

De erfenis van een polemist
Als criticus was Du Perron direct na de oorlog in de eerste plaats de schrijver
van Cahiers van een lezer . In 1928 en 1929 had hij onder deze titel vijf boekjes in
eigen beheer laten drukken in dertig exemplaren, bestemd voor de kleine
parochie van vrienden . Voor Standpunten en getuigenissen werden de essays tussen i93i en 1933 aangevuld en herschikt tot drie delen met een veel ruimere
verspreiding . Uit de naoorlogse publicatiegeschiedenis en ontvangst van
Cahiers van een lezer blijkt dat Du Perron ook postuum nog in staat was de
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gemoederen to bewegen . In i94G bracht Stols de Cahiers opnieuw uit, flu in
een band samen met de door Du Perron zelf flog ingekorte Uren met Dirk Coster ." De reacties op deze uitgave in de literaire kritiek laten een staalkaart
zien van opinies over Du Perron in de eerste jaren na de oorlog .
In het door Gerard Knuvelder geredigeerde katholieke weekblad De Nieuwe
Eeuw richtte Jos . Panhuijsen waarschuwende woorden tot de lezer : `Wie de
Cahiers van een lezer van Edmond du Perron [ . . .] als een leidraad voor zijn lectuur
zou nemen, zou verkeerd doen . Hij zou verschillende verkeerde en verboden
boeken lezen, en hij zou verschillende zeer belangrijke boeken met lezen' .
`Edmond du Perron', aldus Panhuijsen, zat vol vooroordelen jegens katholieken en humanisten, waardoor zijn gezichtskring merkwaardig beperkt was ."
Minder moreel genormeerde readies kwamen van de jongeren . Voor de
Vara-microfoon verdedigde A . Marja op 14 juni 1947 `de erfenis van een polemist' en benadrukte hij de unieke morele betekenis van Du Perron `voor een
jongere generatie'. 15 In datzelfde jaar plaatste Marja in Prolong de in zijn `fairness' voorbeeldige polemist Du Perron als de gelijke van Andre Cide en
Aldous Huxley tegenover het zinloze geweld van W .F . Hermans .'° Marja's
radiorecensie was een reactie op het artikel `E . du Perron als leermeester', dat
Hermans, mede naar aanleiding van de Stolsuitgave, schreef voor Criterium
van maart 1947 ." In die beschouwing zag Marja een `sectarische verkettering
van wie de grote voorganger bok vereert, maar over sommige punten anders
meent to moeten denken'. Dat Marja de strijdmethode van Hermans bekritiseerde had ongetwijfeld to maken met het feit dat Hermans hem, samen met
andere telgen uit Du Perrons `jongelingschap' : Rudie van Lier, Adriaan Morrien, Adriaan van der Veen en Hans Comperts, in het genoemde artikel als
een van de kritiekloze napraters van Du Perron had aangewezen Zo vormde de
Stolsuitgave van de Cahiers een eerste aanleiding om-via Du Perron-de kritische kaarten op tafel to leggen .
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Libertinage en Stoa
Het was niet Stols die bet werk van Du Perron na de oorlog lange tij d leverbaar zou houden, maar diens vroegere colporteur en vertegenwoordiger
Geert van Oorschot (igo9-1987) . Als Been andere uitgever zou Van Oorschot
zorg dragen voor de continuering van Du Perron en van Forum in brede zin. In
bet openbaar verklaarde hij zich meer dan eens schatplichtig aan Ter Braak
en Du Perron, die voor zijn literaire Bildung van beslissende betekenis waren .'°
De wapenfeiten zijn bekend . Bij G .A . van Oorschot verscheen bet Verzameld
werk van Ter Braak (in zeven delen tussen 1949 en i95i), gevolgd door dat van
Du Perron (eveneens in zeven delen tussen 1954 en 1959) ." Begin jaren zestig
tekende Van Oorschot voor de vierdelige Briefwisseling tussen Ter Braak en Du
Perron (verschenen tussen 1962 en 1967) en voor een project van langer adem :
de Brieven van Du Perron, die inmiddels negen delen omvatten .
Om de tijdrovende samenstelling en redactie van deze verzameluitgaven
praktisch mogelijk to maken deed Van Oorschot een beroep op een kring van
medewerkers rond Libertinage, bet in 1948 door H .A . Gomperts en W .F . van
Leeuwen opgerichte tijdschrift dat tot eind i95i door Van Oorschot werd uitgegeven . In deze kring bevonden zich naast de beide oprichters ook C .H .
's-Gravesande, H, van Galen Last en Elisabeth du Perron-De Roos . Van de vele
tijdschriften die in de late jaren veertig en vroege jaren vijftig werden opgericht, presenteerde Libertinage zich het duidelijkst als hoeder van de erfenis van

De positie van libertinage werd in de eerste jaren aanzienlijk versterkt
door de overname van bet maandblad Criterium - dit tot eeuwigdurende woede
van W. F. Hermans - en doordat andere periodieken, waaronder Het woord, van
bet toneel verdwenen .20 Ceheel in de geest van Forum wilde libertinage een tijdschrift voor vrienden zijn . Beschouwend proza vormde de hoofdmoot van bet
tijdschrift. Van de criticus werd geeist dat deze zich - conform bet ideaal van
de happy few- ver zou houden van bet grote publiek en een literair werk beoordeelde naar bet temperament van de schrijver . Aan bet einde van de eerste
jaargang verdedigde Gomperts Libertinage tegen bet verwijt dat bet blad slechts
de erfenis van Ter Braak en Du Perron zou herkauwen : `Onze verhouding tot
hen is er een van vriendschap, van gemis ook door bun afwezigheid' ."
Met libertinage creeerde Van Oorschot een verbindingsvlak tussen bet vooroorlogse Forum en de de naoorlogse literatuurkritiek . In 1957 zou bet nieuwe
tijdschrift Tirade de rol van Libertinage deels overnemen . Behalve deze tijdschriften stond de uitgever nog een ander instrument ter beschikking waarmee de continuYteit met Du Perron en Ter Braak kon worden gerealiseerd : de
serie-uitgave . Net als zijn leermeester Stols moet Van Oorschot zich bewust
zijn geweest van de functie van reeksen voor de profilering van zijn fonds .
Reeksen dragen bij aan de coherentie, continuiteit en herkenbaarheid van
bet fonds, verleiden kopers tot intekening en binden auteurs aan de uitgeverij . Uit de vermaarde reeksen van Van Oorschot blijkt bovendien dat deze in
hoge mate bet gezicht van een fonds kunnen bepalen : in de Russische Bibliotheek, de Witte Olifant, de Vignettenreeks en Stoa werd de 'smoel' van de
uitgeverij zichtbaar .
Stoa had een vergelijkbare verbindingsfunctie als Libertinage en Tirade waar
bet ging om bet voortzetten van de lijn van Forum . Tussen 1960 en 1968 verschenen in deze nonfictiereeks 39 delen (exclusief herdrukken) met beschouwend proza . De boeken waren gekleed in de bekende door Helmut Salden
ontworpen omslagen . Van de afzonderlijke delen verschenen zowel gebrocheerde als gebonden exemplaren die voor respectievelijk f 4,9o en f G,9o van
de hand gingen . Van Oorschot presenteerde de reeks als een serie publicaties
met `essays over literatuur, kunst en cultuur, dagboeken, brieven en memoires, biografieen en beschouwingen over onderwerpen van algemeen belang' .
De prospectustekstvervolgde :
Het zijn dergelijke geschriften, waarvan de publicatie in ons land, vergeleken met bet buitenland, altijd is verwaarloosd, hoewel juist zij
bet literaire en culturele leven de afwisseling kunnen geven, waaraan
bij ons zo dringend behoefte is .
Pas door een critische gedachtenwisseling bestaat er een kans de
schrijver to bevrijden uit bet isolement, waarin hij bij ons nog altijd
verkeert, en de literatuur to maken tot een zaak waarvoor men warm
kanlopen ."
Forum .

Van Oorschot besefte dat bet essay - vooral Binds Forum - tot de prestigieuze
maar moeilijk verkoopbare genres behoorde . Uitgave in een goed verzorgde
en herkenbare reeks kon dan uitkomst bieden voor zowel uitgever als auteur .
`In een Stoa-reeks bij Van Oorschot zitten betekent altijd toch dat je een
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bepaalde verdienste hebt, bet is een goeie entourage', verklaarde Gerard Reve
bijvoorbeeld ."
Met Menno ter Braaks Politicus zonder partij naast Gerard Reves Op weg naar het
einde en Nader tot U maakt de reeks een nogal heterogene indruk . Bij nader
inzien is de samenhang evident : Stoa was een reeks met egodocumenten . Bij
de samenstelling van de serie had Van Oorschot onmiskenbaar Forum in
gedachten . In de reeks verschenen immers achter elkaar heruitgaven van Ter
Braak en Du Perron, zodat een deel van bun werk ook buiten bet Verzameld
werk leverbaar was, naast boeken over Du Perron (J .W.H . Veenstra's DArtagnan
tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist) en teksten van door bet Forumduo bewonderde auteurs als Multatuli, Van Oudshoorn en Der Mouw . Een
prominente plaats binnen de reeks kregen schrijvers die op de bres stonden
voor bet erfgoed van Forum, onder wie Adriaan Morrien en Hans Gomperts .
Pogingen in 1966 om in de reeks ook een deel op to nemen met essays van De
Roos - eventueel samengesteld met hulp van Comperts, die ook de titel
bedacht (De wintertuin) - stuitte op bedenkingen van de auteur : tijdgebrek zou
haar beletten de essays bij to schaven ." Uit bet gegeven dat de gebundelde
kritieken van Kees Fens een plaats kregen en dat de uitgever graag beschouwend proza van W.F . Hermans in de reeks wilde opnemen (wat niet
gebeurde : Hermans verloor zijn toch al wankele vertrouwen in de uitgever)
blijkt dat Van Oorschot de Stoa-reeks niet exclusief tot een reprise van Forum
maakte . Ook deze uitgever was immers een zakenman .
De Stoa-reeks heeft in dubbel opzicht bijgedragen aan bet voortleven van
Du Perron in de jaren zestig . Ondanks een rijkssubsidie voor de delen G en 7
was de uitgave van Du Perrons Verzameld werk een verliesgevend zaak, zo
berichtte Van Oorschot begin 1959 aan Elisabeth du Perron-De Roos ." Dat
Van Oorschot de uitgave beschouwde als een investering voor de lange termijn en Du Perron hoe dan ook als fondsauteur wilde behouden, bleek toen
Alain du Perron in oktober 1962 gewag maakte van een aanbod van een andere
uitgever om een bloemlezing uit bet werk van Du Perron op de markt to brengen . Erkentelijk voor de zorg waarmee Van Oorschot bet werk van Du Perron
op de markt bracht, bood Alain du Perron hem aan een dergelij ke goedkope
bloemlezing to bezorgen onder gelijke voorwaarden ." De uitgever reageerde
geprikkeld-had hij niet Binds 1955 op financieel onbaatzuchtige wijze
gewaakt over bet oeuvre van zijn vader? Deze retorische vraag en de stellige
bewering dat hij bet exclusieve recht bezat op herdrukken en heruitgaven
ging gepaard met bet voorstel om werk van Du Perron uit to geven in de Stoareeks, waar inmiddels ook vier boeken van Ter Braak waren opgenomen die
volgens Van Oorschot goed verkochten ." Het zou echter nog tot 1965 duren
voordat die uitgave - Urea met Dirk Coster en De smalle mens - in twee Stoa-delen
kon verschijnen. Van Oorschot wilde die editie namelijk vergezeld doen gaan
van een inleidend essay van Hans Gomperts over Du Perron en de polemiek .
Gomperts kwam zijn halve toezegging aan Elisabeth de Roos echter niet na,
tot grote ergernis van de uitgever die de twee banden met een jaar vertraging
publiceerde, zonder inleiding ."
Het was niet de eerste keer dat Van Oorschot een vergeefs beroep deed op
Comperts om een uitgave van Du Perron essayistisch to begeleiden . Toen Van

Oorschot in 1954 het Verzameld werk voorbereidde, had hij Comperts gevraagd
een begeleidend boekje to schrijven dat samen met het eerste deel in 1955 zou
kunnen verschijnen, volgens Van Oorschot als `propagandageschriftje ter
begeleiding en ter stimulering van de e .v, verkoop van de complete du Perron, die mij voorlopig de eerste jaren nog zeer vele duizenden guldens verlies
oplevert'." De volgens Van Oorschot onredelijke honorariumeisen van Comperts gooiden roet in het eten . `Een elegant gebaar van j ouw kant zou geweest
zijn, om een essay, dat al gepubliceerd is, en waarvoor je reeds honorarium
hebt genoten, gratis of to staan voor de Du Perron-propaganda . Ik heb daar
niet om gevraagd en ik zou het ook niet hebben geaccepteerd . Maar aangeboden heb je het mij niet', aldus Van Oorschot .'° Notities overDu Perron was al
gezet toen de ruzie uitliep op de mededeling van Van Oorschot dat hij Jan van
Nijlen had verzocht zijn boekje over Du Perron voor publicatie gereed to
maken, een idee waarmee Gomperts graag instemde : `Dat maakt dan tegelijk
een einde aan onze kibbelarij (op dat punt)'." De toon in de brieven uit 1955 is
illustratief voor de voortdurende spanning tussen Van Oorschot en Gomperts : ze maakten graag gebruik van elkaars diensten, maar het hoge temperament van de uitgever conflicteerde nogal eens met de bedachtzaamheid
(volgens Van Oorschot : luiheid) van de criticus .
Ondanks aanhoudende wederzijdse irritaties was er Van Oorschot veel aan
gelegen om de Stoa-reeks to openen met een boek van Gompens . Diens essaybundel Jagen om to leven uit 1949 was in 1953 bekroond met de Dr . Wijnaendts
Franckenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en bleek
een steady seller . Toen Van Oorschot begin 1959 de Stoa-reeks in de steigers
zette ging zijn verlangen dan ook uit naar een nieuw boek van Comperts, een
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bundeling van acht lezingen die hij in de herfst van 1958 had gehouden voor
het Studium Cenerale van de Leidse universiteit . De publicatie van deze bundel, De schok der herkenning . Acht causerieen over de invloed van invloed in de literatuur,
zou vooraf moeten gaan aan een bundel met poeziebeschouwingen van Adriaan Morrien (Concurreren met de sterren), waarop een herdruk van jagen om to leven
moest volgen ." Maar begin oktober 1959 was Gomperts nog niet gereed met
de kopij van De schok der herkenning, waardoor Stoa opnieuw vertraging opliep,
tot grote ergernis van Van Oorschot : `Je hebt de zaak weer eens aardig verpest'." Tien dagen later lag de kopij dan toch op tafel . In de Stoa-reeks zouden
drie boeken van Gomperts verschijnen : na Deschok der herkenning volgden in
1960 de tweede druk van Jagen om to leven en in 1963 De geheime tuin .
Deze Stoa's droegen onmiskenbaar bij aan de actualiteit van de Forumessayistiek . Geheel in de lijn van Du Perron benadrukte Comperts in zijn eerste Stoa-boek het belang van invloeden die schrijvers van vroegere schrijvers
ondergaan . Wanneer een lezende schrijver in een andere auteur zichzelf herkent ondergaat hij een `schok der herkenning' wat een herijking van het
eigen schrijverschap tot gevolg heeft . Gomperts maakte daarbij in navolging
van Du Perron een streng onderscheid tussen invloed en epigonisme . Ook in
Gomperts' keuze van besproken auteurs in De schok der herkenning is de canon
van Forum to herkennen ; het zijn `schrijvers die zich om ideeen bekommeren' : Baudelaire en Poe, Dostojewski, Nietzsche, Ter Braak, Du Perron en
Multatuli . Van deze lezende schrijvers is Du Perron het sterkst aanwezig,
zowel in de hoofdstukken over Ter Braak en Multatuli als in het aan Du Perron zelf gewijde zesde hoofdstuk . Het is niet overdreven om to stellen dat
Gomperts' beschouwingen over Du Perron getuigen van de schok der herkenning die hij zelf onderging toen hij Du Perron voor de oorlog leerde kennen .
Ook in de andere twee boeken die Comperts in de Stoa-reeks publiceerde, was
voor Du Perron een hoofdrol weggelegd en fungeerde Forum als ijkpunt .
Comperts' schatplichtigheid aan Forum in brede zin blijkt ook uit de wijze
waarop hij het essay omschreef in zijn beschouwing over dit genre uit i9Go .'°
Volgens Gomperts is het essay het voertuig voor persoonlijke inzichten en is
de essayist het eigenlijke hoofdonderwerp van het essay . De ware essayist
zoekt niet de instemming van `het publiek' maar schrijft hij voor `vrienden' .
Sterker nog : `Voor iedere essayist, die met smaken en opinies als een
fijnproever omgaat, is het een levenskwestie om zich bepaalde lezers van het
lijf to houden'. Het essay komt voort uit een ondogmatische mentaliteit, is
nonconformistisch en onsystematisch . Comperts grenst het essay of van de
academische verhandeling, `waarin ieder stapje met een bewijsplaats moet
worden verantwoord en iedere sprong als een zonde gemeden wordy . Gomperts' beschrijving van het essay is to verbinden met zijn distantie ten aanzien van de ergocentrische literatuurtheorie . Het opstel over het essay vormt
een prelude tot zijn latere bezwaren tegen Merlyn .
In de drie Stoa-boeken was de criticus Gomperts aan het woord, maar in de
criticus kondigde de academicus zich al aan . Zo sloeg de Stoa-reeks niet
alleen een brag tussen de voor- en de naoorlogse literatuurkritiek, maar ook
tussen de literaire kritiek en een deel van de academische literatuurbeschouwing-om precies to zijn : het Leidse deel .

Academisch
De benoeming van Gomperts als hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Leiden in 1965 paste in een traditie van deze instelling om
literatoren aan to stellen als professoren : Albert Verwey en P .N. van Eyck
waren hem voorgegaan . Drie jaar eerder was in Amsterdam bet tijdschrift
Merlyn opgericht door J .j . Oversteegen, Kees Fens en H .U . Jessurun d'Oliveira ."
Waar Gomperts de lijn van Forum voortzette, daar keerden de merlynisten
zich of van de erfenis van Forum om aansluiting to zoeken bij de literatuurkri-
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tische benaderingen waarbinnen bet literaire werk in de eerste plaats werd
beschouwd als een autonoom talig geheel . Literaire kritiek moest volgens de
merlynisten controleerbaar zijn vanuit de tekst. De tekst was bet object van
onderzoek, niet de persoonlijkheid van de auteur achter bet werk . De Merlynisten grepen daarbij terug op de vormpoetica's uit bet interbellum, in bet bijzonder op die van Nijhof£ Dat gebeurde veelal onnadrukkelijk : een tijdschrift dat zich in de voorhoede wil begeven en stelling neemt tegen
traditiebewuste tijdgenoten is doorgaans terughoudend en behoedzaam in
bet aanwijzen van voorlopers . Uit bet in 2004 gepubliceerde oorspronkelijke
ontwerp van de redactionele inleiding blijkt dat de drie oprichters de zelfbenoemde erfgenamen Forum beschouwden als bun voornaamste afzetpunt . De
levensbeschouwelijk georienteerde literatuur van de jaren dertig riep een
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vorm van kritiek op die de persoon en standpunten van de schrijver in bet
centrum van de aandacht plaatste . `Wanneer echter een critische instelling
die toen een redelijke respons op de litteraire feiten was, voortgezet wordt als
bet getij gekeerd is, is de reactie inadequaat geworden . De critici babbelen
dan over bijkomstigheden en zijn blind geworden voor hoofdzaken : Critici
die de uitgangspunten van Forum nog altijd relevant achtten voor de naoorlogse literatuur (de Vijftigers, Hermans, Reve) hadden zichzelf overleefd,"
In de derde jaargang van Merlyn trok J . J . Oversteegen een `verbaasd gezicht'
bij bet opstel van Gomperts over Multatuli uit Deschok der herkenning . Oversteegen laakte bet gebrek aan feitelijke bewijsvoering en controleerbare argumentatie in de aanpak van Gomperts . Deze sloeg hij om de oren met een parodie op diens literaire psychologie : Forum was pro-Multatuli, dus zoon
Gomperts fronst de wenkbrauwen als diens naam valt . `Zonder Du Perron zou
Gomperts niet ao schril over Multatuli geschreven hebben : " In de derde aflevering van zijn programmatische essay `Analyse en oordeel' liet Oversteegen
bet bij de constatering dat de kritiek die Gomperts bedreef niet tot controleerbare resultaten kon leiden ." Daarmee stuurde Oversteegen hem uit bet
veld van de serieuze literaire kritiek .
Gomperts moet deze aanvallen als provocatie hebben opgevat . In zijn inaugurele rede met de polariserende titel 'Ilvee wegen der kritiek uit februari 1966
bekritiseerde hij bet standpunt van Merlyn en met de reacties van towel Oversteegen als d'Oliveira was een polemiek geboren die in zekere tin ouderwets
aandeed, namelijk als een reprise van bet `vorm of vent debat' uit de jaren
dertig in een nieuwe situatie ." Waar de merlynisten de rechtstreekse verwijzing naar Forum schrapten uit bun redactionele manifest, legde Gomperts
een directe verbinding met de jaren dertig . Zijn verwantschap met Du Perron
kwam scherp tot uiting in zijn stelling over de taak van de criticus :
De taak van de kritikus bestaat niet uit bet doen van controleerbare
uitspraken : dat is zijn taakje, zijn elementaire en preliminaire verrichting . Zijn taak en zijn verantwoordelijkheid is bet zelfstandig en
oncontroleerbaar oordelen, met zijn hoofd, maar ook met zijn hart en
zijn ingewanden. Alleen op die manier kan men recht doen aan de
betekenis die de literatuur in onze tijd heeft gekregen . De literatuur
pretendeert niet alleen to zijn, maar wordt ook meer en meer gezien
als bet levenscommentaar van een instantie die geen instantie boven
zich duldt [ . . .] Dat is de uitdaging waarop de kritiek een adequaat antwoord moet kunnen geven .'°
In Merlyn, aldus Gomperts, `deinst men wereldvreemd terug voor een complete menselijke reactie' . In zijn reactie op de oratie wees Oversteegen op het
`te laat' van Gomperts, die de standpunten van Du Perron en Ter Braak tot de
zijne maakte maar blijkens zijn simplificaties noch Merlyn noch de genuanceerde visie van zijn voorganger op de Leidse leerstoel, P .N . van Eyck, begrepen had . `Wat in i93z een begrijpelijke polemische simplificatie was, is in
1966 een wetenschappelijke onjuistheid', aldus Oversteegen .°'
Van Oorschot - uitgever van de oratie die volgens Vrij Nederland in de boekhandel bij de kassa lag `als een snoepj e van de week' - zag wel brood in deze

polemiek . Comperts moest weten dat Tirade voor hem open stond indien hij
Oversteegen en d'Oliveira van repliek wilde dienen ." Intussen stookte J .H .W.
Veenstra het vuurtje wat op door Comperts zowel in Vrij Nederland als in Tirade
bij to vallen in diens aanval op Merlyn . Veenstra reduceerde Merlyn tot een
`dogma' en noemde Oversteegen `een kletsmeier en lasteraar' . De kwakende
kikkers van Merlyn moesten volgens hem in hun vijver worden teruggezet . De
ware criticus beoordeelt literatuur `als een van leven tot leven gericht middel
tot kommunikatie en verstandhouding juist ter wille van dat leven' ."
Op 23 november 1966 organiseerden de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en het Amsterdamse studentendispuut HELLOS een druk bezocht
debat tussen Gomperts en Oversteegen in Krasnapolski . Via de dagbladen
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werden de char geventileerde standpunten nog eens beknopt onder de aandacht van het grote publiek gebracht ." Opnieuw drong Van Oorschot er bij
Gomperts op aan zijn deel van het debat of to staan aan Tirade, maar kopij
bleef uit ." Het was Huug Kaleis die in Tirade van maart 1967 de `structurenwichelaars' van `wijlen Merlyn' onder handen nam . Daarbij zette hij Du Perron
in als argument door de beschouwing van Oversteegen over Het land van herkomst uit het laatste nummer van Merlyn to diskwalificeren en diens kritiek op
Gomperts to ontkrachten :
In het essay over E . du Person, dat in Jagen om to leven staat, ziet men een
essayist bezig die scherpzinnig psychologiseert op een niveau waarop
de verschillen tussen Ducroo en Du Perron zijn weggevallen, bet
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niveau waarop de grondthema's angst, jaloezie, streven naar echtheid
in hun onderlinge samenhang zichtbaar worden . Wat deze essayist
deed komt overeen met wat Roland Barthes later als opdracht van de
criticus zou omschrijven : `rendre a un homme sa coherence' door bet
vinden van `une thematique, ou mieux encore : un reseau organise
d'obsessions'."
Door Gomperts als interpreet van Du Perron to verbinden met de anno 1966
spraakmakende Roland Barthes poogde Kaleis een belangrijk punt van Oversteegen - namelijk dat Comperts een criticus van de oude school was - onderuit
to halen en Gomperts neer to zetten als representant van een `nieuwe kritiek' .

Vorm of vent
De controverse tussen Comperts en Oversteegen is ook interessant in bet
licht van de concurrentie tussen twee Amsterdamse uitgeverijen . Terwijl
Comperts onderdak vond bij Van Oorschot - die met Libertinage, Tirade en Stoa
de lijn van Du Perron en Ter Braak doortrok -bracht de gloednieuwe uitgeverij Polak & Van Cennep bet werk van diens tegenspelers op de markt . Heel
absoluut was deze tegenstelling overigens niet . In een interview uit 1982 over
`De vrolijke veldtocht van Merlijn' vertelde Oversteegen aan zijn alter ego
Rita Blooy hoe de merlynisten bun uitgever vonden : Ceert van Oorschot had
bet drietal aangeboden in Tirade to komen, maar daar voelden zij niets voor .
)essurun d'Oliveira was tussen 1959 en 1961 redactiesecretaris geweest van
bet tijdschrift maar was vetrokken uit onvrede met de koers van bet blad,
waar nauwelijks ruimte bleek to bestaan voor `controleerbare' literatuurkritiek (zijn beschouwingen waren gepubliceerd zonder instemming van de overige redacteurs) . De keuze van bet driemanschap viel op Polak & Van Cennep
waar de redactie - anders dan bij Van Oorschot - in volkomen vrijheid zou
kunnen werken." Die keuze liet overigens onverlet dat Kees Fens, na bet vertrek van d'Oliveira door Van Oorschot gevraagd in de redactie van Tirade, in
1964 zijn eerste essaybundel kon laten verschijnen in de Stoa-reeks : De eigenzinnigheid van de literatuur, in 1966 gevolgd door Degevestigde chaos waarin ook
enkele beschouwingen uit Merlyn een plaats kregen . Gevoel voor prestige en
winstgevende producten zal aan de beslissing van Van Oorschot om Fens in
bet fonds to krijgen niet vreemd zijn geweest . In 1962 had deze immers de
Prij s der literaire kritiek verworven . Voor de zakenman Van Oorschot wogen
naast de programmatische kleur van Stoa natuurlijk bet aanzien en de verkoopbaarheid van de serie . In dat licht kunnen ook Van Oorschots aanmoedigingen worden begrepen aan het adres van Fens om een meer polemische
toon aan to slaan (Fens : `Hij wilde herrie') ."
Na de opheffing van Merlyn publiceerde Polak & Van Cennep in 1967 een
bundel Merlyn-opstellen van jessurun d'Oliveira (Vondsten en bevinAingen) en
bezorgde deze uitgeverij in respectievelijk 1967 en 1973 de twee delen Liternir
lustrum, in zekere zin een voortzetting van Merlyn in boekvorm . In 1969 verscheen in de Literair-Wetenschappelij ke Serie de luxe-editie uit van Over-

steegens proefschrift Vorm ofvent . Deze inmiddels canonieke studie luidde
een volgende fase van bet debat in .
In de jaren dat de polemist Oversteegen in Merlyn de tekstgerichte kritiek propageerde en beoefende, werkte hij -naar eigen zeggen met intens plezieraan bet onderzoek dat in mei 1969 resulteerde in zijn Amsterdamse proefschrift Vorm ofvent . Opvattingen over de acrd van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen ." Oversteegens boek is aanzienlijk systematischer en gedistantieerder ten aanzien van bet object van onderzoek dan de
academische beschouwingen van Gomperts en dan de Merlyn-stukken van
Oversteegen zelf (de kritiek op Comperts bleef in bet proefschrift beperkt tot
hoofse voetnoten) . Toch is ook Vorm o f vent in zekere zin de voortzetting van de
polemiek die object van onderzoek is en die blijkens bet dispuut met Gomperts nog altijd als een veenbrand door de literatuurkritiek kroop . In bet eerder genoemde interview uit 1982 verbond Oversteegen zijn proefschrift met
bet debat : in zijn dissertatie wilde hij de discussie over kritiek, `waarin ik
partij was, in een breder en minder persoonlijk veld [ . . .] plaatsen' . 50 Bij close
reading van bet proefschrift valt evenwel op dat de vertellerstekst gekleurd is
door een onmiskenbare partijdigheid . Naar eigen zeggen wilde Oversteegen
twee vormen van gelijk tonen en in bet bijzonder dat van Forum - een gelijk
dat door bet succes van de ergocentrische kritiek (lees : Merlyn) in bet gedrang
was geraakt. Oversteegen was zich er goed van bewust dat er in absolute zin
Been juiste en onjuiste literatuuropvattingen kunnen bestaan en dat de uitkomst van een poeticaal debat enkel bet gevolg is van een herschikking van
machtsverhoudingen . Maar uit bet arrangement van zijn boek en uit de ironisch gekleurde vertellerstekst was duidelijk op to maken waar de sympathie
van de verteller lag . Niet alleen serveerde hij de confessionele critici rond
tijdschriften als Roeping, DeGemeenschap en OpwaartscheWegen of in bet verzamelhoofdstuk `Standpunten en getuigenissen', ook de opvattingen van Ter
Braak en Du Perron werden met enige distantie gepresenteerd . In bet hoofdstuk over Du Perron laat Oversteegen niet na to wijzen op diens `onredelijkheid' als criticus : `Men kan Du Perron de meest meeslepende criticus van zijn
generatie vinden, zonder echter zijn opvattingen to aanvaarden' . 51 Dat de
lezer Du Perrons argumentaties niet kan verifieren, noemt Oversteegen een
belangrijk nadeel . `De hardnekkige weigering om bewijzen to leveren, omdat
bewijzen op bet gebied van de literatuur niet bestaan of oninteressant zijn,
leidt tot absurde uitspraken als : `Waarom doet men zulke bewijsbaar slechte
keuzen?', absurd omdat er geen bewij s op tafel komt . De schorpioen steekt
zichzelf in de rug :53
Ironiserende distantie was veel minder aanwezig in de profielhoofdstukken over de autonomisten Nijhoff, Van Ostaijen en Binnendijk, die zich in de
jaren rond i93o - toen engagement en auteursintentie de hoofdcoordinaten
van de kritiek vormden - in een defensieve positie bevonden, maar die van
Oversteegen bet literatuurwetenschappelijke gelijk aan bun kant kregen .
Zoals Merlyn de sours nogal ondoorzichtige vormpoetica's van de autonomisten uit bet interbellum transformeerde tot een controleerbare en samenhangende leesstrategie, zo hood Vorm of vent de historische legitimatie voor de
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merlynistische structuurkritiek : bet `gelijk' van Nijhoff kreeg in Merlyn een
literatuurwetenschappelijk fundament." Dat autonomisten als Binnendijk
en Nijhoff geen consistente lezerspoetica ontwikkelden noemde Oversteegen
in Vorm of vent dan ook een `gemiste kans' ."
Dat critici zich in 1969 goed bewust waren van Oversteegens historische
legitimatiestrategie blijkt uit enkele opschriften waaronder zijn boek werd
besproken . "Vorm of vent' indrukwekkend antwoord aan prof. Comperts',
kopte Het Parool . Recensent Jan Fontijn, die zich met gevoel voor nuance achter Oversteegen schaarde in de polemiek met Comperts, sprak de hoop uit
dat bet boek een voortzetting van bet debat op niveau tot gevolg zou hebben :
'Het wachten is nu op Gomperts' ." Ook Van Oorschot drong bij Gomperts aan
op een `antwoord', een `aanval' :
De kop in bet Parool-artikel vind ik onbehoorlijk . Ik belde Fontijn erover op, maar de kop is van Adriaan Morrien vertelde hij . Als dat zo is,
vind ik die kop van Adriaan bijna een slag onder de gordel . Zulke dingen haalt men tegenover vrienden niet uit ."
Door bet succes van de tekstgerichte benaderingen in zowel bet voortgezet als
in bet universitaire onderwijs kwam Comperts in een isolement terecht . Bijval kreeg hij van zijn Leidse medewerkers . Zo leverde Harry Scholten in zijn
onder begeleiding van Gomperts geschreven proefschrift over bet tijdschrift
De Cemeenschap op Forum gefundeerde kritiek op Oversteegens `smalle' benadering van bet fenomeen literatuur in Vorm of vent . Wie literatuuropvattingen wil
bestuderen, aldus Scholten, moet-anders dan Oversteegen-ookhistorische,
biografische en psychologische factoren in zijn visie betrekken . De literatuurbeschouwing wordt dan meer hybride en minder systematisch, maar tevens
onbevangener ten aanzien van de vaak weerbarstige historische feiten ."
Een vergelijkbaar standpunt huldigde een andere promovendus van Gomperts, zijn huidige opvolger Jaap Coedegebuure . In 1981 verscheen bij (hoe
kan het ook anders) G .A . van Oorschot zij n proefschrift Op zoek naar een bezield
verband . De literaire en maatschappelijke opvattingen van H . Marsman in de context van zijn
tijd . Deze studie opende in zekere zin een reeks proefschriften over auteurspoetica's . Maar anders dan de onder de supervisie van Sotemann en Oversteegen geschreven studies van Van den Akker over Nijhoff en Kusters over Kouwenaar, plaatste Coedegebuure `literaire en maatschappelijke opvattingen' in een
mime historische context, wat de promovendus motiveerde op grond van de
aard van bet onderzoeksmateriaal : `Marsmans poetica zelf, waarbinnen een
nauwe relatie bestaat tussen literair-kritische en maatschappelijke noties
[ . . .] . Buiten beschouwing laten van deze context zou een onverantwoorde
reductie van bet historisch beeld en dus vervalsing daarvan betekenen' ." Op
zoek naar een bezield verband heeft niet toevallig de grondstructuur van een
biografie .
Ook als recensent der recensenten plaatste Coedegebuure zich in de `Leidse
school' door in 1986 `de analisten van de zuivere vorm' uit to spelen tegen de
critici die de personalistische benadering van Forum onderschreven, onder wie
Carel Peeters (die Du Person eens een schrijver noemde `waarvoor men bij
wijze van spreken bereid is een brandend huffs binnen to gaan om zijn boeken

to redden') ." Goedegebuure was in verschillende hoedanigheden verbonden
met Van Oorschot en via hem met Forum, onder andere als redacteur van Tirade
(tussen i97G en 1981) en vanaf 1974 als medebezorger van Du Perrons Brieven . In
1979 expliciteerde Goedegebuure de kritische uitgangspunten van Tirade :
schrijvers zouden worden getoetst op persoonlykheid, talent en authenticiteit .
Gekunsteldheid en complexiteit van structuur mochten nooit doel op zich
zijn. `Alleen aan de stijl kan de lezer de aard van de persoonlijkheid en de mate
van talent en authenticiteit vaststellen : `° Eveneens in Tirade bekritiseerde Goedegebuure het proza van De Revisor . Daarbij klonk de echo van Forum luid door,
evenals in het roemruchte pamflet `De nieuwe Revisor' in Tirade 250 waarin
Jeroen Brouwers een Tans brak voor `het nieuwe ventschap' ." In 1989 wijdde
Goedegebuure een liefdevol portret aan zijn uitgever en nog onlangs bracht hij
een kleine hommage aan zijn leermeester en `goede vader' Hans Gomperts .°'
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De bier beschreven controverses in de literaire kritiek, de letterkundige
neerlandistiek en de literatuurwetenschap zijn onlosmakelijk verbonden
met de receptie van en beeldvorming rond Du Perron . Voor Comperts (en in
zijn voetspoor Veenstra, Kaleis en Coedegebuure) was Du Perrons essayistiek
een strategisch referentiepunt : op grond van diens opvattingen over persoonlijkheid en literatuur formuleerden zij een standpunt waarmee zij poogden de `autonomisten' de wind uit de zeilen to nemen . Dat de orientatie op
Du Perron programmatisch gemotiveerd was, blijkt uit een vergelijking van
twee beeldbepalende beschouwingen over diens werk . In Comperts' grote en
enkele malen herdrukte essay uit 1948 wordt de `personalistische' benadering als de meest adequate gepresenteerd . Gomperts portretteerde Du Perron
als een autonome persoonlijkheid ('hij is grotendeels zijn eigen werk'),
gericht op grote voorbeelden (Stendhal, Gide, Larbaud, Multatuli) en levend
naar bet ideaal van de onzekere avonturier . Zonder terughoudendheid
schaarde Gomperts zich achter zijn held, `om de warmte, om de felheid, om
de eigenzinnige eerlijkheid van zijn ridderschap in een tijd van rekenaars en
redenaars'." Aantekeningen bij de compositie van Het land van herkomst staan
geheel in bet teken van bet persoonlijkheidsprofiel dat Gomperts opstelde .
Dat Du Perron ook voor de structuralisten van Merlyn als belangrijk ijkpunt
gold, bleek uit bet opstel van Oversteegen over Het land van herkomst in bet laatste nummer van dat tijdschrift . Oversteegen legt de voile nadruk op de fictionele aard en de hechte compositie van de roman en fulmineert tegen zowel
Gomperts als Hermans die bet schrijvende personage Ducroo gelijk stellen
aan Du Perron : `hoe haalt iemand bet in zijn hoofd om [in] een roman regelrechte autobiografie to lezen? Dat is aantoonbaar onjuist',`•

In en uit het middenveld
Welke conclusies kunnen getrokken worden uit bet onderzoek naar de functie van Du Perron in de naoorlogse literatuurkritiek? In bet voorgaande is
duidelijk geworden dat Du Perron als woordvoerder van een op de schrijverspersoonlijkheid georienteerde kritiek kon worden ingezet in de positioneringsstrategie van enkele toonaangevende critici in de jaren zestig . Hun
belangstelling voor Du Perron was duidelij k programmatisch gemotiveerd .
In bet decennium daarvoor was de status van Du Perron stevig geconsolideerd, mede door toedoen van Libertinage met Gomperts als aanvoerder . Dat
Van Oorschot-na een commercieel moeilijke start met de verzamelde werken van Ter Braak en Du Perron -begin jaren zestig zijn kaarten zette op de
Stoa-reeks is to begrijpen gezien de status die Du Perron toen genoot : met
uitgaven en heruitgaven van diens werk kon de uitgever een cultureel kapitaal uitbouwen en zich profileren als de uitgever van de Forum-lijn . Die investering zou dan op termijn ook in een groei van financieel kapitaal resulteren ." De canonisering van Du Perron betekende ook dat hij na de jaren vijftig
zelden meer als negatief referentiepunt fungeerde .
De gidsfunctie die Du Perron tot ongeveer i97o had, verdween geleidelijk
naarmate Forum meer en meer literatuurgeschiedenis werd . Toch denk ik dat

Du Perron rond de eeuwwende zooo aanweziger is in de literaire kritiek en
essayistiek dan de schaarse verwijzingen doen vermoeden . Daartoe wend ik
mijn blik ten slotte opnieuw naar de literatuurkritiek van academisch
geschoolde essayisten en recensenten .
Juist de laatste jaren worth de toch al zwak gemarkeerde grens tussen universiteit en literatuurkritiek weer regelmatig overschreden. Het Uetreft een
tweezijdig grensverkeer : critici die zich binnen de universiteit uitspreken
over de aard en functie van literatuurkritiek en academics die in kranten en
weekbladen literaire kritiek gaan bedrijven . Beide groepen critics delen vaak
een gevoel van onvrede met de stand van zaken in de literatuurkritiek : deze
zou bet polemisch accent missen en zwichten voor de smaak van massa en
markt . Du Perrons opvattingen en houding als criticus kunnen fungeren als
zoeklicht op de actuele debatten over literatuurkritiek . Du Perron klinkt
vooral door in de pleidooien voor een dissonerende en polemische kritiek,
ook waar zij n naam niet wordt genoemd .
In het koor van critics dat de lof zingt van persoonlijkheid en polemiek
klinkt de stem van Maarten Doorman, criticus bij NRC Handelsblad, de Volkskrant
en Vrij Nederland . Op zG juni zoos aanvaardde hij het ambt van bijzonder hoogleraar in de literaire kritiek aan de Vrije Universiteit to Amsterdam met een
rede getiteld De vredegraastzondergenade .Overliterairekritiek ." Doormans oratie
getuigt van een bijna vooroorlogs geloof in de literatuur . Die literatuur wordt
volgens hem ernstig bedreigd door haar inkapseling in de postmoderne cultuur van consensus en zelfUeheersing . In de literaire kritiek moeten volgens
Doorman sociale consensus en conflictvermijding plaats maken voor de
publieke confrontatie . Wanneer deze confrontatie-door-debat ontbreekt `daalt
vroeg of laat bet niveau van de kritiek, die meer dient to zijn dan interpretatie
en duiding van individuele kunstwerken en oeuvres . Waar de lieve vrede
heerst wordt bet land schraal'." De opvatting dat literatuurkritiek eerder
descriptief dan normatief moet zij n - een mening die zijn voorganger Hugo
Bousset was toegedaan-werpt Doorman ver van zich af ." Ofschoon Du Perron
niet wordt genoemd in bet omvangrij ke notenapparaat klinkt in Doormans
oratie Du Perrons opvatting over de criticus die met zijn rug naar bet publiek
durft to staan en die tegen de opiniestroom inschrijft . Doorman lijkt niet de
enige criticus in wie Du Perron doorwerkt of voor wie Du Perron in wezen een
tij dgenoot is, zoals criticus Marc Reugebrink in 1998 in De Cids verklaarde ."
Tien jaar geleden beschreven Frans Ruiter en Wilbert Smulders in Literatuur
en moderniteit in Nederland i84o-199o de hedendaagse literaire cultuur als een
grabbelton, een groot `postmodern midden' waar medialisering en commercialisering bet boekbedrijf regeren . Na de consensus van de burgerlijke letterherencultuur in de negentiende eeuw en de dissensus ten tijde van de
grote ideologieen, is ook de Nederlandse literatuur volgens Ruiter en Smulders in een situatie van parasensus beland : afwijkende geluiden worden
onmiddellijk geaUsorbeerd in een middenveld waar hierarchie en ideologie
zijn verdampt.'° Dat middenveld lijkt anno zooG alleen maar groter to zijn
geworden, als we de diagnose van Thomas Vaessens mogen geloven in diens
recente boek Ongerijmd succes ." De opkomst van nieuwe media en podia en de
ontmanteling van de traditionele literaire kritiek als machtig instituut heb-
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ben aan die verbreding van bet midden aanzienlijk bijgedragen . Du Perron
en zijn generatiegenoten hoorden thuis in een Bildungscultuur die voorgoed
verleden tijd lijkt .
Maar deze ontwikkeling lokt ook reacties uit . Onvrede met een ongebreideld cultuurrelativisme leidt tot een herwaardering van waarden als canoniciteit en literaire autonomic en tot de vorming van niches met een traditioneel happy few-karakter. Deze kentering is ook waargenomen door Hugo
Brems in bet belangrijke slothoofdstuk van diens literatuurgeschiedenis
Altijd weer vogels die nesten beginnen ." Uit bet ogenschijnlijk geneutraliseerde
middenveld staan de laatste jaren steeds meer woordvoerders op die zich
sterk maken voor standpunten en polemiek . Zij formuleren in wezen een
postmoderniteitskritiek . De literatuurkritiek moet in hun ogen weer normstellend en opinierend zijn en niet aansturen op consensus maar op dissensus . Zo kan Du Perron voor critici als Doorman, Reugebrink en Heumakers
als tijdgenoot gelden ."
Wellicht maakt Du Perron als grote ongenoemde nog een onverwachte rentree in de Nederlandse literatuurkritiek . De polemist die niet anders dan
badinerend schreef over de `schoolmeesters' die vanuit de universiteiten
voorzichtig kritiek bedreven, lijkt juist in de door academics gepraktiseerde
literatuurkritiek aanweziger dan de thans spaarzame verwijzingen naar zijn
werk doen vermoeden .
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Leen Huet
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'J'ai aime les petites villes, les navires et les anges et j'ai cru
sage de m'en tenir a cela .
De snit van een jas
Wat betekent een dichter in een stad voor ziJjn lezers1 Wandelend door Antwer Pen denk ik nooit asn Anna Bins,
heel zelden herinner ik me 'eugdi
J
J
g
1eesgenot met de romans van Rose Gronon maar onder de toren galmen
sours die onovertroffen regels •.
De stenen engel van de Cathedraal
Heft ziJjn balans to middernacht voor die bezwiJ'ken .
Het heir der luizen kraakt . De katten ziJ'ken
In romme gangen waar geen tocht door J'aagt . . .
En de ene gedachte aan Maurice Gilliams leidt tot de andere : zijn ontroerende schets van een man, Orpheus genaamd, voor bet eerst gezien op de
trappen van de Sint-Augustinuskerk . `Hij was in een ouderwetsche koetsiersjas-met-een-mantelke gehuld en tot over de ooren stak zijn hoofd in een wollen muts, alsof we ons in bet putje van de winter Uevonden : Gilliams schreef
het verhaal In Memoriam als een eerbetoon, zijn Orpheus was Paul Van Ostail'en, die inderdaad bekendstond our ziJjn buitenissige klederdracht, gebaseerd op de mode van voriga generaties `SomtiJ'ds droeg hiJ' een ParelgriJ'ze
M ac-farlane en wanneer de wind in bet kaPJ'e sPeelde kreeg hiJ• als bet ware

MAX ELSKAMP,ANTVERPJENSIS, AN

:
NO ATATIS SUE
' "II

Max Elskamp in zijn vertrouwde macfarlane AMVC-Letterenhuis

vleugelen gelijk een keizerlijke adelaar', preciseerde Cilliams in De man voor
het venster .' Hetgeen betekent dat Van Ostaijen hetzelfde snort jas droeg als
een illustere oudere stadsgenoot, Max Elskamp, die al decennialang niet
meer van kledingstijl veranderde en sinds de jaren 1890 door de stad
dwaalde, gehuld in een mantel met pelerine en een bolhoed . `In zijn zwarten
mac-farlane gehuld, een klein zwart vilten hoedeken diep op de ooren
gedrukt, deed hij alle avonden eene wandeling die onvermijdelijk onder bet
loover der breedgetakte boomen van den tuin rond bet Cafe Ducal op den
hoek der Lange Leemstraat en Leopoldslei eindigde . Daar bleef hij dikwerf
gansche nachten droomen, onderwijl hij de eene sigaret na de andere
rookte', herinnerde de volkskundige Jan de Schuyter zich .=
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Hebben deze stadsgenoten ooit van elkaar gehoord? Toen Van Ostaijen geboren werd, had Elskamp zijn bekendste bundels al gepubliceerd : Dominical in
i89z, Salutations, dont d'angeliques in 1893, En rymbole vers 1'apostolat en Six chansons
de pauvre homme in 1895 . In 1898 werden deze bundels in Frankrijk opnieuw uitgegeven door Mercure de France, onder de titel La louange de la vie ; Elskamp
publiceerde in Antwerpen nog Enluminures en deed er verder het zwijgen toe .
De rentenier wijdde zich aan metafysische speculaties en aan het verzamelen
van `volkskundige' voorwerpen, een passie waarvoor hij anderen wist to
begeesteren en die in i9o71eidde tot de stichting van het Museum voor Folklore, het eerste van zijn snort in Belgie . Toen Van Ostaijen opgroeide, was Elskamp een lokale zonderling en kluizenaar die ooit geschreven had . De Grote
Oorlog brak beider levens open . Van Ostaijen werd dandy en dichter en activist, Elskamp vluchtte naar Nederland, maar verging er van heimwee en kon
dankzij bemiddeling van zijn vriend Henry Van de Velde in i9iG naar zijn huffs
aan de Leopoldlei (nu Belgielei) terugkeren . En daar begon hij na twintig jaar
opnieuw to schrijven . In i9i8 verscheen Les commentaires et I'ideographie dujeu de
loto dans les Flandres, een opmerkelijke studie waarin de dichter tientallen uitdrukkingen bij het lotospel catalogeerde . In i9zi voltooide Van Ostaijen, balling in Berlijn, De Feesten van Angst en Pijn en Bezette Stad, Elskamp publiceerde
Sous les tentes de 1'exode ; in i9zz volgde het aan Antwerpen gewij de meesterwerk
La Chanson de la RueSaint-Paul . Op dat moment lijken de twee dichters tegen de
klok to werken : Van Ostaijen stierf in 1928, vanaf i9241eed Elskamp aan paranoia en aanvallen van waanzin . Hij stierf in december i93i .
Van Ostaijen hield van de decadente Franse dichters, dus je kunt je voorstellen dat hij Elskamps gedichten ook kende . Maar Elskamp voelde zich
bedreigd door het oprukkende flamingantisme en droomde er na de Eerste
Wereldoorlog dikwijls van om Antwerpen to verlaten, eenmaal na een ruzie
met een trambestuurder die hem geen ticket wilde verkopen omdat hij er in
het Frans om gevraagd had - hij bleef en verzuchtte :'Que voulez-vous, Anvers est
une trop bellegarce' .' In elk geval zou zijn diepe afkeer voor het activisme hem er
niet toe hebben aangespoord het werk van die jonge blaag to lezen . In terugblik lijkt het bepaald jammer dat het water tussen twee grote, naar een
bepaalde eenvoud strevende dichters uit dezelfde stad zo diep was . Want
gedichten schrijven `zoals een duivenmelker duiven houdt', is een uitspraak
die Elskamp gewaardeerd zou hebben .

De ontdekking van een buurman
Hoe leer je als doorsnee Vlaamse lezer Elskamp nog kennen? Makkelijk is het
niet . Hoewel ik op de middelbare school een uitstekende leraar Frans had,
werd er met Been woord gerept over Belgische, laat staan Vlaamse Franstalige schrij vers - er was eenvoudigweg geen tijd voor, met al die Franse klassieken die aan bod moesten komen . Ik vermoed dat ik al ver in de twintig was
toen ik voor het eerst de namen opving van Franstalige Antwerpse auteurs :
Georges Eekhoud, Marie Gevers, Max Elskamp, Guy Vaes . Van namen onthouden tot boeken lezen, is het nog een hele stap ; uiteindelijk king alles of

van geluk in antiquariaten . Op een dag vond ik in Brussel een rood ingebonden exemplaar van La louange de la vie selon 1'amour, l'esperance et la foi, de verzamelbundel van Elskamps negentiende-eeuwse werk . Ik las bet gretig en met verbazing . Soms herinnerde een strofe me aan kleinkunst, aan Brel :
Et les vieilles gens egoistes,
Faisant faire a chaque refrain
Les servantes, le coeur au loin,
Dans les chansons, qui les assistent.'
Soms klonk iets onvergetelijk en tegelijk bizar :
J'ai triste dune ville en bois,
-Tourne, foire de ma rancoeur,
Mes chevaux de bois de malheurJ'ai triste dune ville en bois,
J'ai mal a mes sabots de bois .'
In die paar versjes wordt de kermis met haar draaimolens en houten paarden
een grimmig spektakel ; maar 'J'ai triste'? Is dat wel Frans? In een ander
gedicht lezen we :
Et Marie, soyez benevole
A ces syntaxes mal au clair . . . .'
Ces syntaxes mal au clair, ce pauvre chant mal d flot zijn iets waarmee de lezer van Elskamp zich vertrouwd moet maken . Elskamp streefde naar een eenvoudige
taal, sours naar een naieve, bijna stamelende taal waarmee hij zich bepaalde
weloverwogen expressieve vrijheden veroorloofde, een taal ook waarin een
Vlaamse onderlaag onmiskenbaar doorschemert . Een bewonderaar van Elskamp, de jongere dichter Paul Neuhuys, vertelt in zijn Soirees dAnvers hoe hij,
wanneer hij cursussen literatuurgeschiedenis doceerde, de gedichten van
Elskamp binnensmokkelde na een ballade van Christine de Pisan, een rondeel van Charles d'Orleans en bet Testament van Fran~ois Villon en char steevast mee wegkwam ; kortom, dat zijn leerlingen moeiteloos aannamen dat
Max Elskamp een middeleeuwse Franse dichter was .' Wat ook iets zegt over
de wereld die hij in zijn eerste bundels opriep .
Elskamps beste vriend sinds bet Atheneum, Henry Van de Velde, probeerde
later to analyseren hoe deze gedichten plotseling - stel u voor, een jonge advocaat van goede familie die geheel onverwacht poezie begint to schrij ven - tot
stand zij n gekomen . `Het mirakel gaat zich voltrekken van een heropstanding
van alles wat onze jeugd heeft doorvlamd : de oude daken, de gepatineerde en
met mos begroeide pannen, de stroom, de haven, de schepen . En zouden deze
meditaties hem ook brengen tot de andere bron, waaraan onze kinderziel
zulke verteederde en zuivere aandoeningen had geput : de Van Ertbornzaal in
bet Museum van Antwerpen, waar een bizondere schat van Vlaamsche Primitieve meesters bij elkaar is gebracht en waarheen wij pelgrimeerden op de
dagen dat wij ons niet naar de haven begaven?" Ridder Florent Van Ertborn
schonk Antwerpen in 1840 niet alleen werken van Van Eyck, Van der Weyden
en Memling, maar ook van Simone Martini, Antonello da Messina en van
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Jean Fouquet wiens verbijsterende Madonna, omgeven door rode en blauwe
serafijnen en cherubijnen, Elskamp meermaals heeft geinspireerd . Nu ik La
louange de la vie herlees, valt op hoezeer bet beeld van de stad daarin lij kt op wat
men ziet op de achtergrond, door de vensters in schilderijen van Vlaamse Primitieven : straten, mensen, bedrijvigheid, alles zeer uitgebalanceerd en harmonisch, alsof we een glimp opvangen van een betere wereld :
Masons de joie sur les echelles,
Masons tout-droit dans du beau ciel,
Couvrez-les, mes maisons nouvelles,
De chaume blond ainsi qu'un miel,
Masons de joie sur les echelles .
Masons tres doux, prenez la neige
Pour mortier, et n'oubliez point
Les bonnes madones au coins
Des ruelles ou sont les miens,
Masons tres doux, prenez la neige .
Des to schokkender is bet voor de hedendaagse lezer om to aien hoe in dat
paradij s een slang rondwaart, en dat die slang een naam gegeven wordt .
MaFons, du revers des truelles,
Ecrasez et juifs, et serpents ;
Masons, en beaux tabliers blancs,
Batissez au chant des truelles
La ville de mes trois arpents .'
Elskamps antisemitisme blijkt uit zijn eerste bundel, Dominical, gewijd aan
ontgoocheling en zonde . Het is een pijnlijk concrete illustratie van de vaak
gehoorde stelling dat bet antisemitisme gedurende de hele negentiende
eeuw wijdverbreid was in West-Europa . In 1898 signeerde Elskamp wel de
Belgische petitie ten gunste van Emile Zola, die de verdediging van de joodse
militair Dreyfus op zich had genomen - al noteerde hij daarbij : 'Je signe,
mais a bas les juifs!'. Toch onderscheidde hij zich door to ondertekenen van
menige andere vooraanstaande cultuurdrager : politicus Jules Destree en de
socialistische voorvechter Edmond Picard weigerden iets met de petitie to
maken to hebben . Picard verklaarde in de socialistische krant Le Peuple zelfs :
`Je ne consentirai jamais a fournir indirectement des armes au groupe malfaisant des financiers et des juifs qui gangrenent actuellement si affreusement la France'.'°
Twee bedenkingen hierbij : Dominical had een betoverende dichtbundel
kunnen zijn zonder die terloopse sneren aan joden en levantijnen, en dat is
zonde . Elskamp preekt echter niet, zodat bet `visuele effect' van zijn bundel
middeleeuws blijft, als die kleurige miniaturen, waarin bier en daar een personage een gele puntmuts draagt-een teken dat joden in vele vijftiendeeeuwse steden verplicht werden to dragen . Elskamp legt ook nergens uit wat
hem precies stoort aan joden, tussen de regels lezend kun je afleiden dat bet
om bun handelszin gaat, misschien om woeker, in elk geval bun vermeende

honger naar geld . Het lijkt mij in dat opzicht wel interessant dat Elskamps
vader een bankier was, iemand die zijn hele beroepsleven Lang bezig was
geweest met geldelijke transacties, hetgeen zijn zoon toeliet to rentenieren .
Elskamps enige volkskundige studie was bovendien gewijd aan het lottospel,
waarover hij schrijft dat bet geen traditioneel oeroud volksspel was, maar
een recente afgeleide van de loterijen, prive-ondernemingen van geslepen
financiers die voorwendden de algemene gokverslaving to Ueteugelen en
intussen winstgevende monopolies opbouwden ." Koesterde de schrijver duUbelzinnige gevoelens tegenover de financiele activiteit van zijn vader en
andere handelaren en financiers in Antwerpen?
Bij bet herlezen valt plotseling Uijzonder op hoezeer Elskamps eerste vier
dichtbundels een volmaakt afgerond geheel vormen, beginnend bij Dominical
(`Zondags') en eindigend bij Six chansons de pauvre homme pour cele'brer la semaine de
Flandre - zes armemensenliederen om de week to vieren, omdat de werkweek
maar zes dagen telt en loopt tot zaterdag . Een kort titelloos slotgedicht over
de zondag leidt dan bet da capo van deze cyclus in . Christian Berg heeft nauwkeurig en overtuigend Elskamps bronnen besproken voor deze gedichten over
de dagen van de week, met al bun connotaties van ambachten, patroonheiligen, gewoontes, volksspelen en volksliederen,'2 en zijn verfijnde en originele
interpretatie van dit materiaal . De dichter noteerde Uijvoorbeeld Vlaamse
liederen in een schriftje, getiteld Anthologie de poemes populaires flamands :
En een zondag, en ne zondag,
Dan is bet dag des 's Heeren
Des's Heeren
En dan doen wij een schoon hemenken aan
En alien ons beste kleeren ."
Hij behield dezelfde toon in zijn eigen definitieve zondagslied, maar maakte
bet weemoediger en omvatte in vier regels bet hele landschap :
A present c'est encor Dimanche,
Et le soleil, et le matin,
Et les oiseaux dans les jardins,
A present c'est encor Dimanche,
Et les enfants en robes blanches
Et les villes dans les lointains
Et sons les arbres des chemins
Flandre et la mer entre les branches 14

De kiank van het geluk

Had Elskamp zich van enkele demonen bevrijd door to geloven in zijn gave en
eindelijk to beginnen schrijven? Het klinkt niet ongeloofwaardig voor wie
zijn laatste bundel uit de negentiende eeuw leest, Enluminures . Na de mystieke
reis van zondeval tot liefde voor bet dagelijks leven (als een Pallieter avant-lalettre), straalt uit deze bundel een snort vreugde die men later niet meer in
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Elskamps werk zal terugvinden . Enluminures is een lange lofzang op de schoonheid van Vlaanderen, waarin de dichter opnieuw bekende liedjesteksten als
BroederJacob of Zeg kwezelkewildegij dansen verwerkte . Enkele schitterende
recente vertalingen uit de bloemlezing Ceci nest pas une poesie slaan een brag en
geven de Nederlandstalige lezer een goede indruk van Elskamps stijl . Raymond Doms vertaalde het schijnbaar onvertaalbare Alors c'est un pays d'en haut . 15

Daar za1 van vogels het domein
in de hoogto ziJ'n
waar laid weerklinken
de merels, eksters, spreeuwen, vinken,
waar groenling, mus en wielwaal
hun vogeltaal
uitzmgen boven no en top
en hogero p
ook kievit alk
en raaf en duff en torenvalk
en hoger nog in 't zwerk
sPerwer en lerk .
Dan wordt 't concert uit vogelkelen
- een zacht gesnater
to land, to waterdie, daar zij 't goede leven delen,
hun kinderlijke blijdschap kwelen
door van daarboven
het al to loven
en dan wordt het een land vol vlerken
lijsters en lerken
Vlaanderen ter tinne
met goede woonst daarbinnen
en dan wordt het een land vol vlerken
en vol van minne .

De stichting van een museum
Elskamps herenhuis aan de Belgielei 138 is verdwenen . Zijn graf op bet
Schoonselhof, dat hij deelt met zijn vader en zijn zuster, is verwaarloosd . In
bet Etnografisch Museum aan de Suikerrui bewaart men zijn schitterende
serie Japanse prenten, Negen meditaties op de onreinheid van het lichaam, waarin
alle stadia van ontbinding worden getoond, van mooi vrouwenlichaam tot de
losse beenderen van een skelet . In bet Stedelijk Prentenkabinet berusten de
houtblokken die de dichter sneed om gravures to maken . In bet nNtvc-Letterenhuis kan men de brieven lezen die hij schreef aan Henry Van de Velde . En
bet Volkskundemuseum achter bet Stadhuis, dat was toch Elskamps grootste
schenking aan de stad?
Wie er nu binnenstapt, zal moeite hebben om de marmeren trappen, de
algemene frisse-huisvrouwen-jaren-vijftigstijl van die kale zalen to verbinden met de sfeer van Elskamps poezie . In elk geval zal men er niet lang meer
kunnen binnenstappen : bet museum sluit definitief zijn deuren voor bet
publiek op 19 augustus 2007, waarna de collectie van i8o .ooo voorwerpen zal
worden overgedragen aan bet geplande Museum Aan de Stroom (ivtns) .
Waar Uleef de geest van Elskamp? Hij verzamelde sinds de jaren 1890 en bet
museum opende zijn deuren op i8 augustus 1907, tijdens de kermis . De
belangrijkste bron voor die periode is de eerste bezoekersgids voor bet
museum, de Naamlijst der Verzamelde Voorwerpen : ruim 3000 lakoniek beschreven objekten, van huisraad tot dievensymbolen en heksenbezweringen ."
Wat to denken van `2247. Asch van Sint-Jansvuur tegen longtering' en `iz88 .
Beelden van Adam en Eva die de kinderen trekken uit den kop van den garnaal'? Had Elskamp werkelijk as verzameld en dingetjes uit garnalenkoppen?
Tijdens een bezoekje aan de reserves bleek bet al snel inderdaad zo to zijn
gegaan . Elskamp verzamelde bet schier onverzamelbare, bet nauwelijks tastbare, wat zijn tijdgenoten wel eens met verstomming sloeg . Stadsbibliothecaris Emmanuel de Bom haalde in Dagwerk voor Vlaanderen een typische herinnering op aan een jagende Elskamp : `Zekeren dag liep ik met hem in de
omgeving van bet Vleeschhuis, in 't hart der oude stad, in de Kuipersstraat,
waar al die kleine winkeltjes van suikergoed en snoeperij zijn en door de stegen en de sloppen waar hij gaarne pleisterde . Hij hield me staan voor zoo'n
armetierig vensterraampje, waar men op een bord kan lezen : `flier schenk
men kaffe op' of waar men zich mannekensblaren, koningsUrieven, 't edele
ganzen- en lotospel kan aanschaffen - waar zoete lies en vijgen en zeepsuiker
wordt verkocht : in zulke duistere winkeltjes vond de folklorist zijn gading .
En ik boor hem, in zijn wat onwennig Antwerpsch, een betoog opzetten, dat
de goede baas, de oogen wijdgesperd, aanhoorde : dat die mannekensblaren
zoveel schooner waren dan de schoonste schilderijen, en dat hij, de baas, veel
meer verstand had van kunst dan wij . . . Toen we weggingen, heeft de man
ons, over zijn onderdeur leunend, Lang, eenigszins wantrouwend achterna
gestaard . . .'." Mannekensblaren waren spotgoedkoop drukwerk voor kinderen, losse bladen, bedrukt met prenten en onderschriften, sours in de vorm
van verhalen, sours in de vorm van catalogi (soldaten, klederdrachten, spreekwoorden) ; een mogelijke voorloper van de strip ." Elskamp verzamelde deze
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waardeloos geachte grafiek zoals hij op de Antwerpse markten ook sinaasappelwikkels opraapte, zoals hij opkopers uitstuurde naar de Kempen en Henegouwen om materiaal to kopen bij erkende heksen . Wat bezielde hem?
Uit La louange de la vie blijkt overduidelijk Elskamps interesse voor de taal die
niet de zijne was, het Vlaams, en voor structurerende elementen in het dagelijks leven : de kalender, de vijf zintuigen, de zeven dagen van de week,
begrippen als de zeven hoofdzonden, de zeven deugden, de zeven werken van
barmhartigheid . Hij noteerde Vlaamse kinderliedjes en uitdrukkingen in
schriften, genoot van de uitingen van religieus volksleven - de Onze-LieveVrouwebeelden op Antwerpse straathoeken, de meivieringen, de gebeden vond authenticiteit in het gewone . Vanaf zijn studententijd wilde hij samen
met Henry Van de Velde kunstenaar zijn . Zij koesterden onder andere het
plan om gezamenlijk een bundel uit to geven, waarbij Van de Velde voor
etsen zou zorgen en Elskamp voor de poezie ." Het liep enigszins anders . Van
de Velde gaf het schilderen en etsen op, maar drukte wel op een achttiendeeeuwse pers, La Joyeuse genaamd, Six chansons de pauvre homme . Elskamp leerde
zelf zijn werk to illustreren, door het bestuderen van volksgrafiek en door
lessen typografie to volgen bij de befaamde Antwerpse drukker Buschmann .
Mannekensbladen waren dus wellicht de eerste voorwerpen die hij verzamelde, voorwerpen die hem toelieten zijn taalproblemen als Franstalige Antwerpenaar to overstijgen en die hem de weg wezen naar andere, totaal onopgemerkte dingen . Ze maakten hem tot een pionier : hij werd de eerste
folklorist in Vlaanderen die obj ecten verzamelde - vaak uit de stad, die volkskundigen toen nog niet als interessant beschouwden .'°
Elskamp sleepte enkele vrienden mee in zijn enthousiasme en samen
vormden ze in 1900 de Conservatoire de la tradition populaire of Vereeniging
tot Bewaring der Vlaamsche Volksoverlevering . Deze herenclub gaf enkele
prachtige boeken uit - als eerste, in 1901, Elskamps grafische bundel L91phabet de Notre-Dame la Verge - en streefde naar het bijeenbrengen van een museumwaardige verzameling . Nadat ze in 1903 in het Brusselse Justitiepaleis een
succesvolle tentoonstelling hadden georganiseerd, raakte het Antwerpse
stadsbestuur geinteresseerd in hun activiteiten ." In 1907 kwamen de Conservatoire en het stadsbestuur tot een akkoord, waarbij Max Elskamp zijn collectie aan de stad schonk, op voorwaarde dat deze de schenking steeds afzonderlijk en in een eigen gebouw zou tentoonstellen . De stad stelde een sfeervol
bijgebouwtje van het Museum Plantin-Moretus ter beschikking, in de Heilige-Geeststraat aan de Vrijdagmarkt . Uit de eerste catalogue blijkt al hoe
doordacht de verzameling was opgebouwd : de indeling in Het Huis, Gezinsen Familieleven, Bedrijven en stielen, Maatschappelijk leven, Bestuur en
gerecht, Codsdienstig leven, Tooverij, Wetenschappen, Letterkunde,
Muziek, Tooneel en Kunst kun je rustig alomvattend noemen .
In de kelders en reserves van het huidige museum liggen vele dingen die
alleen Elskamp had kunnen verzamelen . Het mooiste is misschien een lijstje
met drie mensenharen, met zegellak op karton gekleefd en voorzien van de
opschriften Amour, Passion, Indifference . Paul Neuhuys noemde dit een liefdeshygrometer . Het verwees naar een naief gebruik bij prostituees, die op een

haarpijl van een geliefde bliezen ; naarmate de haarpijl na deze behandeling
feller krulde, zou ook de liefde van de man in kwestie heviger zijn .
Geen wonder dat de Waalse dichter Louis Pierard het nieuwe museum voor
Folklore in 1907 een `verstoffelijking van Elskamps versregels' noemde, een
nieuw en prachtig boek van de dichter die al zo lang zweeg ." Hij voegde eraan
toe dat men in Antwerpen sprak over het Museum Elskamp, en wees op de
gelijkenissen met het Museon Arlaten, in 1896 to Arles gesticht door de Proven~aalse dichter en Nobelprijswinnaar Frederic Mistral .
Elskamp heeft zijn collectie niet aan de stad geschonken tot meerdere eer
en glorie van zichzelf . Hij is nooit conservator geworden en in Antwerpen is
hij overigens alleen nog in kleine kring bekend . Het echt bijzondere van dit
nieuwe museum werd treffend verwoord door historicus Alfons Thijs : `Met
het door deze burgerlijke intellectuelen van de `Belle Epoque' verzamelde
volkskundig materiaal groeide het museum uit, gewild of ongewild, tot een
monument voor de `kleine man', waar (in tegenstelling tot de andere Antwerpse musea) geen restanten van de `Grote cultuur' van de `elite', maar sporen van het leven en het streven van de verpletterende meerderheid van de
bevolking bewaard en getoond worden' ."

De tenten van de exodus
Op vrijdag 3i juli 1914 schreef Max Elskamp's nachts in een schriftje over de
algemene mobilisatie, aangekondigd door de stormklok :
Vers io heures du soir, Carolus! Le tocsin a la cathedrale . Un coup d'abord,
puffs deux, puffs trois et, dans ma chambre d'en haut, comme si cette voix y
montait du monde et 1'emplissait toute, comme si quelque chose d'innommable etait entre par les fenetres ouvertes, j'ai vu tout mon pays, tout ceux
que j'aime et qui m'ont aims ; les morts surtout presents : mon Pere, ma
Mere, ma Saeur, les Brands parents, et mss amis d'enfance et d'apres .
`Als ik kleppe t'is storm in Vlaanderland' dit Roeland la Gantoise . Tous les
clochers du pays a present repondent, conformement a la loi de milice la
mobilisation generals devant etre annonce par le tocsin . En vertu de la meme
loi la police accompagnee de clairons parcourt la ville annon~ant 1'appel des
reservistes sous les armes .
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Max Elskamp uitgedost als arbeider [AMVC-Letterenhuis ]

Ce serait donc la patrie en danger, tout, nous-memes . Un grand froid m'a pris
et je tours, pour savoir, vers la Grand-Place ; tous les yeux sont tournes vers la
tour, comme Si quelque chose etait la ou devait partir de la. O! mon pays, mon
cher Pays! O! ma ville, ma there Ville!
Place Verte on conspue une demi-mondaine qui passes deux dockers, au
coin de la rue de 1'Aqueduc, les yeux leves vers la tour se serrent la main en
pleurant et en jurant.
La nuit est lourde et irrespirable . Ii y a clans fair, au jardin botanique une odeur
de sauge ou de menthe poivree qui me poursuit jusqu au boulevard Leopold ."
De volgende dag, zaterdag i augustus, noteerde de dichter hoe de Nationale
Bank gesloten werd, hoe alle auto's en duiventillen en paarden werden
opgeeist voor het leger, zelfs de honden van de melkboeren die naar de stad
kwamen. Tegen het einde van augustus was Antwerpen het militaire en politieke hoofdkwartier van Belgie geworden, men geloofde optimistisch dat de
fortengordel rond de stad onneembaar zou zijn voor het oprukkende Duitse
leger. Op io oktober was die droom voorbij . Elskamp vluchtte naar Neder-

land, samen met zijn huisknecht Victor . Ze kwamen terecht in Bergen-opZoom, waar de dichter aan de slag ging in bet Belgische consulaat, om
andere vluchtelingen op to vangen . Er zijn enkele foto's bewaard van een
glimlachende Elskamp, aan bet werk als een ambtenaar . Voor zij n kantoortje maakte hij op de achterkant van formulieren twee vermanende opschriften die nog steeds bewaard worden tussen zijn papieren in de Koninklijke
Bibliotheek : `Ne troublez pas par de vaines causeries ceux qui travaillent/
Stoort niet degene die arbeiden, door onnoodige gesprekken' .' 5
Max Elskamp was een angstige man, verknocht aan bet geregelde leven in zijn
huffs, zijn vertrouwde omgeving . Hij voelde zich ellendig in Nederland . Op voorspraak van Henry Van de Velde kon hij in 1916 naar Antwerpen terugkeren . Zij n
ervaringen als vluchteling verwerkte hij in de bundel Sous les tentes de 1'exode ."
Niet zijn beste werk, maar nu de hele wereld vol vluchtelingen is, verhelderende en bedroevende lectuur . En toch nog vol mooie glimpen, als van
eilanden in de vertex
lie de Tholen, ile en rond,
Sur la mer ainsi qu'un voyage,
Ile de Tholen, ile en blond,
De tous nos fours ici si longs,
Verte ou bleue suivant la saison,
Mauve quand passent les nuages . . .
Sous les tentes de 1'exode bevat enkele prachtige strofen over bet leven in een tentenkamp :
Villes ailees
Improvisees [ . . .]
Murs decevants
Qu'on voit mouvants,

Murs decevants
ue l'on entend
Parlant, Pleurant
Au gre du vent
Maisons qui jouent,
Maisons qui bougent . . .
Elskamp besloot deze bittere bundel met drie gedichten van dankbaarheid,
waarvan er een gewijd is aan Maleisische vrouwen die blijkbaar ook in de
kampen gestrand waren :
Malaises si loin de vos files,
Comme nous aussi en exil,
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Et qui douces avez tents
Parfois d'un peu nous consoler ;
Malaises de Multatuli,
Un peu enfants, un peu houris [ . . .]
Or douceurs qui vous soient comptees :
Charme tendre de vos paroles,
Parley de vos mains acheve
En sourires si benevoles

Het lied van de Sint-Paulusstraat
`Zonder den bliksemslag van den oorlog zou bet heel goed mogelijk geweest
zijn, dat hij nimmer [meer] een vers zou hebben geschreven', meende Henry
Van de Velde, en hij noemde de latere productie van zijn vriend `koortsachtig', alsof er geen tijd meer to verliezen viel ." Niet alleen publiceerde Elskamp in 1918 zijn volkskundige meesterwerkje Lejeu du Loto, na Sous les tentes
volgden in 1922 Chansons desabusees en La chanson de in rue Saint-Paul, in 1923 Les Sept
Notre-Dame des plus beaux metiers, Les Delectations moroses, Chansons d'amures en
Maya, in 1924 Remembrances en Aegri Somnia, die niet in de handel kwamen .
Vanaf i9z4 viel Elskamp ten proof aan paranoia en waanzin . Toch bepaalde hij
in zijn testament dat er na zijn dood nog twee bundels moesten worden uitgegeven : in 1932 verschenen La Nouvelle Revue Fran4aise `Huit chansons reverdies', in
1934 volgenden Les Fleurs vertes en Lesjoies blondes . In Elskamps verzameld werk
van 1967 vindt men nog een andere bundel terug : Les heuresjaunes .
Wie zoals ik bet negentiende-eeuwse oeuvre van de dichter al voldragen vond,
kreeg nog veel to ontdekken . La chanson de la rueSaint-Paul, waartoe ik me bier wil
beperken, is een meesterwerk, maar bet is niet bet enige uit deze periode ."
Het lied van deSint-Paulusstraat is misschien wel de mooiste dichtbundel over
Antwerpen . Elskamp beschrijft een enkele dag in de straat van kindertijd, de
straat die uitloopt op de Schelde, de volkse straat vol leven . Ik stel me voor
dat veel oudere Antwerpenaren hele strofen uit hoofd moeten hebben
gekend, en misschien overleeft de liefde voor dit boek nog altijd : tijdens een
telefoongesprek vertelde de Franstalige Antwerpse romancier Guy Vaes me
dat hij houdt van Elskamps werk, sours citeert Wannes Van de Velde tijdens
interviews deze gedichten, de hele bundel is in 2003 nog in bet Nederlands
vertaald door de Antwerpse antiquaar Cilbert Vanhove, recent hebben Koen
Stassijns en Geert van Istendael bet achtste gedicht bijzonder knap vertaald ."
C'est to rue Saint-Paul
Celle ou to es ne,
Un matin de Mai,
A la maree haute,

C'est to rue Saint-Paul,
Blanche comme un pole,
Dont le vent est 1'hote,
Au long de 1'annee,
Maritime et tienne
De tout un passe . . .
Parochie van wind, straat van de zee . Wit van de dienstmeisjes, al bij het
krieken van de dag ; visverkopers komen en gaan, Jan uit Breda verkoopt er
aardbeien in mei, de Ommegang met de reuzen en de walvis passeert in
augustus . Elskamp evoceert de tabakswinkel van dame Claire, de ijzerwarenhandel van meneer Picalon, de prenten aan de muren van een bordeel (de
Vesuvius en de Brooklyn Bridge), het gelui van de klokken en zomerse drukte
in muziekdoosjes van taal . Geert van Istendael en Koen Stassijns slaagden
erin Elskamps toon prachtig weer to geven :
Dus augustus brengt
Hier de warme landen,
Trots die witsel mengt
Verft nu deur en wanden,
Sinaasappelbomen
Groen op de terrassen,
Vlaggen op de stromen
Van de vreemdste rassen,
Mensen dan die lopen
Met een enkelband,
Komend uit de tropen,
Bali, Samarkand,
Hier ziJ'n hebbedingen
Verentooi Bengaals ,
Bleke ziJ'den sJ'aals
oden oosterlingen .
Zingende matrozen
Lopen Tangs de kaaien,
op hun schouders pozen,
Witte papegaaien,
Of hun sterke armen,
Torsen een apin,
Landerig van zin,
Knarsend met haar tanden,
Zwarte Singalezen
Houden schelpen voor,
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Vruchten en ivoor
Worden aangeprezen,
Straten waar het geurt
Naar kaneel en kardemom,
Sjacheraars glom
Door de zon gekleurd,
't Is de hemel char
Spiegelbeeld en schijn,
Hier de dokken waar
Grote boten zijn.
Max Elskamp werd in i9z4 in een instelling opgenomen, waar hij twee jaar
bleef, en daarna voor de rest van zijn leven thuis verpleegd .'° Hij stierf in de
nacht van donderdag io december i93i .
C'est comme draps qu'on met aux lits
Ou sont les morts en long couches,
Et toutes choses accomplies,
Destin subi, rideau tire ."
Leen Huet is samen met )an Grieten curator van de tentoonstelling'Het interessante volkVan Max Elskamp tot Museum aan de Stroom . ioo jaar dagelijks leven verzameld : Deze tentoonstelling loopt nog tot en met ~9 augustus in het Volkskundemuseum teAntwerpen .
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Sander Bink

J ∎ ∎ 011001!
In zijn studie over `decadence-voorstellingen in de Nederlandse letterkunde
aan bet eind van de negentiende eeuw', Te zoeken in deze angstige eeuw, merkt
Dick van Halsema op niet to denken dat er nog `een geheime reserve aan decadentistisch Nederlands werk is waarvan de ontdekking de banen van onze
literatuurgeschiedschrijving zou verleggen' .' Tot nu toe is dat reservoir inderdaad nog niet opgedoken . Wel waren er begin twintigste eeuw in de uiterste
marge van de Nederlandse letteren enkelen die deze `lacune' hebben proberen to vullen . Een van hen was Jan Lodewijk Pierson, bet zwarte schaap van
deze voorname familie, die als `j .L . Gregory' getracht heeft zich met zijn
kleine en curieuze oeuvre nadrukkelijk in de literaire traditie der decadence to
plaatsen. Zonder veel succes .
)an Lodewijk Pierson werd op 12 oktober 1893 geboren als zoon van de bankier
Jan Lodewijk Pierson (1854-1944, zoon van de schrijver Allard Pierson, i83ii89G) en Henriette Pierson Van Coudoever (1859-1943) en groeide op in de
luxueuze villa Uytenbosch in Baarn . Vanaf zijn zestiende trachtte `Boy',
Piersons levenslange bijnaam, zijn getourmenteerde tienerhart door bet
schrijven van verzen wat verlichting to brengen . In de nabij gelegen villa De
Bremstruik woonde niemand minder dan Lodewijk van Deyssel, bevriend
met Pierson sr . , en in augustus 1912 wendde Boy zich tot de bekende Tachtiger : `In de groote hoop dat u mij een zoodanigen kritiek sturen zult, dat ik
met deze schrijverijtjes ophoud, zend ik u eenigen van mijn gedichtjes' . Boy
wilde deze gedichtjes graag in druk zien en dus richtte de jonge poeet zich tot
Van Dishoeck : `Daar bet heel begrijpelijk is, dat u maar niet van iedereen, die
willekeurig inzendt, werk maakt, zal ik u, desgewenscht, een brief van Lodewijk v . Deyssel bij bet bundeltje gedichten sturen, met zijn critiek erin' . Hoe
Van Deyssels kritiek luidde, is niet bekend maar bet lijkt onwaarschijnlijk

[L] Lodewijk van Deyssel met zijn twee zonen [Letterkundig Museum] . [R] J .L . Pierson jr . & sr, in
liere collectie]

1910

[particu-

dat Van Deyssel erg onder de indruk was van Boys verzen waarin jeugdig
zwartromantisch wordt geleden onder alledaagse beslommeringen, zoals in
`Cedachten' :
Hel-opflikkerende tongen van fenijnLekkend en tastendHuichelig en vurig ;

Slangen van geflonker!
Als een scherpe satan-lach
Is me uw geklag
Uw valsch geklag van stervenSprietsend omhoog
Met een vlammenboog-
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Slingers van vuur
Van het helle-vuurVan Dishoeck drukte een twintigtal, niet voor de handel bestemde, exemplaren van Boys debuut maar niets is zo lastig als een tiener tevreden to stellen :
`Ik kom mezelf belachelijk voor, waarde aan die prulverzen to hechten, iets to
geven voor Van Deyssels kritiek, die zich zoo misschien handig van een lastige prutser ontdeed' . In een voor zijn vader bestemd exemplaar schreef de
gedesillusioneerde dichter :
The first efforts of your boy,
who thought the world was
Poetry, and he the Poetuntil it felt down, by
cladding it in Cold and
beautiful red leather.'
Ook Pierson sr, moet teleurgesteld geweest zijn want in zijn Memoires vindt
men hierna geen enkele verwijzing meer naar Boys letterkundige arbeid .'
Vanaf
was Jan Lodewijk Pierson werkzaam op het bankkantoor van zijn
vader . Dat beviel hem maar matig : `hij beweert dat alles en iedereen hem
irriteert en hij het liefst een lange tijd alleen zou zijn . Ik beschouw dit als een
ziekelijke neiging waar hij zich over been moet zetten' .` Boy ambieerde een
caniere in de literatuur en `wie beter dan Van Deyssel zou daarover de vader
kunnen voorlichten'. 5 Erg veel concreets leek Van Deyssel niet to kunnen bieden behalve dat Boy hem mocht komen bezoeken en dat hij vervolgens
`enkele malen profiteren [kon] van Van Deyssels weinig indrukwekkende,
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maar wel overwegend bijzondere boekenschat. Dat is buitengewoon opmerkelijk voor wie weet dat Van Deyssel zelden of nooit geneigd was enig hem
toebehorend boek in bruikleen uit to staan' .` Dat heeft Van Deyssel allicht
snel betreurd want voor een estheet in wording ging Boy wel erg slordig met
al dat schoons om : `Heden zond ik u beide Uoeken terug . Hartelijk dank voor
het leenen . Ik zend u een nieuw ex . Maldoror terug char het andere door de
kampvliegen geschonden werd' .' Tijdens de Eerste Wereldoorlog vervulde
Boy zijn dienstplicht en werkte hij aan een heuse roman . Onder het aan zijn
overgrootvader ontleende pseudoniem J .L . Gregory (Johann Ludwig Gregory,
i8oG-1873) verscheen in 1916 bij Brusse het fraai uitgegeven Verdi .' Een plot is
slechts met de grootste moeite to ontwaren maar het geheel gaat over ene
Verdi da Conda en zijn verfijnde (geestes)leven . Een niet erg geslaagde maar
wel curieuze poging tot het schrijven van een Nederlandse `decadente'
roman .' Zo is er de schoonheidscultus : `Och! zijn wij eigenlijk niet veel to
mooi om ons nog met iets anders to bemoeien dan schoonheid! [ . . .] Ach, mijn
kleine perverse Cod! je bent toch to mooi, to jong om je met iets bezig to houden dat leelijk en vervelend en toch niet to veranderen is!' .'° Voorts is er
sprake van `Tegennatuurlijkheden' in de vorm van het androgyn-ideaal en
scherpe door Wilde en Nietzsche geinspireerde paradoxen. Echt lekker decadent wil het desondanks niet worden, want welke `zonde' trachtte de
verfijnde jonge schone held nu eigenlijk helemaal to rechtvaardigen?
Erg welwillend werd het verfijnde boekje niet ontvangen . Israel Querido :
`Wat is in werkelijkheid nu deze geduchte diabolicus in de lage landen en
moerassen, op den Oud-Bataafschen grond? Een Ecce-Homo drukfout, een
afterdinner-decadent, niet van een generatie, maar van een type, dat
`intens-onsmakelijk' doet in zijn vulgairen aristocratischen verfijningsbluf .
Een kneuterig-rhetorisch en minzaam kletser en geen prins uit het rijk der
welriekenden olien! [ . . .] En deze machtelooze trots-maker, dit nabazelend
Couperus-manneke, zal ons even zijn Beau Brummel-snakerijtjes en zuur uitgedroogden Oscar Wilde-achtigen paradoxen-onzin komen voorduikelen? . ..'."
Ondanks Boys toch weinig bevredigende ervaringen met de poezie verscheen er in 1917 bij Brusse een bundeltje met in 1913 en 1914 geschreven Verzen . Er werd nu vooral veel wild getrild, opgelaaid en geleden :
Wilde trillingen golfden opMelodieen, woester, schooner
Dan ik ooit in mijn phantasieen
Van storm en zee
Cehoord had en alles zwengelde
Op, licht laaiend, onweerstaanbaarUit-j ellend tot hoog in de blauwe
IJIe ruimte, fijner en fijner en dunner,
IJler, tot de lichte, bruske
Broozigheid van een dofblauwe
. . . 12
Zeepbel . []
uerido reagee rde weer uitgebreid en ietwat cYnisch • 'Gregory is spontaan
a1s tien Gorters en daemonisch als tien Baudelaire's Om een haverklap leest
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gij in dit werk `tintelen' en `wonderweelde', mijne heeren en mevrouwen ;
bet is dan ook een doorloopende tintelende wonderweelde . Zelfs Couperus
ligt bij zulke distinctie platweg gezegd voor apengapen!' ."
Een andere criticus vermoedde in Gregory's verzen `een zeer duur gekochte
ij delheid of misschien - de tijd zal bet leeren - de jeugdige vergissing van een
begaafd en fijnzinnig man' ."
Eind 1917 maakte de jonge estheet dankzij Van Deyssel kennis met Les
Chants de Maldoror (i8G9) van Isidore Ducasse, alias Le comte de Lautreamont ;
een cruciaal moment in zijn literaire ontwikkelingsgang : `Maldoror is een
openbaring voor mij die toch niet nieuw is . [ . . .] Ieder woord is mijn woord,
iedere gedacht, mijn gedachte geweest, zooals ik ook de dingen aanvoelde
van Wilde, Nietzsche en Huysmans' . Hij meende zich verwant aan Lautreamont : `Mijne gedachten gaan to dikwijls dezelfde kant uit, maar voor daden
schrik ik terug . Niet omdat ik hiervoor bang ben of voor de gevolgen, maar ik
geloof dat zij die mooie wrede gedachten grof zullen maken en waardeloos'. 15
Desalniettemin begon hij, geinspireerd door Lautreamont, aan zijn eigen
Maldoror: Het lied van de zonde (werktitel : `Paul en zijn geheime zonde') dat in
1918, opnieuw bij Brusse, verscheen . Gregory trachtte in zijn `lied' to zingen
als Maldoror en haalde daar alles voor uit de kast :
Paul schreeuwde :
`Breng me een jong leven, dat ik bet
verkrachten kan!'
En de slaven brachten een kindje
Blond en schoon op een zwart-zijden kussen .
Paul nam de blanke voetjes in zijn sterke handen
En smakte bet blonde kopje tegen de naakte wanden
Waar bet openspatte als een donker-roode vrucht .

Illustratie uit Het

lied van de zonde

door Frits van Alphen

En drinkend bet warme bloed dat van bet marmer
Lekte, brak de kille stemming en vervloeide door
De zwarte zalen ."
Het verbaal, pogend decadent, geweld ten spijt overtuigt bet geheel helaas
niet erg :
Ben ik een grooter
Cod dan jij door de lichtende kracht van mijn
Wil alleen, onbuigbaar en geweldig?
Ik wil j e niet liefhebben en daarom haat
Ik je, brandend en verwoestend, en eens zal ik
Je ziel vertrappen, Oh mijn God, en de pijnen
Zullen snijden vlijmscherp door mijn ziel en
Wanhoop zal in mij n oogen branden En toch zal ik dat doen, waar
de eeuwen op wachten en de werelden, wentelend,
Onderworpen en willoos ."
Op Het lied van de zonde zat men in ieder geval niet to wachten : ondanks de prikkelende titel werd bet amper verkocht en de kritiek reageerde tamelijk lauw .
Querido weer : `Reeds eenige malen smaakte ik bet genoegen dezen schrijver,
den Hollandschen Baudelaire, ons Nederlandsche publiek voor to stellen .
Het is enigszins to betreuren dat ik dit jeugdige en fel-dichtende genie telkens meen to moeten `voorstellen' . [ . . .] Want de beer J . L . Gregory gaat ver

boven Baudelaire uit ; in alles ; in wulpsche en erotische fantasies in koud-
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wreede woordmacht : [ . . .] Gregory dicht met koninklijke daemonerigheid . Hij
glijdt op een sullebaan met Maldoror . [ . . .] Het schenkt ons een lied van de
Zonde . Zoo navrant, decadent, verfijnd en hypnotisch-bewogen, dat wij de
snort dezer kunst niet genoeg bewonderen kunnen' ."
Een opmerkelijk lovende recensie verscheen, nog voor de bundel in de handel was, in Den Culden Winckel : `We hebben de hele gamma doorlopen : romantiek, realisme, symbolisme, etc . en nu zijn we aan den hyperverfijnden uitlooper `het decadent perverse' . Als ik zeg pervers, meen ik : wat zoo verfijnd
is, dat de verfijning zelf bijna tot ziekte is gestegen . We lezen Poe, Maldoror,
Baudelaire, Haraucourt (Poemes hysteriques, prachtig!), waarom zouden we
niet lezen wat een Hollander voelt. [ . . .J En als ik zei `verschijnsel' is het
behalve om den a a r d der litteratuur, nog om het feit, dat Gregory komend
uit kringen, aan alle litteratuur bijna vijandig, niet zo maar eens schrijft maar schrijven moet. Hij kan het niet laten . [ . . .J Gregory is de eenige, van
wien ik vermoed dat hij in de voetstappen van Peladan en Couperus zal volgen . Van de nu jongeren is hij de eenige, die inderdaad mondaine verfijning
kent. [ . . .] Hij is raffine . Hij kan niet leven zonder parfums, fijne sokken, zijden pyjamas, mooie boeken in mooie banden, goede schilderijen, muziek .
[ . . .] En hij is goed - dus wreed . Wreed als een Maldoror, verbergend een goedheid van een St . Franciscus'."
De schrijfster van deze alwetende recensie was Ellen Forest (pseudoniem
van Lucy Mary Pierson-Franssen, i88o-1959) waarmee Boy begin januari 1919
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PAUL EN VEDA

z Ellen Forest in 1935 [uit Ellen Forest, Memoires, Van KamPen, Amsterdam 1960]

zou trouwen . Forest is tegenwoordig, net als Pierson niet meer bekend om
haar `literaire' werk (haar roman Yuki San . Modern meisjesleven in Japan was een
ware bestseller waarvan vele vertalingen verschenen) maar uitsluitend om
haar onvoorwaardelijke liefde voor Mussolini . Ze stond in persoonlijk contact met hem en was zijn onvermoeibare propagandiste . Nog in i94i verschijnt bij de Amsterdamsche Keurkamer bijvoorbeeld Benito Mussolini : van de
straat tot de macht, in een geautoriseerde vertaling van Ellen Forest . Een foute,
nare mevrouw die samen met Pierson de uitgeverij van de Keurkamer uit zijn
eerste financiele problemen zou helpen .'° In 1918 echter trachtte Boy zich nog
steeds met de moed der wanhoop voor to houden dat de literatuur zijn roeping was . Aan Van Deyssel schreef hij in September van dat jaar : `Gaarne
hoorde ik uw oordeel ; gaarne ook zo hard mogelijk-misschien las u hier en
daar critieken, die niet anders deden dan afbreken, schelden, grappige feuilletons schrijven ten koste van mij [ . . . .] Toch amuzeeren deze critieken mij,
en vertrouw ik ze meer dan opkammende . Ze kunnen mij echter niet veel
schelen . Omdat ze noch mij noch mijn werk raken . Hoe veel meer niet zouden zij kunnen doen, door eerlijke critieken die niet verblind zijn door mijne
finantieele toestand of de uitgaven van het boek!' ."
Deze financiele toestand permitteerde hem wel in 1920 de uitgave, bij
Brusse, van zijn laatste letterkundig werk, namelijk de op zijn relatie met de
15 jaar oudere Forest gebaseerde novelle Paul en Veda .'Z `- Nee Paul, ik ben to
oud en to lelijk voor jou . Je zoudt misschien wel bij me blijven, maar je zoudt
diep ongelukkig worden . Het ligt ook in de rede : je bent een jonge vent en
over twintig jaar ben je nog jong en dan verlang je naar jonge mooie vrouwen
en dan zul je mij leeren haten even sterk als je me nu denkt lief to hebben .
(. . .) Paul keek haar spottend aan . -Heb je sours wat anders . . .hou je niet meer
van me - zeg 't dan, maar doe niet zoo levensmoe : "
Ook deze novelle had weinig success `Paul en Veda zijn twee gelieven die
den nedergang vreezen van hun grootsch gevoel en die beseffen dat slechts de
dood van een hunner redding brengen kan . Wat hier rondom den dood
gepraat wordt is niet meer dan gestamel, dat in rhetorisch vaagheid verloopt .
[ . . .] Vaagheid in romantische windselen is een eenigszins griezelig creatuurtje, dat niet makkelijk to hanteeren valt . [ . . .] er [zijn] in dit werk, bij alle
onwezenlijkheid, toch accenten van echtheid to vinden [ . . .], die er gevoegd
bij de weelderige romantiek, het sympathieke aan verleenen van naar alle
waarschijnlijkheid to zijn gevloeid uit de pen van een heel jong, wat topzwaar schrijvertje' ."
Van Hulzens conclusie zal Boy wel alle illusies ontnomen hebben our het
ooit nog tot een groot en liefst decadent auteur to schoppen : 'Het is een
gelukkig teeken, dat in onze letterkunde de jongeren zich van de gemakkelijk geschreven roman afwenden, doch men mag daarmee het onrijpe nog
niet voor voile vrucht aannemen ." En zo eindigde stilletjes J .L . Gregory's
schrijverschap, zonder tot de voor een decadent zo broodnodige (over)rijpheid to komen .
In de Nederlandse letteren had Pierson het dus niet gered . In 1924 ging hij
dan maar Japanse en Chinese Taal en Letteren studeren in Leiden . 2` Hij zou
het tot hoogleraar Japanse Letteren in Utrecht schoppen, een functie die hij
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1935 zogenaamd om gezondheidsredenen, maar in werkelijkheid om een
politiek conflict, opgaf . Hij schreef hierover een pamfletje, Fasci-Phobie ." Ook
de opdrachten die Pierson in deze jaren zijn levenswerk als japanoloog gaf, de
eerste integrate Engelse vertaling, in i8 delen, van de oudste verzameling
Japanse poezie, de Manyoshu, zeggen in dit verband genoeg . Het derde deel,
verschenen in 1933, droeg Pierson op aan Mussolini en bet vijfde (1938) aan
Hitler, `the personification of goodwill and the master of well-timed action' een naoorlogs deel droeg Pierson op aan zijn hond . Zijn essay Hetvn e fascisme
en hetgeestelyk individualisme als een natuurlyke religie uit i9351aat helemaal geen
ruimte voor twijfel meer over Piersons ideologische positie in deze jaren . Of
hij deze positie in de jaren die volgden zou blijven behouden, is niet helej

De J'onge J.L . Pierson [uit J .L . Gregory, Verdi]

maal duidelijk maar voor de stelling dat Pierson `fervent anti-Nazi' was is
weinig bewijs to vinden .2°
Na de oorlog werkte hij gestaag door aan zijn vertalingen . Aanvankelijk in
Laren in villa 'Mukashi', na de dood van Forest in 1958 in Les Monts de Corsier
(Zwitserland) in het chalet `Villa Lucy Mary' met zijn nieuwe echtgenote
Nelly Leers (i9i8-1998) . Het zwarte schaap van de familie Pierson stierf aldaar
op 10 maart 1979 ."
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Yves T'Sjoen

De Kekielne Van tIKOAS OP
Hit stein

Nic van Bruggen en de cultus van een romantisch
dichterschap

Eenwoudvan`ismen' : essentialisme, estheticisme, decadentisme
e 1eest bet we1 eens in literair-historische studies : op bet einde van de negentiende eeuw bleef de stroming die we aanduiden met de term `decadentisme'
bePerkt tot een randfenomeen in de Nederlandse literatuur . Afgezien van
enkele `decadence' teksten van onder anderen Lodewil'k van DeYsse! Louis
CouPeras en Jacob Israel de Haan is er niet echt sPrake van een `decadentistische tendens' in onze literatuur . ' In togenstelling tot bet France en Engelse
decadentisme , met Theophile Cautier, en diens trendsettende eclectische Mademoiselle de Maupin (1835), Charles Baudelaire , oris-Karl Huysmans , Auguste
Villiers de !'Isle-Adam en ules BarbeY d'AurevillY, en Arthur SYmops Walter
Pacer en Oscar Wilde was bet decadentisme in de Nederlandse l'artour
p l'art!itoratuur nasr verlui t een ortstonig mo eve rscJnseI,
i
en us van zeer
voor il' asn a as r anvan reatieve
1
iterair istorisc a ete enis .
Voor de literatuur in de jaren 1885-190o words bet France PeriodebegriP `fin
de siecle-literatuur' gebruikt. 2 Voor e literatuurvorm waarin een artificie"1 e
schoonbeidscultus words beleden en ook de schoonheid van bet verval
wordt getbematiseerd, wo rden uiteenlPnde
o e
tormen ghanteer
e d Maarten
van Buuren maakt een onderscheid tussen bet `estheticisme' en de `decadentie' waarmee resPectieveliJ'k op artistieke verscbil'nselen en de maatscbaPPelike
l context wordt gewezen 3 asP Coedegebuure introduceerde de Neder-

A

Nic van Bruggen, circa 1976 AMvc-Letterenhuis
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landse variant van het Italiaanse `decadentismo' en bet Franse `decadentisme', waarmee op een minder dubbelzinnige wijze dan met de term `decadentie' een periode in de literatuurgeschiedenis wordt aangegeven . • De term
`estheticisme' heeft, net als `decadentie', een breder bereik, want verwij st
ook naar de vroege Duitse romantiek .
De term 'decadentie' was echter algemener verspreid . Deze term uit bet
vulgair Latijn (met de connotatie van `ruina' of verval, ondergang, degeneratie) raakte verbreid door twee achttiende-eeuwse studies, met name Grandeur
et decadence des Romains (i7zi) van Charles-Louis Montesquieu en History ofthe
Decline and Fall ofthe Roman Empire (i77G-1788) van Edward Gibbon . Toen in de
negentiende eeuw Gautier met een essay in Mademoiselle de Maupin bet begrip
gebruikte in wat als de beginselverklaring van bet Franse decadentisme
bekend zou worden, en hij hiermee later bet literaire werk van Baudelaire
typeerde, had `decadence' nog steeds de oorspronkelijke betekenis van
ondergang en verval van een tijdperk .

Nic van Bruggen in het Zwin, circa 1977 AMvc-Letterenhuis

Coedegebuures motivering voor de term `decadentisme' als een minder verwarrend periodebegrip kan bier worden onderschreven . Jaap Goedegebuure
definieert in Decadentie en literatuur de autonomistische kunstopvatting van
decadentistische schrijvers als `een niet-metaphysische, dat wil zeggen concreet-materiele en relativistische opvatting van schoonheid', ` en maakt op die
manier bet verschil met bet (latere) symbolisme duidelijk . Het doel van bet

decadentisme is immers schoonheid to scheppen, zonder zich to bekommeren om het maatschappelijk nut of de ethische inslag van de literaire tekst.
De schoonheidscultus komt natuurlijk ook voor in de romantische literatuur, maar wordt nadrukkelijker beleden in de fin de siecle-literatuur van de
negentiende eeuw. Aan de grondslag van die autonomistische literatuuropvatting ligt een essentialistische (of neoplatoonse) visie op de schoonheid . De
verering van de schoonheid is in feite een verafgoding van een oppermachtige
entiteit, waaraan de kunstenaar en bet kunstwerk zich ondergeschikt opstellen . Plato's Allegorie van de Grot werkte dan ook inspirerend voor de decadenten .
De zoektocht naar de hogere schoonheid is een peilen naar een verborgen,
metafysisch zingevende ordening die als essentieel kan worden omschreven.
Die hogere werkelij kheid is superieur aan de zintuiglij k waarneembare werkelijkheid, zoals in een `decadentistische' opvatting de kunst verheven is
boven de natuur . De ware vormen uit de ideale realiteit kunnen we alleen als
(wanstaltige) schaduwen of spiegelingen aanschouwen . Het ultieme verlangen van de mens zou er, volgens die opvatting, in bestaan door to dringen tot
bet hogere of het andere en kennis to verwerven . De decadent maakte een
onderscheid tussen de aardse schoonheid die onderhevig is aan de wetten
van de natuur, aan modes en locaties, en de platonische schoonheid, die per
definitie volmaakt is en alleen terug to vinden in bet transcendente of bet
metafysische . Alleen bet perfecte behoort tot de ware obsessie van de decadent : hij wil de pure schoonheid aanschouwen . Alleen bet sensitieve genot
kan hem leiden naar de absolute of mystieke schoonheid . De decadentistische schrijver is een aanhanger van bet zogenaamde sensitivisme en tracht
door zintuiglijke waarnemingen in taal to vatten, bet hogere to bereiken .
In de Vlaamse poezie van de tweede helft van de twintigste eeuw kunnen we
bet werk van de Antwerpse dichter Nic van Bruggen (1938-i99i) in deze literair-historische en poeticale traditie onderbrengen . De dichter heeft in een
zeldzaam expliciet-poeticaal geschrift zijn vroegste poezie als `essentialistisch' omschreven, en verwees daarvoor naar een term waarmee de schilder
Jef Verheyen (i93z-1984) de abstract monochrome, zeroistische kunst aanduidde . Van Bruggens latere evolutie in de richting van bet manierisme` en
bet dandyisme kan dan ook niet als een conceptuele kentering, veeleer als
een oppervlakkige of formele accentverschuiving, worden omschreven . De
invulling die Cunter Erbe geeft aan dat begrip dandyisme, waarvoor hij verwijst naar Baudelaire, kunnen we terugvinden in de expliciete poeticale
beschouwingen van de jonge Van Bruggen :
Es entstanden Idealbilder vom Dandy. Barbey d'Aurevilly and Baudelaire statteten ihn mit Eigenschaften aus, die ihn aus der Tageswirklichkeit des gewohnlichen Stutaertums heraushoben . Ihr Dandy ist
der geistig uberlegene Mann voller Selbstzucht, emn Ritter der modernen Welt, aber auch der Miii3igganger par excellence, der in ununterbrochener Selbstbespiegelung sein Leben ausschlief3lich dem Schonen
weiht. Askese and monchische Entsagung Bind ihm nicht fremd, denn
mehr als das Auf3ere zahlt fur ihn die innere Haltung . Sein Leben am
Randeoder gar auf3erhalb der `grof3en Welt' treibt im Kunstler-Dandy
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eine andere Art von Stoizismus hervor : nicht den des Salonmenschen,
der es lernt, seine Affekte zu kontrollieren, sondern den des blasierten
grof3stadtischen Flaneurs, der sich der ihn umgebenden Menge and
der Vielzahl der auf ihn einwirkenden Eindrucke erwehren mui3 .'
Van Bruggen maakte, vanuit een fascinatie voor de vrouw, in jardin des Modes
(1963) maar vooral ook in latere bundels, van vrouwelijke figuren door een
overload aan maquillage `objets de culte' . Ook Baudelaire trachtte de (erotische) almacht en de (fatale) dreiging van de vrouw-als verpersoonlijking van
de natuur - to neutraliseren door hen to esthetiseren of achter een masker van
gratie en wellust to verhullen . Of zoals Gautier in Une Nuit de Cleopdtre (1845)
deed door hen een sprookjesachtig exotische gedaante to geven of tot een
`wondermooie courtisane" to maken . In JournauxIntimes noteerde Baudelaire :
Ik heb de definitie gevonden van bet Schone, wat voor mij bet Schone is .
Het is iets vurigs en treurigs . . . Een verleidelijk mooi hoofd, een vrouwenhoofd bedoel ik, is een hoofd dat tegelijk-maar op een verwarde
wijze-doet dromen van genot en droefheid ; dat een zweem van melancholie bevat, van verveling, van verzadiging zelfs, -of juist bet tegengestelde, dat wil zeggen vuur en levensdrift die zijn verbonden met telkens terugkerende verbittering en die bet gevolg lijken van ontbering
en wanhoop. Mysterie en spijt zijn ook eigenschappen van bet Schone .'
Van Bruggens langoureuze fotomodellen zijn in essentie androgyne varianten
van Baudelaires sfinxachtige femmes fatales . Camille Paglia beklemtoonde in
haar studie Hetseksuele masker dat die uiterlijke maskerade, waar ook de dandy
zich aan overgeeft,'° vooral als functie had bet innerlijke van de vrouw (als
goddelijk wezen en als monstrueuze vijand van de man) to ontkennen ." Niet
alleen de aanwezigheid van geestelijk en fysiek volmaakte hermafrodieten in
Van Bruggens poezie is een symptoom van dat vroege `essentialisme' en een
`manieristische' literatuuropvatting," ook de cultus van de vorm (als hierarchisch superieur aan de inhoud)," bet gebruik van opmerkelijk veel synesthesieen, bet sensitivisme, bet solipsisme, bet dandyeske verzet tegen de maatschappij en bet gewone, de hedonistische levenshouding zijn blijken van Van
Bruggens neodecadentische literatuuropvatting ." De breuk van essentialisme
naar manierisme die de literaire kritiek in diens literaire oeuvre meende to
ontwaren, is dus niet meer dan een (stilistische) accentverschuiving ."

Kunstmatige constructies
Volgens Paul Snoek heeft Van Bruggens poezie recht op een unieke plaats in
de canon van de naoorlogse Vlaamse poezie . Snoek beweerde dat Nic van
Bruggen gedichten schreef `zoals elke dichter er zou willen geschreven hebben, zoals men er zelden ontmoet in een letterkunde' ." Van Bruggens verzamelde gedichten vertonen een meerstemmigheid die je inderdaad zelden
ontwaart in een vrij omvangrijk oeuvre van twaalf dichtbundels, uitgegeven
in een periode van bijna dertig jaar, en een reeks bibliofiele uitgaven en

onuitgegeven gedichten ." Van Bruggen was op bet eerste gezicht, net als
Snoek overigens, een kameleontisch (of eclectisch) dichter, die veel invloeden onderging en wel eens wisselde van pennenhouder . Anxiety of influence was
niet meteen bun grootste zorg . Nu eens schreef Van Bruggen zakelijk, subjectloos abstract, in de lijn van bet zeroisme in de beeldende kunst," zonder
zich daarom streng theoretisch to profileren. Van Bruggen was allesbehalve
een programmatisch dichter die zijn dichterspraktijk expliciet legitimeerde
in poeticale opstellen . Dan weer gaf hij zich over aan een barokke woordenen beeldenstroom waarin de poseur, de pronkerige flaneur, de sinjoor/sinjeur zich verschanste .
Het artistieke parcours van Van Bruggen was kronkelig, bet liep ook over
berg en dal . Het is doortrokken van opzichtig ornamentele beelden, velerlei
retorische procedes en stilistische of grammaticale buitelingen (een arsenaal
van chiasmen, oxymorons, paradoxen, anakoloeten enzovoorts), artificiele
zinswendingen, gecompliceerde syntactische en semantische structuren en
buitenissige, decadente decors van `luxe, calme et volupte' ." Van Bruggen
creeerde een eigengereide surreele ruimte waarin de dandy zich, gehuld in
verbale acrobatieen, aan bet publiek presenteerde . Maar de poseur poseerde
nadrukkelijk en signeerde zijn bundels die in de jaren zeventig verschenen
met de initialen `pp', die aan bet Antwerpse literaire genootschap Pink Poets
refereerden .'° Hij trok een masker van woorden en beelden op om bet kwetsbare, gekwetste gemoed to verbergen . Van Bruggen was niet alleen een elitaire estheet, een pink poet die zich durfde aan to stellen en er een zelfbewuste decadentistische literatuuropvatting op nahield . Die estheticistische
literaire houding was een zorgvuldig geconstrueerd alibi om gevoelens van
heimwee, een existentiele twijfel, melancholie to maskeren . In se was de
dichter Van Bruggen een hypersensitief romanticus die zich beeldrij k overgaf
aan vergane glorie en de decadence . Zelfs in een uitbundige bundel als Tussen
feestend yolk, uitgegeven halverwege de jaren zeventig, staat expliciet :
Met daden van gewilligheid beluistert hij in
Het geritsel der dagen de hoestende nachten .
En zwijgt. Bekijkt zijn vingers, de oude
Pennen van de liefde, de geliefde kramp
Ceschrift, bet manuskript herinnering . In
Dit geruisloos huffs verdwaalt zijn twijfel
In voorbij vergeten, in vijandig bijten aan
De gehavende Binders van verlatenheid . Dan,
Windstil ontkomen . Beraamd en verstenend .
Voor alle duidelijkheid : die regels komen niet uit de afsluitende afdeling
`Litanie', maar uit bet epische titelgedicht dat 345 regels omvat. Het is vooral
in de afzonderlijk uitgegeven bundel Litanie," in die bezwerende hymne aan
de erotiek en de vrouw (of de muze), dat Van Bruggen die overgave aan de zintuiglijkheid en vooral aan de als lichamelijk ervaren taal, met veel gevoel
voor ritme, metrum en melodie heeft uitgewerkt. In bet dichtwerk van Van
Bruggen kunnen we kortom meerdere stemmen en vele gedaanten herken-
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[R] Jef Verheyen ,1960 [AMVC-Letterenhuis]
nen, van Hugues C . Pernath en No Michiels tot Maurice Gilliams . Maar dat
decor blijft bet ontwerp van een dandy, die peilt naar een verborgen essentie,
die onder bet klatergoud van zijn kunstmatig universum naar een zingeving
zoekt. Van Bruggens affiniteit met `la peinture non-plastique' van de avant
garde-schilder Jef Verheyen, volgens Paul de Vree `de barometer van zijn
generatie'," is bet duidelijkst verwoord in bet vroegste (picturale) werk alsook in bet debuut Een kogel - bijvoorbeeld in bet gedicht `schilderij en beschaduwen de lucht', opgedragen aan Verheyen . Later koos Van Bruggen voor een
andere stijl, die van bet manierisme, maar de zoektocht naar essentialia
ging verder. Henri-Floris Jespers merkte op dat Van Bruggen zijn credo feitelijk nooit heeft verloochend, dat diens poezie alleen louter technisch een
ontwikkeling heeft doorgemaakt ." Als Jespers bedoelde dat Van Bruggen zijn
oorspronkelijke esthetisch-theoretische inzichten trouw is gebleven, eenmalig expliciet verwoord in `Portret van een jonge man als een dichter' in bet
blad De Periscoop," dan kan ik die zienswijze onderschrijven .
De poezie en bet plastisch werk van de dubbelkunstenaar Nic van Bruggen als grafisch kunstenaar gebruikte hij de naam Nikolaas - zij n op een bij zondere manier nauw met elkaar verweven . In Van Bruggens dichtwerk manifesteert zich in een periode van nagenoeg drie decennia een opmerkelijke verschuiving . Ceen breuklijnen maar veeleer accentverschuivingen . Immers de

Omsiag van Frontaal (1957) AMvc-Letterenhuis ]

premissen die Van Bruggen verwoordde in bet vroega poeticale opstel, heeft
hiJ• nooit ofgezworen

Het `essentialistische' gedicht
Jef Verheyen was en is een van mijn beste artistieke vrienden, en niet
alleen daarom acht ik hem als een van onze grootste schilders . In die
tijd, rond 1960, deden jef en ik een aantal dingen samen . Hij introduceerde bier de `monochrome' schilderkunst die volgens hem terugging
naar de `essentie' van bet schilderen, kleur en licht, en waaruit alle
elementen die deze essentie stoorden, moesten gebannen worden . In
een van zijn essays, dat ik taalkundig mee op punt hielp stellen, `Pour
une peinture non plastique', lanceerde hij de term `essentialisme' . Ik
heb met zijn toestemming die term een tijd Lang overgenomen, omdat
ik in mijn poezie hetzelfde wilder een poezie die tegelijk monochroom
en monotoon was, waarin niets deze essentie aantasten mocht : geen
sterke beeldspraak, geen nadrukkelijke stijlfiguren, zelfs geen absolute betekenis . Later, na een periode van ruim vier jaar zwijgen, ben ik
daar wel enigszins van teruggekomen . Eerder zei ik al hoe en waarom .
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Maar ik moet bekennen, dat ik sours nog wel eens heimwee heb naar die
onthechte zuiverheid van toen .
Nic van Bruggen"
In de vroegste periode, de `essentialistische' fase van zijn schrijverschap," en
op bet moment dat Antwerpen de metropool voor de (internationale) avantgardekunst werd (met G58-Hessenhuis, bet Modernistisch Centrum - later
bet Nationale Centrum voor Moderne Kunst - van Paul de Vree, enzovoorts),
was Van Bruggen redacteur van bet precieus uitgegeven tijdschrift Frontaal
(1957-1959) . Het tijdschrift is een typisch product van de neo- of post-experimentele generatie die zich in Antwerpen in de experimentele lijn van Tijd en
Mens en gard-sivik manifesteerde . Het concept voor bet periodiek is na afloop
van een interscolair welsprekendheidstornooi in de herfst van i95G ontworpen ." De oprichters Dirk Decleir, Jef Cornelis, Wim (Wannes) van de Velde en
Nic van Bruggen, en medewerkers als Paul Snoek, Ben Klein, Alex van fielder,
Blanca Boeye en Jan Christiaens, wilden zich profileren als de `3e eksperimentele generatie' (na Tijd en Mens en de 'Vijfenvijftigers' van gard-sivik) ." De
jonge kunstenaars schreven dan wel geen manifest, ze riepen zich zelfbewust uit tot vertegenwoordigers van een `existentieel-esthetische' kunst . Dat
post-experiment kreeg een forum aangereikt in een waaier van kleine tijdschriften zoals Nul, Hoos, Stuip en Njet . In elk geval heeft Van Bruggens redacteurschap van Frontaal ervoor gezorgd dat hij in contact kwam met Dirk Claus,
redacteur van Nul (i96i-i9G5) en directeur van de Paradox Press in SintNiklaas ." Van Bruggens poeziedebuut Een kogel, met op bet omslag een foto
van Brigitte Bardot,'° is in dat fonds uitgegeven . Eind jaren vijftig en begin
jaren zestig publiceerde Van Bruggen gedichten in bladen als Nul en DeTafelronde, kunstkritieken in onder meer De Nieuwe Cazet en in zijn poezie refereerde hij nadrukkelijk aan de non-figuratieve plastische kunst en de jazz .
Hij wilde vooral zijn theoretische inzichten concretiseren in korte, geserreerde poetische vormen ." Toen al vertaalde hij zijn pogingen tot `beeldschrijven' (de titel van een cyclus in bet debuut Een kogel) in enkele eerste aanzetten tot grafisch werk . Vanaf medio jaren zeventig namen die
kunstwerken de vorm van abstracte kalligrafieen aan, in wat Nikolaas
noemde : proeven van `schrift-schrijven' of `schrift-schilderen' . In de jaren
zeventig en tachtig drukte hij zijn affiniteit met de plastische kunst nog
meer uit in vele kunstkritieken (in onder meer Avenue, Wij, Vlaanderen Morgen,
Diogenes en Kunst a Cultuur) en vooral in eigen schilderwerk, dat hij in een
interview in Revolver (1978) een uitlaatklep noemde, `om klaarheid to krijgen
in dat waar ik over schreef'.
Die levenslange liefde voor de visualisering van ideeen en gevoelens is
klaarblijkelijk - wat paradoxaal voor een talig georienteerd dichter als de estheet Van Bruggen, die daarenboven zijn brood verdiende als copywriter "gegroeid uit een besef van talige onmacht . Ooit schreef Van Bruggen dat bet
woord onvoldoende sensitief is, dat in zijn eerste dichtbundels - Een kogel en
Jardin des Modes - de zintuiglijke ervaring (nog) niet tot uitdrukking kon worden gebracht . Want alleen bet sensitivisme kan voor de decadentistische
kunstenaar leiden tot inzicht . Schilderen bestempelde hij daarom als `een

lichamelijk beleven van mijn schrijven' . In die zin zijn schrijven en schilderen voor Van Bruggen onlosmakelijk verenigd, expressievormen die elkaar
verrijken en intensifieren .

Zoals voor onder anderen Hugo Claus, Gust Gils, Marcel Wauters, Louis
Paul Boon, Hugues C . Pernath, Paul Snoek, hoorden schrijven en schilderen

voor Van Bruggen onlosmakelij k samen . Het ene moment legde hij zich toe

op plastisch werk, op exposities in galerijen, het andere moment primeerde
het schrijverschap, de talrijke voorleessessies en optredens ." Maar in de coulissen, waar het publiek afwezig bleef, waren schilderen en schrijven expressievormen van eenzelfde wankel gemoed . Die ambivalentie van de hoogmoed
die het masker laat vermoeden en de existentiele twijfelaar achter het masker is typisch voor de dandy."

Een verschuiving in stijl
De poeziebundel die zonder twijfel een verschuiving markeert in Van Brug-

gens dichterschap is Place des Vosges (i98i) . Ik voeg er meteen aan toe dat die
formele evolutie zich al veel eerder had aangekondigd in de bundels die in de
jaren zeventig zijn verschenen : de eros-en-thanatos-bundel Een kreet van hoog
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Pagina uit bet verbeterde tYPoscriPt van de bundel Place des Vosges, 1981 AMvc-Letterenhuis
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allooi (i97o), de neoromantische, manieristische gedichten in Een benauwende
levenslijn (i97z), de verzamelbundel (met enkele onuitgegeven gedichten)
Ademloos seizoen (1974) en de bundel van de overweldigende liefde en de in zichzelf gekeerde weemoed Tussen feestend yolk (1977) . In die esthetische, woordbarokke gedichten, waarin de dichter zich uitdrukt aan de hand van allerlei
overdadige woord- en klankassociaties, in meanderende en dithyrambische
zinsconstructies en waarin hij grossiert in hyperbolen, paradoxen, homerische vergelijkingen en allerlei andere retorische procedes, klinkt steevast
een nostalgische stem . De dwingende klank- en beeldenvloed, die een zeldzame keer in de kritiek is verbonden met een eigenzinnige vorm van het
decadentistisch manierisme, kan worden gelezen als een bewust artificieel
gehouden uitlaatklep voor zintuiglijke ervaringen . Tegelijk getuigt die
stroom van wat Jespers, in een freewheelend essay over de Pink Poets, `de

Nic van Bruggen p p

Tussen
feestend
yolk

LOTUS

pinke geest' heeft genoemd ." In die zin ligt Van Bruggens nostalgisch manierisme helemaal in de lijn van de retoriek van enkele leden van het Pink Poet
Cenootschap (i97i-i98z) . Formeel-poeticaal kan natuurlijk geen sprake zijn
van een homogene groep kunstenaars : de onderlinge verschillen in bet werk
van onder anderen Hugues C . Pernath, Nic van Bruggen, Patrick Conrad,
Henri-Floris Jespers, Michel Bartosik en Georges Ade zijn to groot . Toch zijn
deze Antwerpse dandyeske stadsdichters verbonden door een manieristische, of decadentistische, visie op bet kunstenaarschap . Zelfbewust plaatsten zij zich in de traditie van de rederijkersliteratuur en van de internationale
avant-gardestromingen die de Antwerpse artistieke scene in bet interbellum
hebben bepaald (Paul van Ostaijen, jozef Peeters, Michel Seuphor, Floris en
Oscar Jespers, Paul Joostens, en bladen als Het Overzicht, De Driehoek, Lumiere, 7
Arts en ~a Ira) . Die pinke mentaliteit, gebaseerd op uiterlijke verfijning,
raffinement, een elitaire houding, pose, was gericht tegen de contemporaine
`kleinburgerlijke' of `provincialistische' dichtkunst in Vlaanderen . De combattieve voedingsbodem voor de oprichting van Pink Poet strookte niet met de
scheppende literatuur die de leden produceerden . Meer nog, de vereniging
legitimeerde zichzelf in enkele opstellen (overwegend van Henri-Floris Jespers) vanuit een louter nostalgische reflex ." Ceert Buelens merkte op dat de
Pink Poets op bet voorplan traden op bet moment dat de tweede avant-gardegolf in Antwerpen (met De Nevelvlek en Het Kahier, G58, gard-sivik) nog nabloeide :
de pp's wilden zich vooral in een artistieke traditie plaatsen, zonder char veel
aan toe to voegen of op of to dingen . Hij bestempelt bet genootschap als `een
fenomeen uit de nadagen van een culturele bloeiperiode' . Deze dichters cultiveerden in bun werk de neergang van een metropool, en refereerden maar al
to graag aan de avant-gardestromingen die inmiddels tot een voltooid verleden behoorden . Vooral Jespers trachtte de heterogene groep in bet spoor van
Paul van Ostaijen to plaatsen door in (vaak) bibliofiele uitgaven bet artistieke
traject van de grote voorganger to reconstrueren ." En dat Maurice Gilliams tot
erelid van bet genootschap werd benoemd, had een poeticale betekenis : bet
was een zelflegitimerend gebaar, en een expressie van verwantschap met Gilliams' romantische en autonomistische literatuuropvattingen,"

Een kogel : ascetische woordkunst
In Van Bruggens vroegste `essentialistische' werk (in de jaren zestig) - Paul de
Vree gebruikte de term `morfeisch essentialisme"' - is bijna gedwee voortgeborduurd op de poeticale premissen van de neo- of post-experimentele dichters, van de zogenaamde `Vijfenvijftigers' in de Vlaamse poezie . Het leverde
Van Bruggen de lof op van onder anderen Jan Walravens en Adriaan de
Roover. De Roover belichtte in DeTafelronde de spanning tussen `eterische
sfeerwoorden' en `vaak pijnlijke rekwisieten' . Niet alleen de oudere representanten van Tijd en Mens en DeTafelronde, ook de jongeren van Bard-sivik (Cils,
Snoek en Pernath) gaven de indruk gewonnen to zijn voor Van Bruggens abstracte dichtkunst, die vooral een `boren in bet transcendente' wilde zijn .
Toch is Been gedicht van Van Bruggen in Bard-sivik gepubliceerd . Het was

DE HEILIGING VAN TEKENS OP HET STEEN

87

vooral de groep rond DeTafelronde, met Van Bruggens geestelijke mentor Adriaan de Roover •° en `Vader' Paul de Vree, die zich in die jaren op een onhandige
manier trachtte op to werpen als woordvoerder van de jongeren" en dan ook
door onder meer Bard-sivik resoluut werd afgewezen," beiden katalysatoren
voor de nieuwe `modernistische' koers van het periodiek, die de dichter meteen publicatiegelegenheid hood
." In een van de auteursexemplaren van Een
kogel schreef Van Bruggen over zijn schatplichtigheid aan gard-sivik in die
vroege jaren van het dichterschap. Ofschoon Van Bruggens afwezigheid in
het blad (en de animositeit die tussen Frontaal en Bard-sivik eind jaren vijftig
bestond) : `Dit is dan 9 jaar to laat, maar ja, toen durfde ik tegen Card Sivik
dichters amper to praten'.` •
Er was niet alleen die literaire invloed, er was ook een nog dwingender
plastische inspiratiebron . In de lijn van Jef Verheyens Pour une peinture non-plastique (i9GG), waarvan Van Bruggen later beweerde dat hij de tekst `taalkundig
mee op punt hielp stellen', en onder de invloed van de monochrome doeken
van experimentele zeroYsten componeerde Van Bruggen kale, verticaal
gestructureerde poezie . Eigen aan die tijd schreef de dichter toen bijna vanzelfsprekend interpunctieloze gedichten . Naast literatuur en plastische
kunst was er ten slotte de impact van de nieuwe muziek op die vroegste
gedichten . Van Bruggens overwegend metapoetische, woordkunstige gedichten in Een kogel worden beheerst door het pulserende ritme van de jazz, die
toen in avant-gardistische kringen veel aanzien genoot en de literaire scene
mee bepaalde . Van Bruggen hield er in die eerste fase van zijn dichterschap
van zijn poezie to assembleren met neologismen, klankeffecten (met vele
half- en stafrijmen) to genereren, met functionele enjambementen to werken teneinde autonome esthetische objecten to construeren : 'geen sterke
beeldspraak, geen nadrukkelijke stijlfiguren' . Zoals in het aan Jef Verheyen
opgedragen gedicht `schilderijen beschaduwen de lucht' :
van adem leize hamer
het valen van het licht
naar kleurkaraat
tussen zon en oog
zo zeer de lucht
nestdragend middelaren"
Naast die formele aspecten, die getuigen van een nog ongerijpte liefde voor
contemporaine avant-gardistische dichtkunst, schilderkunst, muziek, vallen de thematiek en de motieven op . Van Bruggen merkte later op dat bet
thema van de sensuele erotiek en bet besef van aftakeling, verbonden met
een gevoel van existentiele nostalgie, zo manifest aanwezig in Tussen feestend
yolk (1977), ook al in bet debuut Een kogel vervat zat . Thematisch zag hij zelf
geen ontwikkeling in zijn dichtkunst . Zijn poezie bleef in bet teken van bet
sensitivisme en de zoektocht naar het metafysische (of essentialistische)
staan . Wellicht niet toevallig is de onuitgegeven bundel waar hij op bet eind
van zijn leven nog aan werkte, getiteld Nostalgia revisited . Theatralegedichten ."
De nostalgia bleef de slagader van deze dichtkunst ."

Van jardin desModes en het post-experiment.. .
Ook uit Van Bruggens tweede bundel Jardin des Modes, geschreven als een literaire pendant van de Amerikaanse pop art, blijkt de invloed van de Vlaamse
neo-experimentelen of de `Vijfenvijftigers' (van Bard-sivik) . Die spreekt bijvoorbeeld in de verheven, sacrale toon en de sensuele, lichamelijke thematiek, die
we in die periode ook in de poezie van Snoek en Pernath aantreffen . In deze
tweede bundel ruimde bet woordascetische maar heel geleidelij k plaats voor
het barokke en bet sensuele, voor een incantatorische, meer gedreven en
gedragen toonzetting en de suggestieve kracht van bet woord die de volgende
poeziebundels helemaal zullen bepalen . Paul de Vree wees erop dat de dichter
nog steeds zo `weinig mogelijk emotie [wil] tonen' maar eindigde zijn bespreking met de opmerking dat 'bet extatisch spel [ . . .] wezensbepalend [werden}
voor de taal- en levensfeer van Nic Van Bruggen' .`° Poezie is extase, beweerde

DE HEILIGING VAN TEKENS OP HET STEEN

89

De Vree . En hij bedoelde dat, in de lijn van La poesie pure en Priere et poesie van
Henri Bremond, poezie aansloot bij bet religieus-mystieke, of het gedicht als
gebed ." Of met Van Ostaijen : bet gedicht is bet 'uitzeggen van bet vervuldzijn van bet onzegbare', of nog : `zij is eenvoudig een in bet metafysiese geankerd spel met woorden', en vertoont duidelijk affiniteit met een mystieke
kunstopvatting, met de `unio mystica'-idee .`° Dat lijkt me een andere definitie
voor Verheyens `essentialisme'. Het essentialisme gaat immers uit van bet
bestaan van bet transcendente, van een zingevende metafysische werkelijkheid die onmogelijk in taal kan worden gevat. Essentialisme is ook de term die
Van Bruggen voor zijn eigen (vroege) poezie hanteerde .
...

naar de decadence van de jaren zeventig
Later, na een Periode van ruim vier J'asr zwi'Jgen, ben ik daar wel enigszms van teruggekomen . . . .Ma ar ik moet bekennen dat ik sours no g
we! eens heimwee heb naar die onthechte zuiverheid van toen
Nic van Bruggen 51
De cycli die Nic van Bruggen na die eerste (post)experimentele periode
schreef, zoals `Tussen huffs en jaargetij' en `De Combourg-sonnetten', baden
inderdaad in een compleet andere sfeer, ze zijn anders gestileerd dan de eerste gedichten . Ze zijn bovendien in een andere toonaard geschreven, retorischer, orakelend, hymnisch . Een plechtstatigheid die we ook in Hugues C .
Pernaths bundels Mijn gegeven woord (1966) en Mijn tegenstem (1973) aantreffen .
De dichterlijke wereld (`een letterlijke luchtspiegeling', P, de Vree) die Van
Bruggen ontwierp, week dan weer of van die van Pernath .
Een wereld van mannequins (in de sensueel-lichamelijke en metatalige
bundel Jardin des Modes komt al bet gedicht `de mannequin is een seizoen'
voor, en beelden als `dit glazen lijf' en 'nimfen mild en mager'), van langoureuze modellen, van extravagante weelde en kitscherige schijn . De dichter
fabriceerde zich een !outer artificieel, esthetisch decorum, een precieus en
kunstmatig ingericht universum, badend in de chique weelde van hertog
Jean Floressas des Esseintes' paradis artificiel in Joris-Karl Huysmans' A
Rebours ." De schoonheid, en vooral bet verval van de schoonheid (of de
Latijnse decadence), werden bet decor voor Van Bruggens poezie in de jaren
zeventig . Die kitscherige wereld van camp en opzichtige stilering, waarin de
vrouw als `femme fatale' en als verpersoonlijking van de langoureuze sensualiteit figureerde, lijkt op bet eerste gezicht to contrasteren met de uitgepuurde monochromie van enkele jaren tevoren . Van Bruggen had zich
bekeerd tot de esthetica van de fin-de-siecle-literatuur . Zoals blijkt uit een
overdreven aandacht voor de esthetisering van de vergankelijkheid, de ontwikkeling van een eigen sacraal idioom waarin schoonheid, weemoed en
wellust worden uitgedrukt . Zoals ook blijkt uit de thematisering van agressieve en destructieve erotiek, van een solipsistische levensvisie, van droefenis en bet unheimliche, van de cultus van een zintuiglijke levenshouding . Het
woord wordt in die esthetische woordkunst !outer ornamenteel gebruikt, is

decoratief • Een belevmg van taa 1schoonheid die veel weg heeft van een oPtreden op een bal masque. Immers bet retorisch geweld was voor Van Bruggen
ee n anders gestileerde pom
gg om tot bet essentialisme to komen • van de
krmge n nasr bmnen naar de kringen naar buiten

De manieristische dichter als rebel without a cause
De bombast, de vele retorische figuren die de dandy in deze manieristische
poezie aanwendt, zorgen ervoor dat de combinatie van woordkunst, formele
preoccupatie en een bewust-artificiele levenshouding vooral sfeerscheppend
effect sorteert . Niet alleen de opeenstapeling van woorden en beelden klinkt
in Place

des Vosges (1981) anders dan in de eerste gedichten, met een formele
evolutie van verticale naar breed uitwaaierende, beeldassociatieve lyriek .
Ook de wijze waarop Van Bruggen bet gedicht steeds meer als een sensitief
expressiemiddel ging beschouwen, contrasteert alleen schijnbaar met de
vroege abstracte poetische formuleringen .

In essentie was voor Van Bruggen de dichter een maker, in de context van

zij n oppervlakkig dandyisme een baudelairiaanse held .
Der verarmte Grandseigneur Barbey d'Aurevilly and der deklassierte
Burgerssohn Baudelaire sehen im Dandy den heroischen Auf3enseiter,
eine Protestfigur gegen Uizrgerliche Nivellierung and Moral, gegen die
Ideologie des Nutzlichen and Zweckhaften ."
Van Bruggen is `een maker' van autonome artefacten, van kunstmatige

dis artiftciels .

para-

Opmerkelijk, maar begrijpelijk in dit licht, is dat hij held en

maker door elkaar gebruikte . Dit zijn immers twee contrasterende begripsomschrijvingen voor de aard van bet dichterschap in dat vroege opstel, `Portret van een jonge man als een dichter' . Men zou ook kunnen stellen dat de
vermenging van antithetische begrippen (held en maker) een zelfbewuste

poging was bet romantisch-expressieve en bet autonomistische to verzoenen . Wel beschouwd, voor Van Bruggen was en bleef een dichter in de eerste
plaats een schepper, en dus geen romantische held, die bet woord (klank en
betekenis) plaatste boven de boodschap, die de compositie van bet gedicht
boven bet poetische effect of de directe belijdenis verkoos . Ontroering kwam
pas in een tweede instantie, bet resultaat van de manieristische ontwerpen
in taal . Eerst en boven alles primeerde bet maakwerk . Poezie was voor Van
Bruggen Been toegepaste kunst, geen vehikel voor alleen maar een ethieks` of
een verhaal met een moraal, geen belijdenis van sentimenten . In bet vraaggesprek met Willem M . Roggeman sprak hij over poezie als'een autonoom
medium'. Poezie heeft alleen zichzelf, wil niets zeggen, is in absolute zin
nutteloos . Van Bruggens vertaling van Wildes `Art is quite useless' sloot aan
bij zijn eerste essentialistische opvattingen . Zelfs in die protserige, extravagante scheppingen van louter woordkunst en retorische stijlfiguren staan

die beschouwingen centraal, en Van Bruggen is er nooit echt van afgeweken .
Misschien alleen in zijn laatste bundel Leeftijd (1987) en in enkele onuitgegeven gedichtenreeksen (zoals de flamingantische `Vlaamse balladen') . Zelfs
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zijn gedichten over voetbal, overTottenham Hotspurs (in Jardin desModes),
over Feyenoord en vooral over zijn club Beerschot, zijn uitdrukkingen van die
gedachte ." In die zucht naar bet formele, bet loutere maakwerk heeft de
dichter geleidelijk andere accenten gelegd : in die tweede fase, vanaf Een kreet
van hoog allooi (i97o), voornamelij k ornamentele accenten waarin we Van Bruggens fascinatie voor bet lichamelijke herkennen, voor de beweeglijkheid en
de sierlijkheid van de dans (zoals jaren later in de bundel Spiersteen, 1979),
voor de bewegende lij ven van de voetballers-estheten en bet rituele aspect
van bet voetbalspel . Zoals in bet gelegenheidsgedicht `Koninklijke Beerschot
V .A .V . ', dat achteraan de anthologie ioogedichten is opgenomen :
Zo zachtmoedig de extase van dit stadion
Waarin de hoogmoed zich pijnloos plant
In bet gewapend licht der pilonen, weldadig
In de heuvels der tribunes en voedzaam op
Dit eenzame altaar van tribaal geweld,
Mensen, messen, de episch gistende voltages
Van oorlog die eeuwig is . Wreed en vredeloos .

nic van bruggen

En in `De elf' :
Pronkzucht tekent hun sier, trots, waarde en
Troost . Zo zingen zijn hun gretig krijgslied
Van roem, zetten het harnas der spieren hoog,
Zijn ze de onvermoeibaar moede minnaars van
Luidkeelse kelen, het gulzig gemoed der waan .
En kij k, eenvoud zegent hun gebaren, zodanig
Meten zij tijd en ruimte, beschrijven daarin
De waarachtigheid van wapens, het betasten
Van woede, de willekeur, het kwetsend bevel .
Wee hen die mooi zijn . En sterk als weleer .
In bundels als Ademloos seizoen en Place des Vosges primeert dus niet meteen de
uitdrukking van particuliere gevoelens . Van Bruggen manifesteerde zich in
de jaren zeventig, precies zoals in de beginfase van zijn dichterschap, nog
steeds als (ambachtelijke) poeta Faber die vooral het formele metier van het
dichten etaleerde . Alleen de (stijl)middelen die hij aanwendde, en niet
zozeer de thematiek die aan bod kwam, verschilden in mime mate van de
verstechniek in de eerste `essentialistische' gedichten . Van Bruggen was en
bleef een ambachtsman, die de vorm verkoos boven de inhoud, de kunst
boven de natuur . Dit blijkt al evenzeer uit zijn grafisch werk . Dat hij een
obsessief maker was, kunnen we ook afleiden uit de vele potloodaantekeningen, aanzetten en kladjes van gedichten in de literaire nalatenschap. Van
Bruggen schrapte en herschreef, hij laboreerde op perfectionistische wijze
aan zijn scheppingen .

De receptie valt tegen
Het spreekt voor zich dat zoveel aandacht voor retorische beheersing en de
expressie van een gespeeld hoogmoedig zelfbewustzijn (de dichter als `held')
in de kritiek niet steeds gewaardeerd werden . Een zeldzame keer heeft men
achter de faFade gekeken, onder de maquillage van Van Bruggens `objets de
culte'. De decadent is gefascineerd door de ware schoonheid, maar moet zich
daarvoor overgeven aan de zintuiglijke werkelijkheid, de vergankelijke
schoonheid . De kritiek reageerde ongunstig op Van Bruggens manierisme,
vooral omdat de dichter zich in enkele bundels op de duur begon to herhalen,
op technisch vemuft voortborduurde : de overload die als pose kon gelezen
worden, klonk stilaan eentonig . Bepaalde stijlfiguren werden schrijftics .
Beelden en klankeffecten konden weinig eigentijdse recensenten nog bekoren . Robin Hannelore schreef op io augustus 1973 aan Hubert Lampo : `[ . . .J een
Vlaming is niet geblaseerd of hybridisch of artificieel ; daarom wellicht kan ik
zo weinig respekt opbrengen voor de gewrochten van Patrick Conrad, Nic van
Bruggen en andere zich pink poets noemende en elkaar geregeld onvoorstelbaar schaamteloos bewierokende schijnpoeten' ." Hier vangen we een echo op
van (wat de Pink Poets noemden) de `provincialen', die in die tijd de dweepzucht van de Antwerpse manieristische dichters van het Pink Poet Cenoot-
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schap ongenegen waren . De manieristische woordkunst van de pp's zette
immers kwaad bloed, op een moment dat bet nieuw realisme van de jaren zestig plaats had geruimd voor de neoromantiek en het post-experiment van bet
lyrisch-expressieve Ko-Ko, Labris, bet taalconstructivistische Impuls en andere
avant-gardetijdschriften in de Vlaamse literatuur . Het was de tijd van de stromingen en de scholen, van de kongsi's en de nostalgische genootschappen die
zich tegen elkaar afzetten our wat eigen Lebensraum to verwerven .
Sinds de publicatie van Place des Vosges begin jaren tachtig taande de waardering voor Van Bruggens poetisch werk nog duidelijker . De epische gedichten
in Ademloos seizoen, met een meer verhalende of anekdotische inslag, op een
sours bijtend-satirische toon (zoals in Zangen uitdeNederlanden, i97z), konden
omwille van bun overwegend ironische inslag, de erotische suggestiviteit en
die eigenzinnige variant van bet decadentisme nog wel aanspreken . De redactie van R.I .P. DriemanndelijksTijdschrift voorLiteratuur en Stijl (i98z-1983) voelde zich
ongetwijfeld net wegens die ironie, de erotiek en bet morbide aangetrokken
tot dit dichtwerk . De bundels van Van Bruggen die later kwamen, beschouwden de critici als hernemingen van bet bekende, een kloon van stijlmiddelen
en beeldformaties uit vroeger werk . Van Bruggen geldt bij uitstek als een
eclectisch dichter die gretig `stijlen kopieerde' our de queeste naar de essentie
formeel to voeren . Die kentering in de receptie van Van Bruggens werk heeft
zich sindsdien doorgezet, na de uitgave van Litanie (1984) en -ondanks een
occasionele opflakkering - definitief na de laatste, afzonderlij k uitgegeven
bundel Leeftyd (1987) . Die kortstondige waardering had to maken met de versobering die Van Bruggens poezie dan weer had ondergaan, meer bepaald in
de belijdende gedichten van Leeftyd ." Hier klonk, nu ten derden male in de
ontwikkeling van Van Bruggens dichterschap, een enigszins andere stem .
Een ander geluid, maar geproduceerd door dezelfde dichter/maker . Het openingsgedicht `Ars poetica' van de bundel mag illustratief heten :
Ik ben een maker van punten en
Komma's . Mijn woorden staan daartussen .
Ik stamel poezie naar bet einde van
Mijn zinnen, wanneer ik smachtend zing
Aan de waanzin van dit bestaan .
Ik rijg prachtig dit alles vol zin aan
Mekaar, nagelaten als een slangevel
Voor de gelukkige vinders van zeldzaam
Wrakhout. Of een handgranaat.
Ik denk ook wel eens dat bet anders is
Maar dat hoef ik niet to schrijven .
Mijn potlood wordt to zacht dan .
En er is al verdriet genoeg op aarde .
Het was een stem die zich door extra-literaire, persoonlijke omstandigheden
niet verder kon ontwikkelen . Toch resoneert ze in enkele onuitgegeven, sours

Wannes van de Velde en Nic van Bruggen,1967 . Foto Bruno Stevens [AMvc-Letterenhuis]

onvoltooide gedichten en in het ontwerp voor een nieuwe dichtbundel, Nos-

talgia revisited .

Tot zijn overlijden in april i99i heeft de dichter voor zijn poezie `klaarheid'
willen scheppen : als schrijver is hij steeds een woordkunstenaar van de korte
afstand gebleven . Met uitzondering van enkele verhalen (zoals in Muriels

droom (i9G9), herdrukt als Buitenspel wuift de grensrechter, 1978), een roman (Hannovers ontwaken, 1988) en enkele essays (of docuromans/pamfletten, als
Matrakkensabbat, 1967) " schreef Van Bruggen gedichten en (korte) columns in
diverse periodieken over de meest uiteenlopende onderwerpen : mode,
design, dans, voetbal, reclame .

Als plastisch kunstenaar prefereerde hij eind jaren zeventig en in de jaren
tachtig ook die `korte afstand' : hij legde een verzameling 'mail-art' aan,
enveloppen die hij meegaf aan vrienden op reis in het buitenland, die met
postzegel en onbeschreven werden geretourneerd en waarop Van Bruggen
vervolgens kleurrijke grafische ontwerpen aanbracht .

En toen opende het vergeetboek zich
rtelheid
waar de Poe"zie en bet Plastisch werk van Nic van
De vee
g
Bnzggen Nikolaas m verzeild is geraakt, i s merkwaardi g s9 Vooral gelet op de
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kortstondige, niet to onderschatten aandacht die bet periodiek x . I . P, aan
Van Bruggen besteedde . De redacteuren Erik Spinoy en Dirk van Bastelaere
(die later uitgroeiden tot de dichters van de eerste postmoderne generatie in
Vlaanderen),`° op een ironiserende wijze dwepend met zwarte romantiek (en
morbiditeit in de kunst), publiceerden in de eerste aflevering een interview
met de `Opper Dandy'." In dat vraaggesprek onderschreef Van Bruggen wel
zijn schatplichtigheid aan de `barokke taal' van Karel van de Woestijne, maar
reageerde niet op de suggestie dat zijn werk in de autonome lijn vanT .s .
Eliot, Paul van Ostaijen en Jean Cocteau stond . Verderop noemde hij Van
Ostaijen dan weer wel zijn inspirerend voorbeeld en zijn fascinatie voor diens
poezie lag precies aan de grondslag van Frontaal . Maar ook Kloos en Perk
noemde hij als inspirators, en de poezie van experimentelen en expressionisten. Het eclecticisme was de dandyeske kunstenaar dus niet vreemd. Overigens liet Van Bruggen zich weinig gelegen aan terminologie : hij adopteerde
dan wel de term `essentialisme', van termen als `manierisme' en 'estheticisme' distantieerde hij zich . Spinoy en Van Bastelaere wierpen zich niet op
als epigonen of bewonderaars van Van Bruggen, maar erkenden wel een
zekere verwantschap in de wijze waarop Van Bruggen bewonderde modellen
presenteerde in 'eigen' eclectische tekststructuren . Ook hun eigen visie op de
Pink Poets als literair genootschap weerklonk, onder meer in bet gebruik van
de initialen `R . I . r .'. Buelens omschreef de redacteuren van RI .P als `metaPink Poets'," omdat ze vooral deden alsof ze deden alsof.
Nog voor zijn overlijden in i99i raakte Van Bruggens werk helemaal in de vergetelheid .
Nochtans verdienen Van Bruggens betere gedichten to overleven in een
bloemlezing . Zijn eigengereide grafische en picturale ontwerpen" kunnen
best in een inventaris worden opgenomen . De poetische vormentaal van deze
romanticus die ordening en zingeving zocht, verdient in ieder geval hernieuwde aandacht.
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11 Camille Paglia, Het seksuele masker. Kunst, seksualiteit en decadentie in de Westerse beschavin9 . Prometheus, Amsterdam 1993, p. 469 .
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woordgebruik, kan hiJ', ziJjn talent staat er borg voor, komen tot een eigen Poezie [ . . .] [Anoniem] ,'Manierisme of estetische poezie', in : Vooruit, 9 mei 1968 . In deze bijdrage words Van
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DE HEILICINC VAN TEKENS OP HET STEEN

97

19 Verstechnisch is een vergelijking mogelijk tussen Van Bruggens latere, woordbarokke
gedichten en de mystieke literatuur (zie verder), zoals Joris Reynaert voor Van Ostaijen
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p.122-158, i .h .b . p .151 .
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de Vlaamse experimentele poezie 1953-1967 . De Galge, Brugge/Antwerpen 1968, p.185 .
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bibliofiele uitgave Hedendaa9s (Nic van Bruggen en Adriaan de Roover . Galeril' Drieghe, Wetterm 1963)), en over de invloed van de internationals artistieke avant-garde-stroming van
bet zeroisme most nog verder onderzoek gebeuren .
30 Van Bruggen wilds uitdrukkelijk een foto van Bardot (copyright unifrance film) - icoon van
het vrouwelijke sensualisme in de jaren vijftig en zestig - op bet omslag van zijn bundel .
Interview Yves T'Sjoen met Adriaan de Roover, voorjaar 2000 . In Onderexperimenteel vuur
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kogel bedoelt' . De Vree, Onder experimenteel vuur,, P .186 .
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Lintas (Unilever) in Brussel . Brief, Adriaan de Roover aan Yves T'Sjoen, d .d .18 mei 2002 .

33 Interview Yves T'S'oen met Linda Vinck, d .d .15 oktober 2001 .
34 Erbe, DandYs -Virtuosen der Lebenskunst . Eine Geschichte des monddnen Lebens .
35 Henri-Floris Jespers, `Prolegomena tot de Pinkleer', in : Nic van Bruggen, Uit hot Dagboek van
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36 Paul de Vree en Henri-Floris Jespers, pawl van ostaijen . De Galge, Brugge/Antwerpen 1967 en
Henri-Floris Jespers, Floris Jespers en de Gay Twenties . Deus en Machina, Antwerpen 1989 .
37 Buelens, Van Ostaijen tot heden, p . 982 .
38 De termen worden gebruikt volgens de typologie van vier poetica's die Sotemann formuleerde . A .L . Sotemann, Overpoetica en poezie . W .J, van den Akker en G .J . Dorleil'n (red .) . Wolters-Noordhoff, Groningen 1985, p .120-130 .
39 De Vree, Onder experimenteel vuur, p .187 .
40 De gesprekken die zij voerden, hebben Van Bruggens ontluikend dichterschap beinvloed .
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Bakker, Amsterdam 1977, p. 1o1 .
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Geert van Istendael
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Als J'e de vraag in de titel letterliJ'k oPvat, ben J'e in dertig seconden klaar .
Een Marten Toonder werd geboren in Rotterdam Twee ZiJn vader was
zeekapitein Drie Marten Toonder schreef ziJ'n verhalen in bet Nederlands
Dat volstaat nietwas r1. Masr e vras g slaat niet zozear op de Persoon als op bet
werk van Marten Toonder vooral diens Bommelwerk Hoe Nederlands is dat1
`In l'uni r93i ben ik naar Zuid-Amerika gevaren', schriJ'ft Marten Toonder in
bet eerste deel van ziJ'n autobiografi e, Vroe9er wasdeaandplat
e
i99z dat de
J•a ren van 1912 tot i939 beslaat HiJ• mocht met zil'n vader mee op bet schi P
nadat hiJ' i gebeel tegen ziJ'n stoutste verwacbtingen in , geslaagd was voor bet
eindexamen van de Hogere Burgerscbool HiJ' tekende toen al, om de tiJ'd to
doden een Passagier, de bemanning, hiJ' legde dus zijn omgeving vast o P
PaPier . Maar hiJ' wist in de verste verse nog niet welkberoeP hiJ' zou kiezen
In Buenos Aires doolt hiJ• was rond, `een lange, bleke indringer met een
scbetsboekJ'e onder de arm en zonder doel in bet leven' En kiJ'k eens ach
serendiPiteit, in Buenos Aires vindt de doelloze Hollandse slungel ziJ'n roePing, de eniga de ware, die z'J
~ •n 1even een definitiev erishting za 1 g even en
de Ne erlandse taal een Paar oziJ'n onvervangbare nieuwe woorden . Maar
over taal gaat bet op dat moment, 1931, nog niet Het gaat over beeld Nauwkeuriger gezegd •. bet gaat over tekeninga 'es
In Buenos Aires botst de halve puber Toonder op een Amerikaan De kere1
beet Jim Davis en hil' zou een Pa arJ'aar biJ' Pat Sullivan hebben gewerkt, dat is
de man die de legendarische stripfiguur Felix the Cat bedacht zou habben . Ik
zeg zou, want ook ziJ' n medewer er 0tto Messmer eiste bet vaderschaP voo r
de avontuurliJ'ke Poes op . Toonder kende Felix de kat al J'aren ZiJ'n vader
jracbt van zijn overzeese reizen of en toe strips mee, Kleine Marten l as,
as, nou
a, as a ee vers on met zi n o en a ren es van Bringing up father, Barney
Coogle en KrazyKat ZiJ'n favoriet echter was Felix Die meneer Davis was van de

Zelfportret voor De Revisor,1977
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( z) Marten Toonder Sr. (zittend) met scheePshond en enkele bemanningsleden, 24 mei 1917 Letterkundig
Museum] • (R) Marten Toonder en ziJjn vader aan boord van s, s . Alwaki, circa 1933 Letterkundig Museum]

Verenigde Staten naar Argentinie getrokken `omdat bet daar gebeurde' .
Zoiets kun je je vandaag de dag nauwelijks meer voorstellen . Argentijnen
gaan naar New York, Los Angeles, San Francisco . Europeanen gaan naar New
York, Los Angeles enzovoort . Het Amerikaanse imperialisme weegt zwaarder
dan ooit op de wereld - militair, financieel, economisch en bij gevolg (ouderwetse marxistische gevolgtrekking) ook cultureel . En de denkende elite van
de beschaafde naties, in Nederland zeker, maar ook in Vlaanderen, wentelt
zich willoos in bet stof voor de dictaten en grillen van de yankee . En voor
diens portemonnee .
Niet Jim Davis dus in i93i, niet Maarten Toonder . Davis vertelde Toonder
onder meer dat hij naar Argentinie was afgezakt om to kunnen werken met
een zekere Dante Quinterno . Die was de schepper van de indiaan Patoruzu .
Quinterno was slechts drie jaar ouder dan Toonder . Hij overleed in 2003 .
Toonder stierf dus net een jaar jonger dan zijn grote Latijns-Amerikaanse
voorbeeld . Toonder sprak met Davis in een havenkroeg genaamd El Cato Loco .
De krankzinnige kat. Krary Kat . Toonder zou later de poes behouden, maar hij
zou bet beestje consequent binnenstebuiten keren . Waanzin zou hij vervangen door zin . Pure zin . Le sens au sens pur du terme . Ik kan me niet een stripfiguur
voorstellen die minder krankzinnig is dan Tom Poes . Maar in 1931 , in de havenkroeg genaamd De Krankzinnige Kat, waren beiden, de jonge, onervaren

Tekening van de bemanning,1931 uit Marten Toonder, Autobio9ra ie, De Beziga Bil ', Amsterdam 1998

Hollander en de wereldwijze Amerikaanse avonturier, bet erover eens, dat
bet nieuwe, succesrijke stripverschijnsel Mickey Mouse van Walt Disney
slechts een zouteloos afkooksel was van de alles overtreffende oude Felix . In
de autobiografie staat trouwens een afdruk van krabbels die Davis aan Toonder gegeven moet hebben . We weten echter, niet de kat zou de muffs, de muffs
zou de kat opvreten met huid en haar . Vandaag kennen alle kinderen Mickey .
Felix daarentegen is alleen bekend in kringen van stripologen . Bad comics drive
outgood comics . Zoals bad money drives outgood money . Want daarover gaat bet,
over geld .
Nog voor bet goede schip Alcyone de Hollandse wateren binnenvaart, heeft
Toonder een diepgaand gesprek met zijn vader. Laten we zeggen, hij heeft het
diepgaande gesprek met de vader . De jonge man heeft de oude man tot dusver
listig kunnen ontlopen, nu is er geen ontsnappen meer aan . Nu wordt de
prangende vraag gesteld : `Wat wil je worden?' . Op dit punt zijn we na allerlei
enigszins exotische omzwervingen weer helemaal in Holland . Ik herken dit
honderd procent uit de Hollandse jeugdboeken die ik tientallen jaren geleden verslond, gewoon omdat ze zoveel beter waren dan de krukkige, al to
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voorsPelbare Vlaamse J'eugdboeken, als die al bestonden Dat is flu al geruime
tiJjd veranderd maar ik ben groot geworden op Ben dieet van Bas Banning,Pim
Pandoer en Bob Evers lk herken de welwillende dock erngszins dreigende Hollandse vader die ziljn zoon op de dremPel van diens volwassen leven biJ j zich
roPt
roe
pt.• Aangezien de Hollandse vader van Toonder Ben zeeman is, kriJ'g d e
l'ongeman Ben volwassen oorlam Whiskey . TerwiJ'1 de J'ongen het vuurwater
druPPel voor druPPel naar binnen Probeert to worgen zonder ten onder to
gaan in maagkramP of verstikkende hoestbui, doer de vader langs ziJjn news
weg Ben voorstel voor Ben kantoorbaan of . . . werk op Ben ArgentiJ'nse rancho .
Maar tot groot geluk van de latere oPlettende lezer 'es van de Nederlandse

Felix de Kat door Pat Sullivan [uit Carlo Della Corte, Il mondo animale . Sansoni, Firenze 1970]

strip en van de Nederlandse taal, begint de whiskey to werken . De jonge
Toonder flapt emit : `Ik wil tekenaar worden'. Hij krijgt nog net geen oorvijg .
Welke zuinige puritein zei ook alweer dat alcohol de geest verwart? Het is
waar, Toonder schrijft zelf : `Mijn whiskey was op en mijn gedachten draaiden nogal ordeloos . Wat ik wilde worden wist ik niet . . .'. Zodra de kreet van
zijn vader, `maar tekenaar, dat is toch geen beroep', weerklinkt, krijgt de zin
`ik wil tekenaar worden', de substantie van hardsteen . Hier staat Ben besluit.
`[ . . .] mijn ordeloze gedachten verzamelden zich op grote hoogte', schrijft
Marten Toonder . Hij overtuigt zijn vader. Mirakel . Die geeft hem, na de verplichte diensttijd, Ben jaar tijd om to bewijzen dat hij zijn geld kan verdienen
met poppetjes tekenen. En tot slot van het hachelijke gesprek krijgt hij nog
Ben borrel van zijn pa . Holland is dat. Zelfs buiten de territoriale wateren .
Maar al de rest? Geen spat Nederland .
De rotsvaste roeping van Marten Toonder komt uit de pampas . Patagonie .
En uit populaire, thans geheel vergeten Amerikaanse krantjes . Dat is het .
Brandstof. Grondstof. Als je het latere werk van Toonder bekijkt en leest, pardon, als je zijn oeuvre in ogenschouw neemt, want dat is het in de volste zin
van het woord, Ben oeuvre, Ben hele reeks goed werk, enkele meesterwerken,
Ben poor geniale verhalen die de generaties zullen overleven, en loot ik er
meteen moor bij zeggen dot het gewoon goede werk van Toonder veel beter is
don het Ueste dot menig bejubeld stripauteur afgeleverd heeft, als je dus het
oeuvre van Toonder Uekijkt, din merk je dot Ben groot kunstenaar zijn oorsprong niet verloochent, moor ook, evenzeer, misschien nog meer, dot Ben
groot kunstenaar als Toonder nooit de gevangene is van zijn begin.

gJ aan deze vraag
Hoe Nederlands is deze Too nder1 Voor mi'J is die vraag eli'k
hoe Nede rlands ziJ'n de Bommelverhalen? Aangezien Marten Toonder in de
volste betekenis van het woord een dubbeltalent was tekenaar en schriJ'ver, ,
valt de vraag onm iddelliJ'k uiteen in twee deelvragen •
a, Hoe Nederlands ziJ'n de Pren 'es?.
b Hoe Nederlands is de tekst?
Ik wit voor ik zal Proberen op a en b to antwoorden nog een oPmerkin g
maken
D grote Beg
De
l ischa striputeurs
a
gebruiken een heel ander procede dan
Toonder in de Bommelavonturen Zi' werken met tekstballons Herge, Will yy
van der Steen Marc Sleen acobs van Mortimer en Blake Franquin van Cuust
Flater en Robbedoes bil' elk van hen zweven de woorden in ballons boven de
figuren . Hoewel zij' ook de teksten schreven worden zil' toch in de eerste
genoemd De bekendste hedendaagse Belgische striPteP1aats stritekenaars
P
ken aar is vandaag waarschiJ'nliJ'k Francois Schuiten Ook in ziJ'n albums De
duisteresteden zie J'e meestal tekstballons Soms bestaat de tekst uit dagboekfragmenton of zogezegde documenten, in De we9 naarArmilia en De archivaris
biJoorbe
v
e
ld Maar ook in die boeken overheerst de tekening . AltiJ'd . Dat kun
biJ'
Toonder
niet zeggen Tekst en tekening houden elkaar volmaakt in
Je
even wicht Is Toonder nu Nederlands omdat hiJ' een grotere plaats geeft aan
de tekst dan zil'n Belgische collega's dat doen? U kept de cliches : in het calvinisme staat het woord vooroP, het katholicisme daarentegen is de godsdienst
van het beeld. Een korte verwiJ'zing naar Max and Moritz van Wilhelm Busch of
naar Rupert Little Bear van Mary Tourtel Duits en Engels volstaat Het antwoord luidt dus • neen daarom is Toonder niet speciaal Nederlands
Nu zal ik Proberen vraag a to beantwoorden Hoe Nederlands ziJ'n de Pren 'es?
Beleven heer Bomme1 en Tom Poes ten minste zo lang ze in de buurt van
hun hues en van Romme1 am bliJ'ven beleven ze daar hun avonturen in een
tYPisch Nederlands 1andschaP ?• In tYPisch Nederlandse steden of dorPen?
Indien ik een volstrekte vreemdeling zou moeten uitleggen hoe een Nederlandse stad e r uitziet ik zou hem zeker de pren 'es van Rommeldam niet aanraden• 0 P Bautzen liJ'kt Rommeldam misschien, op Meissen, op uedlinburg, op verdroomde marktPlaatsen ver in Bohemen, op wiJ'nstadJ'es in de
Elzas , maar nooit ofte nimmer op Oss of Oldenzaal en nog veel nooiter en
nimmerder op Almere Ook van de met een krachtig schuurPoeder geschuierde schilderachtigheid die we aantreffen in Hoorn of Willemstad of Zierikzee of Schoonhoven aan de Lek van dat alles vinden we in Rommeldam geen
spoor . Nederlands stede n en kleinere Plaatsen kun J'e vandaag indelen in drie
grote Gateg orieen,• Een, Poortyhet en Piec • Voorbeeld bovengenoemde
P laatsJes Twee . Mode rnistische betonrot Voo rbeeld • de Shell-toren in Rotterdam . Drie Postmodernistische lachkramPVoorbee1d • e 1antaren Palen
op het Damrak •
De R ommeldammers mog en zich ge 1ukig PriJzen dat alle rie hun
esP aand zi Jn g a 1even Hun
Hu stah gt an oo niet m Ne erlan Ten hoogste
htg hun stad m een Nede rlands boek of een Nederlandse kraut Het wegdek
va n d e kronkelende strate n bestaat uit de hobbeliga kasseien waaroP ik in
miJn leugd nog f1etsen uit elkaar gerammeld heb In Belgie • Vandaag worden
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Rommeldam uit Marten Toonder, De antiloo9

1

ze in Frankrijk bier en daar beschermd door Monumentenzorg wegens de
jaarlijkse wielerklassieker Parijs-Roubaix en dan nog alleen in bet Departement du Nord . De gevels hellen in Rommeldam vervaarlijk naar voren, zoals die
van Duitse vakwerkhuizen in Osnabruck of Hildesheim . Je bent je leven niet
zeker als je erlangs loopt . De luiken hangen half uit bun hengsels . Bankgebouwen hebben dan weer dikke zuilen, zoals in de wat grotere Franse of Italiaanse provinciesteden . Ondanks de energieke city-marketing van burgemeester
Dickerdack blijft Rommeldam in elk verhaal opnieuw een licht vervallen en
enigszins verschimmelende aanblik bieden . De tekeningen zijn niet in kleur
uitgevoerd, toch ben ik ervan overtuigd dat de lampen van de straatverlichting exact bet pisgele schijnsel reproduceren dat ik zo vaak gezien heb Tangs
Oost-Europese straten voor bet IJzeren Cordijn weg was geroest . Ook komt
bet me voor dat de helft van de lantarens kapot is . Alweer een zegening van
bet zegevierende communisme . Na zonsondergang worth bet stadsbeeld
gehuld in een even aangenaam als spannend halfduister . Aangenaam,
omdat je als voorbijganger niet voortdurend met de ogen moet knipperen
tegen agressief zoeklicht, spannend, omdat je eerlijke, hardwerkende zakenlieden als Bul Super en Hiep Hieper toch de gelegenheid moet bieden om bun
slag to slaan, zo niet, komt bet nooit tot een avontuur . Rommeldam roept
nog bet meest de weemoedige, danig afgebladderde romantiek op waarvan

De grote stad [uit Marten Toonder, Het

verschiet . ]

alleen kleine stadjes in de nnx bet geheim konden blijven koesteren, dankzij
de wat lusteloze interpretatie die de bejaarde voorhoede van bet proletariaat
gaf aan de geschriften van Marx en Engels . In Rommeldam bespeur ik dus
niets Nederlands .
je zou kunnen aanvoeren, ja, maar Marten Toonder heeft Nederlandse steden getekend zoals hij die zich uit zijn jeugd herinnerde . Ten eerste, dat zou
een zeker heimwee veronderstellen en ik weet niet of Toonder wel een nostalgisch type was, ik denk bet eigenlijk niet . Ten tweede, zelfs als dat zo was,
dan zouden de oplettende lezertjes daar toch niet achter kunnen komen, zij
zijn eenvoudigweg to jong .
In een van de laatste verhalen, Het verschiet, uit 1984, rijden Heer Bommel
en Tom Poes `naar een grote stad van torenhoge huizenblokken, die zich scherp aftekenden
tegen het licht van de ondergaande zon' . Het plaatje laat ons een straat zien van, zeg
bet eens, Nieuwegein misschien? Maar bet kan net zo goed een bedrijventerrein Uij Amsterdam zijn . Aha, eindelijk jets Nederlands dus . Nee boor. Ik
had ook kunnen zeggen, laat me even nadenken, de Noordwijk in Brussel . Of
Berlin Marzahn . Downtown Houston . Misschien Shanghai vandaag, maar
daar ben ik nooit geweest . Dat heb je nou eenmaal met die internationale
stijl . En de stad ligt midden in een woestijn . Nee, niets Nederlands .
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Het platteland dan? Waar we Bommelstein vinden en bet buiten van markies
De Cantecler en Tom Poes' huisje en dat van Doddeltje? Waar Kwetal ielwieling in de gagel maakt en Terpen Tijn een plek zoekt om vrijelijk de vibraties
door zijn grofstoffelijke vleeslichaam to laten trillen . Toen Marten Toonder
naar Ierland verhuisde, zo gaat bet verhaal, stelde hij tot zijn eigen niet
geringe verbazing vast dat bet Ierse landschap precies bet landschap was dat
hij al jaren in zijn Bommelwerk tekende . Niet leek op, niet bij hem de
gedachte opriep aan, niet veel weg had van, nee, nee, nee, dat is allemaal to
onscherp . Het was precies hetzelfde . Het Bommellandschap was bet Ierse
landschap. Zet een gelijkheidsteken tussen de twee . U zult bet met me eens
zijn, bet Ierse landschap lijkt zo veel op de Nederlandse polder als een vlinder
op een slang . Ik weet wel dat de Ieren, dankzij bet manna van de economische groei en Eu-geld, al geruime tijd bun fraaiste landschappen vol aan bet
stouwen zijn met de gruwelijkste villa's, dat heeft Marten Toonder niet meer
meegemaakt, gelukkig maar . Bovendien, je moet een yolk dat achthonderd
jaar in zwarte armoe heeft geleefd, veel vergeven, je kunt je Bommelstein
toch niet voorstellen als een waterkasteel . Altijd, altijd staat bet op een heuveltje en hoe recenter de verhalen, hoe hoger de heuvel . Duits middengebergte, dat kun je verdedigen, de uitlopers van bet Franse Massif Central, die je
in de omgeving van Limoges ziet, misschien zelfs bet noorden van Zwitserland, dat alles wil ik geloven . Maar Holland? Nooit .
Op de paden die Pee Pastinakel en bet kleine volkje omstreeks de herfstnachtevening betreden, wanneer ze beginnen to ipsen, hellen alle vlakken,
staan alle bermen bol, louter kromte nemen wij waar . Het Donkere Bomen
Bos vertoont een treffende gelijkenis met bet laatste oerwoud dat ons continent nog rest, in bet noordoosten van Polen, of anders met de wrange kastanjebegroeiing van de Asturische Picos de Europa . Ik denk niet dat Marten
Toonder ooit de Poolse of Asturische wouden gezien heeft, anders zou hij
misschien even verbaasd zijn geweest als in Ierland .
Ik moet ook altijd weer onweerstaanbaar denken aan de Zuid-Engelse heuvels, aan de cottages met rieten dak, de gebogen, grijze bruggetjes, de Cotswolds of de Mendip Hills, maar dan in een wat ruigere uitvoering, niet die
van MidsomerMurders, veeleer die van een sinister Sherlock Holmesverhaal .
Het valt op dat bet ommeland van Rommeldam zeer dunbevolkt is . Dat is dan
weer een kenmerk van bet Franse platteland en zo kom ik vanzelf terecht in
de mij vertrouwde, glooiende leegte van de Limousin . Dat is de antipode van
bet overvolle Holland.
Of vergis ik me toch?
Marten Toonder was een begenadigd tekenaar . Hij kende zij n voorvaderen
in de schilderkunst . Heeft hij zijn hobbelige paden, zijn vervallen hutten,
zijn knobbelige eiken gehaald bij Jacob van Ruysdael? Bij de andere, kleinere
Hollandse landschapschilders uit de zeventiende eeuw, die glorietijd? Toen
was Nederland inderdaad dunbevolkt . Toen was Nederland inderdaad grotendeels onontgonnen . Onland . Dreiging . Leegte . Er is zelfs dit. Van Ruysdaels
mooiste doeken bekijkend, kun je sours de illusie koesteren dat Nederland
driehonderd jaar geleden niet zo plat was als vandaag .

Marten Toonder, J'uni 1942 [uit Marten Toonder, Autobio9f ra ie . De Bezig Bij, Amsterdam 1998]
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Pee Pastinakel [uit Marten Toonder, De bovenbazen.]

Heel anders is het met de personages die Toonder ten tonele voert. Zij zijn
Nederlands tot in het merg. Alleen al de spanning tussen het vervreemdende, want volstrekt onnederlandse decor en die figuren maakt de Bommelverhalen intrigerend. Bulle Bas doet me onweerstaanbaar denken aan de volbloed Amsterdamse commissaris Wiebe Poesiat uit de politieverhalen van
F.R. Eckmar, alias Jan de Hartog. Wammes Waggel vertoont een treffende
gelijkenis met de Nederlanders die je op zaterdagnachten in het centrum van
Antwerpen hoort joelen. Maar Wammes drinkt alleen prik en is daarom minder baldadig. Dorknoper, Dickerdack, Fanth, Grootgrut, Zielknijper, Wal Rus
- is dat niet zijn eigen vader? In ieder geval is Doddeltje onmiskenbaar een
Utrechtse mevrouw uit mijn prille jeugd. Toonder heeft die dame uiteraard
nooit ontmoet, maar dat versterkt juist mijn punt. Hij ontwierp algemeen
geldige Nederlanders en het wonder is dat ze toch een heel eigen persoonlijkheid bezitten. Ook personages die maar een keer of een paar keer voorkomen
zijn eminent Nederlands: de denker Krummknikker Kop in De antiloog bij-

Krummknikker Kop en heer Bommel [uit Marten Toonder, De antiloog.]

Professor PrlwytzkofskY en Wammes Waggel uit Marten Toonder, Het kukel,

voorbeeld en natuurlijk Cornelis Zwadder, alias de Zwarte Zwadderneel, het
in zwart pak gehulde mannetje dat altijd waarschuwt voor hovaardij en opgeblazenheid. Zo Nederlands is dat figuurtje dat het bestendig in zijn hoogstpersoonlijke regenbui voortwandelt . Hij moet het `land van mest en mist,
van vuile, koude regen' met zich meedragen . Maar alweer, Toonder is groter
dan Nederland . Hij ontwerpt universele personages, in de eerste plaats Bommel en Tom Poes natuurlijk, hoewel je in dat paar nog een synthese van
Nederland boven en beneden de rivieren zou kunnen Uespeuren : katholicisme en calvinisme, carnaval en vasten, barok en klassiek . Maar denk ook
eens aan de demonische geleerde Joachim Sickbock, aan tovenaar Hocus Pas,
of aan de worstelende geleerde Prlwytzkofsky, die ongetwijfeld afkomstig is
uit Breslau. Iedereen gaapt vandaag films over de hobbits aan, Been kwaad
woord over Tolkien, maar in dat genre vind ik Kwetal en Pee Pastinakel
gewoon sterker . Veelzijdiger, verrassender, minder huisbakken, onze ecologische roekeloosheid van terzijde en toch heel precies op haar zwakste punten aanwijzend, onverbiddelijk de grenzen van de groei trekkend . Toonder
had de conferenties van Rio de Janeiro en Kyoto waarlijk niet nodig . Zelfs de
Club van Rome was hij jaren vooruit . In 1963 al behandelt hij in De bovenbazen
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glashelder en buitengewoon geestig de verspilling van grondstoffen, de energiecrisis, bet neokapitalisme en de globalisering, die pas dertig jaar later zullen toeslaan . Niet minder . En hij verlaagt zich niet tot de onuitstaanbare,
pamflettaire stijl van mijn drammerige generatie . Hij zou allang vergeten
zijn en terecht . Zijn verhalen onthouden we, uit zijn verhalen trekken we
vermaak en dan ook lering . Dat alles dankzij de futvoeder van Kwetal . De
laatste woorden van dat magistrale, meer dan profetische verhaal komen uit
de mond van Pee Pastinakel : `Het leven zit er alweer in', verklaarde hij, `En zo
Lang dat zo is, kan ik altijd futvoeders maken :
In die ene zin vat de dwerg enkele bibliotheken vol handboeken over economie en ecologie samen . Hij formuleert bet grote principe van de enig mogelijke soon economie waaraan de mensheid niet ten gronde zal gaan . Eerst
leven, dan pas kan de futvoeder blijven draaien, `Een stoel moet langer leven
dan een boom'. Dat is een versregel die ik geschreven heb in mijn bundel Het
geduld van de dingen . Het is dezelfde gedachte, alleen kwam mijn zin drieendertig jaar na die van Toonder . Marten Toonder was een visionair en alleen daardoor al onnederlands .
Dat zou je denken in bet land waar bet streng verboden is boven bet maaiveld uit to steken . Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg . Jazeker . Echter, Nederland is beter dan bet zelf sours wil weten . Veel beter. Toonder bijvoorbeeld deed allesbehalve gewoon . Deed eigenlijk knettergek . Niet in zijn
pakken of zijn haartooi, maar daar waar bet moest : in zijn verhalen . Toch
groeide hij uit tot een snort nationale held, een held van jong en oud bovendien, een held die ook na provo, na de schokkende jaren zestig, generaties
bleef verbinden met elkaar - is dat niet erg onnederlands? Ook dat klopt weer
niet . Normaal gesproken mbcht Toonder helemaal niet in die jaren . Kon niet.
Zoti niet . Weg ermee . Eliter! Niet demokraties! Maar Toonder bleef onverstoord gigantisch succes hebUen. In Urede lagen van de bevolking . Van hoogleraren met emeritaat tot oplettende lezertjes . Van onder tot boven, van links
tot rechts .
De Nederlanders zijn collectief verslaafd aan mode . Nederland schuilt achter mode als achter een dijk . Menig verhaal van Toonder kun je moeiteloos
lezen als een parabel tegen heersende mode en schone schijn . Toonder zelf
heeft de waan van duizenden dagen en tientallen jaren getrotseerd . Ceef
daarom die Bommelverhalen nou maar massaal aan jonge allochtoontjes to
lezen, verplichte lectuur tijdens de extra-lessen Nederlands . Ze zullen
Nederland veel grondiger leren kennen dan door alle lespakketten samen die
zogezegd aansluiten bij bun leefwereld, want die leefwereld is per definitie
niet erg Nederlands, anders hadden ze die lespakketten niet nodig . Bommel,
een krachtiger integratiemiddel bestaat niet . Tom Poes als Leitkultur .
Met futvoeder en Pee Pastinakel waren we beland bij de taal van Marten
Toonder . Pee - geloof me of niet, dat is een zuiver Brussels woord . Een heel
populair woord, zo populair dat bet in allebei de talen van Brussel gretig
wordt gebruikt. `Daa pei ei maa gezeid . Figure-toi, y a la un pei qui m'dit' . . . Ik
bedoel maar, Marten Toonder bestrijkt de hele bandUreedte van de Nederlandse taal . Niet alleen de Randstad, niet alleen Holland, niet alleen tot aan

Wuustwezel - alles Vlaanderen Brabant Limburg - dat ziJn ook Be1gi' sche
provincies vergeet het even niet - Suriname de Antillen, a11 es .
Het bewil's? Ik had ooit bet voorrecht en bet Plezier twee uur met de meester to Praten . Het was omstreeks de til'd dat bet eer ste deel van zlJn autob i' ografie verscheen HiJ' vertelde me dat hil
" i edere dag m de gro to Van Dale las
Ons g emeenscha ppelJi'ke woordenbo ek is dat niet?. Hil zocbt biJ Van Dale woorden die Prachtig klinken en die geen mens ooit ge bruikt Die stuurde hil
" dan
naar ziJ'n verhalen . Daar waren ze zeker ni et op bun Plaats . Z e ondermgen
g'
vreem a gedaanteverandermgen van dier tot monster, van begriP tot mens
van vlees en bloe . Van plant
1
tot mYsterie .

Huwelijksdiner van heer Bommel en J'uffrouw Doddel [uit Marten Toonder,

IHet einde van eindeloos .

`De Labberdaan' is bil' Toonder een gesPierde bouwvakker . In Van Dale betekept bet woord' zoute kabellauw. Zee kaPtem
i ' H abberdoedas m D e vrezehJ ke
krakken is op een letter n a een oorviJge krilgt misschen
i' een idee van hoe bet
werkt als l'e ziet dat de n evenvorm van dit woord labberdoedas zich b ev1ndt
'
in de kolom waar ook labberdaan staat . Het ene woord reikt bet andera aan
Kwetal zegt dan wel `een gagel maken i s een hele doenmg' maar een gagel
maakl'e niet Het is een struik uit de witgofamih
e
' e, Myri ca gale, bet was 'm de
middeleeuwen een kruid om bier smaak to gevenen doenmg betekent niet
alleen bezigheid, maar voora1 ook boerenhoe ve, Dat laatste is West-Vlaams ,
staat echter in Van Dale
De denker ui t een an er verhaal een aar asP van bet PostProvotiJdPerk
wee 'ewel noemt zichzeif de an ti loogZiJn zelfverz ekerde gez wets slaat nergens op, bet is zo onzinnig dat zel s e ho o e eer a professor PrlwYtz ofs Y
er niet meteen een samenbangend antwoor d op weet to verzmnen Antilogie
'
ete ent an oo togenstriJdighei .
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Het zwarte schaap [uit Marten Toonder, Het bone oog . ]

Soms hanteert Toander de 1etterlil'ke betekenis In bet soort verha1en dat hijJ
verte1t kan een eunhaas ook echt een hass ziJ'n, de beer Edelhart van Wez el
is een sluwe weze1 en de uitgestotene in Het boze o9o is werkelil'k een zwart
schasp . Heel of en toe brengt hiJ' een woord in herinnering waarvan we bet
bestaan vexgeten waxen, grofstoffeliJ'k bil'voorbeeld of hoetelwerk of schutsel • Zegt beer Bommel niet dat hil' op weg gaat naar goesting omdat hiJ ' daar
zin in heeft? Daar ziJ'n we in bet diePa Zuid-Brabant beland . Ik koester Kwetalss biJ'voegJ
like naamwoord Prikuleus - ook dat komt uit miJ'n Brabant Ik
vraag me of waar Toonder bet gevonden heeft Rotterdam werd toch niet
bezet door de SPanJ'aard? Of beefs hiJ' bet uit Argentinie - peli9roso - meegebracht en vernederlandst Precies zoals de boeren tussen Brussel en Aarscho t
bet in de loop der eeuwen naar bun mond hebben gezet?
Marten Toonder bield ervan verhalen to vertellen • HiJ' vond die zelfs belangriJ'ker dan ziJ'n tekeningen Marten Toonder bield ook van ziJ'n taal van bet
Nederlands • En zoals bet de ware minnaar betaamt hiJ' heeft ziJ'n geliefde
bedolven onder geschenken Het wonderliJ'ke en bet aardige is dat die
geliefde vele minnaars heeft - vele viJ'anden ook, maar dat terziJ'de - en dat
hinders niemand Zeker Marten Toonder nietGeen ofgu nstintegndee1
e
Taalminnaren ziJ'n oPgetogen over de geschenken die die andere minnaar
Marten Toonder, zo kwistig uitstrooide De cadeaus stoan ter beschikkin g
van iedereen die bet Nederlands lief koostIk weet ni at of Marten Toonder e r
sYstematisch over nagdacht
e
heeft maar hi jJ wa s ee g root
root verto enwoordi'er van a PofYcentrische tasl Het Ne er1ands met vele br andPunten Lm
uisten hebben bet over sPr aakmakende ragio's
'
Randsta Gooi biJvooree ld Wil', V lammgen, kunnen dat moeih
' "J k accPeren
e t
en wiJ zou den k 1' e Z en
voor onze ei en sPraa ma en a regio at is an AntwerPen Pest en cholera .
Want daaruit volgt togisch dat betN ederlands i n twee stukken breekt • BiJ de
opening van de AnswerPse boekenbeurs zei de bags van de beurs nog dat Vlamingen en Nederlanders een andere taal sPreken Dat de boeken van Vlaamse

Originele tekening voor Het losgetrilde inzicht.

auteurs door perfide Nederlandse redacteurs verhollandst worden. Dat de
Vlamingen hun manuscripten naar Vlaamse uitgevers moeten sturen. Hij
vergeet er even bij te zeggen dat er helemaal geen Vlaamse literatuur zou
bestaan zonder Nederlandse uitgevers. Willem Elsschot bij Van Kampen,
Amsterdam. De drollige Felix Timmermans bij Van Kampen, Amsterdam.
Karel van de Woestijne bij Van Dishoeck, Bussum. Richard Minne en Jan van
Nijlen bij Van Oorschot, Amsterdam. Hugo Claus bij de Bezige Bij, Amsterdam. Louis-Paul Boon bij De Arbeiderspers, Amsterdam. Ik, bij Atlas,
Amsterdam. Wie beweert dat De Kapellekensbaan verhollandst zou zijn, is te
kwader trouw. Dus, rol die man in pek en veren, op de mestkar met hem, een
tocht van Brakel tot Bierum, opdat hij terdege beseffe hoe wijd het taalgebied
is.
Nee, dan Marten Toonder. Hij liet alle bloemen van het Nederlands bloeien
en om ze te laven, boorde hij alle bronnen van het Nederlands aan, waar ze
ook opborrelden. Het is te laat nu, maar het blijft betreurenswaardig dat
Marten Toonder dertig jaar geleden van de Nederlandse en de Belgische regering en vervolgens van de Taalunie niet de opdracht gekregen heeft om,
uiteraard tegen een royale vergoeding, nieuwe Nederlandse woorden te
bedenken om nieuwe dingen en nieuwe verschijnselen een nieuwe naam te
geven, een naam even Nederlands als onvermijdelijk, waarbij iedere eenvoudige taalgebruiker onmiddellijk zou denken: zo moet dit heten en niet
anders. Hoon dat idee niet weg - de Canadese provincie Quebec betaalt een
he Ie groep mensen die niets anders doen. Een Toonder ware beter geweest.
Daar in Quebec noemen ze die mensen terminologen. Terminoloog. Het
woord kan naast Toonders antiloog staan. Iemand vinden van Toonders formaat, dat zit er volgens mij niet meer in. Ik doe echter een oproep. Bewindslieden aller partijen, bezint u. Spiegel u aan het lichtende taalvoorbeeld van
Marten Toonder, aan het volledige Nederlands. Doe iets. Red ons geliefde
Nederlands van de algehele verturving.

Deze tekst is een bewerking van een op 10 november 2006 gehouden lezing tijdens hetjaarlijkse symposium van de Jan Campert-stichting in Den Haag. De bij die gelegenheid gehouden lezingen zijn
afgedrukt in Bericht aan de Vrienden van de Jan Campert-stichting, nr. 23 Ouni 2007).
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DE KLEINE GARNAAL

Matthijs de Ridder

M.B. LeOeOOUwer
'SCHANDAAL!' kopte De Goedendag in december 1912 in niet te ontwijken kapitalen. 'Makker Ledegouwer is van het Athenaeum geworpen, omdat hij
schreef: "BLOOTE BORSTEN!"'. De 'bloote borsten' waren al even groot afgedrukt als het schandaal en men liet er nog op volgen: 'SCHANDE! SCHANDE!'.'
Er had nog nooit zo weinig op een eerste pagina van het studententijdschrift
gestaan en tegelijkertijd was er ook nog nooit zo'n krachtige schreeuw van
onvrede geuit. De redacteurs van De Goedendag waren zich er soms maar al te
zeer van bewust dat de prefecten van de athenea waaraan zij studeerden meelazen. Schrijven in De Goedendag werd deze leerlingen dan ook lang niet altijd
in dank afgenomen, maar de immer dreigende controverse met directeuren
zorgde er weI voor dat er vrijwel nooit onberedeneerde kritiek werd geformuleerd. Op de talrijke momenten dat er beslissingen van schoolbesturen werden gehekeld, werd dit gedaan met de wet in de ene hand en de wijsvinger
van de andere hand bij het artikel dat werd overtreden. Er moest dus heel wat
gebeuren voordat men ertoe overging om op zo'n felle manier het beleid van
een school af te keuren.
Het onrecht betrof dan ook niet zo maar een student. Makker Ledegouwer
was een waardevol redactielid van De Goedendag. Deze vroegrijpe leerling van
het Gentse atheneum, die in de schoolbanken luisterde naar de naam Evarist
Verdurme (1895-1914) schreef - zoals medeleerling en -redactielid Michel van
Vlaenderen later onthulde - het tijdschrift geregeld bijna in zijn eentje vol.
Dit onder de meest uiteenlopende pseudoniemen, waarvan M.B. Ledegouwer
het bekendste was en Betsy Rosefly wellicht het vreemdste. 2 Hij was
ontegenzeggelijk een belangrijke man voor het tijdschrift. Daar kwam nog
eens bij dat hij een van de eersten van zijn generatie was die met zijn gedichten ook buiten De Goedendag kon treden. De onzedelijke verzen stonden namelijk in zijn debuutbundel Heoos, dit is een boekvan jeugd (1912), een boek dat warm
werd aanbevolen bij de jonge flaminganten. Zijn uitsluiting van het Gentse
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SCHANDAALI
Makker Ledegouwer is van het Athenaeum
geworpen, omdat hij schreef
u BLOOTE BURSTEN i

SCHANDE ! SCFIANDE!
Nota . - Wij verzoeken dringend do Vlaatnstihe bladen een
woordje over dli geval to reppen .
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Evarist Verdurme alias M .B . Ledegouwer AMvc-Letterenhuis

atheneum kwam logischerwijs hard aan bij De Coedendag . Maar deze kwestie
werd veel groter gemaakt dan op het eerste gezicht noodzakelij k leek . De Coedendag stond immers niet bekend als een tijdschrift met een bijzondere aandacht voor de seksuele ontvoogding van Vlaanderen . Een kleine nota onder
aan de pagina deed dan ook vermoeden dat er veel meet aan de hand was . De
redactie was er namelij k op uit om een enorme rel to ontketenen naar aanleiding van het kennelijke onrecht dat Ledegouwer was aangedaan : `Wij verzoeken dringend de Vlaamsche bladen een woordj e over dit geval to reppen' .'
Het sterke vermoeden bestond dat Ledegouwer in ieder geval niet alleen
vanwege zijn schunnige verzen de school moest verlaten . Behalve als talentvolle dichter had Ledegouwer, of eigenlijk Evarist Verdurme, in Cent een

reputatie als onverzettelijke flamingant hoog to houden . Evenals zijn kompaan Michel van Vlaenderen (1894-i9G5) liet hij Been mogelijkheid onbenut
om de prefect, de beer Eugeen Clevers, to wijzen op overtredingen van de
taalwet. Daarmee haalden ze keer op keer de woede van Clevers op bun hals,
die volgens De Coedendag `ver [was] van flamingant to zijn' . Daar zou hem de
crux van dit zonderlinge voorval wel eens kunnen zitten, zo redeneerde de
redactie . Het resultaat van de gebeurtenissen hield immers geen steek . In
een brief aan de ouders van Ledegouwer werd uiteengezet dat bet gedrag van
de ook seksueel vroegrijpe dichter niet door de beugel kon, maar dat zijn ergste vergrijp was dat hij zijn boek binnen de muren van bet atheneum had verhandeld . Maar, zo bracht de redactie daar tegenin, op de dag dat de prefect
aanleiding zag om bet niet bij een berisping to laten, maar Ledegouwer weg
to sturen, had de dichter zijn commerciele activiteiten al gestaakt. Het was
alsof Clevers een dag to laat besefte dat er zich een uitgelezen mogelijkheid
had voorgedaan om een buitengewoon lastig ventje voorgoed onschadelijk to
maken .
Zou daar dus de knoop zijn, zou hem daar de schoen wringen? Zou bet
geen zedelijke bekrompenheid zijn maar verwoede franskiljonswraak?
Laat bet 't een of 't ander zijn : Heer Prefekt (Eugeen Clevers) ge heUt
den grootsten flater van uw leven begaan .`
Ondertussen was bet kwaad natuurlijk al geschied en besefte de redactie van
De Coedendag ook wel dat Clevers niet tot inkeer zou komen . De zaak werd we!
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e re en om flu eens ee n duideliJk front to vormen Ledegouwer stop
aanggP
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as d1 met a 1leen m deze zaa
Beste Vriend Ledegouwer, wwij troosten u met , wijJ willen ook uwen
haat filet ste
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Dr. Leo van PuYvelde, Rode
r .D eze traditionele kathoheke cultuurflammgant was aanvankeli Jk
Bewege'
zeer gecharmeerd van het felt dat een van ziJn vee1be1ovende leerlin gen zich

Leo van PuYvelde in 1904 [AMVC-Letterenhuis

aan de literatuur ging wijden . Hij moedigde Ledegouwer aan en verbeterde
zelfs of en toe een gedicht voor hem . Maar bij bet lezen van de gehele bundel
moeten bij hem de stoppen zijn doorgeslagen . Noch de morele, noch de ideologische strekking kon hij met zijn eigen geweten in overeenstemming brengen, waarna hij bij zijn baas ging pleiten voor bet vertrek van Ledegouwer .s
Ook deze constatering was een klap voor de mannen van De Coedendag . Op
bun door franskiljons geleide athenea waren de lessen Nederlands doorgaans
een oase . Hier kwamen ze mensen tegen die bet literaire veld vormgaven en
bet (cultuur)flamingantismetnt leven wekten . Maurits SaUbe in Mechelen,
Pol de Mont en August Borms in Antwerpen, Pieter Tack in Brussel, Van Puyvelde en Rene de Clercq in Gent ; onder bet toeziend oog van deze mensen zetten de dichters van de toekomst bun eerste wankele stappen in de wereld van
de letteren . Dit waren mensen om je aan vast to klampen en dat nu uitgerekend een van hen ervoor verantwoordelij k leek dat de cultdichter van bet
moment van school werd gestuurd, dat was moeilijk to begrijpen .
Wat dat betreft is bet veelzeggend dat de woede van de redactie eigenlijk
niet de uitsluiting van de flamingantische atheneumleerling Evarist Verdurme betrof, maar bet fnuiken van de Uewegingsvrijheid van de flamingantische dichter Ledegouwer . Dat lijkt niet meer dan een nominaal verschil, maar bet maakt veel duidelijk over bet belang dat in deze kringen aan
literatuur in bet algemeen en aan goede literatuur uit eigen gelederen in bet
bijzonder werd gehecht . Wat Ledegouwer deed, was veel meer dan vrijblijvend
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Croepsfoto van `Al groeiende bloeiende' uit Lokeren (1912) met Ledegouwer (vierde van links) [AMvc-Letterenhuis

dichten over de erotiek van de jeugd . Zijn poezie, zoals nagenoeg alle literatuur, was een middel in de strijd . En wanneer dat woord `strijd' opdook in De
Goedendag kon er weinig misverstand bestaan over wat men daar precies mee
bedoelde . Het verbeteren van de Vlaamse rechten was een strijd, net als het
verspreiden van de Nederlandstalige cultuur en in het geval van Ledegouwer
betekende strijd het hervormen van de maatschappij . Voor minder deed hij
het simpelweg niet . Zijn maatschappelijke engagement en zijn literaire ambities maakten deel uit van een trefzeker project . Michel van Vlaenderen schreef
terecht dat'naar zijn [Ledegouwers] opvatting de huidige maatschappij een
rotte boel [was], die geheel moest omgeploegd worden wilde men doortastende veranderingen invoeren, en char dat niet door evolutie gaan zou, dan
moest het maar door revolutie'.' Het werk van Ledegouwer was met andere
woorden geen kinderspel . En de felle steunbetuiging waarin De Jeugd als
nieuwe entiteit in De Strijd werd geintroduceerd, zegt veel over de impact die
zijn prille project had op in ieder geval een deel van zijn beoogde puUliek .
Toch bleef het elders ijzig stil . De enige die reageerde, was de Brusselse flamingant en schrijver Jef Mennekens . Hij besprak in Carolus Ledegouwers
gewraakte dichtbundel Heoos om aan bet eind van die recensie de autonomie
van de dichter to verdedigen . Mennekens kon bijna niet geloven dat bet uitgeven van een dichtUundel waarin passages voorkomen die, als je ze volledig

Jef Mennekens in 1929 AMVC-Letterenhuis]

uit bet verband rukt, onzedig zouden kunnen overkomen, aanleiding kon
zijn voor bet van school sturen van de dichter . Alhoewel deze bijdrage van
Mennekens ongetwijfeld zal zijn gewaardeerd, werd uit diens verbazing toch
ook duidelijk dat hij de draagwijdte van deze kwestie niet helemaal vatte .
Voor hem was Heoos niet veel meer dan een niet onverdienstelijke eersteling
van een jonge, ietwat onstuimige dichter die niet geheel gespeend was van
talent. Zijn poezie was bij momenten doorleefd, alhoewel niet overal origineel . Van Kloos en Perk tot Heine en Gorter ; de invloeden prikten bier en
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daar wel erg nadrukkelil'k door de Poe"zie been . Hier was duidehlk een ontlui
kende dichter aan bet werk die alle steun verdienda scheen Menneken s to
willen betogen En om zo iemand nu van school te sturen dat ging hem veel
to ver . De verbazing betreft dus niet alleen de beslissing van de school, maar
ook de aanleiding . Wat was er nu onschuldiger dan een beginnende verzenma er al alludeerde hiJ' bier en daar op de daad? Wat dat betreft had Leo van
PuYvelde de bundel veel beter begrePen HiJ' had ingezien dat Ledegouwer
meer wilde zeggen met ziJjn boek en hil' voelde zich met recht in bet nauw
gedreven

Laat maar alles bloot (en beginnen)
De geur van Uw vleesch is een wierook van wellust
die blauw- onwolkt miJjn zuiver bangen •
de geur van Uw vleesch doorhuivert miJjn zinnen ,
die heimeliJ'k gaan trillen in dartel verlangen . . .
Kom Lieve drukken we eer morgen grauwt ,
ons liPPen saam in trilling van leven • •
o 'k voel bet door Uw borsten beven
't geneuchte dat uit Leven dauwt .
0 laat maar, laat maar alles bloot,
en staar miJ ' aan • Uw oogen ziljn groot
en zoet . . .
Laat los, mijn Lief, de morgen is rood
als bloed .°
Naar verluidt was bet bier allemaal om to doen geweest . Dit was bet gedicht
dat de woede van Van Puyvelde en Clevers zou hebben gewekt . Toegegeven,
Ledegouwer laat weinig onzekerheid bestaan over wat er precies moest worden verstaan onder "t geneuchte dat uit Leven dauwt', maar ook Van Puyvelde moet hebben gezien dat dit nauwelijks een erotisch gedicht genoemd
kan worden . Hoezeer je ook kan beweren dat een regel als `o, 'k voel bet door
Uw borsten beven' niet de handigste of mooiste formulering is die de Nederlandstalige poezie kent, moet toch gezegd dat Ledegouwer bet thema van de
jeugdige lichamelijke liefde als reinigingsritueel bijzonder effectief aanwendt. Seks is immers geen doel in dit gedicht . Het is integendeel een prelude, of misschien zelfs een noodzakelijke voorbereiding op de komende
strijd voor een hoger ideaal . De nieuwe morgen ligt veelbelovend in bet verschiet en de ik kan gesterkt door de jeugd, de liefde, de `trilling van leven' ten
strijde trekken . Bevrijd van alle zorgen en gezuiverd van alle ballast, is de ik
als herboren . `Laat maar alles bloot' is niet onverwant aan Van Ostaijens
latere beroemd geworden regel `Ik wil bloot zijn en beginnen' . Bloot zijn en
beginnen was ook precies wat Ledegouwer wilde, maar dat kon wel pas nadat
al bet onzuivere was vernietigd .

Ledegouwer had er nooit een geheim van gemaakt waaraan hil ' Precies zou
willen beginnen, als hil• eenmaal bloot was . Daar wisten ze op bet Gentse
atheneum alles van . Net als zijn schoolcarriere stond ziJ•n schriJ'verschaP in
bet teken van ziJ•n flamingantisme ZiJ'n bundel Heoos - Grieks voor dageraa d
- sPeelde daar op een zeer eigenzinniga manier op in Het boek was ingadeeld
in drie afdelingen, die resPectievelil•k `LiJ'den', `Licht' en `Liefde' getito1 d
waren en volgde op bet eerste gezicht een redeliJ•k traditionee1 ergner
e
atie
schema De ik ging door verschillende emoties been,reide
dg biJ' na ten onder
to gaan aan bet leed dat bet leven met zich meedroeg, v on d toch nog net o P
tiJ•d de insPiratie om verder to stril •d en en bereikte uiteindeliJ•k de ni euwe
dageraad • de definitieve `berwording' van de mens Zo abstract geformuleerd was Ledegouwers Poezie Precies wat Van PuYvelde van de Vlaamse literatuur verwacbtte Maar er zat iets Pervers in ziJ'n gedichten iets dat zeif s de
schande van de erotiek oversteeg •.
Ik ben verbeerlil•kt oPgereezen
uit ziedende olie en niJ'dige Pek •
nu zal ik eeuwig beilig wezen
en zonder vlek •
nu mag ik witte kleed'ren dragen
en tartend traPPen op spijt en spot ;
de zwarte dwergJ' es zullen vragen
is hiJ• God? 9
Is hiJ' God? Was Ledegouwer gek geworden? Van PuYvelde die er een voorston-

der van was dat `de volkskracbt der Vlamingen zich zou kunnen onP1ooien
in
t
al baar verscbeidenbeid' moet dit toch een bee 'e to verscbei de n hebben
gevo n an '° Veel vof srackt was er overigens ook niet te vmden m H eoos . De
rege neratie gold eige nliJ'k alleen de dichtor z elf en zijn vuriga strild leek niet
zozeer tegen de vil'anden van Vlaanderen gericbt, als wel tegn iedereen die
de dageraad nog niet had bereikt De berboren mens is bil ' L edegouwer
bePaald geen filantrooP . De staat van `liefde' die hiJ' beefs bereikt beefs nauweliJ•ks weerslag op ziJ•n bouding in de buitenwereld • `o, 'k beb gedronken
LiJ•d en's wiJ•n ,en daaruit wast Geweld!'klinkt bet ergens " En even verder •
`Ik wil bet leven ondergaan met dieP in miJ • - de Dood Ik wil boven de
wereld staan alleen en groot' .' Eniga messianistiscbe trekken konden de
Vlaamse Beweging niet ontzegd worden maar niemand had zich ooit zoals
Ledegouwer oPgeworPen als unieke brenger van de waarheid Integendeel
e ware volksopvoeder toonde bet yolk alleen de J'uiste wag die illustere voorgangers ha an geesezen . HiJ ' spra niet zelf, maar ver on ig e - a1s ware hi J•
een priester - de onloochenbare waarheid
Ledegouwer verkondigde ondertussen alleen ziJ'n eigen waarheid In combmatie met zil'n Plitieke beoelingn - wasrvan Van PuYelde zeer goed op
de boogto was - kon dit alleen betekenen dat Ledegouwer een totale vernieuwing van de Vlaamse Beweging voorstond De traditie deed er niet meer toe ,
de grootsbeid van bet middeleeuwse Vlaanderen had geen waarde meer . En
de voorvaderen? Weg ermee! `Dit boek is een kus voor miJ •n geliefden' had
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Ledegouwer voorin Heoos gezet, maar bet bleek een doodskus to ziJjn voor de
Vlaamse traditie • laat maar alles bloot en beginnen

Ik zal u zeggen dat de huidige zedelijkheid rot is, en onzedelijk
Dat Ledegouwer inderdaad geen poging had willen doen om de Vlaamse Perk
to worden, zoals Jef Mennekens had gesuggereerd, maar dat hij met zijn poezie vooral maatschappelijke bedoelingen had, bleek uit bet pamflet De naakte
jongeling, dat Ledegouwer volgens de datering op i januari 1913 schreef en dat
vrijwel onmiddellijk in druk verscheen bij de uitgeverij met de toepasselijke
naam De Bliksem . In bet voorwoord zette Ledegouwer meteen de toon :
Vlaanderen is bet land waar bet Ongezonde welig tiert . Vlaanderen is
bet land waar de macht van bekrompen pennewips den scepter zwaait
over weltevreden burgers, en de hand reikt aan den ouden slenter, die
alle leven doodt, en alien dood beheerscht .
Vlaanderen is bet land waar bet blinde Volk zich-zelf verdrukt ; bet
land van onmogelijke sociale toestanden .
Vlaanderen is bet land waar men den dichter aanrandt, en de vrijheid van bet woord ."
Hier is een schrijver aan bet woord die weet wat hij wil . Dat Vlaanderen
`ongezond' was en werd geregeerd door bekrompen lieden, met steun van de
naar geld en macht smachtende burgerij, die daarvoor graag haar Vlaamse
identiteit liet varen, was een vaak gehoorde klacht . Dat bet yolk nog niet verlicht was en bijgevolg als `blind' werd omschreven, was ook niet nieuw, maar
dat bet yolk daarop werd aangekeken, lag veel minder voor de hand . Niemand
was zo ver gegaan als Ledegouwer nu . Hij verweet bet yolk niet alleen passiviteit, zoals of en toe wel gebeurde, maar hij kende bet een zelfdestructieve rol
toe . Zelfdestructie met verstrekkende gevolgen . Ook de enkeling- hij dus -die wilde ontsnappen, werd meegesleurd in de collectieve val .
Hiermee oversteeg Ledegouwer al in de eerste alinea de directe aanleiding
voor zijn pamflet. Het was niet bet Gentse atheneum dat `ongezond' was en
niet Eugeen Clevers die een desastreuze uitwerking bad op bet Vlaamse yolk .
Ledegouwer Uezag zijn onheil in een veel groter kader . Zijn poging om in zijn
eigen taal iets to aeggen over zijn eigen land was afgestraft en char had
eigenlijk iedereen schuld aan .
Ledegouwer zag zich totaal geisoleerd achterblijven . Nu hij gedwongen was
om bet atheneum to verlaten en hij geen steun hoefde to verwachten van de
cultuurflamingantische voorhoede, moest hij welhaast tot de conclusie
komen dat zijn poezie to vooruitstrevend, to nieuw, of in ieder geval to
`anders' was voor Vlaanderen . En dat terwijl die gemeenschap, `Vlaanderen',
zo'n centrale rol speelde in zijn poetica . Het was ook niet zozeer de literatuur
die hij wilde vernieuwen, als wel bet discours . De taal van de machthebbers,
maar ook de taal van de voorhoede van de Vlaamse Beweging - zo redeneerde
hij - was misleidend . Bovendien was er slechts ruimte voor een verhaal .
Eenieder die dat verhaal van dienstbaarheid, deugdelijkheid en traditionele
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trots weigerde to vertellen, werd bet zwijgen opgelegd . En waarom? Omdat
hij `de goede zaak' niet diende? Voorlopig werd alles gevangen onder de term
zedelijkheid, een aloude techniek om kritiek onschadelijk to maken .
Waarom immers discussieren met iemand die nog niet eens de meest elementaire waarden wist to respecteren? Onbedoeld hadden zijn tegenstrevers

MB . LEDEGOUWER

31

t

Ledegouwer daarmee een waPen in handen gg
eeven HiJ' bestreed niet dat
zekere passages wellicht naor de heersende normen `onzedhl"k'
e
waren . Maar
wie ofwat verPlichtte hem om to 1even nasr de heersende normen1 Die normen waren in ziJ' n ogen - Michel van Vlaenderen wist dat later trefzeker te
verwoor en - rastisch aan vernieuwing toe . `I zal u 1aten zien at e uidig ezedeliJ'kheid rot is, en onzedeliJ'k', schreef hiJ' aan bet einde van zil' n
voorwoord • Hiermee had hiJ' bet subversieva van ziJ'n streven flunk in de verf
gezet Ledegouwer schrok er bliJ'kbaar niet voor terng om werkeliJ'k overal
vraagtekens biJ' to Plaatsen en to zeggen wat iedereen wel wist en stiekem
dacht maar wat niemand hardop durfde to zeggen Maar iemand moest bet
doen en die zo meende Ledegouwer, kon daar dan beter voor geeerd worden
dan gestraft'
Maar wil ' slaan de handen aan 't werk : wil' leggen de wonden bloot om
er zalf in to gieten GiJ ' , onmachtigen die kermend toeziet waarom
krU1S1gt gi]' den ZalVer1. . .
.,4

Heden is u geboren de Nieuwe Mensch
In Plaats van zich rustig to verdedigen, koos Ledegouwer de frontale aanval
In ziJ'n voorwoord had hil' zichzelf al `Zalver' genoemd en in zil'n eignliJ'
e
ke
`verhaal' De naakteJ'on9elfin9 ging hiJ' nog een staPJ'e verder . Hier was hiJ' - als in
Heoos - niemand minder dan de uitverkorene Al vanaf het motto uit Genesis
`En ze waren beide naakt Adam en zi]' ne vrouw, en zi] ' schaamden zich niet' ,
Genesis 2 :25) maakte Ledegouwer duideliJ' k dat hiJ' zichzelf - of ziJ' n liter afire
en maatschPPl
like project - als een abso1uut begin beschouwdeZonder
zich veel aan religieuze gevoeligheden g1gen
ee
to latan ligg en, schetste hil m
bet begin een `felle striJ'd in de ontaarde samenleving •' • `De familie der
DroogstoPPels • de P riesters die donderen en bliksemen en den vloek uiisreP
ken over naaktheid en vleesch • de flusters die s]'acheren en fatsoenli]'k doen •,
de burgers, die met deftiga schaamte op zich voelen de vermaledijding over
bun "bedorven" natuur' 15
De schets laat weinig aan de verbeelding over . De wereld wordt gregee
e
rd
door een vooroPgesteld idee, waaraan iedereen die een PlaatsJ'e in de maatschaPPiJ' wil verwerven zich onderwerPt De schoona ongehngnaakt'
beziet - als Nietzsch es Zarathustra - dit schouwsel
p vnafee
a
n `heuve1 , in
huiverenden morgen rand' HiJ" is niet a1leen vetheven boven bet woeden
van de ontaarde samen1evi ngmaar ook - m' schr11
i' e toganstelh n tot e
mensen in bet dal - verlicht door e eerste zonnestralen • BiJ
" bet zien van de
tieren a meni to overvalt hem een r oot me ehJ en .
De positie van deze J'ongelfing was zeer onge b ruike 1iJ"k m ' de Vlaamse Bewe
gingliteratuur Er waren uitorasr d talloze helden oPgevoerd de ene nog k raniger dan de andere en ook de antihelden had den zo bun charmes Al dez e
personages badden vanzelfsprekend een uitzonderingspositie masr geen
van hen stond buiten de maatschaPPiJ' , 1 aat staan erboven Deze Positie
strookte simPelweg niet met de rope ing van de Vlaamse schriJv er . Hoe
modern die scbriJ"ver o ok was -ofzelfs na bet verscheiden van Le degouwer

'
nog zou worden - hiJ ' bleef een lid van de intellectue1 e voorwacht onder
het
yolk Zo niet Ledegouwer . ZiJ'n naakte J'ongelfing daa1t overmand door levens
weelde neer tot het yolk en sPreekt, nadat hiJ ' daar toe is aangesPoord door
een grijze Hoogepriester' de volgende woorden :
Vreest niet. Want ik breng u een blijde tijding, die vreugde zal zijn
voor ieder hart : heden is u een verlosser geboren in de jeugd van uw
kroost ; heden is u geboren de Nieuwe Mensch . [ . . . ] Ik ben de Nieuwe
Mensch . Ik kom u leeren het groote Leven, en de weelde van het
vleesch, en de goedheid van de Natuur . . ."
'
De aflooP van bet verhas1 va1t ver der to radenDe nas to Jongelmg
wor dt
'
beschuldigd van blasfemie, doer nog een P aar Pomgen
om ziJn boodschaP
g
over bet pure en bet goede van bet naa kte, Jonga leven over to brengen maar
berust uiteindeliJ'k in ziJjn lot De menigto kruisgt
i hem en vlak voordat hi j
sterft zegt hiJ j : 'bet uur is nog niet gekomen' . Waarna Ledegouwer besluit
`De zon verbloedde in 't Westen en de nakende Nacht was vreesehJk "
•
De Nieuwe Mens Voor minder deed Ledego uwer bet niet meer . HiJ maakte
zonneklaar dat hiJ ' absoluut geen vertro uwen meer had m de heersende 1 ei'ders o vattin en waarden kortom i n d e gehele maatschaPPiJHet had voor
hem ook gee n zin om op to ro ePen tot vernieuwmg . Vernieuwmg i mPhceert
immers dat er een deel van bet oude m ag bhJven bestaan Dat gmg lang niet
ver genoeg voor de Gentle dichter . Het moes t eens ofgeloPen ziJn met bet
eeuwige verbouwen, rePareren en voorzi chtig oPlaPPe n van wat in' feite een
onbewoonbaar krot was geworden Het werd tild voor een verhelderende
sloop en een frisse nieuwbou w .
Apotheose quelconque
Het werk van Ledegouwer was bePaald ni et onoPgemerkt voorbil gegaan . Er
was uiteraar et scan as ar was a r ecensle door efMenne ens en begin
1913 was er ook ineens lof van Maurits Sabbe . In Heoos was een veelbelovende
J'onge dichter aan bet werk, meende de gezaghebbende criticus1e Dat was 'natuurliJ'k niet slecht Aandacht was nooit slecht zeker ni et als ze gePubh
ceerd werd in De Vlaamsche Gids Deze recensie versch afte Ledegouwer m
zekere zin zelfs toegang tot de mainstream bladen Er verschenen een paar
gedichten van hem in diezelfde Vlaamsche Gids Het ging de dichter dus voor de
wind NauweliJ'ks achttien was hiJ ' en hiJ ' mocht al meedoen met de grote Jongens Maar was bet hem daar wel om to doen? Vond hiJ ' eig enhJk niet dat Sab bes toesPelfingen op ziljn `zieleleed' en `J'eugdromantiek' eerderbeledigend
waren? Sabbe was immers de zoveelste die - wellich t onbe wust - de angei ult
'
ziJjn Poezie haa1 e en masr l' ammerde over bet potontiee1 van de Jonge dichter, zonder naar e inhou van de bun del to kiJken HlJ had per slot van r eening toch nog iets gezegd?.
Ledegouwer vertrok in november i9i3 naar PariJs • HiJ wilde bet leyen zien
en veel leven ontwaarde hiJ ' niet meer in Vlaanderen .19 Maar er was nog lets
anders . Ledegouwer was ziek heel erg ziek zelfs ZiJ'n ruggenmerg was aan-
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getast en de beangstigende diagnose luidde : hersenvliesontsteking . Ledegouwer was slim genoeg om in to zien wat dit voor de korte termijn betekende . Hij pakte zijn laatste kans en vertrok . In Parijs dichtte hij nog elke
dag over de kracht van de jeugd en een leven in bet besef van de dood . Dat
laatste werd steeds minder overdrachtelij k . Niet dat hij meende dat hij de
strijd tegen bet verstikkende discours aan bet winnen was, maar er kwam
een andere dood aan . Die dood sloeg toe op i5 januari 1914 . Evarist Verdurme
moest nog 19 worden .
Er werd verslagen gereageerd in Vlaanderen De Goedenda9, Carolus Zondagsblad ,
De Tjd en nog wat andere tiJ'dschriften besteedden aandacht aan Ledegouwers
overliJ•d en Niet overal even accuraat . Niet overal met evenveel aandacht voor
de reikwiJ'dte van ziJjn werk HoPeliJ'k zou er ooit nog eens iemand oPstaan die
ziljn kleine oeuvre obJ•e ctief zou bekiJ•k en en Ledegouwer een Plaats zou geven
`in onze Vlaamsche Letterkunde naast Rodenbach . . .' verzuchtte ziJjn vriend
Mic elv an laea
Vnderan 2° Want een `nas"Pr' was bet niet, wist hiJ' , e n de term
n toch ooniet halemaa1 . Van V 1 aenderen
lo ngehngsver zan deto c laig
gunde zichzaif nog even de ti'd
l om bet definitieve woord over de o ev rleden
dichtor to zeggen Het was natuurliJ'k ook niet oenduidig wat Led egouwer
had gedaan Het was zelfs een gewaagde onderneming geweest, die - zo zou
de conclusie kunnen zi]jn-wellicht gedoemd was to mislukken Ledegouwer
had geProbeerd om bet catchy refrein van een monsterhit to vervangen door
een twaalftoonscompositie Stukken beter, maar niet meteen geschikt voor
iedereen • Misschien was dat wel ziJ• n echte tragiek Toch kan J' e niet zeggen
dat hiJ• ziJjn kritiek niet eenvoudig kon verwoorden Nog geen maand na ziJjn
overliJ'den dook er een biJ'zonder helder en vernietigend gedicht op uit ziJjn
nalatonschPa over een onderwerP dat de Vlaamse Beweging in bet h art trof
e massa etogingSins de Conscience er en ing op ii augustus 1912 w1 st
iedereen welke volksmachten er op de been gebracht konden worden voor
Vlaanderens eer, toen men met duizenden en nog eens duizenden manifesteerde voor een zekere ach kom een eh
een schri'ver zo'n schri'ver met
een baard die zo veel betekend had voor • • • nou J'a, dat hiJ' had biJ•gedragen
aan, . . gob, ]'e weet wel veel verdiensten op bet gebied van eh . . . 'a •
APotheose quelconque
De dag staat stil . Het land is beroerd .
De vlaggen flappren in den wind ;
Trompetten schettren, stoeten gaan :
gezang, gedans, gejoel, getoet :
bet vorstelijk Volk viert feest .
Daar staat de gevierde 't Wordt stit a1om .
HiJ' zal wat zeggen horkt . . . - Hoe mooi!. .
GeroeP, geJ'uich, getier, gehuil
trompetten schettren stoeten gaan . . .
ik voel me verbleeken verbloeden vergaan .

De vlaggen flappren in den wind;
trompetten schettren, stoeten gaan;
de huizen zijn vol, de straten staan vol:
het vorstelijk Yolk viert feest.
Geen kommer nu, geen zorgen. Op!
Wij vieren Hem!. .. (hoe heet ie ook weer?)
- En wacht ons morgen de oude karweivan kommer vrij, van zorgen vrij!
- En hongert de vrouw en fluimt het kind wie heeft er zijn huis het mooiste gepint?
Zes dagen werken, maar's Zondags niet;
zes dagen slaaf, maar nu?
-HetDiet!
-Hoerra!
Geklonken, gedronken te zijner eer:
Hem vieren we, Hem!. .. (hoe heet ie ook weer?)
De vlaggen flappren in den wind;
de trommels slaan, de stoeten gaan,
de stoeten gaan, de trommels slaan, ...
de roes!
de roes!
Ik voel me zoo arm nu, ik, de rijke,
ik voel me zoo zwak, zoo klein, zoo leeg ...
en niemand, die me helpen kan!
- Zie! Zarathustra tiegt voorbij ... Daar is een groot geweld in mij.
21

Epiloog
Het schooljaar 1913-1914 kende een tumultueus einde op het Antwerpse atheneum. Sinds oktober 1913 had de school een nieuwe prefect, de heer Loos.
Nieuw als hij was en wellicht onbekend met de precedenten, stuurde hij
tegen de zomer van 1914 de jonge Franstalige dichter Paul Neuhuys van school
omdat hij Paul Joostens zijn dichtbundel La source et l'Infrni van pikante illustraties had laten voorzien." De Vlaamsche Bond stond op scherp. Er hoefde
maar dat te gebeuren, of de geschiedenis zou zich herhalen. En het duurde
niet lang voordat dat ook daadwerkelijk gebeurde. Voor 6 juni 1914 was er een
Ie zing uit Falklandjes van Herman Heijermans aangekondigd. Loos meende
dat dat niet door de beugel kon, helemaal niet nu de katholieken weer op het
pluche zaten, zo luidde de wonderlijke redenering. De Vlaamsche Bond
schikte zich en stelde voor om dan maar voor te lezen uit De wandelende jood van
August Vermeylen. Dat was immers een zeer gewaardeerd boek. Maar weer
oordeelde Loos anders. Ook Vermeylen mocht niet voorgelezen worden. Tijdens de gewraakte avond - in aanwezigheid van de prefect - besloot Oskar de
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geboren to Zeveneeken, den 1 Sej5tember 13L5, rn godvrucktig overladen to Par ys, den 1S fanuari 1914,
no eene korte, smartvolle ziekte .

Hi' was zoo sehoon Zoo lief, zoo road
in het voile van zJi'ne J'eugd! hiJ' was een
diehter in de ziel .. . .
l u zweeft iii
J op wieken van licit in
den van
glens
Gods heerlUke mor ~'enstralen. .. .
« ZiJ't leven was biddend droomen
in teere miJ'meriJ' ;
ZiJ'nleven wasliefde, en vrome meiodiJ'!»
Gl alien die hem hebt lief ehad ri'
die hem hebt ekend en be re en bl i' f t
hem in liefde gedenken in uwe gebeden
111 RUSTTE IN VREDR !

Min Jesus, barmhartigheid! (100 dagen alL)

R, I . P.
Loochristi . Urukk . Van Kenterghem-Huyghe.

Prefect Eduard Loos in 1931 uit C . Verboven, Historische schets van het Koninkli'k
J Atheneum voor Jon9ens to AntwerPen .
Vlaamse Oudleerlingenbond Athenea AntwerPen, AntwerPen 19491

Smedt den maar om een voord " racht to houden over de prerafaeheten Maar
het kwaad was al geschied Leerli ngen en oud-leerhngenbesloten om hun
grieven uit to schreeuwen in het sPeciaa 1 voor daze galegenheid wear tot

leven gewekte tiJ'dschrift Rechtint . 23 De kriti ek bog er niet om Vooral het arti'kel van Paul van OstaiJ' en, oud-leerhng van h et atheneum was erg fe1

•

0PmerkeliJ'k was ook dat hiJ ' ziJ' n gal sPuwde onder hat vofge n de motto :
GiJ ' die eunu kvanh arte zJti.
i"
Ladegouwer

Het motto was afkomstig uit De naakte jongeling en werd daar door de hoofdpersoon in het gelaat van de onwillige massa geworpen . Gij onkundigen! had

Ledegouwer de mensen toegeschreeuwd, die ziende blind en horende doof
bleven voor de daden en de stem van de verlosser . De mensen misten jets , ze

waren van iets ontdaan, om iets anders niet meer to kunnen doen . En precies
dat weigerde Ledegouwer, en weigerde nu ook Van Ostaijen . `Mijnheer Loos',
schreef hij, `wij willen van geene kastratie weten', daarmee suggererend dat

Loos zelf ziJ'n daadkracht al til'den geleden was kwiltgeraakt `WiJ zul len onze
J'eug d niet laten knakken door J'ullieg oore Pooten van menschen die tevreden
zil'n als ze thuis een Paar warme Pantofde1 s achter de kachel vmden '24
Dit was frisse oPstandigheid van iemand die L edegouwer ni et alleen gelezen
maar die hem ook begrePen had . Hier werd de Jeugd weer uitgesPeeld togen
de gearriveerde generatie en belangriJ'ker • bier werden weer fundamentel e
kanttekeningen gaPlaatst biJ' de dogmatisch e rechthJng
" 'i heid die zo fun est
was voor de samenleving die vooruit m nest . Van Ostailen had bet over de `zuiverlil'niga glorie van J'e hYstori eke stomPzmnigheid'a dat gmg de goede
kant weer op . Een ni euwe naakte longehng was oPgestaan HiJ "was bl oot en
kon beginnen
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Georges Wildemeersch

Henri vanoeruttes arieven
aanHUGOC'aus
Van 1948 tot zijn dood in 1952 heeft de Franstalige, in Oostende woonachtige
auteur Henri Vandeputte (1877) intens contact gehad met Hugo Claus (i9i9) .
Vandeputte leerde hem de Franse literatuur beter kennen, hij schreef een
uitvoerig en lovend artikel over de jonge, artistieke belofte en vertaalde diens
debuutroman De Metsiers in bet Frans als La Chasse aux Canards . De brieven van
Vandeputte aan Claus komen niet voor in zijn E uvres Completes (i99z-1993) en
worden bier voor bet eerst gepubliceerd .
In maart 1948 kwam de bijna i9-jarige Hugo Claus (Brugge, 5 april 1929) to
Oostende aan.' Na ettelijke hoogoplopende ruzies met zijn vader had hij eind
i94G zijn domicilie bij zijn ouders opgegeven en had hij to Sint-MartensLeerne een boerderijtje gehuurd. In oktober 1947 was hij als gastarbeider in
de suikerbietenoogst gaan werken in Noord-Frankrijk . Dankzij zijn kennis
van bet Frans kon hij er, naar eigen getuigenis, optreden als contactpersoon
tussen de Vlaamse arbeiders en de directie . Einde 1947 was hij doorgereisd
naar Parijs en voor Nieuwjaar 1948 teruggekeerd naar Vlaanderen .
Toen zijn ouders besloten Moeskroen to verlaten om met de drie andere
kinderen Cuido, Odo en johan naar Oostende to verhuizen besloot de oudste
zoon hen daarheen to volgen . Het hele gezin nam zijn intrek in een indrukwekkend pand aan de Karel Janssenslaan 33 en vader Jozef Claus begon er zijn
zoveelste avontuur als drukker-uitgever . Hugo kreeg een verantwoordelijke
functie als directeur van deze nieuwe zaak, waaraan ook een papier- en boekhandel verbonden was . De officiele naam `Imprimerie-Maison d'Edition
Carillon' was Frans, zoals zovele handelszaken in die tij d aan de Belgische kust .

Henri Vandeputte in zijn boekhandel to Oostende omstreeks 1951 (Foto AntonY, Oostende )

Aan zijn vriend, de schilder Roger Raveel (1921) schreef hij eind maart 1948 :
`Ik ben druk aan bet werk bier . Duizenden dingen to doen . Sociale wetten en
tarieven voor niet of wel gesyndikeerde werklui, vraagt bier iemand naast

mij . Onmenselijk voor onmathematisch aangelegde Hugo . [ . . .] Dit zijn de

dingen die ik dirigeer : i) Het Handelsblad der Kust . (weekblad . ) z) Drukkerij
Carillon 3) Uitgeverij Le Carillon' .
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Claus ontwikkelde tal van initiatieven waaronder bet plan om bij L e Carillon
een J'ongerentil'dschrift uit to geven anus een tweetalig blad waarvan de
ondertitel zou luiden • `MaandeliJ'ks cahier voor letterkunde . Cahiers mensuelss des lettres' • De relatie met ziJjn vader verslechterde echter zienderogen en
bet tiJ'dschriftPlan strandde in oktober i948 definitief oP bet veto van vader
Claus . 0Pi P
setomber i948 had zoon Claus al een huurovereenkomst gesloto n met de eignaar
e
van bet 0ostendse Hotel de Londres op de ZeediJ'k i5 .
Omdat bet gezi n Claus op 15 oktober 1949 officieel uit Oostonde vertro koos
de oudste zoon kort dasroP,o op 24 novmber
e
1949 het hotel a1s ziJ'nv aste verbhJ"fP1atsDa
a
t ad res bleef ziJjn ofl'icie
"'1e omicilie tot 25 aPit
r i 955 da g
waarop hiJ', na omzwervingen in Paril's i95o-i95z en Italie" i953
-i955 in
Gent belandde
Andere literaire initiatieven uit bet begin van ziJjn Oostendse tiJ'd bebben
betrekking op bet scbriJ'ven in vriJ' korte tiJ'd van ziJjn debuutroman De eendenJacht - naar aanleiding van de Leo KrYnpriJ's omgedoopt tot De M etsi ers - e n
op bet vertalen van een bele reeks literaire teksten uit bet Frans Aan ziJjn
vriend Raveel stuurde hiJ' in de maanden aPril en mei i948 meer dan twinti g
vertaalde tekston van uiteenloPende auteurs zoals Guillaume APollinaire
Rene Daumal Henri Michaux en ules Suervielle
NatuurliJ'k had Claus ook
P
daarvoor al een levendige belangstelling voor de Franse literatuur . Die interesse werd gevoed door Franstaliga vrienden als de dichter Leo Aeits (192 3,
Pseudoniemen • Gerard Van Elden en Francis LePfiat en de scbilder-schriJ'ver
Victor - `Tito' - Van der Eecken i9iz-i987In sePtember 1947 had hi)' al een
gedicht van Paul Eluard vertaald, in december van betzelfde Jjaar had hi' J
Antonin Artaud oPgezocbt in de PariJ'se Bar Vert en nauweliJ •k s een week na
dims dood op 4 maart 1948, had hi)• een buldegedicht gescbreven voor deze
diePbetreurde en -vereerde poete maudit 2
In die tiJ'd nam Claus' belangstelling voor de Franse literatuur in bet algemeen en voor de moderne Franse Poe"zie in bet biJ'zonder hand over band toe
In een autobiografiscbe terngblik, o
in de verha1enbunde1om
G
Pgenomenebed
9eweld i97z omscbreef hiJ' het)jaar i948 als • `OnderdomPelfing in bet surrealisme'• Het is biJ'zonder aannemelil'k dat ziJjn kennis van die litoratuur in uitnemende mate werd gestimuleerd door ziJjn contact met Henri VandePu tte .
De lezers van Zacht Lawijd kennen deze merkwaardige man . Manu van der Aa
schreef er in juli 2004 een aardig artikel over .' Ceboren in Schaarbeek op iG
februari 1877 was Henri Vandeputte meer dan vijftig jaar ouder dan Claus .
Voor de vrijgevochten, antiautoritaire Claus was dit een vaderfiguur van wie
de autoriteit probleemloos aanvaard werd . Vandeputte had in bet begin van
de twintigste eeuw als dichter naam gemaakt in de Belgisch-Franse literatuur . Hij werd echter vooral bekend als oprichter en redacteur van diverse
tijdschriften, die ten dele gefinancierd werden door zijn gefortuneerde
vader . Het Uekendste en succesrijkste van deze tijdschriften, Antee (i9o5i9o8), opgericht met zijn vriend Christian Beck, verdedigde het zogenaamde
naturisme . Het wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste literaire tijdschriften in Franstalig Belgie voor de Eerste Wereldoorlog en als de
voorloper van de Nouvelle Revue Fran4aise . Opvallend was de mime medewer-
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HLIGO CLAUS, auteur van

DE EENDEHJACHT

Reclamedrukwerk door Unica Uitgaven, de oorspronkelijke Oostendse uitgever van de roman De eendenJ'acht
Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus, Universiteit Antwerpen

king van bekende Franse auteurs als Andre Gide, Henri Ghe'on Paul Claudel ,
Francis ammes en Colette Vandeputte was bevriend met tal van schriJ'ver s,
waartoe Michel de Ghelderode Max Jacob en Charles-Louis Philippe behoor
den Na zijn
~ succesvolle start in de literatuur was het lot hem minderg unst1 g
gezind ZiJ•n huweliJ'k lieP op de kliPPen-`J•' etais ce que Moliere et Cromme1Ynck aPPellent cocu' - en hiJ' maakte torenhoge go kschu1den HiJ vluchtte
naar de Verenigde Staten, oefende er diverse ber oePen uit, keerde togen 1910
terng naar EuroPa en ging in Paris
J aan de slag als Publiciteitsagent en broodschriJ'ver Later zal Pierre Fontaine hem omschriJ'ven als `Personnaga de
legende, qui a tout fait et plus encore que vous n'imaginez • banquier, traPpeur, marchand de diamants businessman, professeur, J•o ueur, ecrivain
Publique bibelotier, courrieriste,• poete! poete! p oete!'.
. 4
Begin van de J•aren twintig verbliJ•ft VandePutte in Oostende en daar gaat
het hem oPeens ongehoord voor de wind Hil• words aandeelhouder en directeur van het dagblad Le Carillon Ondanks ziJjn gokverslaving verwerft hiJ • een
belangriJ•ke Positie in het casino HiJ• words `directeur des fetes et des l •eux du
Osten a secretaire general', a ministrateur ""
vane Societe `Les
Kursaa'
'
or
aniseert
tentoonstellingen
concerten
en literair e
Palaces Osten e' hiJ
avonden . Hij is er bevriend met schilders als James Ensor, Felix Labisse en
Leon Spilliaert . Tijdens de winters ruilt hij zijn Oostendse herenhuis voor
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een villa in Zuid-Frankrijk, hij verzamelt porselein en schilderijen-hij bezit
op een bepaald moment, naar eigen getuigenis, 75 werken van Spilliaert - en
schrij ft poezie . In i93z - hij is dan 55 - wordt hij gehuldigd en Michel de Ghelderode omschrijft hem bij die gelegenheid als'le fraternel, le voyant, le tres
humain, le precurseur, l'ignore, le fier, l'humble, l'anti-cabotin, l'anti-politique, qui traverse la vie en demandant de 1'affection et de la joie-et non des
applaudissements'.'
In 1933 verstomt plots alle applaus : de Palaces d'Ostende gaan failliet en al
wordt het casino meteen weer opgestart, toch verliest Vandeputte - in niet
opgehelderde omstandigheden - zij n werk . Die slag komt hij niet meer to
boven . Hij zoekt een betrekking in Frankrijk, werkt een tijdlang in het
casino van Namen, houdt enkele jaren Galerie Janus in Antwerpen open en
schrijft populair bedoelde romans die geld in het laatje moeten brengen,
maar waarvoor hij vaak geen uitgever vindt . Familieleden, vrienden en
bekenden krijgen steeds vaker en steeds indringender vragen om geld .
Tij dens de Tweede Wereldoorlog is hij weer in Oostende, waar hij boekverkoper wordt bij Librairie Corman . Na de oorlog duikt Mathieu Corman (1901)
weer op en de relatie tussen beide mannen raakt al snel ernstig vertroebeld :
`les ennuis viennent toujours de ce que mon savoir-faire et les sympathies
que je suscite inspirent jalousie a ceux au-dessus de moi ou autour de moi' . In
de Madridstraat 2 opent Vandeputte in april i94G een eigen kleine boekhandel, niet zonder ironie La Librairie de la Bibliotheque genoemd, maar de
schulden worden er niet minder door . Hij leeft van vervaldag naar vervaldag
zonder enig perspectief . In zijn Librairie verkoopt en verhuurt hij zijn eigen
Bibliotheque en biedt er eigen en andermans schilderijen to koop aan . Nog
meer dan voorheen vormen zijn brieven een lange smeekbede om geld en
steun . `Ma croix c'est mes finances', `L'emmerdant c'est la finance', `C'est la
Finance qui est une impasse' . En steeds vaker ook duiken misantropische
geluiden op, zoals in de brieven aan Marie, de dochter uit zijn derde huwelijk : `Tu ne trouves pas qu'on a assez vu les humains, en general, pour se voir
encore infliger une revoyure dans ce que vous appelez 1'autre monde?' Of nog :
`Ce sont les seuls etres que j'aime encore passionnement, les gosses qui n'ont
pas deux ans'. Op 28 januari 1948 schrijft hij : `Que je voudrais perdre la vie! Je
n'existe plus que pour parer a des ennuis, voir ceux-ci augmenter chaque jour
et jamais plus une joie' .°
Het is deze man die Claus in de loop van 1948 - ` cette affreuse annee 1948' - in
Oostende leerde kennen . Claus was overigens niet de enige Vlaamse schrijver
met wie Vandeputte goede relaties onderhield . Er was ook de in Oostende
geboren en getogen dichter-ambtenaar Karel Jonckheere (i9oG) . Vandeputte
omschrijft Jonckheere in zijn brieven nu eens als `mon ami' en dan weer als
`ce polichinelle', een weinig fijnzinnige aanduiding voor een wat bespottelijke en potsierlijke persoon zonder veel karakter .' In zijn memoires Wnar
plant ik mijn ezel? (1974) schrijft Jonckheere lovend over de man die hij enkele
decennia lang gekend heeft . Hij noemt hem ietwat pompeus `een prins van
de geest, kroonluchter aan de Belgisch-Franse zoldering' en `een briljant illusionist' . Ongetwijfeld eenzijdig, want niet geheel vrij van zelfprojectie, bor-

stelt o nckheere volgend wat breed uitgevallen Portret • `Alle snobisme was
hem vreemd e n zi ln vlot Frans had de k1eur van de weemoediga, l'e-m'en-foutistische woordenschat van de dichters van de `Chat noir' Wonderwel paste
ziJn taal in een d iP
e e~ w arme fluwelen stem Dit nonchalance verhief hil' tot
hoga k unst a1s het gesPrek een zinvolle basis kreeg want hiJ' was brill'ant onevenwic htig a 1s hiJ' to luchtig ziJ' n tobben wilde vergeten Zowel mondelin g
als schril"vend beoefende hiJ' een sPrankelende welsPrekendheid van het type
oeverloze fantasie, cY nisch gerelativeerd door een fatumgebaar dat ziljn bast oon onmeed oge nd kon onderbreken 0P de tribune van de Kursaal stelde hi'J
m et even veel zwier a 1s e sPrekers zeifGeorges Duhamel voor, meester
Moro Cia eri > Paul Clau el > wiet zinnen onen wuiven als ve arossen .
Daa rn
a kwam hi j in de rofonde zitten naast een vertrouwd 0ostendenaar
om met bengle nde
e s garet ons in het oor to fluisteran • `Ecoutons don c
cette Putain' Even luisteren naar die hoer Een vriend heb ik VandePutte
nooft mogen noemen, al voerden we menig open gesPrek over snobs en bourgeois, over
het ba1dadig of teder avontuur dat bestaan heet over het 'stemmen'
men' van verzen zoals we het noemden Wie ook maar een zegbaar vers had
e leed mocht tot ziJjn literaire familie behoren . .HiJ' vertelde fragmengPg
ten uit ziJjn denderende loop-baan , die ik als PuzzelstukJ'es tussen wel
bekende s1ierten vogdeMeer
e
dan eens was hil' een riJ'k man geweest maar
ziJn speeldrift in casino's en op hippodrooms stortte hem telkens weer in de
`put'. Want de vertaling, de betekenis van zijn familienaam, kende hij mistroostig wo nderwel . . . .leder tam dichter wens ik de lektuur toe van Henri
VandePuttes boeken Hil' boeide miJ' als bezeten pantheist, als breidelloze
fantast als vernuftig gooc helend woordartiest . [ . . .]Ik bewonderde ook ziJjn
vhnderende werk1ust, ziJjn weergalone `Presence' towel in hem als om hem
heen . . . .HiJ' bezorgde me zoveel vitalistische Poetiek verschalende wiJ'sheid en chant-du-monde-huiveringen dat ik met eniga wroeging miJ' tot een
streng g ew etensonderzoek als Vlaming dwongDaarenboven meen ik dat ook
hiJ' het was die met ziJjn fascinerend causeurstalent en een Paardegeheugen
mi l e chP
am a gnes mas van de literaire anekdote meegof . Ik ben ziJjn ruige
discipel gebleven' 8
In een brief van G a p ril 1963 herinnert onckheere Claus aan een Oostendse
bezia nswa ardihe
g id, nameliJ'k de eerste verdiePing van de Sint-Pieterstoren
mond gemeen - wegens zil' n op zichzelf staande , achthoekiga vorm - de
Pe Parbus ge noemd onckheere verwiJ'st er onder meer naar ziJjn hernieuwde
bezoek aan het gebouw in het gezelschaP van de Nederlandse dichteres Ankie
Pe YPrs
e i928 •. ` e kept onder de PePerbus to Oostende die surrealistische
krocht door miJn stadsge noten het Vagevuur genoemd Achter geteer a trah esz wemmen tot hun midde n ga p1aasterde vrouwen en mannen in blanke
vuurtongen • Als kind stond ik daar dikwiJ'ls to gril'nzen, ik geloof zelfs dat ik
daar mi Jn grl Jnzen heb ge 1eerd Onlangs stond ik er weer met Ankie PeYPers
Als men op mi Jn leeftiJd niet vee 1 meer to tonen heeft toont men graag ziljn
os
n chuld i g ve rle en ' Claus
C
r eageert oop e ze riefm een ong a ateerschri'J
n,
dat
et
PoststemPe
1
mei
1963 r asgt • `Ah die rocht to 0 osten e! I
ve
7
we rd e r been gel ei d zoa1 s Anki e Pe YPe door Jou door een diohtor die iedereen ver eten ee t e oo i , en die m miln Prive-Pant eon za i'ven'
J
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Henri VandePutte HiJ• schriJ•ft over die krocht ergens in ziJjn bundel • Le
Poeme du Poete maar ik heb bet boekJ'e niet meer - had anders geciteerd' 9
Een andere getuigenis van Claus over VandePutte is to vinden in een ongePubliceerd interview met FreddY de Vree • `In 1948 trok ik naar Oostende ,
waar ik bevriend raakte met de zeer miskende Franstalige dichter Henri VandePutte, wiens carriere trouwens een voorbeeld was van vriJ•e av olutie •. VanePutte was voor mi'n ti' irecteur van a Kursaal van 0osten a toen e
Duitse aristocrat1e 1J• hem wam go an HiJ• was extravagant riJ•k • HiJ• bezat
de mooiste Porseleinverzameling van EuroPa • VandePutte werd achtereenvofgens directeur van steeds kleinere casino's die van Namen , die van
Blankenberga, die van Heist Tenslotte bezat hiJ• alleen nog een klein boekhandel 'e Henri Vandeputte was bevriend met alle grote Franse dichters, en
ik liet hem daar honderduit over vertellen • HiJ ' was een goeie vriend van
Blaise Cendrars via wie hiJ ' interessante details kon overleveren over de
schriJ•vers die mil ' boeiden''°
0P bet eerste gezicht bestaat er weinig verwantschaP tussen Claus en deze
extraverte verteller en zelfverklaarde optimist . In Claus' tweede roman De
hondsda 9en wordt hiJ ' voorgeste 1d ais `de oeroude boekhandelasr van James
Ensor, idie toon nog leef e in dezelfde straat' en die van de ou e schil ar ze i .•
`il est vieux > v i-eux met een gaPlooide griJ•ns, die ziJjn gezicht hatelil' , niJ'di g
maakte'•" Zonder to beweren dat Vandeputte Claus beinvloed heeft, kan men
biJ• nader toezien vaststellen dat er een oPvallende afl^miteit bestaat tussen de
Franstalige dichter en de latere Claus zoals die zich met name na ziJjn Oostendse tiJ•d ontwikkeld heeft • ziJ ' houden beiden van sPel en avontuur, zi'J
schuwen exaltatie, genotzucht noch sensualiteit, ziJ ' zweren biJ • vriJ•h eid en
onafhankeliJ•kheid en ziJ• ziJjn beiden uitgesProken vril•z inniga, ongelovige
schriJ'vers die meer dan eens scherp uithalen naar Cod en ziJjn vofgelfingen
Voor Claus waren dit in de eerste Plaats elementen die hiJ ' gePuurd had uit
eigen ervaring en uit ziJjn lectuur van de surrealists Ook VandePutte stond
niet afkerig togenover bet surrealisme In ziJjn ogen had Breton slecht s
benoemd `ce que nous reconnaissons tons comme la seule source legitime de
la Poesie' en was bet surrealisme gemaakt `que pour les bops Poetes' Maar
voor Claus was niet alleen de literatuur, maar was ook de surrealistische
moraal belangril•k •" VandePutte was voor de J•onge kunstenaar een gulle bron
van informatie met betrekking tot de moderne stromingen in literatuur en
beeldende kunsten . Bovendien was hiJ• een man die inzicht had in de manier
waaroP de literaire wereld was georganiseerd en die interessante contacten
had
Claus werd door de oude man met ironie maar ook met genegenheid en
sympathie bekeken . In Le Phare dimanche van zG maart i95o - Claus had amper
twee dichtbundels gepubliceerd en bet manuscript van de roman De Metsiers
werd zopas bekroond met de Krynprij s - publiceerde Vandeputte een lange
beschouwing onder de titel `Petite ou grande revelation -Hugo Claus' . Hij
prees er `1'intelligence, le charme, la precision dans le naturel, l'abondance'
van zijn jonge vriend en loofde zijn `jeunesse authentique' . Maar ook bier
was de humor nooit ver weg . Vandeputte kondigde de geUoorte aan van dit
nieuwe literaire talent met een verwijzing naar . ., de geboorte van Christus :

A U S

I

de jonge auteur die op negentienjarige Ieeftijd een
roman vo1tooide, waarin hij blijk gaf van een diep
psychologisch inzicht en bijzondere stijlkwaliteiten,
en waarvoor hij bekroond werd met de
;)rj :

I
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erk

If~:RS
is zojuist verschenen
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heellinnen band
Verkrijgbaar in de boekhandel

Reclamedrukwerk door de Brusselse uitgeverij A . Manteau voor de ondertussen tot De Metsiers omgedoopte
roman De

eendenjacht

[Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus, Universiteit Antwerpen]
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Hugo Claus

La
Chasse
aux
Canards
TRADUCTION D'ELLY QVERZIERS ETJEAN RAINE

Fasquelle

Titelpagina van de in 1953 uitgegeven Franse vertaling van de debuutroman van Hugo Claus De eendenjacht,

`Et encore Noel pour tous les ciels de Flandre et d'Israel! Un poete nous etait
ne - Hugo Claus - et it vient de se reveler romancier de non moms de merite' .
Hij zag overeenkomsten tussen Claus' poezie, die van Paul Eluard en die van
. . . Henri Vandeputte : `Poesie syncopee, ou 1'emotion s'arrete quand elle n'a
plus rien a dire, comme dans Eluard, ou le terre-a-terre ne perd jamais ses
droits, comme Bans Henri Vandeputte' . Op 23 juli i9491iet hij aan zijn
vriend, de Franstalige dichter, medievist en hoogleraar aan de Universiteit
Gent Robert Guiette, met een kwinkslag weten : `Et sachez que j'ai decouvert
ici un poete flamand, Hugo Claus, zo ans, qui a presque autant de talent que
nous . . .'."
Het dominante onderwerp in de Urieven die Vandeputte tussen 1948 en 1952
aan Claus schreef, is geld . Op een enkele uitzondering na hebben alle brieven
daarmee to maken . En ook alles wat Vandeputte in overleg met zijn jonge
vriend onderneemt of zich voorneemt to ondernemen heeft daarmee direct of

indirect to maken . Dat geldt bijvoorbeeld voor zijn bemoeienissen met het
contract voor Claus' debuutroman en met de Franse vertaling van die roman .
Het geldt ook voor het tentoonstellen van beeldend werk van Claus in zijn
zaak . De verpauperde gentleman zal de jonge, behoeftige kunstenaar maar
wat graag enkele tekeningen en schilderijen in de etalage van zijn boekwinkeltje hebben laten tentoonstellen . Voor Vandeputte was de verkoop van
schilderijen even belangrijk, zoniet belangrijker dan de verkoop van tweedehandse boeken, want daar was meer aan to verdienen . In documenten uit die
tijd is van een heuse tentoonstelling nergens sprake, ook niet in Claus' briefwisseling met vrienden-schilders als Roger Raveel . Vandeputte zwijgt erover
in zijn beschouwing voor Le Phare dimanche van iG maart i95o . Hij vindt het wel
de moeite erop to wijzen dat Claus tekent en schildert en dat hij straks in
Brussel zal exposeren, maar voegt daaraan toe : `Ne vous emballez pas! Ses
caprices de dessinateur se tortillent encore trop a 1'ombre de Kokoschka . Cela
nest pas clair . Ce n'est point palpitant. Ce n'est ni pur ni Hugo Claus'."
Het meest verUazingwekkende aan de brieven van Vandeputte is dat ze nergens handelen over literatuur of over lectuur. Men mag aannemen dat dat
het onderwerp bij uitstek was van hun gesprekken. In de Nederlandse krant
Het Parool wijdt Claus op i7 november i95i een beschouwing aan de jonge, Belgisch-Franstalige schrijfster Beatrix Beck, die in 1952 de Prix Goncourt zal
behalen met de roman Leon Morin, pretre . Later zal hij zich er op beroemen dat
hij haar voor het Nederlandse taalgebied heeft ontdekt . Het is ondenkbaar
dat Vandeputte niet over deze schrijfster zou hebben gesproken : zij was de
dochter van een van zijn intiemste, vroeg overleden vrienden Christian Beck,
met wie hij het tijdschriftAntee had opgericht, en zij was de secretaresse van
een van zijn vroegste Franse literaire contacten, namelijk Andre Gide . Dat
Vandeputte Claus suggesties aan de hand deed en boeken aanbeval, blijkt uit
zijn briefwisseling met anderen . Zo schrijft hij aan Robert Guiette op 4
november 1948 naar aanleiding van diens bundel L'Autre Voix (1948) : `)e vous ai
fait lire a Claus, un petit poete flamand, un ange, qui aime ~a autant que
moi' . Op die manier kwam voor de jonge Claus ongetwijfeld een groot stuk
van de internationale avant-garde binnen handbereik ."
Een keer schrijft Vandeputte wel over literatuur, namelijk in de eerste
bekende brief aan Claus uit 1948 waarin hij verslag uitbrengt van zijn lectuur
van diens eerste bundels . Hoe groot Vandeputtes kennis van het Nederlands
was, is niet bekend . Op 9 mei i93G schrijft hij aan zijn dochter Marie dat hij
de roman Tsjip gelezen heeft, een roman van `un nouvel ami a moi, Ellscott' :
`Dommage que to ne lises pas le flamand . (Moi maintenant presque comme
le fran~ais et j'en ai cinq centimes de fierte . )'. Acht jaar later, op zi oktober
1944, schrijft hij haar : `En cherchant bien, je trouve encore tous les deux
fours un nouveau livre a lire . D'ailleurs, j'apprends le flamand a fond . Jamais
trop tard, comme ils disent'.16
Dit is niet zonder belang, gelet op de ambitie van Vandeputte om Claus'
debuutroman in het Frans to vertalen en er zelfs een Parijs' uitgever voor to
zoeken . De meeste brieven handelen over de uitgave van Claus' debuutroman
en over de Franse vertaling . Omdat niet alle documenten bekend zijn, en in
het bijzonder omdat Claus' brieven aan Vandeputte ontbreken, zijn onom-
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stotelijke conclusies niet altijd mogelijk . Maar op grond van de beschikbare
gegevens zijn twee vermoedens gewettigd .
Een. Blijkbaar had Claus nog voor bet juryoverleg was afgerond goede redenen om aan to nemen dat hem de Leo J . Krynprijs zou worden toegekend ."
Twee . De Franse uitgave van DeMetsiers heeft niet alleen zijn titel, maar ook
zijn vertaling aan Vandeputte to danken . Die vertaling is inderdaad een van
de weinige wonderwel gelukte projecten van Vandeputte . Alleen : toen La
Chase aux Canards verscheen droeg de titelpagina de vermelding : `Traduction
d'Elly Overziers et Jean Raine'. Nochtans had Fasquelle Editeurs zijn vertaling aanvaard, getuige bet contract dat Claus mede namens Vandeputte op 30
november i95i in Parijs met Charles Fasquelle had afgesloten .'° Vandeputte
overleed to Oostende op 4 april 1952 . Het boek verscheen in bet eerste trimester van 1953 •
Lydie Bourgoignie, Vandeputtes vierde en twintig jaar jongere levensgezellin, stuurde Claus op 2 mei i95i een getypte brief :
Rue de Madrid
Ostende
14,

i Mai i9,5z

Mon cher Hugo Claus,
Vous voYez que l' e vows aPPelle comme Lui Ii vous aimait
Moi aussi j jai regretie de ne pas vous voir avant votre depart Vous trouverez
ci-joint la derniere lettre qu'il vous avait adressee chez Save~'s • e vous envoie
egalement comme vous me le demandez une photo, prise l'an dernier .
J 'aimerais et J'e Pense que J'e Puis comPter sur vous, avoir un exemPlaire de
Particle que vous ecrirez
Lorsque vous aurez des nouvelles de Fasq uelle au suet
J de son manuscrit
vous serez bien gentil a m'en aviser .
Vous savez quel grand type it etait et tout ce que vous ecrirez sur Lui sera un
reconfort pour moi Merci
Amities
L • Bourgofgnie-VandePutte
Een artikel over Vandeputte van de hand van Claus werd niet teruggevonden .
Het manuscript waarnaar Lydie Bourgoignie vroeg, droeg als titel Sultan Caid .
Dit was volgens de auteur een `exquis roman cochon' die hij geschreven had
om geld in bet laatje to brengen . Het typoscript van de vertaling van De Metsiers of het typoscript van Vandeputtes eigen roman, allebei voorgelegd aan
Fasquelle Editeurs, werden evenmin teruggevonden ."

Noten

i Dit artikel maakt deel uit van bet project `Onderzoek naar de status van de biografische
gegevens, i .c, de familiegeschiedenis en de jeugd, in het literaire werk en in de literatuuropvattingen van Hugo Claus', dat in 2000 van start ging als nieuw onderzoeksinitiatief van

hot Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Antwerpen . Sommige gegevens eruit,
zoals de biografische situering, werden ondertussen ook gepubliceerd op de website van bet
Studio- en documentatiecentrum Hugo Claus : www .clauscentrum .b e . Ik dank Christian
Berg die een eerdere versie van dit artikel las voor zijn suggesties .
2 In verband met Claus' belangstelling voor de France literatuur zie Katrien Jacobs (ed . ), Hu9o
Claus-Roger Raveel . Brieven 1947-1962 (Ludion, Gent 2007), waaraan ook bet geciteerde brieffragment is ontleend (p. 54) .

3 Over Henri Vandeputte is een schat aan gegevens to vinden in ziJjn verzameld werk : Henri

Vandeputte, G:uvres Completes . Edition etablie et annotee par Victor Martin-Schmets, Tomes
I-XII . Tropismes, Bruxelles 1992-1993 . In deel XII zijn de autobiografische teksten oPgenomen, zoals Henri Vandeputte et les lettres (1926) en `Entretiens RadioPhoniques aver Eduard Fonteyne' (1952) . Victor Martin-Schmets publiceerde Henri Vandeputte, Maison de la Culture,
Arlon 1992 . Het artikel van Manu Van der Aa `Henri VandePutte' verscheen in ZL 3 (2004),
nr . 4 (juli), p .18-29 .

4 De France citaten in doze alinea werden ontleend aan VandePutter verzameld werk, resPectievelijk deel XII, p . 69 en deel VIII, p . 879 . Over Antes en de NRF zie Auguste Angles, Andre
Gide et le premier groups de la Nouvelle Revue Francaise . Gallimard, Paris 1978, p. 74-101 .
5 De 75 Spilliaerts worden vermeld in deel XI, p . 332, de hulde van De Ghelderode words aangehaald in deel VIII, p . 881 .

6 De France citaten in doze alinea werden ontleend aan deel X, resP . p . 555, 521, 527, 653, 590,
636 & 630 .

7 Over hot jaar 1948 schrijft Vandeputte in deel X, p . 639 on over Jonckheere in deel X, p . 217 &
XI, p . 254 .
8 K . Jonckheere, Waar plant ik myn ezel? . Manteau, Brussel-Den Haag 1974, p . 51 & 36-39 .

9 De brieven van Jonckheere on Claus zijn to vinden in hot Clauscentrum on in hot AMVC-Letterenhuis .
10

Hot interviewfragment is to vinden in hot archief van hot Clauscentrum . De vergeliJ'kin g

tussen steeds kleiner wordende casino's geldt alleen die van Oostende on Namen . Over eon

vriendschap met Blaise Cendrars is niets bekend .
11

Hugo Claus, De hondsdagen . Roman . De Bezige Bij, Amsterdam 1952, P .12 .Over ziJj n oPtimisme
heeft Vandeputte hot in deel XII, p . 54 - 55 .

12 De citaten over hot surrealisme zijn to vinden in deel viii, p . 349-350 . Over Claus on hot surrealisme handelt mijn lezing `Hugo Claus, surrealist' op hitP :// www .studiumgenerale .leidenuniv.nl .

13 De beschouwing van Vandeputte over Claus word opgenomen in deel VIII, p . 480-482 . Daarover handelt ook Freddy de Vree in zijn artikel `Hugo Claus, schilder', in : Het token van de ram 2 .
Uitgeverij Kritak-De Bezige Bij, Antwerpen-Amsterdam 1996, p . 258-259 . De brief aan
Guiette staat in doe! XI, p . 265 . Over Guiette handelen Christian Berg en Herman Braes in
hun artikel `Robert Guiette', in : Nouvelle Biographic Nationals . Academic Royale de Belgique,
Bruxelles 2005, p .180-183 .
14 Dat Claus' eerste tentoonstelling in 1949 in Oostende Plaatshad, is via FreddY de Vree in de
Clausstudie terechtgekomen .
15 Hot artikel in Het Parool van 17 november 1951 had als titel `Beatrix Beck : l'ong Belgisch

schrijfster met talent' on verscheen onder de naam `Hugo Klaus' . Hot citaat uit de brief aan
Guiette is to vinden in deel XI, p . 258 . Mogelijk kreeg Claus ook de volgends bundel van
Guiette, namelijk Feuilles d'Almanach, van Vandeputte to lezen (zie deel XI, p . 269-270) .

16 Doze uitspraken zijn to vinden resp, in doe! IX, p. 493 on X, p . 520 .
17 Over de Leo J . Krynprijs 1950 handelt Kevin Absillis in hot artikel "Je faam is, geloof ik,
definitief gevestigd' . Hugo Claus' opmerkelijke intrede in de Vlaamse letteren', in : Het token
van de ram 4 . De Bezige Bij, Amsterdam 2005, p . 235- z62

18 Zoals blijkt uit eon brief van 12 januari 1952 aan zijn ex-schoondochter lies VandePutte zich
crop voorstaan doze vertaling zelf to hebben ondergebracht biJ' doze uitgever : 'J'ai case dernierement chez Fasquelle une traduction du flamand du roman du jeune Hugo Claus, La
Chasse aux canards' (deel XI, p. 336) .
19 De omschrijving van de roman is ontleend aan eon brief van Vandeputte, deel XI, p . 335 .
Over hot feit dat hot manuscript is zoekgeraakt zie deel I, p . X11 on deel X, p. 732 .
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BIJLAGE

Henri VandePutte

Brieven aan Hugo Claus (1948-í95z)
De brieven van Henri Vandeputte, die hier voor het eerst worden gepubliceerd, komen
uit het archiefvan Hugo Claus . De meeste zijn in handschrift en in potlood op gevouwen A4-papiergeschreven. Alleen het briefontwerp van februari i9So en de briefvan 17

juli i95í zijn getypt . Over het

feit dat hg vele van zijn brieven in potlood schreef, heeft

Vandeputte herhaaldelijk uitgeweid : alleen vrienden krijgen zulke brieven en bovendien wordt zijn handschrift er sterker en leesbaarder door. De brieven van Claus aan

Vandeputte werden niet teruggevonden . Zoals tekstminnende editeurs plegen te doen
heb ik hier en daar stilzwijgend een `accent circonf lexe' toegevoegd, eenaccent aigu'
weggehaald,

Metsiert herschreven tot Metsiers, enzovoort. [C.W]

I • [Oostende], iG november 1948
Cher Hugo Claus,

16 .11 .48

Je viens enfin d'avoir le loisir de re1ire vos deux plaquettes .
Ii faut que je vous écrive à ce sujet quelques mots gentils, sincères •
Car il n'est que deux récomPenses pour le Poëte qu'il puisse se relire avec satisfaction admiration, et être sur ainsi
que le lecteur inconnu, un J'our, longtemPs , touJ'ours aimera caet que quelqu'un qu'ill'uge digne, ou capable, de le comPrendre moi par ex emple -1e comprenne l'apprécie l'aime
J 'aime Vos vers plus qu'aucun de ceux que J''ai lus J'usqu'ici en flamand
Ils ne sont pas en flamand mais en langage universel, mais - ce qui est
plus rare - en rYthmes universels, que toute oreille humaine digne de
ce nom, puisse entendre
Certes vos oeuvres me Plaisent Parce qu'elles ont le plein son humain
et la musique tendre des miennes ce qui est du reste > Purement fortuit) mais c'est là une preuve de plus qu'elles sont bonnes • on déteste
ses cousins et on hait ses frères Or, )''aime Volle áme et votre voix , fraternelles
Si vous continuez à écrire à progresser dans cette voie vous irez loin
Vous écrivez en vers comme il convient Ch aque mot simple et adéquat inévitable • chaque vers suffisant en soi • chaque strophe un
Poëme • chaque Poëme une nouveauté, une nouveauté qui semble un
écho de no us-meê mes .
Je vous admire len c her Hugo Claus, etje vous serre a main avec une
sympathie q ui fut grande de s 1a troisie
"me minute de not re connaissance .
HVandePutte
[1 ]

[ 2]

[1] Bedoeld words de in juni 1947 gepubliceerde debuutbundel Kleine reeks en de in oktober 1948 gepubliceerde plaquette Registreren, allebei uitgegeven door bedrijven van
vader Jozef Claus, respectievelijk in Moeskroen en in Oostende .
[ 2] Vandeputte schreef de woorden `poete' en `poeme' wel vaker met een deelteken,
zoals in de titel van zijn bundel Poeme du poete (Paris, 1931) .

II . [Oostende], 6 januari i95o
6 .1 .50

Cher Ami
.['] Bonnes
J'ai eu la visite de Melusine, Mlle Hurluberlu von Benelux
nouvelles! Bravo . Mais, vous savez ~a, Melusine raconte les choses clans
un charabia si decousu que 1'on a peine a croire que tous les miracles
soient vrais et qu'on a besoin d'en entendre le re' cit de votre bouche
Du reste Melusine a aJ•o ute avec le meme naturel dont eiie eut dit
«Tout cela est arrive a Hugo, dommag e qu 'il softt morto • Mais quand
vous le verrez , it n'aura plus rien , car it donne tout.>>
7

He! la!
Car moi J'e compto bien que si tous 1 es bonheurs sont vrais, it y a n aura
un Petit morceau, Provisoirement, pour moi
ue vous allez me Permettre de sureivre
La fin decembre fut un deboire coto' rantrees- et tous les requms son t
la Ii me faudrait 6000 frs tout de suite -[2]
Mais J'e serais sur de vous les rendre moitie io fevrier moite
i' i o mars .
Tachez de venir dimanche matin!
Votre ami
HVandePutte
[1] Melusine is de dochter van een fee uit middeleeuwse legenden, waarvan de benen
zich konden transformeren tot slangenstaarten . De benaming Hurluberlu duidt een
excentriek, extravagant, vaak amusant, maar weinig betrouwbaar Persoon aan .
Men mag aannemen dat Vandeputte met deze meervoudige aanduiding, inclusief de
verwijzing naar de Benelux, alludeerde op Claus' toenmalige Belgisch-Nederlandse,
in Oostende woonachtige vriendin Elly Overzier . Wellicht trad ziJ ' op als 9o between
van haar vriend, die op dat moment in Brussel zijn legerdienst vervulde .
[2] Over de inhoud van de mededelingen van Elly Overzier bestaat geen zekerheid . Het
gaat in ieder geval om positieve berichten (`Bonnes nouvelles!'), die veel weg hebben van wonderen (`les miracles') en waaraan een belangrijke geldsom verbonden
is, waarvan Vandeputte graag een klein stukje of zo'n Gooo frank voor zichzelf gereserveerd zou zien . Die berichten kunnen niet of niet alleen betrekking hebben op de
aanmoedigingspremie van de provincie Brabant ter waarde van 4000 frank waaromtrent Claus op 4 januari 1950 een brief kreeg .Op 31 december 1949 had de ultieme
jurybijeenkomst van de Leo J . Krynprijs plaats, waaraan Claus met ziljn debuutroman deelnam . Welke redenen Claus had om aan to nemen dat hem de PriJ's zou worden toegekend, is niet geweten . Het is mogeliJ'k dat hiJ ' enkele stukl'es in de kraut
Vooruit als positieve signalen heeft gelezen . 0P 1-2 Jjanuari 1950 biJ'voorbeeld schreef
jurylid Raymond Herreman, die sinds 1946 met Claus corresPondeerde en diens
roman zeer gunstig gezind was : ` . ., een nieuwe J'ongere zal ons dit l'aar een revela-
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tie brengen, namelijk Hugo Claus, met een roman, die als titel bliJ'kt to zullen dragen DeMetsiers of misschien De eendenjacht .' (Zie in dat verband Absillis, "Je faam is,
geloof ik, definitief gevestigd'. Hugo Claus' oPmerkeliJ'ke intrede in de Vlaamse letteren', p, X41) .

III. [Oostende], i ; januari iggo
13 . 1 .50

Cher ami Claus,

Enfin, j'ai votre adresse .
Merci pour bonne lettre, qui met les choses au point.
Et vite la confirmation officielle .f'1
Dommaga qu'on nous gate les meilleur es choses et que Dan ae' ne Pisse
pas son or en un coup.
Merci pour votre bonne volonte' ev
' idente
Pour moi ce qu'il me faut c'est une som me . Puisse Ja tenirlusqu
'
"
a ce
qu'elle m'arrive .
La publication de la traduction de votre roman Par moi, chez Galhmard est chose certoine a puis ' mfluencer ueneau par Paulhan
Mais ne vous endormez pas a' attendre la nouvelle officie11 e .
Faites tout de suite la traduction du roman . a serai raPde
i pour la mise
au point .[] N oubhez pas que si bienveillants que soient 1es gans, ces
affaires d'edition traineat toulours .
Et it nous aut de l'arg ent.
Secundo - Venez me voir . E t aPPortez-moi une note been nette sur vous
et votre oeuvre .
Date et lieu de naissance
Titres avec equivalent fran~ais des deux o uvrages de vous que vous
m'avez fait lire .
Nom du concours o'u vous avez ete
' ' prime .
Vos collaborations en prose aux revues .
Ii faut chauffer 1'opinion . Et Ja veux Pubher un ou deux articles sur
vous a l'occasion du prix .[]
Envisagez aussi la publication, grace a moi en fran~ais, daps Pharedimanche dune de vos nouvelles [ ]
Z

s

Voila!

Hurry up.
Joie et succes aux po"etes de talent et de bon vouloir .
Votre d'evoue'
HVandeputt e
1

BliJ'kbaar heeft Claus de mondelinga mededelingen van EllY Overzier in een brief
toegelicht . De verwil'zing naar Danae en de gouden regen heeft uiteraard betrekkin g
op bet geld dat Claus to beurt zou vallen . 0Pvallend is wel dat de mededelingen die
Claus daaromtrent kon doen nog officieel bevestigd dienden to worden . Een dergelijke confirmatie kwam er met betrekking tot de KrYnPriJ's acht dagen na VandePuttes brief op 21 januari 1950 door middel van een telegram van uitgeveriJ' Manteau,
drie dagen later gevolgd door een brief en een contract .
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[z] Door de mededelingen van Claus is Vandeputte er bliJ'kbaar wel van overtuigd
geraakt dat zijn grote probleem, namelijk acute geldnood, niet in een keer zal worden opgelost (`Dommage [ . . .] que Danae ne pisse pas son or en un coup') . Daarom
werpt hij zich zowat op als literair agent van de jonge schriJ'ver . HiJ' neemt de zaak
voortvarend ter hand en doer meteen een reeks voorstellen . Typerend is dat alle
voorstellen tegelijk Vandeputtes financiele nood kunnen lenigen en de literaire carriere van zijn jonge vriend bevorderen . Het belangriJ'kste is ongetwiJ'feld ziJjn

bemiddeling voor de publicatie van de France vertaling van de biJ'na-bekroonde
roman bij de prestigieuze Paril'se uitgeveriJ' Gallimard . Jean Paulhan (1884-1968)
werd vanaf de beginJ'aren van de NRF en van de ermee verbonden Librairie Gallimard

geacht zeer invloedril'k to ziJjn, onder andere via het `comite de lecture' van de uitgeverij waarvan ook de jongere Raymond Queneau (1903-1976) lid was .
3 Een andere mogeliJ'kheid voor VandePutte om wat geld in het laatl'e to kriJ'gen is ziJjn
aanbod om in to staan voor de afwerking (`la mice au point') van de door Claus to
maken vertaling van zijn roman .
[4] Een derde mogelijkheid voor Vandeputte om mee to genieten van het succes van ziJjn
jonge vriend betreft het schrijven van een of twee (!) artikelen in het weekblad Le
Phare dimanche . Opvallend is dat Vandeputte die Publicatie verbindt met `l'occasion
du prix' . Ruim twee maand later, op 26 maart 1950 verschil'nt het lange artikel
`Petite ou grande revelation - Hugo Claus' . Daarin words de KrYnPril's heel flatterend aan een Franstalig publiek voorgesteld als `le Goncourt de chez nous', `le Goncourt beige' en `notre Prix Goncourt' .
[5] Een vierde mogelijkheid die VandePutte zag om zichzelf en Claus to helPen was de
publicatie van een vertaalde novelle in Le Phare dimanche . Dat laatste is bliJ'kbaar niet
gebeurd .
[6] Aan het slot van de brief is in de marge in een ander handschrift dan dat van Vandeputte of Claus geschreven : H .J . van Tienhoven - Polsbroekstraat 11- Den Haag . De
Nederlandse dichter Henk van Tienhoven kwam pas tegen het einde van 1950 even
in beeld toen hij samen met Ad den Besten Protesteerde tegen de beruchte Elsevierenquete van 25 november 1950 over de jonge Nederlandse Poezie .

Iv. Oostende , februari i 95o
Recommande

Hugo Claus, Hotel de Londres, Digue de mer, Ostende,
le . . Fevrier i95o
Madame Manteau
Editions Manteau

65,

rue Montagne aux heroes Potageres Bruxelles .

Chere Madame
J'ai bien examine la proposition de contrat au sujet de «Metsiers» que
vos Editions m'ont fait parvenir .['1
je suis tres desireux, vous le savez, d'etre edite par votre Maison et j'en
serais tres honore, mais je ne me deciderai certainement pas a signer
ce contrat-la, trop peu favorable a 1'Auteur et, tout d'abord, trop complique, nid a rancoeurs .
Ii suffirait de dire :
que Manteau fait paraitre 1'ouvrage cette annee, dans tel format et a
tel prix de vente, tire pour la premiere edition a 2 .500 exemplaires,
dont 2 .400 seulementf =1 seront comptes comme edition reelle, 50 etant

reserve's 'a Manteau pour la ProPagande generale et la Presse a l'etranger, 50 a 1'Auteur pour les services de Presse en Belgique,• que sur le
prix fort de ce volume, dix pour cent reviendront a l'Auteur sur toute la
vente 3et toute reedition et tons droits sur le texte original et que les
comPtes seront arretes chaque annee le 30 uin et regles le 31 Octobre
au plus tard •
que l'Editeur ni l'Auteur ne feront aucun chapgement au texto prime
et que l'Auteur s'engage, aussitot requis a effectuer la correction des
epreuves ;
que Manteau traitera comme it lui Plaira pour route reedition du tox to
original ou reproduction entiere ou Partielle en B e1gique ou a 1e
'tranr
a
son
seu1
profit,
sau
ix
pour
cent
pour
l'Auteur
•
,
ge
9ue tout ce qui concerne la radio, 1a mise au thea'~ tr eo ute cinema concernera 1'Auteur seul, a son profit ;
de meme que route traduction .[]
4
J 'esPere there madame que vous admettrez tout cela comme Pratique
et equitable et que nous signerons bientot
Dans cet esPoir J'e vous Presente l'exPression de mes plus resP e ctueux
et reconnaissants sentiments
[i] Dit getypte ontwerp van een aangetekende brief gericht aan mevrouw Manteau
werd geschreven door Vandeputte . Op 8 februari 1950 schriJ'ft hiJ' aan ziljn dochter
Marie dat er eniga hoop op beterschaP van ziJjn financiele situatie bestaat . HiJ' zou
een uitgave verzorgen van een bepaald werk, maar `cette chose profitable nest
encore qu'une esperance . De meme la traduction du flamand, a Paraitre chez Gallimard, H .V, traducteur, du roman Metsiers de mon tres cher l'eune ami Hugo Claus,
qui vient d'avoir le prix Goncourt flamand . Mais it y a l'editrice, la feroce Mme Manteau, qui chicane sur le contrat et, notamment, vent plopger dans mes droits de
traducteur' (deel X, p . 652) . Met zijn briefontwerp reageert VandePutte op her door
Manteau opgestelde en Claus op 24 januari 1950 toegestuurde contract voor De Metsiers . Of deze brief aan Manteau werd bezorgd staat niet vast . Uit her J'aar 1950 ziJjn
geen brieven van Claus aan Manteau bekend . Ook een brief die betrekking heeft o P
her contract van 24 januari 1950 werd niet gevonden .
[2] Artikel 8 van bet contract van 24 januari 1950 voorzag eveneens een oplage van 2500
exemplaren, maar reserveerde 250 exemplaren, waarvoor geen auteursrecht van 10
diende betaald, `voor de auteur, de pers en de propaganda', zonder dat bepaald was
wie war kreeg .
[3] Artikel 9 van bet Manteau-contract voorzag dat loon exemplaren van de eerste
oplage van 2250 resterende exemplaren vrij waren van auteursrechten .
[4] Artikel 13 gaf de uitgever `algehele volmacht' met betrekking tot alle vertalingen en
bewerkingen en voorzag voor hem 50 % van alle inkomsten .

V-i . [Oostende],

17

februari 1950
17 .2 .50

Cher Hugo Claus,
J'ai eu hier la visite de 1'aimable et essoufflee Miss Benelux .
Vous feriez bien, pour des communications de cette importance, de
venir vous-meme, par lettre ou en personne .
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Votre accord avec Manteau a pour moi - et vows le savez - une importance
vita1e dans mon mic-mac [']
Benelux m'a dit en substance, que vous vows etiez arrange avec
Madame Manteau mais que vous aviez du ceder sur certains points,
Pour obtenir 1 argent» mais q ue toute fois vos ouvrages futurs etaient
saufs . [2]
Ale!. Sur qof
u avez-vous cede?
Si c 'est sur 1a traduction, J'e ne vous le Pardonnerai pas .
De"Ja' J'e vous a n veu x da voir Pe ru huit j 'ours
ours a' me livrer votre texte
su is si pesse
r ' . Ii me aut une somme avant 1e z5 courant ou , vraisemblablement, J'e sauce
Mais > s i vous avez obtenu de 1'argent et que vous m'en Passiez en Pret,
tout va bien []3
e recopferal cette lettre-ci a votra adresse d Ostende , pour etre sur de
vous voir, a la Librairie dlmanche
p rocham avant midi et demie
Votre ami
HVandePutte [ ;]
[1]

Wellicht heeft Claus van ziJjn verbliJ'f als dienstplichtige in Brussel gebruik gemaakt
om de daar gevestigde uitgeveriJ' to bezoeken en er het voorgestelde contract to

bespreken .
[ z De oPvallendste verandering die VandePutte in ziJjn aangetekende brief van februari
had voorgesteld behelsde het zogenaamde voorkeursrecht . Artikel 14, dat VandePutte in ziljn geheel had geschraPt, bePaalde dat de auteur ziJjn werk pas dan elders
kon laten uitgeven `zodra de uitgever tien werken aangenomen heeft' . Daarbij was
niet duidelil'k of het alleen Prozawerken betrof . Verder werd namelijk ook nog

bePaald : `De auteur biedt dus alle werken van zijn hand, die zullen volgen op `De
Metsiers', de uit gever aan [ . . .J', inclusief `dichtwerken', `vertalingen van buitenlandse werken' en zelfs `boeken die hij in samenwerking zou schrijven' .
[ 3] In ziJjn brief van 13 J'anuari 1950 had VandePutte de vertaling nog aan Claus overgelaten (`Faites tout desuite la traduction du roman') . Hier lijkt Vandeputte die voor zichzelf to claimen : hiJ' had de tekst allang willen hebben en heeft geld nodig, geld dat
Claus wellicht van Manteau gekregen heeft en in ruil waarvoor hij blijkbaar op
bePaalde Punten toegevingen heeft moeten doen . Indien Claus echter heeft toegegeven op bet punt van de vertaling, dan kon Vandeputte geen aanspraak meer
maken op een (te lenen) deel van bet geld .
22 april 1948 - met de hele familie to
[4] Claus verbleef vanaf maart 1948 - officieel vanaf
Oostende, maar heeft vanaf 1 sePtember 1948 een huurovereenkomst met de eigenaar van bet Hotel de Londres in dezelfde stad .
[ 5] De rugzil'de van het eerste halve blad bevat een ontwerp voor de omslag of de titelpagina van bet Pantomimegedicht Zonder vorm van proces, dat in september 1950 hij
Draak in Brussel zou verschijnen . Het werd door Claus boven de titel gesigneerd .

V-2 .

[Oostende],

17

februari iggof'1

Cher H . Claus

17 .2 .50

(copie rapide de la lettre que je vs adresse a Bruxelles)f'1
Hier visite de Benelux

Feriez mieux, pour communications de cette importance, de venir par
lettre ou en personne.
Votre accord avec Mme Manteau a pour moi - et vous Ie savez - une
importance vitale dans mon mic-mac.
Benelux m'a dit, en substance, que vs aviez traite avec Mme Manteau,
mais que vs aviez dft ceder sur certains points, «pour obtenir l'argent»,
mais que toutefois vos ouvrages futurs etaient saufs.
Ale! Sur quoi avez-vs cede?
si c'est sur la traduction, je ne vs Ie pardonnerai pas.
Deja je vous en veux d'avoir perdu huit jours a me livrer votre texte.
Je suis si pressel 11 me faut une somme avant Ie 25 courant, ou, vraisemblablement, je saute.
Mais, si vs avez obtenu de l'argent, et que vous m'en passiez en pret,
tout va bien.
Je com pte absolument sur votre visite, a la Librairie, dimanche prochain
avant midi et demie
Votre ami
HVandeputte
[1J Deze brief, een enigszins bekorte versie van briefv-1 van dezelfde dag, duidt aan hoe
bezorgd Vandeputte was over de mogelijkheid dat de vertaalrechten van Claus'
debuutroman hem zouden ontglippen.
[2J Claus was nog tot 29 maart 1950 dienstplichtig. Hij was gelegerd in de Rollinkazerne
te Etterbeek. maar verbleef als redacteur van Soldatenpost, het officii;\e tijdschrift
van het Belgisch Leger, in de Prins Boudewijnkazerne aan het Daillyplein te schaarbeek.

VI. Oostende, [voor of op 20 februari 1950 j['J
Je['J donne par la presente a Henri Vandeputte exclusivement tous droits de traduire en franc;ais mon roman «De Eendenjacht», la Chasse
aux canards, de placer cet ouvrage chez un editeur et de recueillir tous
les benefices de cette traduction (a charge pour Ie traducteur de me
remettre la moitie des benefices nets resultant de cette traduction.)
J'ai fait ou ferai avec les editeurs, belges ou neerlandais, de ce roman,
les arrangements necessaires pour que tout benefice leur echappe sur
la traduction en question.
Je prie Henri Vandeputte de me confirmer sa bonne acceptation de la
presente,
Ostendele
Hugo Claus
[1 J De date ring berust op de vermelding van 20 februari in brief VII, gedateerd op 27
februari 1950. Het gelijnde papier draagt op de achterkant in de linkerbovenhoek
volgend gedrukt adres: Fernand Feys -11, rue de I'Orge - Tel. 118 - Ostende.
[2J Evenals brieflY was deze tekst, in het handschrift van Vandeputte, bestemd om
door Claus onderschreven te worden. Na de twijfelachtige mededelingen van EUy
Overzier over de onderhandelingen met Manteau nam Vandeputte blijkbaar het
zekere voor het onzekere en stelde zelf een door Claus te ondertekenen verklaring
op, waarbij hij de exclusieve Franse vertaalrechten van diens debuutroman kreeg
toegewezen.
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VII . Oostende,

27

februari i95o
27.2 .50

Ostende

i4,

rue de Madrid

Cher Hugo Claus,
D'accord avec votre lettre du Zo de ce moisCl, au sujet de la traduction
en fran~ais de votre roman «De Eendenjacht» dont je m'occuperai pour
le faire accepter par un Editeur, le net de tous droits sur cette traduction partage moitie moitie entre vous et moi .
Votre tout devoue
HVandeputtef'1
[i] Met deze brief bevestigt VandePutte dat Claus hem de gevraagde verklaring bezorgd
heeft . Deze verklaring is niet ternggevonden . Wellicht konden Claus en VandePutte
deze verklaringen ook gebruiken in hun besPrekingen, de een met uitgeveriJ ' Manteau, de ander met zijn schuldeisers .

[2] Op 7 maart i95o stelde Manteau een nieuw contract op met enkele oPvallende wiJ'zigingen . Op bepaalde, door Vandeputte aangevochten artikelen, zoals 8 en 9 over

het wegvallen van het auteursrecht, resPectieveliJ'k over 250 en iooo exemPlaren),
had Claus duidelil'k toegageven . Conform artikel 13 claimde de uitgever nog steeds
`algehele volmacht' met betrekking tot de reProductierechten, maar er werd een
uitzondering gemaakt voor de Franse vertaling : `Reserve words echter gemaakt voor
een reeds in behandeling ziJ'nde Franse vertaling door Henri Van de Putte, waarvoor
de auteur vrij is to onderhandelen' . Ook het voorkeursrecht werd drastisch ingeperks en gold voortaan nog slechts `ziJjn volgende roman' .

VIII . Oostende, i7 juli iggifll
Henri VandePutte
2 Rue de Madrid
Ostende

Le

27

Juillet i95i

Monsieur Hugo Claus
Hotel de Verneuil
29, Rue de Verneuil
Paris Vile
Mon cher Claus
J'ai bien re~u it y a quelques fours votre lettre de Paris, non datee .
Je ne desire principalement qu'une chose c'est que votre Chasse aux
Canards paraisse . Par consequent, j'adopte 1'attitude la plus bienveillante possible quant a ma traduction et a mes droits . f'1
Ou bien le lecteur de votre editeur craint 1'aspect nordique de mon
nom . Ou bien it a clans sa manche un petit copain qu'il veut faire
profiter de 1'occasion . Ou bien, plus probablement, veut-il assaisonner a la franFaise votre ouvrage . Peu importe, du moment que votre

roman Parait etque vous etes sat isfait de sa transposition en fran~ais
Moi Ja sues his n sur du hon francais de mon travail etJe n ai Psuss qu a une
chose : serrer du plus Pre's possible votre texts et votre genre d'ecriture
Mais it est evident qu'il n'Y a pas a Paris cinq Personnes pour traduire du
flamand votre livre et que c'est ma traduc ion,
mon travail qui servira de
~
base Sur ce point votre lettre le prouve vous etes d'avance d'accord
Conse'~uemment,
mon travail doit etre remunere a suis d'accord, si
1
vous me PaYez trois mule francs bel9es a la Parution du volume , pour que ce
Paiement soft considers comme cloturant nos comPtes et pour que la
traduction soft signee de n'importe qui au gre de l'editeur [3)
Confirmez-moi nettement votre accord aver la Presents et dites-moi
en meme temps quand exactement le livre Paraitrait Renseignezmoi en meme temps un Peu sur vos activites et ecritures et croYez a la
sincere amide un omme qui n 'a qu un e aut c est etre toulours a
court d'argent comptaut
HVandePutte
[1}

Wat voorafging . Op 27 februari 1950 had Vandeputte toegezegd de vertaling van De
Metsiers en de publicans ervan bij een Frans uitgever voor zijn rekening to nemen .
Cepraamd door geldnood heeft hij blijkbaar bijzonder snel gewerkt . Al op 13 december 1950 nodigt Raymond Queneau van Callimard Claus uit voor een gesprek . De
inhoud ervan words door Vandeputte op 3 januari 1951 in een brief aan Caby Jeanbaptiste samengevat ais : `traduction repoussee aver eloges' . Queneau bevestigt dit
op 7 februari 1951 schriftelijk aan Claus : `Ainsi que je vous l'avais laisse prevoir, noun
n'avons pas cru pouvoir retenir pour nos editions votre roman «LA CHASSE AUx
CANARDS<< .

Mais, comme je vous 1'avais egalement dit, votre oeuvre nous interesse

et nous serious heureux de pouvoir lire votre prochain ouvrage' . Deze brieven bevinden zich in het archief van het Clauscentrum .
[ i] Op grond van deze brief mag men aannemen dat Claus in ziJjn niet teruggevonden
schrijven Vandeputte heeft meegedeeld dat diens vertaling van DeMetsiers niet werd
aanvaard door een Franse uitgever . Het betreft hier echter niet de vertaling die aan
Callimard werd aangeboden en die Raymond Queneau eerder al had afgewezen . Dat
blijkt uit de brief die Vandeputte op 3 januari 1951 stuurde aan zijn ex-schoondochter CabY Jeanbaptiste in Parijs . Zij was in 1919 getrouwd met Vandeputtes zoon
Louis en in 1929 hertrouwd met de Franse journalist Raymond Manevy, hoofdredacteur van Paris-Soir, medestichter van Liberation en secretaris-generaal van France-soir .
Vandeputte schrijft haar : `Vows aurez la visits dun beau jeune garcon, Hugo Claus,
Beige flamand, parlant bien le francais avec des cuirs, dons j'ai traduit La Chasse aux
Canards, roman prime en Belgique, traduction repoussee avec eloges par Queneau.
Peut-etre Raymond aura-t-il un tuyau ou une recommandation, du core Julliard?'
(deel XI, p . 336) . Bedoeling van het bezoek was om na to gaan of Manevy zijn contacten in de Franse uitgeverswereld kon inzetten voor de vertaling van Claus' roman .
Het is mogelijk dat uitgeverij Julliard werd benaderd en dat de afwijzing waarover
Vandeputte schrijft in zijn brief aan Claus van 21 juli 1951 daarop betrekking heeft .
[ 3] VandePutte stems ermee in dat andermans naam ais vertaler words opgevoerd, op
voorwaarde dat hem, zij het pas bij verschijnen van de vertaling, een bedrag van
3000 frank words uitgekeerd . Zoals in de inleiding vermeld, is dat eerste precies was
zal gebeuren wanneer Fasquelle de roman publiceert .
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IX . [Oostende], 5 januari 1952
5 .1 .52
Cher vieux Claus [']

On nest pas plus gentil que vous .
Votre colis de fruits - deja manges! queues pommes! - ce n'etait pas
seulement tres parisien, mais 1'amitie meme, Si precieuse, plus encore
quand on la partage et qu'on vient precisement de se foutre a la poubelle .
Merci . Donnez-nous beaucoup de beaux poemes cette annee .
Quel dommage! Je viens d'apprendre que mon frere Permeke est
mort, f'1
Je vous renvoie votre «Tete» encadree et votre ravissante Nonnette .
Je joins au paquet 3 Cobra et 2 Alexinsky : vous avez plus de chances que
moi de voir ces gens-la . f'1
Donnez votre adresse a Knocke .f°1
Amities . Amities .
HVandeputte
[ 1] Het

woord `vieux' is omcirkeld . In zijn brief van 12 januari 1952 sprak Vandeputte
Gaby Jeanbaptiste aan als `Chere vieille Gaby' en lichtte dit als volgt toe ; `Je mess
vieille daps le sens de l'amitie, bien entendu' (deel XI, p . 336) .
2 De schilder Constant Permeke overleed to Oostende op 4 januari 1952 .
3 Vandeputte probeerde niet alleen boeken tweedehands to verkopen en uit to lenen,
hij verkocht ook tijdschriften en schilderijen, zowel die van hem als die van anderen . Tot die laatste categoric behoorde ook werk van Claus . Welke werken hier
bedoeld zijn, is onbekend . Met `3 Cobra' words wellicht gedoeld op drie exemplaren
van Cobra, het tijdschrift van de experimentele kunstenaars, waarvan het laatste
nummer verscheen in de herfst van 1951 . Met `2 Alexinsky' zou kunnen worden

gedoeld op twee exemplaren van Alechinsky's enige uitgave uit die tijd, namelijk
het in 1950 gepubliceerde boekje Les poupees de Dixmude (Bruxelles, Editions Cobra) .
[4 ] Blijkbaar verbleef Claus in die tijd niet alleen in Oostende, maar ook in de door
Henry Van de Velde ontworpen villa van de schilder Albert Saverys, villa Westhinder, gelegen op de Zeedijk in Knokke-Zoute . Claus was bevriend met Alberts zoon
Jan Saverys (1924), die ook schilderde .

X. Oostende, 6 maart 1952
14,

rue de Madrid

6 .3 .52

Vous vous cachez bien, cher Ami et arriviste en sarabande!
Je savais que c'etait au Zoute .
J'ai du m'adresser a Raymond Art. ['1
Au moms, vous travaillez?
Moi guere . Depuis le 31 decembre et notre exit de chez la mere de
Grasse, je suis a moitie creve et sans que ~a diminue .f'1
Grippe, emphyseme, su ffocations . Tout ~a vient du coeur breloque,
parait-il .
«A la belle vue de tous les medicaments» .

Tout ce que ) ' jai Pu reussir en sePt semaines ce sort mes huh Entretiers a la Radio pour celebrer mon soixante-quinzieme anniversaite .[']
Its m'ont enregistre ~a en deux fois
Mais six heures dehors = deux l •o urs de rePos obli gatoite .
J jai aussi une conference a Angleur, vers le 20 courant - si l•e suis r etaPe' .
Mais , ] ' e serai dit Vroome secretaire permanent de 1' Ouverture du
Nouveau Kursaal
Cette inauguration pour 1953, affirme-t-i1 .[]
Vous?
i avez-vows des nouvelles de Fasquelle? Le vieux est mort demandezen d'urgence aul•eune [5]
z . Omer KYndt, votre admirateur integral, Steenweg op Gistel, 31,
Westkerke pleure pour vous voit .
Irait au Zoute pour obtonir cette faveur .
N'a pas encore et voudrait avoir
A - numeros de Til•d en Men s , avec Poemes contes
B - quelque chose daps de Gi ds
C - Registreren
D - Klein dagboek
E -Trancredo Infrasonic , poemes
S'il y a a payer, l•e Paierai
Ecrivez! de tout coeur votre
HVandePutte
[i] Blijkbaar kende Vandeputte niet het juiste adres van de villa van Albert SaverYs,
maar kon hi1' bet achterhalen via de Oostendse kunstschilder Raymond Art (19191998), die J'arenlang hoofd decoratie was van bet casino to Knokke .
2

Al bleef VandePutte bliJ'kbaar wel zaken doer, officieel werd de Librairie op 31
december 1951 definitiefgesloten . Zie in dat verband o .m . deel XI van bet verzamelde werk, p. 270 & 336- 337

[3] Deze `Entretiens RadioPhoniques avec Eduard ForteYne' warden oPgenomen op 7
februari 1952, door bet t N R in acbt delen uitgezonden tussen 16 februari en 5 aPril
1952 en gepubliceerd in deal XII van bet verzameld werk, p . 51-92 .
[4] Ondanks zijn leeftijd en zijn minder aangename ervaringen bliJ'ft VandePutte uitkijken naar werk in bet Oostendse casino . Op 17 januari 1952 scbrijft hij aan ziJjn
docbter Marie ; `Le grand x east le nouveau Kursaal,

ou j'aurais

un job daps mes

capacites de travail actuelles - et au sujet duquel on sera fixe apres le 31 courant'
(deal x, p . 658) . Emiel Vroome (1886), liberaal schepen van Oostende, was in de penode 1946-1952 bevoegd voor financier, handel en nijverheid .
[ 5] De gevraagde `nouvelles' badden ongetwijfeld ook betrekking op VandePuttes
roman Sultan Caid . Eugene Fasquelle (1863) overleed to PaniJ's in 1952 . Zil'n zoon Charles behartigde de zaken vanaf 1951 .
[ 6 Omen Kyndt (1929), neo-expressionistisch schilder, drukker-letterzetter van beroe P
en werkzaam biJ' de Oostendse kraut Het Kustblad, was een bewonderaar van Claus
vanaf ziljn Oostendse til'd . HiJ' leerde VandePutte kennen via diens boekhandel .
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Sanne Parlevliet

wie Keno OS ouoe veruaLen?'
De jeugdliteraire missie van bewerkers van historische
letterkunde

`Wie kent de oude yerhalenm Nederlan ?'
1 eraar en Pedago0g
• vroeg schri'ver,
l
D .L . Dasl er zich m 1924 a De mid e1eeuwse handschrif to nw ar n e w eliswaar o ntciJ ferd er w aren uitmuntonde commentaren oop de verhalen geschreve n en de teksten waren Prachtig uitgageven Maar ze werden niet meer
J ze in
g elezen, ze werden alleen nog bestudeerd `Ei gendom van ons yolk zijn
geen enkel oPzicht,' constateerde Daalder mismoedig • En het hielP niets dat
bet literaire leesonderwiJ's de teksten in bet curriculum had oPgenomen
want daar werden alleen weinig inspirerende fragmenten gelezen
de kinderen vervelen zich daarbiJ' gewoonliJ'k - de lastiga woorden en
de yermoeiende commentaren telkens die vaak meer getuigenis afleggen van de taalkennis van den leeraar dan van ziJjn liefde voor de geschiedenis ze' if, maken de litteratuur ongenietbaar, hbet fragmentarische
belet alle meelev en met de `halden en heldinnen' van de historie '
Dirk Leonardus Daalder (1887-i9G3) werkte als leraar aan de Rijks-xas to Alkmaar en schreef daarnaast zowel voor als over kinderen .'
In i95o publiceerde hij zij n opus magnum Wormcruyt met suycker, dat wordt
beschouwd als een van de belangrijkste werken van de vorige eeuw op bet
gebied van de jeugdliteratuur .
Kinderen kennis laten maken met bet (West-Europese) literaire erfgoed
was een speerpunt in Daalders literaire pedagogiek . In zijn boek en in zijn
artikelen over literatuur voor kinderen pleitte Daalder er herhaaldelijk voor
om mythen, sagen en legenden toegankelijk to maken voor jongere generaties . Hij droeg daar zelf ook aan bij door verschillende bewerkingen van
oude verhalen to puUliceren : `Niets kon mij liever zijn, dan de verhalen to

Dirk Daalder omstreeks 1913 [Letterkundig Museum)

bewerken, die tot de boeiendste en belangrijkste behoren van de oudste literatuur uit de Westerse landen," schreef hij hierover .
Het citaat waarmee dit artikel werd geopend komt uit Daalders voorwoord bij
de serie Oude Verhalen die G .B . van Coor Zonen uitgaf in 1924 en 1925 . Deze serie
Uevatte bewerkingen van Ferguut, Floris ende Blancef loer en Homeros' Ilias . In i95o
publiceerde Daalder De historie van de vier Heemskinderen bij A . Voorhoeve, gevolgd
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door verhalen uit de Arthur-cyclus in De ridders van de tafelronde bij Cantecleer
en Karel ende Elegast bij De Wereldbibliotheek in i95i . Die historie van Reynaert die
Vos kwam in 1953 weer bij C .B . van Coor Zonen uit en twee verzamelbundels
met bewerkingen van oude verhalen verschenen bij uitgeverij Het Spectrum
onder de titels Mythen en sagen uit het oude Europa (1959) en Sagen en Legenden (i9Gz) .
Daalder leidde alle bewerkingen in met een voorwoord of uit met een nawoord .
Hierin benadrukte hij dat het vrije bewerkingen waren en geen letterlijke

D .L . Daalder, Mythen en sagen uit het oude Europa . Prisms-boeken, Utrecht/Antwerpen 1959

vertalingen, omdat de originele teksten door hun leeftijd en de leeftijd van
de beoogde lezers niet zonder tussenkomst van een bemiddelende bewerker
to verteren waren . Daarnaast gaf Daalder in de voor- en nawoorden achtergrondinformatie over de originele teksten en noemde hij de bron(nen) op
basis waarvan hij deze bewerkt had . Bovendien legde hij uit waarom hij uit
de enorme verzameling volksverhalen juist deze gekozen had om to Uewerken . Zijn intentieverklaringen weerspiegelen een comUinatie van interpretaties van de oorspronkelijke teksten en heersende opvattingen over bet
wezen van bet kind en bet kind als lezer .
Daalder was niet de enige die zich in deze periode ten doel had gesteld historische literaire teksten toegankelijk to maken voor een jong lezerspubliek .
Tussen 1850 en i95o kwamen talloze bewerkingen voor kinderen op de markt,
varierend van trouwe schooluitgaven voorzien van lees-, schrijf- en discussieopdrachten, tot prentenboeken voor de kleinste lezertjes, waarin de verhalen
gereduceerd werden tot grappige tekstjes bij schattige plaatjes .`
Een blik op deze smeltkroes van educatieve, pedagogisch verantwoorde en
onverantwoorde, dure literaire en goedkope pulpuitgaven laat zien dat vooren nawoorden zoals die van Daalder niet ongewoon waren. De meeste behandelden de volgende vragen : Waarom moet dit boek gelezen worden? en Hoe
moet dit boek gelezen worden? Het antwoord op de eerste vraag diende ertoe
de lezer to verleiden om bet boek to gaan lezen . De tweede vraag leidde tot
bet geven van leesinstructie .
De antwoorden die de bewerkers in de voor- en nawoorden op de vragen
gaven, werpen licht op hun jeugdliteraire missie . Deze Ulijkt drieledig .
Daalder en zijn collega-bewerkers wilden kinderen via de Uewerkingen kennis laten maken met Europa's literaire rijkdom om hen een cultureel besef,
in sommige gevallen zelfs een nationaal besef, bij to Urengen en tegelijkertijd bet voortbestaan van de oude verhalen to waarborgen. Daarnaast zagen
zij voor de verhalen een rol in de maatschappelijke en morele vorming van de
lezers weggelegd . Bovendien meenden zij dat de stof genot en vermaak hood,
voor iedereen, maar vooral voor kinderen .

Parel onder de Dietse chansons
`Veelal beseft men to weinig welk een rijkdom aan epische, heroische verbeelding Europa in de middeleeuwen ons heeft nagelaten,'S staat er to lezen
in de binnenflap van Daalders Mythen en sagen uit bet oude Europa (1959) . In
Oude Uerhalen had hij er nog vooral over geklaagd dat ons literaire erfgoed niet
gekend werd . In zijn latere bewerkingen ging hij over op een positiever pleidooi voor bet aankweken van cultureel besef onder jonge lezers . Net als veel
andere Uewerkers benadrukte hij dat er al generaties lang van de verhalen
werd genoten . Karel ende Elegast noemde hij een `parel onder de Dietse chansons de geste" en tot de vier Heemskinderen voelden volgens hem zowel de
grote massa als geleerden zich aangetrokken .'
De vermaardheid van de oude verhalen door de eeuwen been werd gezien
als een goede aanbeveling voor bet lezen ervan . Altijd is bet '( . . .) yolk in
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onverflauwde belangstelling zij n eigen nationale poezie trouw gebleven,"
schreef De Waard bij zijn schooluitgave van Floris endeBlancefloer in 1926 :
Was bet in de laatste [de Karel-romans] de eenvoudige, rake teekening
van krachtige figuren en scherpe conflicten, de vereeniging van
humor en tragiek, zoo door alle tijden den Nederlander lief, die bet
yolk gedurende zeer langen tijd boeide en bekoorde, in Floris ende
Blancefloer is bet de groote kracht van een zuivere liefde, alle moeilijkheden to boven komend, die jong en oud in gespannen aandacht
hield bij bet lezen of horen van dit bekoorlijke verhaal ."
De Jong gebruikte hetzelfde argument . Hij haalde in de inleiding bij zijn
Roman der vier Heemskinderen (1922) Alberdingk Thijm aan, die in 1851 had
geschreven : `De Nederlanders hebben de Heemskinderen bemind met een
trouwe, met een ridderlijke, met een Middeleeuwsche liefde . •' ° En zelfs uitgevers gebruikten historische argumenten om de bewerkingen aan to prijzen ; volgens de serienaam van de schooluitgaven van Middelnederlandse teksten bij J .B . Wolters waren de verhalen `Van alle tijden' en de titel van de
reeks bewerkingen die onder redactie van P . de Zeeuw Gzn. Uij G .B . van Goor
Zonen werd uitgegeven suggereerde dat het allemaal `Oud Coud' was wat er
werd bewerkt."
Naast bet aankweken van cultureel besef bij jonge lezers dichtten bezorgers van uitgaven van teksten uit bet Nederlandstalige literaire erfgoed ook
een natievormende functie aan bet leren kennen van deze verhalen toe . Het
in ere houden van de nationale cultuur ten behoeve van de identiteit en de
continuiteit van de Nederlandse natie vormde in de negentiende en begin
twintigste eeuw een van de peilers van bet literaire leesonderwijs, constateerde Van Kalmthout (zooi) : `Als men zich bij bet leesonderwijs bleef verdiepen in heden en verleden van de eigen taal en literatuur zou de `Nederlandsche stam' van Nederlanders, Vlamingen en Zuid-Afrikanen niet door
volksvreemde invloeden ondermijnd kunnen worden . •' = Men ging ervan uit
dat typisch Nederlandse eigenschappen, zoals soberheid, humor en realiteitszin, uit de Middelnederlandse teksten konden worden geleerd ."
Een voorbeeld van de natievormende functie komt uit de anonieme
Reynaert-bewerking van 1850 . Hierin schreef de bewerker trots over `eenen
Nederlander' die een werk had geschreven dat `eenen bijzonderen invloed
heeft gehad op bet genoegen en bet vermaak, en misschien ook op de verlichting
der meeste volken van Europa'." Hij werd in 1923 gecorrigeerd door Lindemans, die Reynaerts Vlaamse wortels claimde en de lezers van zijn schooluitgave er `een frissche kijk-op-het-leven' mee wilde bijbrengen :
Op onze schoolprogramma's mag een zoo door-en-door nationaal werk
als Reynaerts historie staan . De Crieken aanzagen Homeros' Ilias als
bet schoolboek, waarin ze alles leerden ; en juvenales beschrijft ons de
Romeinsche schooljeugd buiten adem langs de straten loopend, met
onder den arm, als eenig schoolgerief, een lijvig manuscript van
Vergilius' Aeneis, bun nationaal gedicht : Mogen wij dan zoo verwaarloozen dit verhaal, dat, door de overlevering der tijden, helemaal van
ons geworden is?"

Ook voorwoorden bij bewerkingen die niet bedoeld waren voor schoolgebruik
getuigden sours van een nationalistisch getint enthousiasme . Het voorwoord
van De scheepsjongens van Bontekoe (1924), een heel vrije bewerking van het zeventiende-eeuwse scheepsjournaal journael oftegedenckwaerdige beschrijvinghe van de
Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantz. Bontekoe van Hoorn, richtte Johan Fabricius
expliciet `Aan de Hollandsche jongens!' Volgens Fabricius konden zij van de
`geschiedenis Snzer zeevaarders', het verhaal `van een der eerste, kranige
`Schippers naast God' die met hun wakkere mannen bns gezag in Indie vestigden' in `onze Gouden Eeuw' het doorzettingsvermogen leren dat nodig was
our een echte man to worden : `Het leven van een Man, jongens, gaat nooit
zonder stormen voorbij . Hoe verder het land, dat je bezeilen wilt, hoe moeilijker en gevaarlijker de reis . Verlaat je schip niet, voor het onder je bezwijkt!
Dan zal men later zeggen : `Hij voer door vele stormen, maar zijn reis werd
een reis van Bontekoe!"."
Het verleden als bouwsteen voor de toekomst werd dus niet alleen op het
niveau van de gehele natie beargumenteerd, ook op het vlak van de persoonlijke groei zouden de bewerkingen een bijdrage kunnen leveren, beweerden
bewerkers . Het verleden van de verhalen werd in verband gebracht met de
toekomst van de jonge lezers . De teksten zouden de socialisatie van het kind
gunstig beinvloeden . Uit de voorwoorden Ulijkt echter ook dat dat sours compromissen vergde .
:
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I sBRANTSZ . BONTEKOE van Hoorn, Tessel u t heY g
varen voor schipper, met het schip ghenaemt ; N i e u-H o o r n,
ghemant met zo6 eters, gro ot omtrent SSo listen, met een
Oosten-Wint
"
Zoo m'n J'on ens zet het
ournael" in van een der eerste,
kranige „SchiPl'ers naast God", die met hun wakkere mannen
ons geza8 in Indie vestigden . Elke kaJ'uitsJ"ongen uit de zeventiende eeuw had, als hiJ' ook maar een beetJ'e lezers kon, het verhail in zijn scheepskirt liggen biJ j z'n biJ`beltJ"e en ziJjn onderbroeken. En Potgieter dichtte op B0 rTEKOE's reis een reeks
„liedekes".
BONTEKOE heeft geen zilvervloot veroverd en ook $een tocht
naar Chatham gemaakt . HiJ' volbracht ziJjn rimpele oPdracht
(met een notedol'-zeekasteel de KaaP to omzeilen) in rusti g
vertrouwen op God, -- als alle schipPers uit onze Gouden
Eeuw, die op hun avontuurliJ'ke zwerftochten naar het onbekende land door oud en J`ong werden nageo©gd en beniJ'd our
de heldhaftige tank, die ze gin8en vervullen. En WILLEM
I saxANT z . BONTEKOE zoo waarschiJ'nliJ'k evenals ziJjn kameraden geheel in de vergetelheid zijn geraakt, wanneer hiJ` niet
een reis had gemaakt zoo vol togenslagen, als de geschiedenis
onder zeevaarders er wellicht geen andere telt .
Maar hij was taai . Toen ziJjn schiP op den Indischen 4ceaan
in brand vloog, verliet hiJ' het niet, voor hiJ' ermee de lucht
insprong. En in een hulkJ'e wist hiJ' Batavia to bezeilen .
WILLEM

Het leven van een Man, J'ongens, gaat nooit zonder stormen
voorbiJj . Hoe verder het land, dat J'e bezeilen wilt s hoe moeiliJ'ker en gevaarliJ'ker de reis . Verlaat J'e schiP niet, voor het
onder J'e bezwiJjkt ! Dan zal men later zeggen s HiJ' voer door
vele stormen, maar zijn reis werd een reis van BONTEKOE !"
JOHAN FABRICILTS

(R)

Voorwoord van Johan Fabricius bij De scheepsjongens van Bontekoe (1924)
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Er zij n vele Reintj es in de wereld
Bewerkers verantwoordden zich herhaaldelijk voor de morele invloed van de
verhalen op de lezers . Cezien de ontvankelijkheid en de neiging zich met literaire personages to identificeren vroeg J .A . Slempkes (1929) zich in zijn bewerking van de Reynaert bijvoorbeeld of of `dit bijtend scherpe dierenepos, waarin

Illustratie van Rie KooYman biJ' Die historie van ReYnaert die vos van D, L, Daalder (igs3)

ten slotte de sluwe booswicht met de winst gaat strijken, [ . . .] uit moreel oogpunt wel to gebruiken' was ." Ook Jan Ligthart (1909) zag in dat men misschien bezwaar zou kunnen hebben tegen het ongecensureerd aanbieden van
bet Middelnederlandse verhaal aan jonge lezers met ontvankelijke karakters .
`Reinaert, de vos Reinaert, is gewoonweg een schurk . Een doortrapte schurk .
Een lage, listige schurk . Een gemeene en bovendien vieze schurk','° opende
hij de inleiding bij zijn onderwijsuitgave . Toch geniet iedereen van de streken
van de leugenachtige moordenaar, constateerde hij . `Zijn we dien groven en
to gelijk verfijnden wreedaard dan misschien eenigermate verwant?' en
`Hebben we iets van die vossennatuur in onszelf?' zo vroeg hij zich af."
Om de lezer vrij to pleiten van de beschuldiging to genieten van laaghartige
schurkenstreken noemde Ligthart Reynaerts goede eigenschappen op. Zijn
humor, moed, verstand en - last but not least - ideale huisvaderschap vormden verzachtende omstandigheden voor Reynaerts misdadige karakter en
zorgden in de ogen van Ligthart voor de literaire kwijtschelding voor zijn
zonden . In 1953 voegde Daalder daar `zelfbeheersing, inzicht in bet zieleleven
van anderen en [ . . .] hoffelijkheid' aan toe .'°Deze karaktereigenschappen
werden impliciet opgevoerd als alternatief, navolgenswaardig voorbeeld voor
de jonge lezers .
Er waren meer bewerkers die bet aanleren van wenselijke karaktereigenschappen op bet oog hadden . De `diepe menschelijkheid' van Beatrijs zou de
lezer `berouw [ . . .], vergiffenis en teedere devotie' bijbrengen, volgens Spitz
(i9iG) ." Ising (i88o) roemde bet `ridderlijk eergevoel' van de vier Heemskinderen,"Slempkes (1918) hun `daadkracht',"en Daalder (1952) bezong de
`moed en zelfverloochening' van de Karolingische ridders . 2
Maar er werd niet alleen een beroep gedaan op de moreel vormende kracht
van de verhalen . De, in de ogen van de bewerkers, immorele elementen kon•

Bewerking van P, de Zeeuw in de serie Oud Goud (GB . van Coor Zonen, 's-Cravenhage, circa 1940)

den ook bijdragen aan de ontwikkeling van de individuele lezers, namelijk
aan hun maatschappelijke ontwikkeling . Daalder (i95o) stelde zich bijvoorbeeld de vraag of men kinderen wel mocht binnenvoeren in de harde wereld
van Reinout van Montalbaen en zijn broers . Hij antwoordde bevestigend :
`Het is goed, jonge mensen zonder oogkleppen de wereld in to zenden die hen
wacht : een realistische blik sluit idealisme niet buiten - ook dat kunnen de
oude chansons hen leren'.'5
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Een anonieme bewerker had dezelfde functie al in 1907 verdedigd, toen hij
zijn lezers expliciet opriep zich to hoeden voor types zoals Reynaert : `Daarin
schuilt een goede les voor u, kinderen! Er zijn vele `Reintjes' in de wereld ; gij
zult er wel ontmoeten . Herinnert u dan bet lot van Bruin, den beer, en
Hinze, de wilde kat, en luistert niet naar hen als ze van uw zelfzucht trachten gebruik to maken, om u in bun macht to krijgen'."
Toch hadden sommige bewerkers er bezwaar tegen bepaalde elementen in
de bewerkingen voor kinderen to laten staan . P. Louwerse (1897) ergerde zich
dusdanig aan bet zegevieren van Reynaert, dat hij in zijn voorwoord `een heel
ander begin en ook een heel ander slot' aankondigde . In een voor- en naspel,
geheel aan Louwerse's fantasie ontsproten, wordt Reynaert ontmaskerd door
de koningsgezinde, maar aanvankelijk uitgestoten beer Wroeter de Mol . `Zoo
ik hoop, zal bet boek `Reintje de Vos', zooals ik bet u bier Beef, geen kwaad,
maar wel goed doen, en zult ge er bovenal uit leeren, dat bet kwade slechts
tijdelijk zegevieren kan . De overwinning is ten slotte altijd aan bet goede,'
verantwoordde Louwerse zijn ingrijpen."
Haar heden is verleden

De titel van Daalders `historisch-critische' geschiedenis, Wormcruyt met suycker,
verwijst naar een uitspraak van ene H . Jacobi over de in i59G verschenen `zonderlinge combinatie van `Leerboek, vertaaloefening, zedelijk onderricht en
uitspanningslectuur" Chenouchelijke, eerlijcke ende pro fijtelijcke Propoosten, Exempelen ende Fabelen, al tot deucht aansporende, dienende tot Argumenten voor den kinderen .
Daalder stelde echter dat dat inmiddels wel veranderd kon worden in `suycker
met wormcruyt' of zelfs alleen `suycker' . =' De pedagogische en educatieve
functie van jeugdliteratuur werd nog steeds van belang geacht, maar was in
de loop van de twintigste eeuw ondergeschikt gemaakt aan de opvatting dat
kinderen in de eerste plaats plezier aan bun lectuur moesten beleven ."
In bewerkingen bleef de combinatie `lust en leering"°echter van kracht .
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de ondertitels . Korber (i85i) schreef een `onderhoudende en leerrijke geschiedenis' over kapitein Bontekoe, Streuvels (1909)
bewerkte de Reynaert tot `een nuttig en vermakelyk verhaal voor grote en
kleine kinderen' en Daalder (i95o) had zijn adaptatie van De vierHeemskinderen
`van veel quaed gezuyvert en tot vermaek der jongheyd toegelaeten' . Uit de
voorwoorden blijkt ook dat verstrooien nog steeds in dienst stond van vormen : `Gelijk men smid wordt door to smeden, zoo leert bet kind slechts lezen
door to lezen . Veel, veel lezen, dat is de ware weg . En de leesboekjes mooi en
aantrekkelijk maken, opdat bet kind met plezier leest en zich graag en
geheel aan de leesles geeft, dat is bet machtige middel',"staat er to lezen in
de schooluitgave Van Koning Karel en Elegast, uitgegeven in de serie Klasbibliotheek in 1929 .
Kinderen kunnen genieten en groeien tegelijkertijd, vond Slempkes (i9i8) .
Als schoolmeester rechtvaardigde hij zijn keuze voor bet bewerken van De vier
Heemskinderen met een opvatting over de aard van bet kind die vigeerde in bet
onderwijs . Hij schreef : `Zij is in haar denken `middeleeuwsch', en staat veel

dichter bij menig ridderverhaal dan bij geschriften van jonger datum . Haar
heden is verleden, en bet nu ligt in haar toekomst . Onze kinderen [ . . .] zijn
nog Lang niet opgegroeid tot de moderniteit, en doorgronden gemakkelijker
oud dan nieuw'.' = Slempkes nam hiermee stelling in een kwestie die bet literatuuronderwijs in de eerste helft van de twintigste eeuw bezighield . Het ging
om de volgorde waarin de literatuurgeschiedenis behandeld moest worden :
chronologisch, omgekeerd-chronologisch of concentrisch . Dat laatste hield
in dat in elk leerjaar de gehele literatuurgeschiedenis doorlopen werd, waarbij de teksten die werden gelezen opklommen in moeilijkheidsgraad . Voorstanders van de omgekeerd-chronologische methode gingen ervan uit dat
kinderen gemakkelijker aansluiting zouden kunnen vinden bij de moderne
dan bij de oudere letterkunde en pleitten er daarom voor om to beginnen met
recente literatuur ."Slempkes beyond zich in bet kamp van de chronologische methode, net als J . Leest, de schrijver van bet onderwijstheoretische
boek Het voortgezet onderwijs in de moedertaal (i93z) :
Veel letterkunde uit vroeger tijd staat door beelden, gevoelens, onderwerpen en idealen dichter bij de jeugd dan de tegenwoordige . Hoofdzakelik zal dat daarvan bet gevolg zijn, dat vroeger schrijversgeslachten
werkelik primitiever, minder gecompliceerde gevoelens hadden,
altans uitdrukten, dan de tegenwoordige, zodat zij bij de jeugd en halfontwikkelden van tans vrij gemakkelik aansluiting vinden,"
Er spreekt een negentiende-eeuwse erfenis uit deze redenering . Om de superioriteit van de moderne, westerse samenleving over primitieve samenlevingen
to betogen, werden toen de laatste gelijkgeschakeld aan samenlevingen uit
vroeger tijden . Zij werden als bet ware op een tijdslijn naar voren geplaatst .
Beide werden'primitief' genoemd, waarmee zowel oud/historisch, als primitief ontwikkeld, eigenlijk niet-westers, werd bedoeld . Om nu bet ontwikkelingsproces van oud naar modern to beschrijven werden bet primitieve en
bet kinderlijke aan elkaar gekoppeld . Het opgroeien van een individu werd
een metafoor voor de ontwikkeling van de maatschappij ; primitieve samenlevingen vertegenwoordigden de kindertijd van de mensheid ."
Daalder greep in i95o terug op deze redenering en combineerde hem in zijn
voorwoord bij De historie van de vier Heemskinderen met een romantisch verlangen
naar vervlogen tijden :
Er is ongetwijfeld een sterke verwantschap tussen hen [de kinderen]
en de primitieve kunstenaars, die deze wereld uitbeeldden . Ook zij
kennen de tegenstrijdigheden in de jeugdgemeenschap en in de eigen
ziel, ook bij hen zoekt men vergeefs naar schakeringen tussen wit en
zwart. De fijne, genuanceerde ethiek der bezonnen volwassenen, bet
relativisme van de moderne mens is bun vreemd en wie ze bun
opdringt, anticipeert en bereikt gewoonlijk bet tegengestelde van zijn
doel . Zij mogen nog haten en vereren, verguizen en bejubelen, balanceren tussen positieve en negatieve neigingen - ook voor hen geldt nog
de onmiddellijke verbondenheid van zonde en straf, bet besef, dat
daden meer zijn dan gedachten en consequentie to verkiezen is tussen
alle opportunisme . En bun vormgeving verschilt maar weinig van die
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der middeleeuwse jongleurs : een sober en direct woord, geladen met
sentiment, is hun vertrouwder dan de phraseologie van de moderne
mondaine en babbelzieke mens,"
Ontwikkeling is in zijn uiteenzetting een belangrijk concept . Daalder plaatste de kinderen die bet verhaal moesten gaan lezen, `hen', en de degenen die
bet verhaal hadden gecreeerd, de `primitieve kunstenaars', tegenover de
`bezonnen volwassenen' en de `moderne mens' . In eerste instantie lijkt de
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vergelijking negatief uit to pakken voor bet kind en de kinderlijken : ze
dachten zwart-wit en ongenuanceerd, terwijl moderne volwassenen beschikten over een `fijne, genuanceerde ethiek' en `relativisme' . Doordat Daalder
echter bet woord `anticiperen' heeft gebruikt, wordt bet concept van ontwikkeling opgeroepen en slaat de redenering om ten gunste van bet kind en de
kinderlijken . Een positieve waardering van de opvatting dat zij nog extremen
mochten ervaren - haten en vereren, verguizen en bejubelen - en dat zij zich
konden uitdrukken met `een sober en direct woord, geladen met sentiment'
wordt tegenover een negatieve waardering van de `phraseologie van de moderne mondaine en babbelzieke mens' geplaatst .

Daalder koos dus partij voor het kind en de kinderlijken en combineerde hiermee bet metaforische gebruik van bet kind als de fysieke en psychologische
representatie van een maatschappij in ontwikkeling met de verheerlijking
van voorbije tijden . Hij verantwoordde daarmee niet alleen zijn keuze voor de
brontekst, maar beargumenteerde meteen waarom kinderen de tekst moesten lezen : zij konden ervan genieten en er uit leren door zich ermee to identificeren .

Onze grote kinderen wachten er op!
Het is opvallend dat maar weinig Uewerkers zich in bun voorwoorden tot de
kinderen zelf richtten . Vaak richtten zij zich over de hoofden van de kinderen
been tot volwassenen . Slempkes (1918) schreef zijn voorwoord zelfs alleen
voor hen : 'Een voorbericht dat de jeugd wel mag overslaan,' kopte hij bet
."
Dat auteurs van kinder- en jeugdboeken zich nooit uitsluitend op een publiek van kinderen richten is intussen een veelvuldig aangetoond fenomeen .
Dubbele geadresseerdheid is een van de belangrijkste kenmerken van kinderen jeugdboeken . Zowel op bet niveau van de productie, als op bet niveau van
de consumptie van jeugdliteratuur maken volwassenen de dienst uit.
Kinderen beschikken nu eenmaal cognitief-emotioneel en materieel niet
over de mogelijkheden om zonder hulp deel to nemen aan bet literaire communicatiespel . Terwijl een volwassen auteur een kinderboek construeert op
basis van zijn beeld van de competenties van de kind-lezer, bepalen deze
zogenaamde `bemiddelaars' welke boeken goed en geschikt zijn voor welke
kinderen ."Dit betekent dat boekhandelaren, bibliothecarissen, ouders, pedagogen en leraren functioneren als de 'gate-keepers' van bet jeugd!iteraire
communicatieproces . Wanneer een auteur er niet in slaagt hen ervan to overtuigen dat zijn boek geschikt is voor kinderen, zal bet boek zijn eigenlijke
publiek niet bereiken . De bemiddelaars filteren bet boekenaanbod . Het kind
staat onder literaire curatele .
Hiervoor is aangetoond dat de bewerkers bij bet verantwoorden van bun
bewerking inderdaad probeerden aan to sluiten bij heersende opvattingen
over de aard van bet kind en kinderen en lezen . Het blijkt dat bun pleidooi
voor bet belang van bet leren kennen van bet literaire erfgoed bemiddelaars
die zich professioneel met jeugdliteratuur bezighielden had overtuigd ; in
lijsten met aanbevolen kinderboeken en manifesten die handelden over de
vraag waar goede jeugdboeken aan zouden moeten voldoen komen titels van
bewerkingen veelvuldig voor ."De correspondentie tussen Daalder en de
toenmalige uitgever van G .B . van Coor Zonen's Uitgeversmaatschappij over
de serie Oude Verhalen onthult echter dat de verkoop nog wel wat to wensen
overliet . `De werkjes zijn naar ons blijkt moeilijk to exploiteren,' schreef Van
Coor op 9 maart 1925 aan Daalder over de eerste twee delen, De wonderlijke
geschiedenis van Ferguut en Floris en Blancefloer . Het derde deel van de serie, de
Ilias, lag klaar om gedrukt to worden, maar Van Goor was terughoudend in
bet doen van toezeggingen voor een vierde deel : `[ . . .] over bet geheel
genomen blijven wij over bet resultaat zeer onvoldaan en nu de exploitatie
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van de `Ilias' moet blijven liggen tot 't volgend jaar zouden wij met de
`Odyssee' in ieder geval moeten wachten tot 1927 en op bevredigender resultaten [,,,]',`°De grootste afnemer van zijn bewerkingen bleek Daalder zelf to
zijn . Hij voerde Ferguut en Floris in als lesmateriaal op zijn eigen school ." De
briefwisseling staakte in januari 1926 . Van een vierde deel is het nooit meer
gekomen .
Of kinderen zelf enthousiaster meeleefden met de in nieuwe jasjes gestoken `helden en heldinnen', waar het Daalder immers allemaal om begonnen
was, blijft ook de vraag . In 1928 hield Daalder een enquete onder alle leerlingen op zijn xas in Alkmaar, waarin hij hen naar hun literaire voorkeuren
vroeg . De resultaten verschenen op i5 September 1928 in Het kind . De voorkeur
van iz- tot i5-jarige jongens bleek uit to gaan naar indianenverhalen, geschiedkundige vertellingen, kwajongensboeken en 'ernstige verhalen over jongensleven' . Mythen, sagen en legenden lazen zij maar zelden . Ook na deze
leeftijd vonden slechts sommige jongens bevrediging in oude verhalen . Bij
de meisjes werden mythen, sagen en legenden in bet geheel niet genoemd ."
In 1938 herhaalde Daalder zijn onderzoek, dit keer onder de leerlingen van
drie openbare lagere scholen in Alkmaar . De uitkomsten bevestigden volgens
hem de resultaten van bet onderzoek naar de literaire voorkeur van de jeugd
dat uitgevoerd was door Charlotte Buhler onder 800o Oostenrijkse kinderen
in i923 .Ook hieruit bleek dat kinderen niet graag mythen, sagen en legenden
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lazen. Jongens en meisjes van elf jaar hielden er nog het meest van . iG procent van de jongens en i3 procent van de meisjes van die leeftijd gaf aan graag
sagen to lezen . Maar de sprookjes kregen respectievelijk i7 en 45 procent van
de stemmen . Onder achtjarigen was het contrast nog veel groter : 2 procent
voor de sagen van zowel jongens als meisjes en 7i en 84 procent voor de
sprookjes . Na het elfde jaar verschoof de voorkeur voor sprookjes bij de jongens naar avonturenverhalen en bij de meisjes naar meisjesboeken ."
Heel eerlijk vermeldde Daalder in Wormcruyt dat zijn Oudeverhalen inderdaad
weinig succes hadden" en dat uit zijn onderzoek bleek dat mythen, sagen en
legenden vrijwel niet gelezen werden ."Dit weerhield hem er echter niet van
op to roepen tot een nog intensievere cultivering van het braakliggende terrein van de volksliteratuur . `Onze grote kinderen wachten er op! "` Daalder
bleef ervan overtuigd.
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BIBLIOVHOCFISSfl
Antoon Thiry en Felix Timmermans begonnen hen hteraire carriere met bet
gezamenliJ'k schriJ'ven van Be9Ji'nho sproken i9ii Bai den waren fervente aanhangers van de V1aamse Bewe gmg D a Duitse bezettmg tiJdens de Ear ste
Wereldoorlog greP e n ze aan om een grotere autonomie voor Vlaanderen to
bewerkstelligen, biJ'voorbeeld door bet verv1asm sen van de Gentse Universe'teat De Belgische regering in ballingsc h aP stelde aan deze heden zware straffen in bet vooruitzicht Met de wa Panstil stand m bet verschiet weken Thi rY
en Timmermans in november i9i8 naar Nederland uit Thiry w erd bi] ' ver stek
ter dood veroordeeld • Timmermans werd ni et gestraft, waaraan ziJn groes'ende faam als schriJ'ver onder andere door Palheter~ 1916) zal hebben biJgedragen . In oktober 1920 kreeg Thiry een betrekking al s assistemconservator
`sub-libraries' biJ' de Universiteitsbibli otbeek Leaden `Te Leiden beleef de
ThirY n og een zonderling avontuur met de schriJve r Herman de Man schrlJft
ThirY's biograaf B astiaensen Omdat bet een kleme
' aanvulhng betekent o P
e iografie van Herman d e Man door Vaares laat i e passage m ziJn
gebee1 vofge n Herman de Man heP met zelfmoordPlannen ron d `Z es weken
lang boo [Thiry] hem de gastvriJhei d aan verbeterdemtussen ziJn sP eifouten en slordige st i]'1 Thl~' was m Belgie leraar geweest en heelP
'
hem aan een
baan 'e bi]' de folklorist Boekenoogen BiJ ziJn vertrek stelde ThirY echter vast
dat ziJ'n beschermeling bet in hem gesto1 de vertrouwen ernstlg had misbruikt' P. 26) . Bastiaensen geeft geen details over dat ernstlge misbruik
maar uit snortgeli]'ke gebeurtenissen die Vaar es wel oPneemt valt aan to
nemen dat Herman de Man schu1 den had gemaa kt en met de noorderzon vertrokken was Het verhaal waaraan hiJ blJ Thiry begonnen was Aardebanden

Antoon Thiry ; foto Edgar Barbaix AMvc-Letterenhuis

heeft Herman de Man aan bet zoon'a van ThirY oPgedragen Een
kleine genoegdoenin g .
Intussen had ThirY Promotie gemaakt • hiJ' was in J'uni 1921 dit ecteur van de
0Penbare Leeszaal en Bibliotheek Tiel geworden Deze biblioth eek was m
1920 oPgericht door .M `Wan 'e' van de Poll, lerares Naderlan ds aan bet
gymnasium aldaar. Het directeurschaP hood geno eg ti'J d om to bh Jven schri J
ven Zo Publiceerde Thi eind J'aren twintig enkele kerstverhalen die hi jJ
oproeg aan August Borms de gevangen gezette activist . Het biblioth eekbestuur was zeer tevreden over Thi • `Stilaan wist Thiry deze m
' ste 11ing zozeer
op to werken dat ze wat e uit1enin en etre t, percentsgewiJs met Hilversum en Dordrecht aan de spits kwam' B astiaensen, p . 2GIn bet archief van
de o B Tiel bevindt zich een `Kort vers1 ag van de bevd
mmgn e der Commassi' e
KraaY en Engelkes omtrent onnauwkaurige inu vlling van bet asnto1 bezoekeys in de leeszaal to Tiel' . Daaruit bliJ'kt dat bet asnto1 bezoeker s doorr de
directeur stelselmatig to hoog was opgegeven Het onderzoek vond Plaats in
i922
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1932, maar toen was Thiry al Been directeur meer . Toen eind jaren twintig in

Belgie amnestiemaatregelen waren genomen inzake veroordeelde activisten
(de Uitdovingswet), besloot Thiry naar Belgie terug to keren . Er werd een
comite van Tielse notabelen gevormd om Thiry met een afscheidscadeau to
verblijden . Op de circulaire van december i93o komen we onder andere de
naam van dokter J .C, ter Braak tegen . Bij deze oom had de gymnasiast Menno
ter Braak onderdak gevonden tijdens zijn middelbare-schooltijd in Tiel, tot
zomer 1921 . Zijn opstellen werden met bet hoogste cijfer beoordeeld door
mejuffrouw Van de Poll .
Wantje van de Poll trouwde in 1922 met de twintig jaar oudere mediaevist
Willem de Vreese, ook in 1918 naar Nederland gevlucht en ook bij verstek ter
dood veroordeeld . De Vreese was voor zijn vlucht directeur (`hoofdconservator') van de Koninklijke Bibliotheek to Brussel . Hij kon al snel, in augustus
1919, aan de slag als directeur van de Gemeentebibliotheek Rotterdam . Als
tweede op de voordracht stond Josef Cohen, directeur van de Openbare Bibliotheek Groningen en bekend als schrijver en sprookjesverzamelaaar . De NRC
noemde de voordracht weinig gelukkig, omdat De Vreese to Gent 'een zekere
politieke rol' gespeeld had . De Rotterdamse krant opteerde voor Cohen, `den
lezers uit menig feuilleton in dit blad bekend'. Maar de Gemeentebibliotheek
Rotterdam had wetenschappelijke pretenties, dus werd bet De Vreese en niet
een feuilletonist .
Thiry had ontslag genomen bij de os Tiel en was in december i93o naar
Vlaanderen teruggekeerd . Hij startte een eigen uitgeverij, Die Poorte, die in
de Tweede Wereldoorlog onder meer bet tijdschrift Westland uitgaf, een zeer
deutschfreundliche publicatie . In mei 1945 werd hij wegens collaboratie gearresteerd, `hij werd daarbij aan de neus gekneusd' (Bastiaensen, p. 47), en tot
drie jaar gevangenschap veroordeeld . Borms kwam er slechter vanaf : hij
werd in i94G geexecuteerd .
De Vreese was in 1938 overleden ; op zijn begrafenis sprak onder anderen
August Borms . Welke kant Willem de Vreese in de Tweede Wereldoorlog zou
hebben gekozen, daar kunnen we slechts naar gissen . Maar van zijn vrouw
en dochter is bet wel bekend . In Het Vaderland van ii februari 1961 stond een
interview met de toenmalige directeur van de Cemeentebibliotheek Rotterdam, C . Reedijk . Mevrouw De Vreese-Van de Poll klaagde bij de redactie, dat
de naam van haar man niet in bet krantenartikel vermeld werd . Uit coulance
werd zij daarop in dezelfde rubriek geinterviewd, in Het Vaderland van 13 maart
1961 . Het feit dat haar oorlogsverleden niet ter sprake kwam, schoot verschillende ingezonden-brievenschrijvers in bet verkeerde keelgat . `Deze vrouw
was de lerares nederlands van de familie Seyss-Inquart . Ze werd wegens dit
feit en als gastvrouwe van ongetelde Duitse officieren in 1945 met haar dochter door de getergde bevolking kaalgeschoren' en tot december 1948 gevangen
gezet. J .B . Charles, pseudoniem van hoogleraar criminologie W . Nagel, vermeldde deze kwestie in zijn artikelenserie `Van bet kleine koude front', in
Maatstaf van juli i96i (p. u3-ZiS ; niet opgenomen in de boekuitgave, i9G2) .
Deze aflevering kwam Charles op een aanklacht wegens smaad to staan door
de weduwe . Ze was vooral gevallen over de kwalificaties die Charles van de
Vlaamse activist, in casu De Vreese, gegeven had : `een typische fascist avant

WiJlem de Vreese en zijn vrouw Wantje van de Poll, februari 1935 [AMVC-Letterenhuis]

la lettre', 'een rotzak' (p. 213). HetAlgemeen Handelsblad van 12 januari 1962
wijdde een artikel aan de klacht van mevrouw De Vreese en dit stukje werd
door Willem Frederik Hermans gereproduceerd in Mandarijnen op zwavelzuur
(1964). Onder het knipsel schreefHermans: 'oude koeien uit de sloot' (p. 200).
Dezelfde kritiek leverde Hermans in Onder professoren (1975). Daar heet het van
de hoogleraar criminologie Karelsen en diens talrijke brochures: 'oorlogsmisdadigers die allang in het graflagen, jazelfs Vlaamse activisten uit de
jaren 1914-1918, die al voor 1940 het tijdelijke met het eeuwige had den verwisseld, kregen er flink van langs' (p. 91).
Het kwam niet tot een vervolging van Charles. Mevrouw De Vreese overleed
in 1963.

Bronnen
J. Bastiaensen, De Lierseverteller AntoonThiry (overdruk uit 't Land van Rijen 5
(1955), nr. 1).

B., 'Uit Noord- en Zuid-Nederlandsche bibliotheken', in: HetBoek 8 (1919), p.
303-304 (op p. 303 het NRC-citaat).

Leon Hanssen, Want aile verlies is winst. Menno ter Braak 1902-1930. Deel een 1902-1930.
Balans, z.p. 2000.
Ge Vaartjes, Herman de Man, een biografre. Aspekt, Soesterberg 1999.
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Kornee van der Haven
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sroeoewist
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Socialisme in het werk van Freek van Leeuwen

Communist christen, arbeider, 1uizenaar, het zijn typringa
e
n die a1e
1 va n
toePassing ziJjn op de dichter Freek van Leeuwen i9o5-i9G8 Als `zingend e
dwaas' tYPering van Henri ette Roland Holst stelde hiJ "zijn
" Poe "zie
' '1 n de Jaren
dertig in dienst van de klassenstr~"J d T il' dens de oorlogsJaren
'
overheers to ech
ter de teleurstelling over de socishstische kameraden en de verlor en striJd
tegen bet fascisme Zil'n naoorlogse Poezi e werd sterk rehgieus
'
gemP
s freer d
maar ondanks ziJjn teleurstellingen handhaafda Van Leeuwen ziJ'n felle maatschaPPil'kritiek De Poezie uit die Periode geeft een beeld van zijn zoektoc ht
naar nieuwe kameraadschaP in een Nederland dat in de ban was van een heriJ' ing van de oude ideolgisch
o
a uitgangsPunten .

Socialistische literatuur
Hoewel Cerrit Komrij hem nog een plaatsje in de dertiende druk van zijn

Nederlandse poezie van de i9e tot en met de z lste eeuw in zooo en enige gedichten (2004)

gunde, is Freek van Leeuwen een nagenoeg vergeten dichter. Dat zal deels to
maken hebben met bet sterk propagandistische karakter van zijn werk . Aan
bet begin van zijn carriere zette de dichter zich vol vuur in voor een `revolutionnaire literatuur'. Na de oorlog probeerde Van Leeuwen zijn engagement

FotoPortret van Freek van Leeuwen door Kees Put, LeiderdorP 'De Lange Akker' circa 1960 [Prive-collectie
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(z) Henriette Roland Holst, circa 1935 Letterkundig Museum] . ( R) Portret Freek van Leeuwen door Jef Last, z .l' .
Letterkundig Museum]

op een individuele manier vorm to geven, niet meer binnen de vertrouwde
kaders van een socialistisch collectief.
Zijn huidige onbekendheid deelt Van Leeuwen met andere auteurs wier
werk sterk ideologisch bepaald is . Zelfs bet politiek-geinspireerde werk van
Herman Corter en Henriette Roland Holst-van der Schalk kan nauwelijks nog
op belangstelling rekenen . Aan mindere goden als Jef Last, Maurits Dekker
of Theun de Vries worth eveneens maar mondj esmaat aandacht besteed en
als dat al gebeurt, dan is dat bij Last vaak om zijn homoseksualiteit en bij De
Vries om zijn regionalisme . Met bet wegvallen van bet `reeel bestaand socialisme' in Europa kwam er in Nederland ook een einde aan de toch al kwijnende belangstelling voor linkse auteurs .
De verzuiling van de literatuur in de jaren dertig is in retrospectief in de
ogen van sommigen meegevallen .' Slechts een beperkt aantal tijdschriften
zou zich streng aan de katholieke, protestantse, socialistische of liberale leer
gehouden hebben . Succesvolle auteurs schreven niet alleen voor de eigen zuil
maar ook voor de `burgerlijke' tijdschriften . Dit mag echter Been reden zijn
om die sterk verzuilde tijdschriften en auteurs van bet interbellum daarom
als weinig invloedrijk terzijde to stellen . De verzuilde literaire teksten werden immers door een groot en trouw lezerspubliek gelezen en ook critici als

Menno ter Braak en H Marsman ontkwamen er daarom niet aan zich destiJ'ds met dit werk van hun meer dogmatische collega's to bemoeien
De ideologisthe herorientatie in de literatuur van na de Tweede Wereldoortog, die de overgang van een verzuilde naar een ontzuilde samenleving markeerde heeft meer belangstelling ondervonden . Die interesse bePerkt zich
echter voornameliJ'k tot het werk van de literaire voorhoede van die J'aren met als belangriJ'kste rePresentanten natuurliJ'k de ViJ'ftigers Deze `avantgrdistische'
a
blik op het litoraire verleden geft
a
een vertekend bee1 d van de
literait-historische werkeliJ'kheid Veel auteurs die zich nog met een
beaal
P e zuil identificeerden, maakten in die J'aren van ontzuiling i mmer s
een veranderingsProtes door dat evenzeer het bestuderen waard is Hun
werk kan een helder beeld geven van de worstelingn,
e
ongoocheligen
t
n
en
teleurstellingn
e van hen die zich binnen enkele J'aren beroo d zagen van de
oude ideologisthe iJ'kunten
en sociale geborgenhei die de oude zuit hun
P
bond Van Leeuwen is een van die dichters

Vlammende verten
Freek van Leeuwen werd op 27 februari 1905 geboren in Leiden 2 Hi' kwam uit
een geroformeerd ge zin van orgelbouwers Van Leeuwen heeft n oolt we rkeliJ'k ofstand egdaan van het geloof, maar van de kerk als instituut moest hi'J
niets hebben . HiJ' worstelde als homoseksueel nogal met de homofobie die
binnen christeliJ'ke kring latent aanwezig was ZiJ'n kindertiJ'd bracht Van
Leeuwen door biJ' vier christeliJ'k-gereformeerde oudere tantes in de Haarlemmermeer waar hiJ' vooral de biJ'bel, DostoJ'ewski en CouPerus las 3 In de J'aren
twintig keerde Van Leeuwen terng naar Leiden waar hiJ' in aanraking kwam
met de Arbeiders eugd Centrale A>c de J'eugdbeweging van de SociaalDemocratische ArbeidersPartiJ' SDAP . Het was de grote bloeiPeriode van de
socialistische beweging en Van Leeuwen beschril'ft in zil'n levensherinneringen hoe Margof en Marie Vos a1s `hof ichters van de socia1istische arbeid rs J'eugd' met hun oPtimistische verzen het geloof in een nieuwe mens en een
nieuwe gmeenschP
e
a verkon igden " De bundels van de gezusters Vos waren
zeer PoPulair bil' de sociaaldemocratische J'eugd en hun gedichten werden
vaak gereciteerd tiJ'dens de biJ'eenkomsten van deze Politieke J'eugdbewegin g •
Van Leeuwen begon vergeliJ'kbare gedichten to schriJ'ven HiJ' was een trouw
bezoeker van de grote AJC-biJ'eenkomsten, die met eniga regelmaat in Vierhouten Plaatsvonden In ziJ'n gedichten hield Van Leeuwen - evenals ziJ'n
andere grote voorbeeld Henriette Roland Hoist - vast aan ziJ'n christeliJ'ke
achtergrond en koos religieuze thema's om aan de hand daarvan het belan g
van de arbeidersstril'd to beschriJ'ven TiJ'dens een biJ'eenkomst in 1928 oncsto nd z o het ged icht `Het Heiiig Avondmaal', waarin hiJ ' het breken van het
brood met het soc ia h st ische verlange n nasr een werkeliJ'k solidaire samenlevm ve rbond Typerend is ook het ver1an en naar ereformeerde soberheid
en ee nvoud nerzil"ds
e
en naar een ein aan alie armoede anderziJ'ds waarbiJ '
na ar de wonderbare Ps iJ'zigm
'g ve rwezen wort : 'Dit is het Wonder kam'raden
ziet,• 't Brooder GemeenschaP v erminert niet
Al wie in eenvou zich
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overgeeft/ Zal nimmer hong'ren, zolang hij leeft.// Breekt bet en deek bet,
immermeer/ Drievoud wint ge bet zelve weer'.
De stijl van Van Leeuwen lijkt bier veel op die van de gezusters Vos en zijn
eerste gedichten getuigen van een vast geloof in de nieuwe toekomst, de
`vlammende verten', indachtig de gelijknamige bundel van Vos uit 1926 . Het
is nu moeilijk voor to stellen hoe populair de poezie van met name Margot
Vos in deze jaren was, evenals bet werk van die andere sociaaldemocratische
huisdichter Carel Steven Adama van Scheltema `Vos' succesbundel De nieuwe
lent (1923) beleefde zeker zes drukken - wat ook toen al veel was voor een dichtbundel . Aangemoedigd door bet afdelingshoofd van de Leidse A1c stuurde
Van Leeuwen halverwege jaren twintig enkele gedichten naar de n1c-voorman Koos Vorrink, die ze doorstuurde naar de dichter Jef Last. Last vond de
gedichten to zeer schatplichtig aan die van de gezusters Vos en adviseerde
zijn jongere collega om eenvoudiger to dichten, simpele liedjes to schrijven
die de kameraden zouden begrijpen, die bet liefst ook geschikt waren om to
zingen in de kroeg .'
In 1927 debuteerde Van Leeuwen met enkele gedichten in De Socialistische
Cids, bet maandblad van de snnr .'In bet gedicht `Het lied van den zwerver',
dat in februari werd geplaatst, begeeft zich een zoekende werkeloze arbeider
op stenige paden, op zoek naar bet geluk . De toonzetting is `moedeloos',
maar anders dan in bet gedicht `De strij ders', dat in de novemberaflevering
zou worden opgenomen, wappert aan bet einde van dit gedicht `felrood de
Morgenvlag' en gloom de blijde toekomst : `De Meienacht bracht de tijding/
op de fonklende Vreugdebazuin!/ Kameraad, draag de dag der bevrijding/ in
de wachtende wereldtuin!'. In bet gedicht `De strijders' klinkt vooral vertwijfeling door en niet - zoals de titel van bet gedicht doet vermoeden - de toon
van de strijdbare socialist . De openingszin zegt al genoeg : `Wat baat bet, zich
vrij to vechten?'. Het gedicht is een aanval op de blijde toekomstverwachting
en geprofeteerde `vlammende verten' : `Ik zag wel de vreugdige verten/ Waarover de morgen wacht ./ Doch dacht mij de toekomst versperd en/ Versloten
door Nooddrufts macht-' .
Toch wist Van Leeuwen de redactie van De Socialistische Gids kennelijk over to
halen om de verzen to plaatsen, maar waarschijnlijk had men toch moeite
met een gedicht als `De strijders'. Naderhand verloor de redactie dan ook haar
belangstelling .'Henriette Roland Holst nam zijn werk echter in bescherming
en voorzag enkele van zij n gedichten in haar bloemlezing met arbeiderspoezie
Tijdsignalen (1929) van lovende commentaar, waarin zij de `weemoedige klacht
om de eenzaamheid van bet leven, de smart van bet onvervulde verlangen' en
bet gebrek aan propagandistische lading juist zegt to waarderen - evenals bet
gebruik van `Christelijke tradities en symbolen'.'°

Dienstplichtige in het groote roode leger
Als adolescent identificeerde Van Leeuwen zich sterk met de sociaal-democratische J•e ugdbeweging en de daar binnen geldende literaire esthetiek Hi'J
voldeed echter niet bePaald aan bet ideaalbeeld van de geestdriftige Prtil
a •-

Margot Vos, circa igii [Letterkundig Museum]

dichter . Teruggekeerd in Leiden verbreedde Van Leeuwen zijn horizont en
kwam hij niet langer alleen met AJc-ers in contact, maar ook met `jonge communisten, anarchisten, dienstweigeraars en vegetariers :" In i93o verbleef
Van Leeuwen in Antwerpen, waar hij met arbeiders en daklozen van diverse
pluimage kennismaakte . Hij vond er tijdelijk werk bij de opbouw van de
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(L) Omslag door A .W, van Cils van de dichtbundel Het lied van den zwerver van Freek van Leeuwen uit 1936 . (R) Houtsnede van J, van Hell bij bet gedicht'Het Heilig Avondmaal' van Freek van Leeuwen in de bloemlezing TiJ'dsi9nalen
(1929)
Wereldtentoonstelling • In AntwerPen werd hiJ ' zich verder bewust van ziJ'n
homoseksuele geaardheid Deze ervaringen legde hiJ ' later vast in ziJ'n novellenbundel Hetsimpel hart i947 • Na ziJ'n verbliJ'f in AntwerPen vestigde Van
Leeuwen zich in Rotterdam . HiJ ' trok in bij ' Bertus Meil'er, een huisschilder
die ook actief was als socialistisch dichter .
De Politieke togenstellingen in Nederland verscherPten zich toen eind
J'aren twintig de crisisJ'aren hun schaduw vooruitwierPen Langzaam maar
zeker radicaliseerde ook Van Leeuwen en begin J'aren dertig raakte hil ' betrokken bij ' de oPrichting van bet links-radicale arbeidersschriJ'versco11ectief
'etM
Links Richten . Samen m
iJ'ar was Van Leeuwen een van de mitiatiefnemers vane Rotter arose a dehng en samen wisten zlJ a n dere arbei et sschriJ'vers bij ' bet initiatie to etre en zoa s e 1 atere uit ever Ceert van
Oorschot'2De Rotter amse afdeli ng bestond voornamehkl u i' t arbeiders en
ongesc oolde auteurs en kunstenaars, in togenstelling tot de Am sterdamse
die een meer rote ectuee ara ter a met een a s e Last en Cerar Vanter
pseudoniem van Cerard van bet Reve sr . . In 1932 sloot Links Richten zich aan
bij ' bet Internationaal Verbond van Proletarische SchriJ' vers m Moskou en werd
daarmee tot een communistische mantelorganisatie 13De wat meer anarchis-

Lineoleumsnede van A .W, van Cils bij het laatste vers uit de dichtbundel Het lied van den zwerver

tisch ingestelde Van Oorschot en anderen verheten bet collectief en de gr ee P
van leden van de Communistische PartiJ' Holland cPx op Links Richton onder de bezielende 1eiding van of Last - werd steeds groter .
Vanaf september i93z verscheen bet tiJ'dschrift Links Richten Van Leeuwen
werd gevraagd om de coordinatie en bet secretari aat van bet tiJdschrift o P
zich to nemen Het eerste nummer oPnde
e
m et bet credo van Lenin : `De htoratuur moet PartiJ'literatuur worden' waarmee de ni euwe toon was gezet
Van Leeuwen stelde in Links Richten ziJ'n Poezie ten dien ste van de PartsJgeleide
klassenstriJ'd en bescbreef in rauw-realistische gedichten de ellen de van
werklozen en loonslaven ZiJ'n eerste bundel Uitverkoop verscheen in 1932 en
werd een verkoopsucces In bet derde nummer van Links R ichten schreef hi j
over de Politieke missie van de socialistische dichter : 'De dich ter zal zijn kunstenaarscbaP of moeten werPen en als gewoon dienstPlicbtige zal hiJ ' diens t
moeten nemen in bet groote roode leger' 14 In felle bewoordingen reken de
Van Leeuwen afmet ziJ'n A 1 c -verleden en e gedichten van Margo t Vos • `Waar
'
Adama vScheltema nog meende dat voor het bereaken van bet socahs
i
me
sta in en etc onontbeerliJ' waren asr meent Margof Vos at et voldoende zal ziJ'n, als men een troeP fleurig gek1eede A1c-ers met mandolin es
ewa en

om a ontversier a Mel oom aat ansen' . Is
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Omslag door Henk Bruintjes van de dichtbundel Uitverkoop (1932)

De gedichten die Van Leeuwen voor Links Richten schreef, getuigen van dit
revolutionaire bewustzijn en zijn eerder pamfletten dan gedichten . Het
belangrijkste oogmerk van de links-radicale schrijvers was hun lezers aan to
sporen tot de strijd tegen kapitalisme en imperialisme . Evenals in zijn nJctijd beschreef Van Leeuwen de armoede en bittere ellende van de arbeiders,
maar met bet grote verschil dat deze gedichten wel propagandistisch van
aard waren . Veel gedichten die in Links Richten verschenen, hadden een aan de
Nieuwe Zakelijkheid ontleende reportageachtige stijl . De toon is steevast
alarmerend en opruiend . De boodschap ligt er dik bovenop, waardoor er
meestal veel subtiliteit verloren gaat, zoals uit deze verzen van Van Leeuwen
mag blijken : `Brand! brand! brand!/ Lees maar in de krant :/ Door een noodlottig toeval/ Een heel proletariersnest verrekt./ Geen verzekering, die de
schade dekt . . ./ De liefdadigheid mag ze begraven' ."

In bet door de cPxgeco ntroleerde blad werden religieus-socialistische verz en natourh J k mmde roop PIs
ri gesto1dMet de bundel Door het donker keerde
Va n Le euwen m i934 niettem in weer terug tot de metaforiek van de broederscha P de r disciPn
ele In bet gedicht `De provocateurs' staat echter niet langer
de kameraadschaP, maar de figuur van Judas centraal die bet leed en de dood
van de meester heeft gezocht en gevonden "Uit bet gedicht spreeks de wanhoop van een langdurig werkeloos en verloren bestaan en de teleurstellin g
over bet feit dat sommiga kameraden niet krachtig genoeg bleken om die
beeroeving to doorstaan De provocateur waar Van Leeuwen bier meer concreet nasr verwees is Marinus van der Lubbe de Lei se arbeider en radencommunist die hiJ' in Leiden ha leran kennen en die de nazi's 0P 27 februari
1933o PPa kten toen e BerliJ'nse Ri J sdag in brand was ges to enDa eschu1digingen van de CPx aan bet adres van Van der Lubbe dat hiJ' in samenwerking met de fascisten de RiJ'ksdag in brand zou hebben gezet veroorzaakte
veel onrust binnen de redactie van Links Richten Naast Van Leeuwen enden
ook andere 1eden van de redactie Van der Lubbe P ersoonliJ'k en sommien
g bleyen hem als een striJ'dmakker beschouwen Andere redactieleden volgden de
communistische liJ'n, was een breuk teweegbracht binnen de redactie 'BDe
cPx verloor door deze ruzie haar grip op Links Richten en of Last trok zich als
trouw PartiJ'lid terng uit de organisatie, hetgeen bet einde van bet tiJ'dscbrift
inluidde' 9 Toen door deze strubbelingen in combinatie met financiele perikelen, in augustus 1933 het laatste nummer van bet tiJ'dscbrift verscheen ,
was en van bet enthousiasme en idealisme van een J'aar eerder weinig meer
over en bet collectief hield op to bestaan 2° Voor Van Leeuwen was bet d e
kwestie rond Van den Lubbe die hem zeer raakte en die ziJ'n vertrouwen in d e
sodalistischa beweing
heeft geschasd De communistische artiJ'
1iet ' m
g
P
sePtember i932 tiJ• ens een schaduwProces in Londen ook Van Leeuwen als
getuiga tegen ziJ'n oude kameraad Van den Lubbe oPtreden - een gebeurtenis
waar hiJ' later met weinig genoegen op terng zou zien

Afscheid van het communisme
Na bet ecbec van Links Richten trok Van Leeuwen zich terng uit bet Politieke
1ven
e
. Enke1e J'aren bracht hiJ' door in AntwerPen waar hiJ' ondermeer de
novellenbundel Hetsimpel hart scbreef. Ook lies hiJ' en deJ'eugdPoezie uitgeven
die eerder in De Socialistische Cids was verschenen was resulteerde in de bundel
Het lied van den zwerver uit i936 2' Nieuwe bundels verschenen en niet meer in de
Jaren dertig • Desondanks wist Van Leeuwen met Publicaties in verschillende
tiJ'dschriften een breed Publiek voorziJ'n Poezie to interesseren HiJ ' Publiceerde in cbristeliJ'ke til'dschriften als bet Protestantse Korenland in bet communististhe Politiek en Cultuur, in `liberaal-burgerliJ'ke' tiJ'dschriften als De Cids
en Eisev'a is Geillustreerd Maandschri t maar , zoals Van Leeuwen in zil' n autor fle sc ri
ht
v er1
a was ik gsst nergns
e was ik thuis' 22 0ok Ten Braak ,
bioga
J f `o
diJ n
eVi
Va n r eslnd
a oordeel en P ositi efoer
v een aantal duideliJ'k door
Bertoft Bre ch t egins P ireetde verzen en ballades - met titels a1s `Song van de
i e verwac tln'- die Van Leeuwen voor uisatia in Forum a toe o
Vest
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Freek van Leeuwen, De Bergrede, circa 19,50 Prive-collectie

stuurd • In 1940 zouden deze verzen in de bundel Herdersgave verschiJ'nen
maar tot een Publicatie in Forum is het nooit gekomen
0PmerkeliJ'k is de belangstelling voor bet werk van Van Leeuwen vanuit
rooms-katholieke hoek De dichter en criticus Anton van Duinkerken toon de
al interesse voor bet werk van Van Leeuwen toen dit nog sterk communintisch georienteerd was Het religieus geinsPireerde engagement duidde hi'J
als een verlangen naar bet Primitieve middeleeuwse Christendom Van Duinker en zag in i93z in De Gemeenschap de oPstandigheid van de werkloze en berooide proletarier Van Leeuwen a1s een waarschuwing aan bet adresv an reac tionaire en door communistenangst gegrePn
e atholie en : 'Maar de Jonge
revo utionnair stet in een e e , we s toon ziJn oPrec t ei verraa t, et
lot der Proletariers in ezus' banden, en dit gebaar is zeker niet minder
beduidend dan de vlotte angst voor Moskou die toeneemt noarmate men ,
zelf in weistand den bonger van anderen ziet sti)'gen'
23

Z4

Naar aanleiding van deze Positieve besPreking vroeg Van Leeuwen in
met succes aan Van Duinkerken of hiJ' zijn bundel Herders9ave wilde inleiden 25
Die verscheen biJ' de vooraanstaande sociaal-democratische Roftordamse uitgeveriJ' W.L . & Brusse, bet brandPunt van de Nieuwe Zakelil'kheid in de hteratuur Datzelfde J'aar verscheen biJ' de al even Prestigieuza uitgever A .A .M .
Stols in diens befaamde Poeziereeks Heli kon zijn bundel W ede rkomst waarm
ziJ'n engagement meer dan ooit vorm kreeg in een religieuz a beeldentaal en
metaforiek Van Duinkerken besPrak deze bunde1 ' m De d en had waf moeite
is',
met bet aarzelende en zoekende karakter van Van Leeuwens P"zie
. 26 `Het
schriJ'ft hiJj, 'voor alles de zielsbeliJ'denis van een ernstig en eenvoudig mensch '
meer een zoeker dan een weter, meer een vrager dan een beoorde1aar'De
bundel getuigde niet van de `mYsti ek van de Codhei d van Chri stus' ' aldus Van
Duinker en en Van L eeuwen e rui to de Chri stusfig uur voora1 voor Poh
tiek-sociale doeleinden HiJ' p1ei tte ar daarom voor de bunde1 ni et `naar een
dogmatische norm' te beoordelen waarm ee hiJ een dogmatisch-khohat
eke
norm bedoelde ' maar oog te hebben voor de kracht van zijn sociale hoodschaP `waarvoor een geloovige christen niet ong evoehg kan ziJn
" ' 27
Bladen van verschillende signatuur toon den belangstelhng voor Van Leeuwens Poezie en zijn werk leek zelfs biJ' de oude ideologische viJ'anden op waardering to kunnen rekenen TegeliJ'kertiJ'd groeide in de gedichten de twlJfel
aan de kameraadschap binnen de socialistisch e bewegmgNiet voor ni ets
oPende de bundel Wederkomst
m et een gedicht over Si mon Petrus - bet
eerste in een reeks van twaalf aPostelgedichten - die ziJ' n kameraad ezus tot
driemaal toe verloochende Van Leeuwen tekent bier bet gevaar van
idealisme a1s dit zi ch kenmerkt door een gebre asn z elf beheersmg . De overmoediga striJ'dlust van ziJ'n volgelfingen staat i n schril contrast met de rust
van ezus • `SPuw in e banden ' als bet dan moet ziJn Dan maar meteen de
heele boel aan brokken De liefde steeg miJ' n aar bet boofd als wiJn En als
bet moet ik zal wel voor J'e knokken' 28
De aanklacht tegen de riJ'ke kaPitalisten die i edere vorm van sohdariteit
met de armen ontberen ' bleef in Van Leeuwens P"zi
oe a overelnd staan, hoewel
ook die aanklacht nu met een religieus sausJ'e overg ofen werd. In bet bgedicht
`Ruitentikker' uit Wederkomst beschriJ'ft de dichter de woede van enkele werk
lone en hongeriga J'ongeren ' waarbiJ' hiJ' verwisJt nasr de bekende woorden
van ezus uit bet biJ'belboek Matthei s' 29 `WiJ' waren naakt' ge hebt ons niet
gekleed WiJ' waren hongerig' ge gasft ons niet to eten Uw overdaad hebt gJ
i
in zee gesmeten En met goed graan hebt giJ' uw vuur geheet' Kort na de oortog zou Van Leeuwen gaan schilderen en op een van zijn eerste schilderi Jen `De Berg rede' - vinden we een staande naa kte en magere figuur tomidden van
allerlei zwervers en verschoPPelfingen en tussen hen bet rood van waPPerende
vanen Het schilderiJ' zou gezien kunnen worden als een aanklacht togen de
toenemende riJ'kdom en individualisering in bet naoorlogse Nederland
Het officiele Christendom heeft Van Leeuwen nooit aangesProken Bertus
MeiJ'er schril'ft hierover, dat bet verlangen van de uit een calvinistisch nest
afkomstige Freek van Leeuwen vooral uitging nasr een `niet door PartsJPoh
tiek vertroebelde broeder- en zustergmeenschP
a
a •' 30 Van Leeuwen zou hlerbi
'
J
vooral de communes waarin de eerste christenen leefden voor o en hebben
1940

TJ~

(1940)
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gehad De broederschap van de discipelen was voor Van Leeuwen het meest
sPrekende voorbeeld van een solidaire groeP mensen die genoegen nam met
emi maar geesteh Jk een g rote riJ'kdom kende Dit verlangen naar kameraa~^'dsc haP v erklaart misschien de sterke nadruk die hiJ ' in ziJ'n religieuze
gedichte nleg
1ede
de op het verraad en de verloochenmg door Judas en Petrus binnen de socialistische broederscha p.
Zoektocht naar nieuwe kameraadschap
Na de o orl0g rPobe
e rde Van Leeuwen een nieuwe ideologische thuis en een
i stische oezie
to vinden . Met
podium voor zijn rehgieus gemsPi 'reerde soc'ali
P
s
De Vlam dacht hiJ een dergJ
eli'k podium to hebbet soc iahstische t J idchrift
ben gevonde n • Dit weekb 1ad verscheen in de J'aren 1945 -1952 Het had een
sociahstische signatuur, zonder direct PartiJ'gebonden to ziJ'n maar was
nlettemm een uity1oeisel van de Pogingen tot socialistische `herzuiling' na
de oorlog . De doeg
l
roep was divers en bestond ondermeeruit
,
anarchisten
marxisten, pacifisten radencommunisten en christensocialisten Een aantal redactieleden was actiefbinnen bet Sociaal-Democratisch Centrum sDc
dat in 1946 door een aanta11eden van de PartiJ' van de Arbeid PvdA werd
o g eri ch t D ez e g roe p had duideliJ k wel PrtiJ'Politieke
a
i ealen, nameliJ'k een
3'
raca
i hser mg van de P vA De
D Vlam was echt er vee1 meer dan een spr eekbuis
van bet sDc Rond bet tiJdschrift vormde zich een beuse Vlambewe ging Binnen deze bewegmg bestond grote scePsis ten aanzien van de P arti'J Politieke
ambities van enke1e redactieleden • De Politieke signatuur van deze scePtici
was eerder revolutionair dan prlementoit
a
en bun blik was gericht op een
een
toekomst
die via zuiver parlementaire
nieuwe so i c a listis che toekomst
weg maar moeiliJ'k kon worden bereikt De Vlambeweging moet eerder als
een vorm van socialistische herzuiling worden beschouwd dan als een uitvloeisel van de doorbraakgedachte, zoals die ten grondslag lag aan de oPrichting van de PvdA .32 Met name of Last verwoordde dit naoorlogse utoPisch
socialisme m zijn boek Ja Soa'a list'scha
~
renaissance uit 1944 • Hoe utoPisch bet
streven ook moch t ziJn Last Probeerde zo concreet m ogJ
eli'k asn to ge ven hoe
een op marxistische 1eest ges choaide socialistische samenleving na de fascistische
o dictatuur vorm zou kunnen kriJ'gen 0Pvallend is ook bet mYstieke en
z e1fsr e1igieus to n oemen karakter van Lasts `nieuwa socialisme', gecombineerd met antiautoritaire en anarchistische trekken
Het evoel
dat bet socialisme door Pa rtiJ'Plitiek verraden was 1eefde in elk
g
geval zeer breed in de Vlambeweging . Dichter en uitgever Nico van Suchtelen
wees in bet eerste nummer onder bet koPJ'e `Het eerst nodige' op de noodzaak
om in bet streven naar socialisme eerst a fouten van bet verleden in to
zien •3 3 BiJ' bet artike1 werd een fragment uit Van Leeuwens bun el Dood en
9bo
e orte van ee n lied 1945 geP1aatst. De versregis
e waren voor deze gelegenheid
voorzien van et oPe Onze ou a out . Doo en a oorte van een lied - Van Leeuwens efinitiv
e e a re enig
n met bet door Paril'P
t oht iek vrraden
e
sociahs me verscheen kort voor de bevriJ' ing biJ' de illegale uitgeveriJ' De Distelvink van
de tekenaar Ger SoutendiJ'k, die via bet illegale AJc-steunfonds de versPreiP

Portret Freek van Leeuwen door Kees van Ameyden,1942 [Letterkundig Museum]
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ding van dichtbunde 1s in de oorlogsJ'aren verzorgde 34 In de bundel beschriJ'ft
Van Leeuwen hoe de kameraadschaP binnen de beweging ten onder zou ziJ'n
e as n door ei genbelang en de mac htswellust binnen de parti)' • `PartiJ'zucht
gg
was de worm die onze macht doorvrete' en Al 't goede en gmote in ons heeft
rd grooter winst vergeten De laatste
doorknaag d Om klem belang we rd
hitge
e st riJ'd tot broedertwist verlaagd' . 35
De redactie van De Vlam hood Van Leeuwen in deze eerste J'aren na de oorlog
de ruimta om ziln kritiek op de socialistische bewe ging onder het voetlicht to
brengen • efLast sc hreefemd '45 in het weekblad een bi)' drage over Van Leeuw en en pese
r nteerde hem daa r a1 s de nieuwe huisdichtor van de Vlambewen be sPrekin g van Doo en gorse
e o
van een lie e rkende Last dat hi')
ging . In ee
deze gichton
ed
niet zozeer in esthetisch oPzicht waardeerde maar eerder
omdat ziJ uitmg gaven as n `a11es wat ons bezielde aan hoop en vertrouwen
g en tenslotte al
masr ook onze nederlagen onze foutenonze vertwi'felin
J
dat wat wi l m harde en vaak bittere J'aren van striJ'd leerden' 36 Met de bundel
had Van Leeuwen kenneliJ'k treffend de gevoelens van veel socialisten weten
to verwoorden
De a P 0stolische kameraadschaP words in de bundel alleen in Positieve zin
behcht a1s de bginl'aren
e
van de communistische beweging aan de orde
komen • `En de simple Postelen
a
ziJ' n ggaan
e
0m het nieuwe Evangelie aan
ek1 te v erkonden In simPele tale die elk moest verstaan' 37 Het verraad verbin t VanL eeuwen in de bunde 1 ni eta Inger aan anke 1a overenthousiaste
provocateurs als an de rr Lubbe nee de hele kameraadschap was tot een
Pob
r leem ge worden •• `In kroeg en hebben wiJ" ons broederschaP gezwore'
en Gil ziJt, een dronkenschaP, miJ naar het hoofd gestege' en Mi'Jn kleine
kracht sloe gg Uw kracht verloren'
In scherP contrast met deze ve rzen verschenen in De Vlam al snel biJ'dragen
die J'uist getuigden van een l'uichend oPtimisme en grote verwachtingen ten
aanzien van de `stralende socialistische toekomst' - was soon betreft goed
vergli)'kbaar
e
met het sociaal-democratische geJ'ubel uit de eerste decennia
van de eeuw. Langzaam maar zeker won Last met ziJ'n `socialistische renaissance' torrein HiJ ' werd daarin onder anderen ondersteund door oudgediendeH a
nriette ofnd
Ra Hol st . In een va n de eerste nummers schreef ziJ' in
ee n biJ dage
r
ge t 1 told `De vreude
g van het socialisme' • `enkel het socialisme
kan aan de menschheid de werkeliJ'ka vriJ'heid en den waarachtigen vrede
bre n gen' 39 Roland Ho1st had in toenstelling
tot Last moeite met Van Leeug
ens
somberheid
en
ziJn
afrekenmg
met
de
ouda
socialistische kameraden
~^'
Va Leeu wen was bang dat ziJ' hem als een `verloren zoon' zou beschouwen
Van
die het os ciahsme definitiefde rug had toegekeerd In een brief aan Van
Leeuwen van 7 )'anuari 1946 weersprak zi)' deze vrees echter
Het 1ezerPubliek
s
van De Vlam zou zich langzaam maar zeker gaan ergeren
aan het asnhoudende gek1aag van de verloren zoon In 1946 begon Van Leeuwen to schriJve n aan een reeks Brieven aan Marianne - waarm hil wat dieper op de vragen van het Socialisme en de dingen der liefde' inging . 41 In de
orte rozastu es zette Van Leeuwen no eens zin to eurste in en in et
in
sodahs me uiteen . De Vlamredactia was zeer teru ghoudend over Plaatsg,
omdat de beve
ri n ee n `to wemi
' 'g du ideliJ'ke inhoud' hadden en ze zag liever
k

38

4°

`verzen met een groter kracht en meer niet to miskennen doelbewustheid'
Van Leeuwen moest de serie van zes brieven herschriJ'ven In het voorJ'aar van
1946 werden ze alsnog gaPlaatst 42 VerPakt in de nogal Pathetisch aandoende
sYmboliek schreef Van Leeuwen aan Marianne hoe hiJ' Jjaren heeft gezoch t
naar het socialistische ideaal • `Ik ben l'e dankbaar voor all es wat Je me gege yen hebt maar ik weet nu dat ik niet meer tevreden zal kunnen ziljn met wat
J'e vroeger gof. Ik heb J'e ziel gezocht Marianne en ik heb alleen J'e li chaam
gevonden Ik heb dat toen niet kunnen voelen maar ik voe1 het nu' . 43
In de laatste brief werd duidelik
v ervan e
d bri even uitemdeJ' w aar de schril"
liJ'k toch liefde en de troost gevonden heeft • niet biJ' Marianne maar blJ God
De verteller ondergaat een religieuze ervaring als hiJ ' neerknie1t in een kathedraal en hem de volgende biJ'belPassaga to binnen schiet .: 'En a1 dee1de ik al
miJ'n goederen uit tot sPiJ'ze der armen . . . , indien ik de liefde niet had, het
zoude mi' niet oaten ' 44
Het zou de laatsto `Briefasn Marianne zi Jn die m DeVlam verscheen . Al
voorafgaande aan de Publicatie had hoofdredacteur Storms asngegeven dat
`onder onze vriJ'willige medewerkende kameraden enke1 en ziJn, die PoPelen
om Marianne aan het woord to brengen' 45 In het eerstvofgnde
e
nummer verscheen een gedicht waarin werd ofgerekend met Van Leeuwens sombere brieyen . Een geirriteerde lezer lies Freek weten waar hiJ ' Marianne kon yinden • ` e
kunt me vinden aan de haven biJ' Kees en Piet en alle Man die niet Paten,
r
maar slechts striJ'den kan Die moet ik met mil'n liefde 1aven' 46 Het is een
directe en wat botte aanklacht tegen het onmachtiga gestamel in de brieven
van Van Leeuwen Storms was volgens eigen zeggen door de serie `in gro to
moeiliJ'kheden' gekomen Boze brieven waren binn engekomen waaruit
bleek dat een groot deel van de lezers `het met deza zes [brieven] we1 welle es
vond' 47 De serfe werd afgroken
eb
Het antwoor d van Marianne dat Van Leeuwen zelf oP ziJj n seria li et vofgen, w erd net
' meer gePubhceerd Meer dan de
i
eerdere brieven aan Marianne spr eekt uit deze brief nu ook de weg
i' ering van
Freek zich Politiek nog actief in to zetten voor h et oude ideaal • `VooroP m de
stoet lieP ik en miJ'n haren waaiden in de wind . En achter me de tallozen die
ik lokte en waarvan weinigen trouw gebleven ziJjn . Dit alles lig zovee1 jar en
en
achter ons Vaak ziJ' n miJ' n langende handen weer gevuld • vask ook keek i k
om ofJ'fJ' me volgde Maar de weg die ik gingoPstandig en fe1, was niet meer
de J'ouwe . En daarom, Freek, kan ik niet komen' 48

Kluizenaar van de Lange Akker
Freek van Leeuwen zou zich inderdaad niet langer fel en opstandig tonen en
raakte langer hoe meer van zijn oude kameraden vervreemd . Zelfs het lezerspubliek van De Vlam zag niets meer in zijn houding ten opzichte van het socialisme ; men verlangde een nieuw elan . Het bleek moeilijker dan ooit om nog
iets van Van Leeuwen uit to geven . Zijn gedichtencyclus Katharsis-grotendeels geschreven tijdens de oorlogsjaren - Uleef in portefeuille . De zwaarmoedige gedichten - duidelijk geinspireerd door Rainer Maria Rilke - vonden
in de jaren na de oorlog geen weerklank . Ze kenmerken zich door eenzelfde
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Mariann
nag ntet miss gexegd heb,
r, adsoj ik het met minder e een
eggen en het
per urcrarden had kuntten
tk Iteb fe lied en tk wfI dat ?e
Uc pe de dingen last best en duideegrijpt en daarom zoek fk
u het fled, dat #k hoorde op de
I(¢ksa
kacnrien zeggen. In mifn hoofd
or
auond, toen tk fe voor hey eerat ontmoet
at was het,Marfanne, dat mlfn hart
toen trot? J's weet, dat tic de wwrden toen nauwetjjks verstaan, h eb . lk heb dat
lied later nodg vets mater gehoord en ik heb het ook zett ge~ongen
1k heb de
uaorden er van geleerd .
lldaar taen waren het ptotsetinp dole woorden voor rnU geworden en {k vaeide
dat fk xe beter had uerstattn, taera fk xe nog met kende . Ik heb er vaak over
nagedacht en ik heb tang niet kunnen beyrljpen, hoe dat ktvam . Maar flu
8egr#}p tk, dat ik die avond die taoorden verstaan heb met m#jn hart en dat ik
later getracht heb, xe ook verstandeUjk to begrljpen . Maar dat kon ik reset erg nu
wares xe mU piotsettng vreemd g!ewardsn . Ik heb ze versnonderd aanpestaard en
#k heb ze voar mi.j zetve Iaerhaatct, 9naar ntt hoards 1Ic er ntet meer in, wat ik er
to gemeend had is horen .
Die avand had ik gemeend, dat het de stem tier lisps was, maar flu meende
tk, dat het de stem was van de haat. En dat was de eerste keer, dat i& mU fti Je
ogrtguochetd uosdde, want het was mU, at$of #k ¢e tot dun toe andera (texien had
dan je was. Ik heb h,et je toen ntet durum zeggren, MarEanne, en 1k kbn het 5e
then oak net zepgen, omdat iJc het xetf nag met voTkomtrt had verataan .
Saar tach w#at ik, dat het de stem der verzvoipenen en uernederden pe2veest
cite ik had gehoord en fac wfst flu, dat ftc ~dn met hen was ere voor attjjd
bt#tven xou . Maar toctc welds fk dat zjj xochtert, wat f& niet zoeken tciIde . de
uraagt flu mfssehden, tuat het dan ezgenujk was, zvat ik xocht, maar het #s ntet
Zo eenvoudig, ft Bactrop ten ttntwoord to geuen .
Ik zacht de eenworBzng, de verbraederfnp, maar fk zoeht niet de dtnQen, dre
Je uoor grid kopen kunt of die door maeht era aanzten uerkregen kunners worden .
Ik was nay song en ik zocht min weg en ik meende, dart fk zocht frt #2dn peest

{

met mUn kcsmerttBen . Maar tech welds :k flu, dat ik to werkeii}khetd aiteera
zocht . De dlngen, die zf} veroveren wiXden, warm de dfirtpen, die goed z(jn eat die
ook tvaard zUn pezocht to warden, wcaar het zijn niet de dingen, die ors nader
Acunnen brengen tot het getuk . En zfj hebben n#et geuveld, dat zjj b#J de str{jd vaar
qe`e ttingen het doet en de xtnn van hun strijd nit het oag trertareta hadden . 21)
ifleaflden, ctat zt) zich zetve pauen voar ¢ou > maar x{j hebben nfet yeeweten, dat
51) zfch gaven aan de dfngen der atcrde en dat x#) &tardoar steeds sneer nervrec*mddert van fiozt .
Oak ik heb slat toen niet peweten, Marianne, want ook fk heb pemeend, dat
we de dingen der uarde eerst ueroveren maesten met de fn2et van ad onxe
krachten, eer we er aan dereken moehten uit to rusten, in anze tie/de voor fiau
Nu vast tJc dat dtt verkeerd peuresst is en dat we pehandetd hebben als een
zorgetoas kind, dat de blaemete, the het ptukken wit veryeet, uoor de Minder, die
tit nu raft fagen . Ik west niet of fe me begrttpen zuit, Marianne .
Nu fk dit altes naq sans avertees, komt het m#3 yenvdrd en oreduidetijdc vaar
maar fk west, dat le 9e zutt tnsgarenen omi het to begrjypen, amdut ik west, dat
ask ji) niet xutt berusten in de uerwijdering the Lussen ors is ontstaan . En je
toeet, dat fJt met heel m#in lfefde bij ?e zaZ ztin , rzts le dft ieest en ik west, dat
dexe gedachte ~e hetpen zai, am de dingen die ik ~e nu geschreven heb, to
versttetttt
FREEK VAN LLETIWEN .
Rubriek'Brieven aan Marianne' van Freek van Leeuwen in De Vlam van i8 mei 1946

teleurgestelde toon en zwaarmoedigheid als de 'Brieven aan Marianne': 'Nu
ben ik moede en zeer ontgoocheld, kind,/ Door deze liefde wranger dan tevoren./ En al wat u en mij nog samenbindt,/ Is 't heimwee naar den droom,
dien wij verloren./ Dien gij in mij en ik in u niet vind -'."
Rilke inspireerde Van Leeuwen tot deze innerlijke zoektocht naar de goddelijke liefde, of - zoals hij het zelf in het voorwoord bij een bundeltje vertaalde
Rilke-gedichten in 1946 verwoordde - een oudtestamentische worsteling die
'eindigen moet, in deemoedige overgave'. SOEen aantal van deze gedichten
heeft een licht homo-erotische inslag. Een enkel gedicht verscheen in Vriendschap, het orgaan van het coc, de landelijke homo-organisatie die in 1946 was
opgericht. SlJefLast probeerde met een recensie van de novellenbundel Het
simpel hart (1947) in dit tijdschrift een nieuw publiek voor het werk van Van
Leeuwen te interesseren. Dergelijke pogingen bleken tevergeefs, uitgevers
bleken niet getnteresseerd om nog iets van Van Leeuwen uit te geven. Naar
aanleiding van de vijftigste verjaardag van Van Leeuwen in 1955 schreef Last
in Vriendschap: 'Zo is de dichter, die als geen ander in ons land naar 'Cemeenschap' verlangde een der eenzaamste figuren van Nederland geworden, en in
zijn kast stapel en zich de onuitgegeven en onuitgeefbare gedichten en verhalen op, waaraan geen uitgever zich durft wagen omdat Freek in zijn werk
geen enkele concessie doen wil, de burgerij zijn socialisme, de Communisten
zijn Christendom, de hetero's zijn homo-erotiek niet lusten, en de homophielen zich niet voor hun eigen dichters interesseren'.52
Vanaf 1954 woonde Van Leeuwen in het buitengebied van Leiderdorp, afgezonderd van de buitenwereld in het kleine huisje 'De Lange Akker' dat familieleden voor hem gekocht hadden. JefLast gafhem de bijnaam 'de kluizenaar van de Lange Akker.' In deze jaren verkende hij voorzichtig het terre in
van de experimentele poezie en begon hij ook te tekenen. Deze tekeningen
noemde Van Leeuwen zelf'psychogrammen', introspecties in de eigen gee st.
De laatste jaren van zijn leven beperkte Van Leeuwen zich hoofdzakelijk tot
het tekenen van deze psychogrammen en later tot het vervaardigen van grote
abstracte olieverven. Ais dichter leek Van Leeuwen tot zwijgen gebracht. Een
van zi j n laatste dich twer ken was het lange gedich t Atlantische legenden, dat hi j
grotendeels nog in Rotterdam voor zijn vertrek naar Leiderdorp geschreven
heeft. Later werd het gedicht uitgegeven als nummer van het tijdschrift Bulletin van de Lange Akker - een gestencild tijdschrift dat vrienden samen met Van
Leeuwen hadden opgezet. Zoals hij met zijn psychogrammen de mooie en
minder mooie kanten van de eigen geest aan de buitenwereld toonde, zo
tekende hi j in Atlantische legenden met woorden de demonen van de moderne
westerse samenleving in opbouw. De jaren vijftig profeteerden vooruitgang
en optimisme, terwijl Van Leeuwen wees op de mensen die buiten de boot
vielen en niet van die wederopbouw profiteerden in een Nederland, in een
Europa als 'cocktail gemixt met tranen/ Van verge ten dorpen/ In achtergebleyen gebieden./ Alles gaat ten gronde .. .'.
Ook Van Leeuwens bundel De staat verscheen een jaar later als aflevering van
het Bulletin van de Lange Akker. Dit werk ontstond eind jaren veertig en vertoont
stilistisch een sterke verwantschap met DODd en geboorte van een lied. Beide
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(z) Freek van Leeuwen, circa 1940 [Letterkundig Museuml (R) Freek van Leeuwen, PsYchogram, circa 1960
[Prive-collectie)

werken zijn zogenoemde acrostichons, naamdichten, waarbij de Ueginletters van de gedichten samen een regel vormen, in bet geval van De staat een
regel uit de Internationale : `De staat verdrukt ; de wet is logen' . In dit lange
gedicht beschreef Van Leeuwen de opkomst van bet stalinisme als die van een
koekoeksjong dat zich gevoed heeft met bet oprechte idealisme van de arbeiders maar zich ontpopte als een nationalistisch en militaristisch moloch .
Het sociaal anarchisme dat Van Leeuwen in deze bundel als alternatief voor
staatssocialisme en kapitalisme beschreef, zou zich welhaast `organisch',
ongehinderd door bet gezag van wetten en Staten, door de broederschap der
mensen moeten vormen : `En deze Orde zal Cemeenschap zij n,/ In haar zal
Vrijheid eindlijk herUerg vinden ./ Geen Staat zal haar nog knechten, en haar
binden/ Geen wetten, dan de wetten die daar zijn/ Van harmonie' ."
Bij deze nieuwe kameraadschap paste kennelijk niet langer een religieuze
beeldentaal . Verwijzingen naar de Uroederschap en gemeenschap der apostelen bleven, evenals in Dood en geboorte van een lied, voorbehouden aan de grond-

leggers van de Nederlandse socialistische beweging, de eerste verkondige r s
van de `bliJ'de boodschaP' •S'
Toen Destaat circa vil'ftienJ'aar na dato in 1961 verscheen was er van Van
Leeuwens oPtimisme niet veel meer over, wat niet wil zeggen dat hiJ' zich
niet betrokken voelde met recente Politieke gebeurtoni ssen Last besPrak m
1959 in Vrj Nederland de nieuwe weg die Van Leeuwen met zijn exPerimentele
tekeningen en gedichton was mges1 agenIn a Jaren dertig eer e hiJ" zc
'i h
als striJ'der met ziJjn gedichten togen de klassleke Pohtie ke demonen `Franco Hitler, kapitalisme stalinisme . . .' - terwi)1 hi) nu moeest
g r eden ,
meerbeschouwend h et
et demonssche m zi chzelf Probeerde te doorgronden en
vast to leggen • `HiJ' heeft het steeds gewaagd de demonen ook zijn eigen
demonen in het oog to schouwen Aandachtg
i' beschouwde hi j de chaos
waarin deze hele wereld zich scheen to on tbinden HiJ zag vanuit zijn k1eine
kluis het kankergezwel der steden h et land waar hiJ woon de overweldigen
zoals onredeliJ'kheid en onmen seh)kheid zich kankeracht1g verbreiden ' m
een wereld die iedere vaste st ructuur heeft verloren • En toen, nl et met een
schok maar langzamerhand , o n tdekte hi) , dat ook deze woekerende kan ker
cellen schoon waren'
De demonen van het kaPitalisme waran lang niet zo tastbaar meer als in
het vroege werk van Van L eeuwen m asr het gast to ver om to zeggen dat Van
Leeuwen met ziJjn PsYchogrammen h et
et demonische alleen nog in zchzelf
i
of
in ziJjn nabiJ'e omgeving zocht De toon van een bun del als Atlant i sche 1 e9enden
is wel degeliJ' k antikaPitalistisch waar het zil' n kriti ek op de moderne voo~it'
gang betreft • `De kluizen ziJjn vol De betaling sbalans herstelt zich Wie wil
nog meer? En morgen zal het nog beter ziljn Maar niemand kan zeggen
Waarin dat betere Bestaat'S'Het zi)jn regels die van daag de dag nog Wemi
' 'g
aan zeggingskracht hebben verloren
S8

Terwijl de Vijftigers in Nederland de barricades betraden en tekeer gingen
tegen zowel artistieke als politieke bekrompenheid, bivakkeerde Van Leeuwen tot zijn dood in 1968 in zijn Leiderdorpse `kluis' en herleefde op een
bescheiden manier en in een nieuwe vorm zijn strijdbaarheid, een strijdbaarheid die vrijwel ongezien bleef . De verspreiding van Atlantische legenden
Uleef beperkt tot de gestencilde uitgave die door vrienden en bekenden van
`De Lange Akker' werd afgenomen . Na de brede belangstelling voor zijn werk
in de jaren dertig heeft Van Leeuwen als dichter geen voet meer aan de grond
gekregen . Zijn kritische analyse in dichtvorm van de fouten die socialisten in
de jaren voor en tijdens de oorlog hadden gemaakt, vond na de oorlog alleen
kortstondig weerklank bij enkele van zijn oude kameraden . Het merendeel
van de (nieuwe) kameraden zat echter niet op het gemopper van oudgedienden als Van Leeuwen to wachten en getuigde liever van de komende socialistische renaissance a la Last. Op het moment dat Van Leeuwen eind jaren vijftig aarzelend zijn strijdUaarheid hervond, had hij zich to zeer van het oude
lezerspubliek vervreemd .
De zoektocht naar het socialisme heeft het wer
n Van Leeuwen fundak van
menteel beinvloed . Dit kwam niet altiJ'd de literaire kwaliteit ervan ten
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goede, biJ'voorbeeld waar dat zil'n Pamflettistische striJ'dPoezie uit de J'aren
dertig betreft Vanaf ziJ'n eerste gedichten kreeg bet verlangen naar kameraadschaP vorm in een christolike
J metaforiek, waarbiJ ' steeds weer werd verwezen naar de broederschP
aPvan de twaalf aos
Ptelen Diezelfde metaforiek
ou Van Leeuwen ook na de Ril"ksdagbrand toePassen, maar nu om ziJ'n
teleurstelling in de communistische kameraden en bet verraad binnen de
beweing
g aan de orde to stellen
In ziJ'n herorie"ntatie op bet socialisme in de l'aren na de oorlog koos Van
Leeuwen voor een meer algemene en minder op christeliJ•ke leest geschoeide
beeldentaal om zil'n maatschaPPiJ'kritiek in to vervatten De broederscha P
werd in Dood en geboorte van een lied i945tot de veroorzaker van de euforie
waardoor socials'ston bet gevaar van fascisme en dictatuur niet snel genoeg
hadden onderkend De teleurstelling in bet socialisme verbeeldde Van Leeuwen in ziJ'n `Brie ve n aan Marianne' door de f iguu r van Marianne de oude
e
die hiJ' niet meer kon liefhebgeliefde, nasr w ia hiJ' no gg we l vrlandemasr
hen . Als alternatiefvoor bet socialisme hood Van Leeuwen in de brieven een
meer in ividuele religieuzeehgorgenheid Daarmee verloor hiJ' bet contact
met bet georgniseerde
a
socialssme In ziJ'n Poezie uit de J'aren viJ'ftig en zesti g
is de religieuze beeldentaal bil'na gebeel verdwenen
Het oeuvre van Van Leeuwen geeft een doorleefd en eerlil'k beeld van bet
gesloten dogmatisme van de J'aren dertig en de daaroPvolgende ideologische
berorientatie in de J'aren veertig en viJ'ftig • Alleen daarom al verdient bet als
tiJ'dsdocument meer aandacht Na de Links RichtentiJ'd vond ziJ'n werk weerklank in brede kring, van confessione1en tot communisten De recePtie van
deze p"zie
oe 1eert dat d e literaire zuilen minder gesloten en dogmatiscb waren
an we nu misschien en en . Over en weer was ar wet e eliJ' 1ntoresse
'
voor
et aars Pennenvruckton . Het was J'uist a literatuur die in deze verzuil e
l'aren nog enigszins een podium hood waaroP rePresentanten van verscbillende politieke stromingen met elkaar in debar konden gaan. Door die verzuilde literatuur vandaag de dag onbestudeerd to laten en onze blik alleen tot
de `burgerlil'ke' hoofdstroming binnen de literatuur van die l'aren to bePerken zouden we bet literaire landschaP uit die J'aren scbraler en eentoniger
maken dan nods gis .
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i'n land ik ben tern9. Een literaire wande-

lin9 door het Zeeland van Hans Warren Bas Lubberhuizen , Amsterdam , 112 blz
ISBN 978-90-5937-151-8) .

,

Han Ceelen & Jeroen van Bergeij k, Meer dan de feiten . Gesprekken met auteurs van lite-

raire non-fictie (Atlas, Amsterdam, z39 blz . , ISBN 978-90-450-1507-1) .
Luc Daems, Liske in Brasschaat . Alice Nahon bij Tybaert de Kater (De Lezer, Brasschaat, 94b1z ., ISBN 978-90-8116-591-4) .
acques Dane & Hans Renders (red .), Bio9ra Ie apsYcholo9ie Boom Amsterdam,
164 blz . ISBN 97 8- 9 0-8 506- 39 2-6 .
Eric Defoort, Een dochter van Duitsland . Tony Simon-Wolfskehl X893-199i (Van
Halewyck, Leuven, 256 blz ., ISBN 978-90-56177638) .
Marinus van Hattum (ed . ), Bilderdijk's briefwisseling X798-iBoG (Hes & De Graaf,
Houten, i .oGo blz . , issrr 978-9o-Gi94-469-0) .
Wim Hazeu (ed .), Van een lie de die vriendschap blee Brie isselin9 tussen

Slauerho

e n Helee n H'll
~ e Ris La tubers 19 23 -1 93G Letterkundig Museum, Den Haag, 142 blz
ISBN 97 8-90- 5937 -1 56-9 .

Katrien Jacobs (ed . ), Hugo Claus o- Roger Raveel . Brieven 1947-i9Gz (Ludion, Gent,
320 blz .,ISBN 978-90-5544-GG5-o) .
Pieter van der Kuil, Jan Kneppelhout en zijn tijdgenoten . Een wandeling door het Ooster-

beek van de i9de eeuw (Kontrast, Oosterbeek, 192 blz . , ISBN 978-90-78215-21-9) .
De Moanne, Algemien-Kultureel Opinybled G (zoo7), spesjaal numer (april) : Theun de
Vries (met Nederlandstalige bijdragen van Jan van Galen, Kees 't Hart, Jan T .
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Bremer Elsbeth Etty, Hella S Haasse en Dieter Huistra Afuk, Leeuwarden ,
55 blz . , ISSN 0 57 1-4020
Aran
J Peters , De handboo9 der verbeeldin9 • Aran
J Peters in 9 esp rek met Hella S Haasse
Ouerido, Amsterdam, 8o blz . , ISBN 978-90-214-8034-3) .
Olf Praamstra, Busken Huet . Een biogra fie

(suN,

Amsterdam, 944 blz ., ISBN 978-

90-8506-4o9-i) .

Harry G .M . Prick, Spelevaren . VanAugust von Platen tot Gerrit Komrij (ed . Nop Maas)
(Vantilt, Nijmegen, 272 blz ., issrr 978-90-77503-78-z) .
Gerard Reve Moedi 9 voorwaarts Brieven aan Bert en Nett Y de Groot I974-1997 (ed . No p
Maas Veen, Amsterdam AntwerPen, 557 blz • , ISBN 978-90-204-0712-9) .
De Revisor 33 (zoo7), nr. 2-3 (juni) : Willem C. van Maanen (met bijdragen van Kees
't Hart, Willem Jan Ottwen, Bert Natter, Menno Lievers en Manon Uphoff)
(Querido, Amsterdam, 73 blz .,

ISSN 0302-8852) .

Revolver nr . 134 ]'uni 2007' LeonardNofens Go met bi]'drgn
a e van ore' s Gerlts ,

Dirk de Geest en Kris Landuyt (Revolver, Antwerpen, 99 blz . .

Bart SliJP' er, Van alle din9en los Het leven van .C . Bloem De ArbaiderP
s er s Amsterdam, 390 blz . , ISBN 978 90 295 6499 1
Cornelie van Uden & Dieter Stokvis, De gezusters van Vloten . De vrouwen achter Frederik van Eeden, Willem Witsen en AlbertVenvey (Bert Bakker, Amsterdam, 304 blz .,
issN 978-90-351-3087-6) .

Bart Vervaeck & Ad Zuiderent (red .), Cerrit Krol . Werken op het snijpunt (Rozenberg,Amsterdam,

ISBN 978-90-5170-849-3) .

S VestdiJ'k & Henriette van EYk, WJi' zi'J n van elkaar. Brseven
'
194G - 1947 (ed . Wim
Hazeu De Beziga BiJ', Amsterdam, 344 blz • , ISBN 978 - 90234 - 227G - 1
Hendrik de Vries, Spaanse br'seven 1924-1936 ( e d . an van der Vegt
hoff, Amsterdam, 271 blz . , ISBN 97 8-9 0-2 90- 79 22-8 .

M . Meulen-

Adriaan van der Weel, Onbehagen in

de negentiende

de schriftcultuur.

Leesrevoluties in

en twintigste eeuw (AUP, Amsterdam, 28 blz . , ISBN 978-90-8728-016-1) .

Janneke Weij ermans, Het is pas feest als Harry is geweest . Gojaar Boekenbal, 1947-zooG
(De Buitenkant, Amsterdam, ii blz ., ISBN 978-90-76452-77) .
Afgesloten 29 juni Zoo?

PE RSONALIA

Geert van Istendael Ukkel, 1947) studeerde sociologie en wi]'sbegeerie aan
de Katholieke Universiteit Leuven • Van 1978 tot i993 was hil• journalist bij de
televisie-nieuwsdienst van de BRTN nu vRT • Seders i993 is hil' zelfstandi g
schril'ver . HiJ• is voorzitter van de raad van bestuur van bet KunstenfestivaldesArts en voorzitter van PEN-Vlaanderen . Recentelil'k verscheen van ziJ'n
hand onder meer de dichtbun el Berichten bezwerin9en 2006 en bet essay MJ~ n
Duits an (2007) .
Matthil's de Ridder APeldoorn, 1979) is verbonden aan bet L .P . Boon-docu
menatiecentrum isLN Universiteit AnswerPen waar hiJ ' werkt aan een
proefschrift over de activistische togentraditie in de Vlaamse letteren Daarnaast is hiJ' co-editeur van bet Verzameld werk van Louis Paul Boon en bezorgde
hiJ' de Verzamelde verzen van Gaston Burssens Hil' Publiceerde onder anderen
over Louis Paul Boon, Ray mond Brulez, Gaston Burssens en Kurt Kohler en
hiJ• recenseert modern Nederlandstalig Proza voorDeStandaard
Georges Wildemeersch Brugge, i947is gewoon hoogleraar Naderlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en directeur van bet Stu ie- en documentatiecentrum Hugo Claus HiJ• Publiceert voornameliJ'k over deze auteur
onder andere de stodie Vrome wensen 200 33 de bibliografte Hugo Claus. Voor
twaallezers en ee n snur ende recensens, 2004en is hoodredacteur van H et to en van
de ram . BUdra9en
tot de Claus-studie vanaf 1994) .
J
Sanne Parlevliet Groningen, i977studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de RiJ'ksuniversiteit Groningen en doer momenteel onderzoek
naar]•e ugdliteraire bewerkingen van klassiekers circa i85o-i95o In 2006
ontving ziJ' een Marie Curie-beurs om als European Doctorate in the Social
History een halfJ'aar bi)' University College London aan haar onderzoek to
werken . ZiJ' is als Promovenda verbonden aan de RiJ'ksuniversiteit Groningen .
Rob Delvigne Amsterdam, 1948 is bibliothecaris to Utrecht HiJ' Promoveerde o p Brieven van en aan Jacob Israel de Haan 18 99 -i 9 o8 (1994 , met Leo Ross
en Publiceerde de bibliografte van de versPreide Publicaties van Willem Frederik Hermans • Schrjven is verblu en (1996, met Frans A anssen Momenteel
werkt hiJ' aan een catalogs
u over de beeldend kunstenaar A Breetvelt
Kornee van der Haven (Hazerswoude, 1978) studeerde Algemene Literatuurwetenschap en is nu werkzaam als promovendus aan de Universiteit Utrecht,
waar hij een dissertatie voorbereidt over theater en bet stedelijke leven in
Amsterdam en Hamburg tussen iG75-i75o . Van der Haven puUliceerde daarnaast over de Nederlandse en Duitse literatuur van bet interbellum .
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